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އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު ކޮމިޓީގެ  9ވަނަ ބައްދަލުވުން

 16ޖުލައި 2019

ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނު ތަން :ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ ުހގެ އައު އިމރތް (ކޮމިޓީކުރ ޮކޓަރި )5

ފެށުނު ގަޑި14:30 :

ޙމަދު ސަލީމް}
އ ް
އރާގެ މެންބަރު ަ
އރިރު؛ ހޯރަފުށި ދާ ި
އންނެވީ ކޮމިޓީގެ މުޤަ ް
އ ި
{ރިޔާސަތުގަ ި

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
` .އެންވަޔަރަންމަންޓު އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު ކޮމިޓީގެ  9ވަނަ ބައްދަލުވުމަށް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް
މަރުޙަ ބާ ދަންނަވަން .މިއަދުގެ މި ބައްދަލުވުމުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެޖެންޑާ ކުރެވިފައިވާ އެންމެ މުހިންމު
މައްސަލައަކަށް މިއޮތީ ގދ.ހޯނޑެއްދޫ އާއި ގދ.މަޑަވެލި ގުޅާލުމަށް ހަދާފައިވާ ކޯޒްވޭއާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް
މިކަމުގައި ކުރިއަށް ދާނެ ގޮތެއް ނިންމުން .ދެން މި މައްސަލަ އެޖެންޑާކުރެވިފައި އޮތްއިރުގައި އަޅުގަނޑު
ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް މި ކޯޒްވޭއަކީ ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ވަރަށް ގިނަ
މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިވަމުންދާ ކޯޒްވޭއެއްކަން ތި ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ހަމަ ޚަބަރުފަރުތާ ވަޟީލަތްތަކުގެ ޒަރިއްޔާއިން
މިހާރު އެނގިވަޑައިގެންފައި ،އިވިވަޑައިގެންފައި އޮންނާނީ .މި ކޯޒްވޭއަކީ  29މިލިއަން ރުފިޔާ ދިވެހި ދައުލަތުގެ
ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން ހަދާފައި އޮތް ކޯޒްވޭއެއް .މީގައި ގުޅާލާފައި މިވަނީ މަޑަވެއްޔާއި ،ހޯނޑެއްދޫއާ .ދެން އެ ދެ
ރަށުގެ މެދުގައި އޮންނަ ހާދޫ ކިޔާ ރަށެއް ވެސް އޭގައި ހިމެނޭގޮތުން މި ކޯޒްވޭ ތިން ރަށަކަށް އެބަ ވާސިލުވޭ.
ކޯޒްވޭގެ ދިގު މިނުގައި އެބަހުރި  440މީޓަރު .އެންމެ ފަހުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ކޯޒްވޭއާ ބެހޭގޮތުން އިވުނު
ވާހަކައަކީ ،ރައްޔިތުން ނިކުމެ ކޯޒްވޭ ކަނޑާލީ ހައިމާކެއް ބޭނުންކޮށްގެން .ސަބަބެއް ކަމަށް އެ ބުނެފައި މިވަނީ
މޫސުން ގޯސްވެ ކަނޑުގަދަވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ރަށަށް ރާޅުއަރައި ،ފެންބޮޑުވެ ،ދަނޑު ބިންތައް ހަލާކުވެ އެ
ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅެން ދަތިވާތީ ކަމަށް  .ދެން އެތައް ފަހަރަކު ތަކުރާރުކޮށް މި މައްސަލަ ކުރިމަތިވަމުން ދާއިރުގައި،
އަޅުގަނޑުމެން މި ކޮމިޓީގެ ސަމާލުކަމަށް މިކަން މި އައި ސަބަބެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ މި ކޯޒްވޭ
ސަބަބުން ތިމާވެށީގެ ވަރަށް ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިވަމުން ދާތީ .ހަމަ މިއާއެކީގައި އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން
ބޭނުންވޭ ރާއްޖޭގެ ތިމާވެށީގެ ގާނޫނު ބުނާގޮތުން ތަރައްޤީގެ ކޮންމެ މަޝްރޫޢެއް ކުރިއަށް ގެންދަން ޖެހޭނީ
އެންވަޔަރަންމަންޓު އިމްޕެކްޓު އެސެސްމަންޓު ރިޕޯޓެއް ހެދި ،އެ ރިޕޯޓަށް ހުއްދަ ލިބިގެން ފާސްވެގެން .ތިމާވެށީގެ
ވަރަށް ގިނަ މައްސަލަތަކެއް މި ރަށްރަށުގައި ކުރިމަތިވަމުން ދިއުމާ ގުޅިގެން އުފެދުނު ސުވާލުތަކާ ގުޅިގެން
ފެންމަތިވި ކަމަކީ ،ކޯޒްވޭ ހެދުމުގައި ކޯޒްވޭ ގާއިމުކުރުމުގައި ،ތިމާވެށީގެ ރިޕޯޓުގައި ކަނޑައެޅިގެން ބައެއް ކަންކަން
ބުނެފައި ހުއްޓާ ،އެ ކަންކަމަށް ސަމާލުކަން ނުދީ މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ގެންދިޔަކަން .މިހާ ބޮޑު އެއްޗެއް ދައުލަތުގެ
ބަޖެޓުން ހޭދަކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު މަޝްރޫޢެއް ނިމުނުއިރުގައި އެއީ ތިމާވެށީގެ ޑިޒާސްޓަރަކަށްވެގެން ދިޔައީ
ކީއްވެތޯ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މި ކޮމިޓީން ބަލައި ސާފުކުރަންޖެހޭ .ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި މިފަދަ
މަޝްރޫޢުތަ އް ކުރިއަށް ގެންދެވޭއިރު މި މަޝްރޫޢުއިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބުނު ފިލާވަޅަކީ ކޮބައިތޯ ވެސް
އަޅުގަނޑުމެން ބަލަން އެބަޖެހޭ .އެހެންވީމާ ،ޚުލާޞާ ގޮތެއްގައި އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވާލީ ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވާ
ކަމެއްގެ ގޮތުގައި މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މިދާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރުޢެއްގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވަމުންދާ

ބޮޑެތި ދަތިތަކެއް ،ތިމާވެށީގެ ވަރަށް ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއްގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީ .ދިވެހި ދައުލަތުގެ
ބަޖެޓުން  29މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްގެން ހިންގި މަޝްރޫޢަކުން އޭގައި އުއްމީދުކުރި ނަތީޖާގެ ބަދަލުގައި
ނިކުންނަމުން މިދަނީ ތިމާވެއްޓާ ގުޅުންހުރި އަދި ރައްޔިތުން ނުހަނު ކަންބޮޑުވާ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް .މި ކަމާ
ގުޅޭގޮތުން ރި ޕޯޓެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިޓީއަށް މަޑަވެލި ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތައްޔާރުކުރައްވާފައި އެބައޮތް
ސަބްމިޓްކުރައްވާފަ  .އަޅުގަނޑު އެދެން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ އަރިހުން މި ރިޕޯޓު ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ދެން
ވަޑައިގެން ތިއްބެވި އެހެން މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަވާލަން .އެއްގޮތަކީ މުޅި ރިޕޯޓު ވިދާޅުވެދެއްވުން
ނޫނީ ރިޕޯޓުގެ މުހިންމު ކަންތައްތައް ސާފުކޮށްދެއްވުން .ދެން މީގައި އިތުރު ބޭފުޅެއްގެ ޚިޔާލުފުޅު ހުރިގޮތެއް
އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގިއްޖިއްޔާ އަޅުގަނޑު މި ދެންނެވި ދެގޮތުން ކުރެން ކުރިއަށް ދާނެގޮތެއް ނިންމަން
އަޅުގަނޑަށް ފަސޭހަވާނެ.

މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ފިރުޝާން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު .ދެން އަޅުގަނޑު ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރިއިރުގައި ރިޕޯޓުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގަ އި
ހިމަނާފައި ހުންނާނީ އެއްކަމަކަށް ރައްޔިތުންގެ ޝަކުވާ .ދެން މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ދިޔައިރުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް
އެކި ގޮތްގޮތުން ދިމާވެފައި ހުރި ކަންކަމުގެ ވާހަކަ .އެހެންވީމާ ،އޭގެ ކުރިން އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން
މަނޑަވެލި ހޯނޑެއްދޫ ކޯޒްވޭއަކީ  2008ވަނަ އަހަރު ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވެރިކަމަށް އައިސް ފުރަތަމަ
ޕްލޭންކުރެއްވި ކޯޒްވޭއެއް .ދެން  2012ވަނަ އަހަރު މި ކޯޒްވޭ ހެދުމަށް އީ.އައި.އޭއެއް ހެދިފައިވޭ .އެހެންނަމަވެސް،
ވެރިކަން ވެއްޓުމާ ގުޅިގެން މަސައްކަތެއް ކުރިއަކަށް ނުދޭ 2016 .ވަނަ އަހަރު މަސައްކަތް ފެށިފައިވީ ރައީސް
ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި .ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މާރޗް  2016 ،10ގައި އެބައިން ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން އިޢުލާނެއް
ކޮށްފައި އަނެއްކާ އީ.އައި.އޭއެއް ހަދަން .އެ އިޢުލާނު ބާޠިލްކޮށްފައި ،އަނެއްކާ މާރޗް  2016 ،28ގައި އެހެން
އިޢުލާނެއް އެބައިން ކޮށްފައި އަނެއްކާ ވެސް ހަމަ އީ.އައި.އޭއެއް ހަދަން .އެހެންނަމަވެސް ،އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް
އެއްވެސް ދިމާލަކުން ހަމަ އެ ހެދި އީ.އައި.އޭއެއް ހެދުނުތޯ ނަހަދާތޯ އެއެއް އިނގޭކަށެއް ނެތް .ދެން އަޅުގަނޑު
ފާހަގަކޮށްލަން މި ދެ އިޢުލާނަކީ ދެ ޑިޕާޓްމަންޓަކުން ،ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގެ ދެ ޑިޕާޓްމަންޓަކުން އިތުރު
މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދޭ ،ދެ އިޢުލާނު .އެ ދެ ޑިޕާޓްމަންޓަކީ އިންޖިނިއަރިންގ ސެކްޝަން ،އެއީ 10މާރޗް
2016ގެ އިޢުލާނު .ދެވަނަ އިޢުލާނުގައި އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް އެ ބޭފުޅުން އިޢުލާނުގައި ޖައްސަވާފައިވާ
ޑިޕާޓްމަންޓަކީ އިންފްރާސްޓްރަކްޗާރ ޑިޕާޓްމަންޓު އަދި އެންވަޔަރަންމަންޓު މޮނިޓަރިންގ ޑިޕާޓްމަންޓު އިނގޭތޯ .ދެން
ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހޭ ހަމަ މިއާއެއްކޮށް  2012ގައި މި ހެދި އީ.އައި.އޭ ރިޕޯޓު އީ.ޕީ.އޭގެ ވެބްސައިޓަކު މި މަޝްރޫޢު
ކުރިއަށް ގެންދިޔައިރަކު ނެތް .އެހެންނަމަވެސް ،މި އަހަރުގެ  2019ވަނަ އަހަރު މާރޗް  26ވަނަ ދުވަހު މި ރިޕޯޓު

އަނެއްކާ ވެސް އީ.ޕީ.އޭގެ ވެބް ސައިޓަށް އައިއްސަ އެބައިން 2012 .ވަނަ އަހަރުގެ އީ.އައި.އޭ ރިޕޯޓް .ދެން
އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ އަނެއް ކަމަކީ މި ޕްރޮޖެކްޓު އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއާ ޙަވާލުކޮށްފައި މިވަނީ  27މާރޗް
2016ގައި .އޭގެ ފަހުން  2016ގެ ނޮވެމްބަރ  18ގައި އޭރުގެ ހައުސިންގ މިނިސްޓަރ މުއިއްޒު ވިދާޅުވެފައި
އެބަވޭ މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ އޮންގޮއިންގ ޕްރޮޖެކްޓެއް ކަމާއި ،އީ.އައި.އޭ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން ލިބިފައިވާ ކަމަށް.
ދެން އެހެންނަމަވެސް ،ހަމަ އޭރު އަޅުގަނޑުމެން މި ދާއިރާ ހޯނޑެއްދޫ އަދި މަޑަވެލި ދެ ރަށުގެ ކައުންސިލަކަށް
ވެސް މި މަޢުލޫމާތެއް ޙިއްޞާކޮށްފައެއް ނުވޭ .އޭރު އަޅުގަނޑު ސީދާ ކައުންސިލްގައި މަސައްކަތްކުރިން ކައުންސިލް
މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން .އެހެންވީމާ ،އޭރު ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތްކުރިން މި އީ.އައި.އޭ
އަތު ޖެހޭތޯ .އެއެއް އަތެއް ނުޖެހުނު .ދެން ހަމަ އެއާއެއްކޮށް ފާހަގަކޮށްލަން މި އީ.އައި.އޭ ،އީ.އައި.އޭ ނަހަދާ އަދި
ކުރިން  2012ގައި ހެދިފައި އޮތް އީ.އައި.އޭއާ ޚިލާފަށް މުޅި މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ .ދެން އޭރުގެ
ސަރުކާރުން އަޅުގަނޑު ހިތުން ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ބޭނުންވި ގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ.
ދެން ތި ރިޕޯޓުގައި ހުންނާނެ އޭރު އަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކުރި ބައެއް މައްސަލަތައް ،ކޮންޓްރެކްޓަރ ޙިއްޞާކޮށްފައިވާ
މައްސަލަތައް .އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއާ ޙިއްޞާކޮށްފައި ހުރި ބައެއް މައްސަލަތައް އަދި އެ ބޭފުޅުން ދެއްވާފައިވާ ބައެއް
ޖަވާބުތައް .ދެން އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ މައްސަލައިގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް
ހައުސިންގގެ

އިންޖިނިއަރިންގ

ޑިޕާޓްމަންޓާއި ،އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ޑިޕާޓްމަންޓު އަދި އެންވަޔަރަންމަންޓު

މޮނިޓަރިންގ ޑިޕާޓްމަންޓާއި އީ.ޕީ.އޭ އާއި ޕްލޭނިންގ އާއި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އާއި އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއާ މި
ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކޮށް މި މަޢުލޫމާތުތައް ސާފުވާން .ސަބަބަކަށްވަނީ ދެ އިޢުލާނެއް އެބައޮތް އީ.އައި.އޭ ހަދަން ބޭނުންވާ
ކަމަށް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ކޮށްފަ .އީ.އައި.އޭއެއް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނެތް ފެންނާކަށް .އީ.ޕީ.އޭގެ
ވެބްސައިޓުގައި ނެތް ފެންނާކަށް .އެ އީ.އައި.އޭ ހެދުނުތޯ ،އީ.އައި.އޭގައިވަނީ ކޮން އެއްޗެއްތޯ އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވޭ
ބަލަން އެއް ކަމަކަށް .ދެން އަނެއް ކަމަކަށް ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީގައި މި ކޯޒްވޭއާ ދޭތެރޭގައި ޢަމަލުކުރަން
ނިންމާފައިވާ ގޮތެއްވެސް އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުން ބަލަން .އަދި އެމް.ޓީ.ސީ.ސީން އީ.އައި.އޭއަކާ ނުލައި މަސައްކަތް
ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ ކީއްވެތޯ ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ބަލަން ބޭނުންވޭ .ހަމަ އެއާއެއްކޮށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް
އެދެން މި ކޮމިޓީގެ އެއްމެހައި މެންބަރުންގެ ކިބައިން މި އިހުމާލުވެފައިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތައް ގާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ
ޚިލާފަށް މިކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެއްބާރުލުން ދީ މިކަން ކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް
މަޖިލީހުގައި އެދުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަޅުގަނޑު އެދެން .ދެން ހަމަ އެއާއެއްކޮށް ކޯޒްވޭ ނަގައި ،އަލުން މި
މައްސަލަތައް ނުނިކުންނާނެ ގޮތަކަށް މި ކޯޒްވޭ އެޅުމަށް ސަރުކާރަށް ރެކޮމަންޑޭޝަނެއް ދިއުމަށް ވެސް އަޅުގަނޑު
އެދެން .ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހޭ މި ކޯޒްވޭގެ މައްސަލަތަކުގައި އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ މި ދޭތެރެއަކީ ހަމަ ވަރަށް
ބޮޑަށް އޮޔެ ދެމޭ ދޭތެރެއަކަށްވެފައި ވެލި ބެޑަކުން ދެ ތަން ގުޅާލިއިރު ކަލްވަޓުތައް ތިރިވުމާއި ،އެ ކަލްވެޓްތަކުން

އޮޔެ ދެމެންޖެހޭ މިންވަރަށް ނުދެމުމުގެ ސަބަބުން އެތަން ފުރިގެން ބަންޑުންވާކަން ކަމަށް .ދެން ރަށު ތެރެއަށް
ބަންޑުން ވަނީ .ދެ ރަށުގައި ވެސް .ކޯޒްވޭ ކަނޑާލިއިރު ،ކަނޑާލީ ހޯނޑެއްދޫކޮޅުން ރަށު ތެރެއަށް ރާޅު އަރައިގެން
ގޮސް ދަނޑުވެރިކަން ކުރާ ސަރަޙައްދާ ހަމައަށް ދާން ފެށުމުން ކައުންސިލުން އޭރު ބަޔާން ވެސް ނެރެފައިވަނީ
އެގޮތަށް .ކޯޒްވޭ ކަނޑާލީ މި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފަހުން އެ ދުވަސްކޮޅު އެ މޫސުން ގޯސްވި ދުވަސްކޮޅު.
އެހެންވީމާ ،އެއީ މައިގަނޑުކޮށް ތި ރިޕޯޓުގައި ހިމަނާފައި ހުންނާނެ ކަންކަން .ދެން އަޅުގަނޑު ފާހަގަ މި ކޮށްލީ ހަމަ
ކޮންމެހެން ވެސް ރައްޔިތުން ހަމަ މި ޖަވާބުތައް ބޭނުންވާ ކަންކަން .އެހެންވީމާ ،މިކަމަށް މި ކޮމިޓީން
މަސައްކަތްކޮށްދެއްވުމަކީ އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެއް .ޝުކުރިއްޔާ.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
މަޑަވެލި ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ވިދާޅުވި ރިޕޯޓުގެ ކޮޕީ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް
ސެކްރެޓޭރިއޭޓުގެ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދެއްވާނެ މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި .އޭރުން ބައްލަވައިލެއްވޭނެ .ދެން މި އީ.އައި.އޭއެއް
އޮތްތޯ ނެތްތޯ އެ ކުރެއްވި ސުވާލުގައި ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޮޅުން އަރާ ގޮތްގޮތަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި ހުރިކަން
އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން .އެ ސަބަބަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަން ހުރި މަޢުލޫމާތުގެ އަލީގައި އެންވަޔަރަންމަންޓު
އިމްޕެކްޓު އެސެސްމަންޓު ރިޕޯޓުގައި ހޯނޑެއްދޫގެ ދަނޑުބިންތަކުގައި ކޯޒްވޭގެ ސަބަބުން ފެން ބޮޑުވާނެ ކަމަށް
ކަނޑައެޅިގެން ބުނެފައި އޮތް ވާހަކަ އެނގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަހުރި ޑޮކިއުމަންޓުތަކުން .އެހެން ބުނެފައި
އޮއްވާ ކަމަށް ކޯޒްވޭ އެގޮތަށް އެޅީ .މާނައަކީ ކުރިން ފޯ ސީ ކުރެވިފައި އޮތް އިމްޕެކްޓެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި
އީ.އައި.އޭ ރިޕޯޓް .އެހެންވީމާ ،ކޮންމެވެސް އީ.އައި.އޭ ރިޕޯޓެއް އޮތީމަ ކަމަށް އަޅުގަނޑު މި ދެކެނީ އެއަށް އެ
ހަވާލާދީފައި ،މީޑިޔާތަކުގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައި ހުރީ .އެހެންވީމާ ،އެވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިތުރަށް ބަލާލެވިދާނެ
ކަމެއް .ދެން އެ ވާހަކަ ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކޮށްލީ ތި ބޭފުޅުންގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި .މި މަޢުޟޫޢަށް
މިވަގުތަށް އަނެއްކާ މި ވާހަކަ ދައްކަން ހުށަހެޅުނު ސަބަބަކީ މިވަގުތު ވެސް ފެންބޮޑުވެގެން އުޅޭތީ .އަޅުގަނޑުމެން
މިހާރު މި ބަޙުސްކުރެވެމުން ދާއިރު ވެސް ހަމަ ރަށަށް ރާޅު އަރައި ރައްޔިތުން އެކަމުގެ ތަކުލީފުތަކުގައި އުޅެން
ޖެހޭތީ .ދެން ކޯޒްވޭގެ ތަންގަނޑެއް ކަނޑާލާފައި އޮތްކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ އިނގޭ .އެހެން އޮތަސް އަދިވެސް
މުޅިއަކުން މައްސަލަ ޙައްލުނުވެ ދާތީ .މިހާރު އަނެއްކާ ގުޅީ ދެއްތޯ .އެހެން ކަންނޭނގެ އެ ވީ .އެހެންވީމާ ،އަނެއްކާ
ވެސް ރާޅު އަރަން ފެށީ .އެހެންވީމާ ،އުދަ އަރާ ކޮންމެ ފަހަރަކު މަޑަވެލި ،ހޯނޑެއްދޫއަށް މިހާ ބޮޑެތި
ގެއްލުންތަކެއްވެ މިއިން ކޮންމެ ފަހަރަކު އަޅުގަނޑުމެން މިހެން ދެންނެވިޔަސް ކުނި ގޮނޑު ވެސް ގިރާލައިގެން ދަނީ.
ރަށް ގޮނޑުވަނީ .ފެން ލޮނުވަނީ .އަނެއްކާ އެތައް ބައިވަރު ޚަރަދުތަކެއް ސަރުކާރުން ކޮންމެ ފަހަރަކު މި ކުރަނީ
ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ގޮތުން .އެހެންވީމާ ،މިއީ ނިމުމެއް ނެތްކަމެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިއަށް ދާކަމަށްވަންޏާ

އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ދެން ވިސްނުންތެރިކަމާއެކު ކަންކަން ކުރާ އަދި އޮތް ގާނޫނާއި ގަވާއިދުގެ ތެރެއިން ކަންކަން ކުރާ
ބައެއް ކަމަށް ނުވެ ދާކަމަށް މި ފެންނަނީ .އެހެން ބޭފުޅަކު ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަމުގައި ވަންޏާ
އަޅުގަނޑު ...އާދެ! ގައްދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.

ގައްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޒާހިރު ވާހަކަދެއްކެވުން:
ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު .އަ ޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ގާތުން އިނގޭ މަޑަވެލި ކޯޒްވޭއަށްވަމުން ދިޔަ ގޮތް ވެސް .ދެން
އެހެންނަމަވެސް ،އެ އުފެދޭ ސުވާލުތަ ކެއް އެބަހުރި .އީ.އައި.އޭ ރިޕޯޓެއް މި ހަދާ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ އެތަނަށް
އެއްވެސް ކަހަލަ އިމްޕެކްޓެއް ،އެންވަޔަރަންމަންޓު އިމްޕެކްޓެއް އަންނާނެތޯ އެ ޕްރޮޖެކްޓެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ
ސަބަބުން ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުން ހުރި ކަންތައްތަކެއް ވާނެތޯ ނޫންތޯ ބެލުމުގެ ގޮތުން ހަދާ އެއްޗެއް އީ.އައި.އޭ
ރިޕޯޓަކީ .މި ކޭސްގައި އީ.އައި.އޭ ރިޕޯޓެއް ހަދާފައި އޮއްވާ މިހެން ދިމާ؛ ހަދާފައި އޮތް ކަމެއް ނެތް ކަމެއް ނޭނގެ.
ދެން މުޤައްރިރު ދެންމެ ތި ވިދާޅުވީ ކޮންމެވެސް ގޮތަކަށް އެބައޮތޭ އެނގިފަ .އެހެން އޮއްވާ މިކަން ކުރީ ކީއްވެގެންތޯ
މިއީ އުފެދޭ ސުވާލެއް .ދެވަނަ ސުވާލަކީ މީގެން އިހުމާލުވަނީ އެންވަޔަރަންމަންޓު އެޖެންސީތޯ ނޫނިއްޔާ ސަރުކާރުގެ
ކޮން މުއައްސަސާއެއްތޯ .ކޮން ބައެއްތޯ މީގެން އިހުމާލުވެފައި މިވަނީ ،އެ އެއްވެސް ބަލަންޖެހޭ .ކުރިއަށް އޮތް
ތަނުގައި މިކަހަލަ ގޮތަކަށް މިކަން ނުވާނެ ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތް އެބަޖެހޭ ހަރުދަނާކުރަން.
އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ މި ކަމުގައި ޒިންމާވި ،އިހުމާލުވި ބޭފުޅުން ޖަވާބުދާރީކުރުވަން .ހަމަ ވަރަށް ގަދައަށް
މަސައްކަތްކުރަން އެބަޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ މި ކޮމިޓީން .މީގެ ކުރިއަކު އެންވަޔަރަންމަންޓް ކޮމިޓީއެއް
މަޖިލީހަކު ނުވެސް ނެތް މެ .އެހެންވީމާ ،ކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ މިކަހަލަ ކަންތައްތައް އަތްދަށުން ދެމިގެން
ގޮސްފައި މި އޮންނަނީ .އެހެންވީމާ ،މި ކޮމިޓީން މިހެން ހުރި އިޝޫސްތައް ރަނގަޅަށް ބަލާފައި އަޅުގަނޑުމެން
އެބަޖެހޭ މިކަމަށް ޙައްލު ގެނެސް ،ކުރިއަށް އޮތް ތާނގައި މިކަހަލަ އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ނުވާނެ ގޮތަކަށް މި ރާއްޖޭގެ
ޕްރޮޖެކްޓްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއަށް މި ހަރުދަނާ ކަންކަން އަށަގަނުވާ އެ މަގުން މަސައްކަތް
ގެންދެވޭނެ ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ބައްޓަންކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެންނާތީ އެ ވާހަކަ
ޙިއްޞާކޮށްލީ .ޝުކުރިއްޔާ.

ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:
ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު .ރާއްޖޭގައި ހިނގާ ހުރިހާ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓްތައް
އަދި ޚާއްޞަކޮށް މޫދާ ގުޅުން ހުރި މަސައްކަތްތަކަކީ މި މީގެ ސަބަބުން ރަށްރަށުގެ ވަށައިގެންވާ ޕެރިމީޓާރއަށް
ބަދަލުތަކެއް އަންނަ މަސައްކަތްތައް އަސްލު .ދެން އެއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހުރިހާ ޕްރޮޖެކްޓުތަކުން ވެސް ފެންނަން

އޮތް ޙަޤީޤަތެއް އެއީ .ބަނދަރެއް ހެދި ކަމުގައި ވިޔަސް ،އަދި ޝޯ ޕްރޮޓެކްޝަނަށް މަސައްކަތް ދާ ކަމުގައި
ވިޔަސް ،މީގެން ވެސް ކޮންމެވެސް އެއް ދިމާލަކުން މީގެ ނެގެޓިވް އިމްޕެކްޓް ރަށަކަށް އެބައާދޭ .ދެން މިއާ ގުޅިގެން
އަޅުގަނޑު ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ސުވާލަކީ މި މަޑަވެލި ހޯޑެއްދޫ ކޯޒްވޭ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ކުރިން މަޑަވެލި ހޯޑެއްދޫ
މި ދެ ރަށުން އެއްވެސް ރަށަކަށް އުދައެރުމުގެ ޙާދިސާއެއް މީގެ ކުރިން ހިނގާފައިވޭތޯ .ދެން ހިނގާފައިވާނަމަ މިއީ
މަޑަވެލި ހޯޑެއްދޫ ކޯޒްވޭ އެޅުމަށްފަހު މިކަން އިތުރަށް ބޮޑުވެގެންތޯ މި އުޅެނީ ،މި އުދައެރުމުގެ ކަންތައްތައް.
ކުރިއަށްވުރެ ކުރިން އަރާފައި މިސާލަކަށް މި މަޝްރޫޢު ނިމުމަށްފަހު މި އެއަށްވުރެ ސިވިއަރވެގެން ހިނގައިގެންތޯ
އަޅުގަނޑުމެން މި މައްސަލައަކަށްވެގެން މި އުޅެނީ .ރާއްޖެއަށް އުދައެރުމުގެ ކަންތައްތައް ވަރަށް އެކި މޫސުންތަކުގައި
އެކި ރަށްރަށަށް އެބަ ދިމާވޭ .އެހެންވީމާ ،މިއީ ވަކިން މި ޕްރޮޖެކްޓާ ގުޅިގެން ދިމާވެގެން އުޅޭ ބޮޑު މައްސަލައެއްތޯ
އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަށް އައިސްގެން މި އުޅެނީ .އެކަން ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވާތީ .ޝުކުރިއްޔާ.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތި އުފައްދަވާ ސުވާލު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކޮށްލެވިދާނެ ކަމަށް ފެންނަނީ
ކަމާ ބެހޭ ފަންނީ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކޮށްލާއިރުގައި .ދެން އެގޮތަށް ހުށަހެޅިފައި މި އޮތީ .ދެން އަދި ހުށަހެޅުއްވުމަށް
އެހެން މެންބަރަކު ތާއީދެއް ނުކުރައްވާ .ދެން ތާއީދުކުރެއްވުމުން އަޅުގަނޑު އެގޮތަށް ވޯޓަށް އަހާފައި ކޮމިޓީން
ނިންމަވާ ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށް ދާނީ .ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި އަޅުގަނޑު ދަންނަވައިފާނަން ދެން އަޅުގަނޑަށް
ވެސް ލިބިފައި ހުރި މަޢުލޫމާތެއްގެ އަލީގައި މި އެންވަޔަރަންމަންޓް އިންޕެކްޓް އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓްތައް ތަރައްޤީގެ
މަޝްރޫޢުތަކަށް ޙަޤީޤަތުގައި ތެދުތެދަށް ދަންނަވަންޏާ ރާއްޖޭގައި ހެދެމުންދަނީ ގަވާއިދަށް ފައްތާލުމުގެ ގޮތުން .ވަރަށް
ގިނަ މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ހުރީ އޭގައި ހުރި ރެކޮމަންޑޭޝަންތަކަށް ބެލުމެއް ނެތި .އެހެންނަމަވެސް،
އެއީ ގާނޫނީ ކުށެއް އިނގޭތޯ .އެއީ ގާނޫނީ ކުށެއް .ކަމެއް ދިމާނުވެ ދިޔައިމާ ފަހަރެއްގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް
ހީވެދާނެ ކަންނޭނގެ މިއީ އެހާ ބޮޑު ކަމެއް ނޫނޭ .އެހެންނަމަވެސް ،ގާނޫނީ ގޮތުން އެއީ ވަރަށް ބޮޑުކުށެއް .މި
މަޝްރޫޢަށް އަޅުގަނޑުމެން ބަލާއިރުގައި އެފަދަ ކަމެއް ހިނގާފައިވޭތޯ ބެލުން އެއީ މުހިންމު ކަމަކަށްވަނީ ކުރިއަށް
އޮތް ތާނގައި ޒިންމާދާރުކުރުވުން .ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުގަނޑުމެ ން ޒިންމާދާރު މަޤާމުތަކުގައި ތިބޭ ކަމަށް ވަންޏާ ،އެ
އޮންނަ ގާނޫނަކާއި ގަވާއިދަކާ އެއްގޮތަށް ކަންކަން ކުރަންޖެހޭނެ ކަން .މީގެ ކުރިން ތި ވިދާޅުވާހެން މިކަހަލަ
ކޮމިޓީއެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކު ނެތް .އެހެންވީމާ ،ޖަވާ ބުދާރީވުން ވަކި ހިސާބަކުން ނިމިފައި އޮންނަ ކަމަށް
އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ .މި ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި
ހިމާޔަތްކުރުމަށް ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތައް ހިނގަމުންދާ ގޮތް ބަލައި ގާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ހިނގަނީ
ކޮންކަމެއްތޯ ދެނެގަނެ އަދި އެކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް ރެކޮމަންޑްކުރަމުން

ގެންދިއުން .އެހެންވީމާ ،މި ސަބްޖެކްޓަށް އަޅުގަނޑުމެން ބަލާއިރުގައި އެބަ ފެނޭ ،ސުވާލު އުފެދޭ ވަރަށް ގިނަ
ކަންކަން އެބަހުރި .އެހެންނަމަވެސް ،އެ ކަންކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކޮންކްލޫޑްކުރެވޭނީ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ
ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކޮށް ،ލިބޭ މަޢުލޫމާތެއްގެ އަލީގައި ކަމަށް .މަޑަވެލި ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު
އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުން ،އެ ހުށަހެޅުއްވުމަކީ މި މަޝްރޫޢުގައި ޝާމިލްވި ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއާ،
ހައުސިންގް މިނިސްޓްރީން މަޝްރޫޢު ހިންގީ އޭރު .ދެން އަދި ކޮންޓްރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުން މަސައްކަތްކުރި
އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއާ އަދި ރެގިއުލޭޓަރެއްގެ ގޮތުން އީ.އައި.އޭ ކަންތައް ބަލަހައްޓަމުންދާ އީ.ޕީ.އޭއާ އަދި ހުށަހެޅުއްވި އޭގެ
އިތުރުން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އަދި މިހާރުގެ ޕްލޭނިންގ .އެހެންވީމާ ،އެ ތަންތަނުން ކަމާ ބެހޭ ވެރިން ކޮމިޓީއަށް
ހާޒިރުކޮށް މިކަމާ ބެހޭގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން ސުވާލުކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ހުށަހެޅުއްވުމަށް މެންބަރުންނަށް
ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑަށް އިޝާރާތްކޮށްލަދެއްވުން އެދެން .ގައްދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.

ގައްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޒާހިރު ވާހަކަދެއްކެވުން:
އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފިރުޝާން އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑުގެ ތާއީދު އޮތް ވާހަކަ ދަންނަވަން.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
އެހެންވީމާ ،މަޑަވެލި ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ހުށަހަޅުއްވުމަށް ގައްދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު
ތާއީދުކުރެއްވި .ދެން އަޅުގަނޑުމެން ވޯޓަކަށް ދާނަން .އެހެންނަމަވެސް ،އޭގެ ކުރިން އިތުރު މަޝްވަރާއެއް
ހިޔާލުފުޅެއް އޮވެއްޖެއްޔާ އެ ފުރުޞަތަށް މި މަޢުޟޫޢަށް އަޅުގަނޑު ހުޅުވާލާފައި މި ބޭއްވީ .ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ
އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.

ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން:
އާދެ! ފުރަތަމަ ވާހަކައަކީ ފެށުމުގެ ކުރިން ވެސް އަޅުގަނޑު ހަމަ ،ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ
އުފެއްދެވި

ސުވާލަށް އަޅުގަނޑު ވެސް

އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް

ނޭނގެ

އޭގެ

ތާއީދުކުރަން.

ކުރިން

މިކަހަލަ

މި ކޮމިޓީއަށް
މައްސަލަތައް،

މިކަން އިޝޫއަކަށް އައިއިރު އަދި
އުދައެރުމުގެ

މައްސަލަ

ދިމާވޭތޯ،

އެ

ކަނެކްޝަނަށްފަހުގައި މި އިތުރަށް ގޯސްވެގެން އުޅޭ ކަމެއް .އެހެންވީމާ ،އެއެއް ބަލައިލާކަށް ނެތް .އެހެންވީމާ،
ކޮމިޓީގައި މިކަން ،މި އިޝޫ ކުރިއަށް ގެންދަން ފެނޭތޯ ނުފެނޭތޯ މިއީ ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް.
މިހެން މި ދެންނެވީ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަކީ ކޮންމެ ސަރުކާރަކުން ވެސް އެ ކިތަންމެ ވަރަކަށް މީގެ ކުރީގައި
ކަންކަން ހިނގައިދިޔަ ގޮތް އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތަށް ،ކިތަންމެ ގޮތަކަށް ހަމަ ރައްޔިތުން

އެކަމާމެދު ކޮންސާންތަކެއް ވިޔަސް ދެން އެ އީ.އައި.އޭއެއް ވެސް އޮވޭ .ދެން ހަމަ ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުން
ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކުން ދެން ގޮސް ހަމަ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގަނީ .ދެން މިގޮތަށް ބައިވަރު
ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގައިފި .ރައްޔިތުން އެކަމަކަށް ނޭ ...ރައްޔިތުންގެ ތެރެ އިން ފުރަތަމަ މިއަންނަނީ މި ޕްރޮޖެކްޓް
ތިމަންނަމެން ބޭނުންވާ ކަމަށް .އެހެންވީމާ ،މި މީގެ ދެބައެއް ވެސް އެބައޮވޭ .ތަރައްޤީ އާއި ދެން އޭގެ ސަބަބުން
ރަށަކި ނުވަތަ އެކަމަކަށް ކޮށްފާނެ ،ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ކޮށްފާނެ ނާޒުކު އަސަރު ބެލެހެއްޓުން .އެހެންވީމާ ،މި ދެ
ކޮމްޕޯނެންޓުގެ ތެރެއިން ވެސް ތަރައްޤީ ޙާސިލުކުރުމަށް މިހާރު ރައްޔިތުން ބޭނުންވެފައިވާ މިންވަރު ހަމަ ޔަޤީނުން
ވެސް އަޅުގަނޑަށް ވެސް އެނގޭ އޭރުގައި މަޑަވެލީ ދާއިރާގެ ފަރާތުން އެ ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގުމަށް ޓަކައި އެ
އަޅުގަނޑުމެން ތަޖުރިބާކުރިން ސަރުކާރަށް ފޯސްކުރަމުން ދިޔަ މިންވަރު އެކަން އެ ޕްރޮޖެކްޓް ކާމިޔާބު ކުރުމަށް
ޓަކައި .އެހެންވީމާ ،ތަރައްޤީ ބޭނުން ހުރިހާ އެންމެން ވެސް  .ދެން އޭގެ ފަހުން މި އަންނަ ދިމާވާ ކަންތައްތައް.
އެހެންވީމާ ،މި އެ ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ފާހަގަކުރެއްވީ ވަރަށް މުހިންމު ނުކުތާއެއް .ކޯޒްވޭ
އެޅުމުގެ ކުރީގައި ވެސް އުދައަރާތޯ .މިހާރު އުދައަރައިގެން މިކަން މި ރައްޔިތުންނަށް އެ އިތުރު ގޯސްވަމުންދާތީވެ.
ދެން އަޅުގަނޑު އަނެއް ކަމަކަށް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ދެންމެ މަޑަވެލި ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު
ފާހަގަކޮށްފި  2012ވަނަ އަހަރުގެ އީ.އައި.އޭއެއް ފެންނަން އޮތް ވާހަކަ ދެއްތޯ .އެހެންވީމާ 2016 ،ގެ އީ.އައި.އޭއެއް
ފެންނާކަށް ނެތް .އެހެންވީމާ ،އޭގެ މާނައަކީ  2012ވަނަ އަހަރުގެ އީ.އައި.އޭ ރިޕޯޓެއްގެ މައްޗަށް ބޭސްކޮށްފައި
ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގާފައި މިއޮތީ  2012ވަނަ އަހަރުގެ ރިޕޯޓުގައި އެކަން ކޮށްފިއްޔާ މީގެން ނޭދެވޭ އަސަރުތަކެއް ކުރާނެ
ކަމަށް ދަނޑުބިންތަކަށް އެބައޮތް ފާހަގަކުރެވިފަ .އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަދި އެއްވެސް ޑޮކިއުމަންޓެއް މިއަކު ފެންނާކަށް
ނެތް .އެހެންނަމަވެސް ،މި ކޮމިޓީގައި މިދެކެވޭ ވާހަކަތަކުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަން ހުރި
ކަންތައްތަކެއް މިއީ .އެހެންވީމާ ،އުފެދޭ ސުވާލަކީ މި ކޮމިޓީން އެބަޖެހޭ ދިރާސާކުރަން .އީ.އައި.އޭ ރިޕޯޓްތަކާ ޚިލާފަށް
ރާއްޖޭގައި ހިންގޭ މަޝްރޫޢުތަކާ ބެހޭގޮތުން އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅަކީ ކޮބައިތޯ .އެއީ އެ އީ.އައި.އޭ ރިޕޯޓްތަކުގައި އެހެން
ފާހަގަކޮށްފައި ހުންނަ ހުރުމުގައި މިނިސްޓްރީތަކުން މިކަން މިކުރަނީ .ސަރުކާރުން މިކަން މިކުރަނީ .އެހެންވީމާ،
ސަރުކާރަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ޓަކައި ކޮބައިތޯ ގާނޫނީ ލަފައަކީ .މީގައި ބަންޑާރަ ނައިބުކުރެން އައްސަވަން އެބަޖެހޭ.
މި ކޮމިޓީން ކުރަން އެންމެ މުހިންމު އެއް ކަމަކީ މި އީ.އައި.އޭ ރިޕޯޓަށް ބާރުދޭން ކޮންމެވެސް ކަހަލަ މެކޭނިޒަމެއް
ހޯދަންވީ .ކޮންތާކުންތޯ އަޅުގަނޑުމެން އީ.އައި.އޭ ރިޕޯޓަށް ބާރުވެރިކަން ހޯދާނީ .އީ.އައި.އޭ ރިޕޯޓެއް އޮވެދާނެ .ދެން
މިނިސްޓްރީން

ޕްރޮޖެކްޓް

ހިންގަން

ބޭނުންވީ.

ދެން

މިނިސްޓްރީން

ސަރުކާރުގެ

ކޮންމެވެސް

ކުންފުންޏަކާ

ޙަވާލުކޮށްގެން ޕްރޮޖެކްޓް ކޮމްޕްލީޓްކޮށްލަނީ .ދެން ކުރީމައި އޭގެން އެބަދޭ އިކޮނޮމިކް ކްރައިމެއް ވެސް .ސޯޝަލް
ކްރައިމެއް ވެސް .އެންވަޔަރަންމަންޓް ކްރައިމެއް ވެސް މީގައި އެބަ ހިމެނޭ .އެހެންވީމާ ،މިއަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނީ ދެން
ކޮން އިދާރާއަކުންތޯ .ސަރުކާރުން ސަރުކާރަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނެހޭ .އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެޅޭނެ ފިޔަވަޅަކީ ކޮބައިތޯއޭ.

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބުނެވޭނީ ހުއްޓާލާށޭ .އެހެންވީމާ ،މީގެ އެންޑް ރިޒަލްޓް އަންނާނީ ކޮންމެ ގޮތެއް ވިޔަސް ތަންފީޛީ
އިދާރާއަކުން މިކަމަށް އަޅާނެ ފިޔަވަޅެއް އެބަޖެހޭ ސްޕެސިފިކްކޮށް އެނގެން .އޭރުން އީ.އައި.އޭ ހަދާ ބޭފުޅުން ވެސް
އީ.ޕީ.އޭއިން ވެސް މި އެންވަޔަރަންމަންޓް އިމްޕެކްޓް އެސެސްމެންޓް ރިޕޯޓަށް ބާރުދީގެން އެ ބޭފުޅުން ހިފަހައްޓާނޭ
ސްޓޭންޑަޑް .މިހާރު މިއޮތް ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް އެނގޭ އީ.އައި.އޭއާ ޚިލާފަށް ކަމެއް އެބަ ކުރާކަން .ދެން
އޭގެން އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅެއް ފެންނާކަށް ނެތް .އެކަމަކާ ދުވަހަކު ވެސް ބަޔަކު ފިޔަވަޅެއް އެޅީކީއެއް ނޫން .ދެން
މިހިން މިއޮންނަނީ .އެހެންވީމާ ،ފުރަތަމަ މި އިޝޫ މިއީ ހަމަ ރަނގަޅު އިޝޫއެއް .ބަޙުސްކޮށްލާފައި މި
އެންވަޔަރަންމަންޓް ކޮމިޓީއަށް ހަމަ ބަންޑާރަ ނައިބުގެ ލަފާ ހޯދަންވީ އީ.އައި.އޭއާ ޚިލާފަށް ކޮންޓްރެކްޓަރުން
މަސައްކަތްކުރާއިރު ކޮބައިތޯ މީގައި އޮތް އަދަބަކީ ،އެޅޭނެ ފިޔަވަޅަކީ އަދި މިކަން ވަރަށް ސާފުކޮށް ރައްޔިތުންނަށް
ވެސް އަދި ސަރުކާރުގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ހުރިހާ ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް ވެސް އެނގެން އެބަޖެހޭ.
އެހެންވީމާ ،އެ ކަންކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން ވީހާ ވެސް އަވަހަކަށް .އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް އެނގެން
އެބަޖެހޭ އީ.އައި.އޭ ރިޕޯޓާ ޚިލާފަށް ބަޔަކު ކަންތައްތަކެއް ކުރާނަމަ އޭގެން ދެވޭނެ އެންމެ މަތީ އަދަބަކީ ކޮބައިތޯ.
ޝުކުރިއްޔާ.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.

މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު މެންބަރު ޙުސައިން ފިރުޝާން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު .އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު،
އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން އެ ފާހަގަކުރެއްވި ސުވާލަށް އެއްޗެއް ދަންނަވާލާނަމޭ .ހޯޑެއްދޫއަކީ ވެސް
މަޑަވެއްޔަކީ ވެސް ކުރީ ޒަމާނުއްސުރެ ހަމަ އުދައިގެ ކަންކަން ދިމާވާ ދެ ރަށް .އެހެންނަމަވެސް ،ކޯޒްވޭ މި އޮތީ
އުދައަރާ ސަރަޙައްދަކާ ދިމާލަކަށް ނޫން .އާންމު ގޮތެއްގައި އުދައަރާ ސަރަޙައްދު .އާންމުކޮށް ރަށަށް ،ދެ ރަށަށް
ވެސް އުދަ މި އަރަނީ ހުޅަނގު ފަރާތުން .ކޯޒްވޭ މި އޮތީ ހުޅަނގު އުތުރު ފަރާތަށް އިނގޭތޯ .ދެން އެހެން އޮތީމާ
މިވާގޮތަކީ ރަށުގެ ސީދާ އުތުރަށްވާ ގޮތަށް ދެ ރަށުގައި ،ދެ ރަށް ގުޅާލެވިފައި މި އޮތީ .އޮތްއިރު އެ ސަރަޙައްދަކީ،
ކޯޒްވޭ ގުޅިފައި އޮތް ސަރަޙައްދަކީ ދުވަހަކު ވެސް އުދައިގެ އަސަރުކުރި ސަރަޙައްދެއް ނޫން .އެހެންނަމަވެސް ،މިހާރު
ހަމަ ލޮނުގަނޑު އަރައިގެން އެ ދަނީ އެތަނުން އެ ސަރަޙައްދުގައި މީހުން ނޫޅޭ ސަރަޙައްދުގެ ތެރެއިން ލާފައި މީހުން
އުޅޭ ސަރަޙައްދާ ދިމާލަށް .އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން މިހާރު މި ސަރަޙައްދަކީ ،މި ސަރަޙައްދާ ހަމަ ވަރަށް
ކައިރީގައި އަލަށް ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް އަޅާފައި ހުރީ ދެ ރަށުގައި ވެސް .އިއްޔެ އަޅުގަނޑަށް މަޑަވެލި

ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ދިނީ އެ ރަށުގެ ހައުސިންގެ ޔުނިޓްތަކަށް ،އަޅާފައި ހުރި ހައުސިންގް ޔުނިޓްތަކަށް
އުދައިގެ އަސަރުކުރި ވާހަކަ .ކޯޒްވޭ ކުރީގައި ކަނޑާލިއިރު ހޯޑެއްދޫގެ ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް އެއްކޮށް ހަމަ
ފެންބޮޑުވެ އަޑީގައި ހުރީ .މިހާރު ސަރުކާރުން މިވަގުތު އެންމެ ބޮޑަށް ކުރާ މަސައްކަތަކީ މަޑަވެލި ދާއިރާގަ އި
މިދެންނެވި ހައުސިންގެ ޔުނިޓްތަކަށް މީހުން ވެއްދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް .ނަރުދަމާ ގާއިމްކުރުމަށާއި އެތާ ފެން
ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް .ކުރާއިރު ތަކުރާރުކޮށް އަބަދުވެ މޫސުން ގޯސްވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު މި ލޮނުގަނޑުގެ އަސަރު
އެތަނަށް ކުރަންޏާ ،އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވޭ އެތާނގައި މީހުން ދިރިއުޅެވޭނެ ގޮތެއް ނޯންނާނެ.
އެހެންވީމާ ،މި ހަމަ އެ ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި އަޅުގަނޑަށް ދެންނެވެން އޮތީ މުޤައްރިރު ފާހަގަ ތި ކުރެއްވި ފަދައިން
މިކަމުގައި އެކްސްޕާޓުންގެ ވާހަކަ ވެސް އަޅުގަނޑުމެން އަޑުއަހާލަންޖެހޭނެ .އެހެންނަމަވެސް ،އަޅުގަނޑަށް އެނގޭ
މިންވަރަކީ ދުވަހަކު ވެސް އެތަނަކީ އެ ކޯޒްވޭ ގުޅުނު ސަރަޙައްދަކީ އުދައަރާތަނެއް ނޫން .ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.

މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް ވާހަކަދެއްކެވުން:
އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު .އާދެ! އަޅުގަނޑަށް ފުރަތަމަ ކަމަކީ މި މެންބަރު ،އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅާފައި
އޮތް މައްސަލަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޙަޤީޤަތުގައި ތިކަމަށް .މިހާރު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު
އަނގަބަހުން ހުށަހެޅުއްވީމަ މި މަޢުޟޫޢަށް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އެބަ ބަޙުސްކުރެވޭ .އެކަމަކު އަޅުގަނޑަކީ ދުވަހަކު
ވެސް ތި ކޯޒްވޭ އޮތް ހިސާބަށް ދިޔަ މީހެއް ނޫން .އެހެންވީމަކާ އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ތީގެ ބެކްގްރައުންޑެއް އަދި
ނޭނގޭނެ .ދެން އަނެއް ކަމަކީ މި ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި ހުރިހާ ވުޒާރާތަކެއް ގެންނަން .އެކަމަކު އަޅުގަނޑަށް
ޤަބޫލުކުރެވެނީ ފުރަތަމަ މި މައްސަލަ މި ކޮމިޓީއަށް އައިމަ ދެން އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީން މިކަމާ ބެހޭ ހުރިހާ
ޑޮކިއުމަންޓްސްތަކެއް އެ ވުޒާރާތަކުން ގެނެސްފައި އޭގައި ހުރި މައްސަލަތަކެއް ބަލާފައި ދެން ކުއެސްޝަން ކުރާ
ހިސާބަށް ގޮސްފިއްޔާ އެ އިދާރާތައް ހާޒިރުކުރަން ގެންނަން .އެހެންނޫނިއްޔާ ދެން ވަރަށް އުނދަގޫވާނެ ކޮންމެ
ކޮމިޓީއަށް  12 ،10ވުޒާރާ ގެނެސްގެން މިތާނގައި އެ ބޭފުޅުންނާ ހަމަ ކުއެސްޝަން ކުރަން .އެހެންވީމާ ،މިހާރު މި
ހުށަހެޅި މައްސަލަ އަޅުގަނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރަން އަޅުގަނޑު ފޮޓޯތަކުން ދެކުނިން .އެ ޙާދިސާ ފުރަތަމަ އެ
ހިނގައިގެން އުޅުނު ދުވަސްވަރު .އެކަމަކު އޭގެ ބެކްގްރައުންޑަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެވޭނީ ތި ވިދާޅުވި މިއީ 2012
އިން ހިސާބުން ފެށިގެން މި ހިނގަމުން އަންނަ މައްސަލައެކޭ .ދެން މި ރައްޔިތުން ބޭނުންވޭތޯ ކޯޒްވޭއެއް އޮންނަން.
ނޫންވެއްޖެއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ފަސޭހަވާނެ ކޯޒްވޭ ނަގަން .އޭރަށް އެ ނިމުނީތާ އެ ވާހަކަ ދެން.

އެހެންވީމާ ،އެ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަމެއް ރަނގަޅަށް ދެން ކުރެވޭނެ ގޮތެއްތާ .ދެން މިހާރު އެ އޮތީ އީ.އައި.އޭ
އޮތަސް ނެތަސް އެކަމެއް ކޮށްފަ .އެހެންވީމާ ،އޭތި އެ ޚަރަދުކޮށްފައި އޮތް ތަނެއް އެ ކަންތައް ނުވާނެ ގޮތަކަށް ދެން
ރަނގަޅުކުރެވޭނެ ގޮތެއް ހޯދަންޖެހޭނީ .މީގައި މި ޑރ.މުޢިއްޒުގެ ބޮލުގައި ނުވަތަ ދެން ހުރި ބޭފުޅެއްގެ ބޮލުގައި
ބަދުނާމު އަޅުވައިގެން އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް މިކަމެއް ނުވާނެ .އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑުގެ އެދުމަކީ ރައްޔިތުން
ކޮންމެހެނެއް ވެސް ބޭނުންވާ ކަމެއްވީމާ އަޅުގަނޑު ބަލަނީ މިހާ ދުވަހު އެކަމެއް ކުރަން އެ ކޮންމެ ސަރުކާރަކުން
ވެސް އެއީ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުން ފަށައިގެން މިހާތަނަށް މި ކުރަން ބޭނުންވެގެން އެ އުޅެނީ.
ދެން އަދި ރައްޔިތުން ސީދާ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އޭރުގައި އޮތް ސަރުކާރަކުން
ގަދަކަމަކުންނެއް ކޯޒްވޭ އަޅާކަށޭ ކިޔާފަކާ ޚަރަދުތަކެއް ނުކުރާނެ .އެހެންވީމާ ،އެ ކުރިއިރު ގަވާއިދާ ޚިލާފުވެގެން
ނުވަތަ އެ އޮންނަ އުސޫލުތަކާ ބޭރުން ގޮސްފައި ހުރި ކަންތައްތައް ބަލާފައި އެ ކަންތައްތައް ރަނގަޅުކުރެވޭނެ ގޮތެއް.
ޚާއްޞަކޮށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު އެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅި މައްސަލަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ
ކިޔާލެވުނީމަ އަދި އޭގެ ފަހުން މިދެންނެވި ގޮތަށް އެކަމާ ބެހޭ އީ.އައި.އޭތަކާ އަދި މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަތަކާ
އެއްޗެހިތަކުގެ ޑޮކިއުމަންޓްސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހޯދަން ކޮމިޓީން ހުށަހަޅައިގެން އެ ޑޮކިއުމަންޓް ގެނައުމަށްފަހު
އަޅުގަނޑުމެން އަދި އިށީނދެފައި އޭގެ ފަހުން ދެން ކުރިއަށްދާނީ .ދެން އަޅުގަނޑު އަދި އެ ފާހަގަކުރަން މިދިޔަ މި
ސަރުކާރުގެ ވަޢުދެއް އެއީ އީ.އައި.އޭ ހަދާ ބޮޑީއަކީ މިނިވަން ތަނަކަށް ހެދުން .އެ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ އެ
ގާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލު އަވަހަށް ގެނެސްފިއްޔާ މިކަހަލަ ކަންތައްތައް މިނިމައިޒްވެ އެ ބޭފުޅުންނަށް އެ ބާރުތައް
ލިބިގެންދާނެ .އޭރަށް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު ވެސް ފާހަގަކުރި ފަދައިން މި އަޅާނެ ފިޔަވަޅު ،މިހާރު
އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ އެ ކުރިން ދުވަހު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އީ.އައި.އޭގެ ބޭފުޅުން ވަޑައިގެން ދުވަހު ވެސް ވިދާޅުވި
މައްސަލައެއް ދިމާވާއިރު އެ ބޭފުޅުންގެ އަތުގައި ރިސޯސްއެއް ނުހުންނަ ވާހަކަ އާއި ލޯންޗެއް ވެސް ނޯންނާނެ
ވާހަކައާ ދެން ތިމަންނަމެން ކައުންސިލަށް ގުޅައިގެންނާއި އެތާނގައި ހުންނަ ފުލުހެއް ލައްވާ ވީއެންމެ އަވަހަކަށް އެ
ކަންކަމަށް އެޓެންޑްވެ .އެ ދެ ބޭފުޅުން ވެސް މަސައްކަތައް އެބަ ކުރޭ .އެކަމަކު އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ ގާނޫނީ
ގޮތުން އެ ބޭފުޅުންނަށް އެ މެންޑޭޓު ތަންކޮޅެއް ވަރުގަދަކޮށްފައި އެ މުއައައްސަސާ ވަރުގަދަކޮށްފިއްޔާ ހަމަ މި
އިޝޫސްތަކަށް ކޮންޓްރޯލް ލިބިގެންދާނެ .ތެންކިޔު.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.

އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު .އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ ތާއީދުކުރަން މިކަން ހިނގާފައި އޮތް ބެލުމަށް ޓަކައި ކަމާގުޅޭ
މުއައްސަސާތައް ހާޒިރުކޮށް އެކަން ކުރުމަށް .އެކަމަކު މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ވިދާޅުވި ގޮތަށް
އަޅުގަނޑުމެން އޭގެ ކުރީގައި ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަންތައް ވެސް އެބަހުރި .އެ އަޅުގަނޑުމެން ރަނގަޅަށް
ތައްޔާރުވެގެން ކަން ހިނގާފައި އޮތް ގޮތް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބެލޭވަރަކަށް ބަލާފައި ދާންޖެހޭނީ .އެހެން ނޫން
ވެއްޖިއްޔާ ހަމަ ބޭކާރު ހާޒިރުކޮށްލަމަކަށް ވެދާނެ .ދެން އަނެއް ކަމަކީ ،ދެން ބައެއް ބޭފުޅުން ދެއްކެވި ވާހަކަ
މިސާލަކަށް ތަރައްޤީ ވެސް އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ މާނަކުރަން އިނގޭތޯ .ތަރައްޤީއަކީ ވެސް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތަށް
ކު ރާ ކަމަކަށް ކިޔާ ނަމެއް އިނގޭތޯ .ހަމަ މަޝްރޫޢެއް ހިންގާލުމުން އެއީކީ ތަރައްޤީއެއް ނޫނޭ އެއީކީ .ދެން އަނެއް
ކަމަކީ ސަރުކާރެއްގެ ޒިންމާތަކެއް ވެސް އެބައޮވޭ ރައްޔިތުންގެ މައްޗަށް ވެސް އަދި މިސާލަކަށް ކޮންމެ ކަމަކީ އަދި
ކޮންމެ ރަށެއްގެ ރައްޔިތުންގެ މެޖޯރިޓީ ބޭ ނުންވާ ގޮތަކަށް ވެސް ނިންމޭ ކަމެއް ނޫން ކަންނޭނގެ .އެ މުޅި ޤައުމަށް
މުޅި ރާއްޖެއަށް ލިބޭ ގެއްލުމެއް ވެއްޖިއްޔާ އަދި އެގޮތަކަށް ވެސް ނުނިންމޭނެހެން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ .އެ ސަބަބަށް
ޓަކައި ކަންނޭނގެ މި ގާނޫނުތަކަކާ މި މުއައްސަސާތަކާ އެއްޗެހި ހަދައިގެން މި ހިންގަން މި ޖެހެނީ .ދެން އަޅުގަނޑު
ވެސް ހަމަ އެނގެން ބޭނުން މި ޚާއްޞަކޮށް މިދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ފެނިގެން ހިނގައްޖެ މިއީ

އެއް މިސާލު .އީ.އައި.އޭ ހަމަ އަދި އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އަޅުގަނޑަށް ވެސް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައި އީ.އައި.އޭގެ
ބޭނުމަކީ އަޙްމަދު ޒާހިރު ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން އެ ތިމާވެއްޓަށް ކުރާ ގެއްލުން ވީހާ ވެސް ކުޑަކޮށްފައި އެއިން
ފައިދާ ބޮޑުވާ ގޮތަށް މަޝްރޫޢެއް ހިންގުން .އަޅުގަނޑަށް ގަބޫލުކުރެވޭ މިހާރު މި ހަދާ ގޮތުން ވެއްޖިއްޔާ މިސާލަކަށް
ރަށެއް ސުންނާފަތިކޮށްލަން ވެސް ހަމަ އީ.އައި.އޭ ހަދައިގެން އެކަން ކުރެވިދާނެ .އެ އަޅުގަނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި
އޮންނަ ގޮތުން ވެއްޖިއްޔާ އީ.އައި.އޭ ހަދާފައި ކޮންސަލްޓެންޓަށް ފައިސާ ދެނީ ވެސް މަޝްރޫޢު ހިންގާ ފަރާތުން.
ދެން އަނެއްކާ އީ.އައި.އޭ ހަދާ މީހުން އެ ހަދާ އީ.އައި.އޭގައި އެބުނާ ގޮތާ އެއްގޮތް ނޫން ގޮތަށް ކަންކަން ގޮސްފިއްޔާ
އެ ބަޔަކާ ދެތޭރޭ ،އީ.އައި.އޭ ކޮންސަލްޓެންޓާ ދޭތެރޭ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ގޮތެއް އޮވޭތޯ؟ އެ މީހުންގެ ވަކި ފެންވަރެއް
އެ މީހުންގެ ވަކި މިންގަނޑެއް ހިފެހެއްޓޭނެ އެއްވެސް ކަހަލަ ގޮތެއް އޮވޭތޯ؟ އަޅުގަނޑަށް އެނގިގެން ހިނގާފައި
އެބަހުރި މިސާލަކަށް ބައެއް ރިސޯޓްތަކުގެ ބޯ ހޯލް ތޮރުފުން ވެސް އީ.އައި.އޭ ހަދާކުރަންޖެހޭ ކަމެއް .ތޮރުފާ ނިންމާ
ފަހުން އީ.އައި.އޭ ހާދަފައި ހަމަ ތައްގަނޑުޖަހައިދޭން ،ސްޓޭމްޕެއް ޖަހައިދޭން ކޮށްދޭ ކަމެއް ގޮތަށް ހިނގާހެން
އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ .އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑުމެން ފުރަތަމަ އަސްލުގައި ތިމާވެއްޓާއި ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު ކޮމިޓީ ހެދުމުގެ
ބޭނުމަކީ ރާއްޖޭގެ ވެއްޓާ ދޭތެރޭގައި ޚާއްޞަ ނަޒަރަކުން ބެލުންހެން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ .ގާނޫނީ އޮނިގަނޑުގެ
ތެރެއިން އެ ރާއްޖޭގެ ވެއްޓަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް މިހާރު ހުރި ކަންކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް ޓަކައި ގާނޫނު ހަދާ
މަޖިލީހަށް އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އޭގެ ތެރެއިން މަސައްކަތްކުރުމުގެ އައި ވަރަށް މުހިންމު ޕްލެޓް ފޯމެއް .އެހެންވީމާ،
މި ކަންކަން ފުރަތަމަ ދެނެގަތުމާއި އަޅުގަނޑުމެން އޮޅުފިލުވުމާއި އަދި އެ ކަންކަމުގެ ގާނޫނީ ޙައްލު ހޯދުން

ކަންނޭނގެ އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތަކީ .އެ ކަމަށް ޓަކައި ހަމަ އަޅުގަނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރަން އެންމެ ފުރަތަމަ މި
ކަންކަން އޮޅުންފިލުވުން އެއީ މުހިންމު ކަމެއް .ދެން މުޤައްރިރު އަނެއް ކަމަކީ ،ކުށަކީ ހަމައެކަނި ޖިނާޢީ ގޮތުން
ނޫނީ މީހެއް ގައިގަ ޖެހުމެއް ވެސް ނޫން .ކުށަކީ ހަމައެކަނި ވައްކަންކުރުމާއި ކޮރަޕްޝަން ހިންގުމެއް ވެސް ނޫން
އިނގޭތޯ .ހަމަ އިސްރާފުކުރުމަކީ ވެސް ކުށެއް .ހަމަ ބޮޑު ޖަރީމާއެއް .އިހުމާލުވުމަކީ ވެސް ބޮޑު ޖަރީމާއެއް .އަދި
ނަތީޖާ ނުނެރެވޭ ގޮތަށް ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން ބޭނުންކުރުމަކި ވެސް ހަމަ އެއީ ޖަރީމާއެއް އެއީ
އިނގޭތޯ .އެއީ ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން ބަލަންޖެހޭނެ ކަންކަން .އެއީ ހަމަ ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތަކަށް ހަމަ އަރައިގަނެފައި
ހުންނަ އަރައިގަނުން އެ ކަންކަން އެއީ .އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ރާއްޖޭގެ ވެއްޓަށް އަސްލުގައި މި
އަޅުގަނޑުމެން ޚާއްޞަ ނަޒަރަކުން ވިސްނަންޖެހެނީ އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ އަބަދު ވެސް އެއްކަލަ މި ދައްކަނީ
އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެށީގެ ނާޒުކު ވާހަކައާ މި ހުރިހާ އެއްޗެހިތަކެއް ދައްކާއިރުގައި ކޮންމެ ކަމެއް ވެސް މި ކުރަނީ ހަމަ
ތަރައްޤީގެ ނަމުގައި އިނގޭތޯ ތަންތަން .އެކަމަކު މި ކަންކަމުގައި އަސްލުގައި އަޅުގަނޑުމެން ޚާއްޞަ ނަޒަރަކުން
ބެލުން ކަންނޭނގެ މި ކޮމިޓީގެ މެންޑޭޓަކީ .އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން އެންމެ ފުރަތަމަ
އަޅުގަނޑުމެން މިކަމާ ބެހޭ ކަންކަން ބެލުން މަތިކުރެވިފައި އޮތް މުއައްސަސާ އީ.ޕީ.އޭ ހާޒިރުކޮށްގެން މި އީ.އައި.އޭ
ކަންކަމުގައި އަޅުގަނޑުމެން ފުރަތަމަ ރަނގަޅަށް މަޢުލޫމާތު އެއްކުރަން .އަދި އޭގެ ކުރީގައި އެ ރިޕޯޓު ހުރިހާ
ބޭފުޅުންގެ އަތަށް އަރައިގެން އެ ރިޕޯޓުގައި ހުރި އެއްޗެއް ވެސް ރަނގަޅަށް ސާފުވުން އެދެން .ހަމައެކަނި މި ކޯޒްވޭ
އެކަންޏެއް ނޫން އިނގޭތޯ .މިސާލަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ ރަސްފަންނު ކިޔާ ތަނެއް މާލޭގައި ހެދި.
އަދިއަދަ ށް ވެސް އެ ތަނަށް އެތައް ޚަރަދެއް ކުރަމުން އެބަ ދާންޖެހޭ .މާލޭގެ ދެކުނު ފަރާތުގެ ކެނޑި ނެރެއް ވެސް.
މިއީ ހަމައެކަނި އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި މާލެއިން ފެންނަ ކަންތައްތައް މިއީ އިނގޭތޯ .މީގެ އެތައްއެތައް މަޝްރޫޢެއް
އެތައް ރަށެއްގައި އެބަހުރި ހިންގާފަ .އެހެންވީމާ ،މި ބައިވަރު ކަންކަން ބަލަން އެބަހުރި .ބެލުމަށް ޓަކައި
އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ކަންނޭނގެ ފުރަތަމަ އީ.ޕީ.އޭގެ ބަހެއް ނުވަތަ އެންވަޔަރަންމަންޓްގެ މިނިސްޓްރީގެ ބަސް
ހޯދަން .އެހެންވީމާ ،ފުރަތަމަ އެ ތަރުތީބުން އެކަން ގެންދިއުމަށް އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.

މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޚައިތަމް ވާހަކަދެއްކެވުން:
ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު .އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތަށް މީތި ވަކި އޯޑަރަކުން
ގެންދަން އަސްލު އަޅުގަނޑު ވެސް ތާއީދުކުރަން .ދެން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޠާރިޤް އެ ވިދާޅުވިހެން އަސްލު އެ

ހުރިހާ ބެލުންތަކެއް ބަލާފައި ނޫނިއްޔާ އެކަމާ ބެހޭ މުއައްސަސާތަކުން ވެރިން ހާޒިރުކުރުން އެއީކީއެއް އެހާ ރަނގަޅު
ކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ނުދެކެން .ވެރިން ހާޒިރުކުރުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިގެންވާ ބާރެއް .އެކަމަކު އެ ބާރު
ނޫން ގޮތަކަށް ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި ކަމަށް ވެއްޖިއްޔާ ފަހުން އޭގެ ގޯސްގޮތެއް ފެނިދާނެ ކަމަށް ފެންނާތީވެ .ދެން
މީގައި އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން އަސްލު ބޭނުންވޭ ކުރިން ހެދިފައި ހުރި އީ.އައި.އޭސްތައް ރެންޑަމްލީ ޗެކްކޮށްލަން
ކިހިނެއްތޯ ހުރީ އަސްލު ހެދިފައި އީ.އައި.އޭސްތައް .ކޮބައިކަން ދެން އައިސްފައި ހުރި އިންޕެކްޓްތަކަކީ .އޭގެފަހުން
އަނެއްހެން މުޤައްރިރު ދެންމެ ވިދާޅުވިހެން އީ.އައި.އޭއަކީ ނަމެއްގައި ހަދާލާ އެއްޗެކޭ .އެހެންވީމާ ،ކިތައް އީ.އައި.އޭތޯ
އެގޮތަށް ނަމެއްގައި ހަދާލާފައި މިހިރީ .ކިހާވަރެއްގެ ކަމެއްތޯ ހިންގާލާފައި މިހިރީ .އެހެންވީމާ ،ދެން އަޅުގަނޑު
ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ އަސްލު މިސާލަކަށް ފިރުޝާން ،އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފިރްޝާން ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތަށް
ކްލައިމެޓް ޗޭންޖްގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކަނީ އިނގޭތޯ .ކްލައިމެޓް ޗޭންޖެއްގައި އިއްޔެ އުދަ ނާރާ ތާނކަށް
މިއަދު އުދައަރާ ވެސް ފާނެ ހަމަ ނެޗުރަލީ ވެސް .އެއީ އެކަހަލަ ޗޭންޖަސްތަކެއް އަންނާތީ އެ ވާހަކަތައް
އަޅުގަނޑުމެން ދެކެވެމުން މިދާ އެއްޗަކީ .އެހެންވީމާ ،އޭގައި ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް އީ.ޕީ.އޭގެ ބަހެއް ވެސް ހޯދާލުމަކީ
އޮތް ކަމެކޭ މި ކިހިނެއްތޯ އަސްލު މިކަން ހިނގާ މި ދަނީ .ދެން އަނެއް ކަމަކީ ،ޕެނަލްޓީސްތައް މިސާލަކަށް
ކިހާވަރެއްގެ ކޮން ޕެނަލްޓީތަކެއްތޯއޭ މި އީ.އައި.އޭއާ ޚިލާފުވެއްޖިއްޔާ މި އޮންނަނީ .އެ ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ
ބަލައިލުން ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަންނޭނގެ .އެހެންނޫނީ އެއްކަލަ ކުރިން ޓްރީގްރޭބް ކަންތަކުގައި ވެސް މިވާގޮތަކީ
ޓްރީގްރޭބްކޮށް ނިންމާލަންވީ .ނިންމާލާފައި ދެން އިންނަ ކުޑަކުޑަ އެއްޗެއް ޖުރުމަނާއެއް ގޮތުގައި ދައްކާލީމަ އެ
ނިމުނީއޭ .އެއަށްވުރެން މާބޮޑު އެއްޗެއް އިންނަނީ ނަގާފައި އެ ޓްރީގްރޭބް އެބަ ވިއްކާލައިގެން އެ ހިސާބުން.
އެހެންވީމާ ،އެކަހަލަ ބައެއް ކަންތައް އެބަހުއްޓޭ ބަލާލަން ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް .ދެން ހަމަ ކޮންމެކޮންމެ
މީޓީންގއެއްގައިހެން ،ކޮންމެ ކޮމިޓީ މީޓީންގއެއްގައި ދައްކާ ވާހަކައެއް މި އީ.ޕީ.އޭ އިންޑިޕެންޑެންޓްކުރާ ވާހަކައަކީ.
އީ.ޕީ.އޭއިން ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެމުންދާ ކަމެއް އެއީ އީ.ޕީ.އޭ އިންޑިޕެންޑެންޓްކޮށްދޭށޭ .ކޮންމެ ގޮތަކަށް އީ.ޕީ.އޭ
ނެގި ކަމުގައި ވިޔަސް އީ.ޕީ.އޭގެ ބަސް އޯވަރރޫލްކުރާ ބަޔަކު އެބަ ތިއްބޭ މިހާރު .އެހެންވީމާ ،އެކަން އަޅުގަނޑަށް
ހީވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހަމަ ވަރަށް ސީރިއަސްކޮށް ބަލަންވެއްޖެ ކަމެއްހެން އެއީ .ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިއްޔާ.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
އެހެންވީމާ ،މި ހުށަހެޅިފައި އޮތް މައްސަލަ ދެން އަޅުގަނޑަށް މިހާރު ޚުލާޞާކޮށްލެވިދާނެ ކަމަށް މި ދެކެނީ .ދެން
މިއަދުގެ އެޖެންޑާގައި މި ހިމެނޭ މަޑަވެލި ހޯޑައްދޫ ކޯޒްވޭއަށް މި ކުރިމަތިވާ ތިމާވެށީގެ މައްސަލަތައް އަޅުގަނޑުމެން
އެޖެންޑާކޮށް މި ދެކެވުނު ވާހަކަތަކާ އަދި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާޅުކުރެއްވި ޚިޔާލުތަކުން އަޅުގަނޑަށް ދޭހަވީ މި
މައްސަލަ ބަލައިގަނެ ކުރިއަށް ދެވިދާނެ ކަމަށް .އެހެންނަމަވެސް ،އަޅުގަނޑުމެން ކަންކަން މި ނިންމަނީ ވޯޓުން

ކަމަށްވާތީ މައްސަލަ ބަލައިގަތުމާ ބެހޭގޮތުން ތިޔަ ބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑައިގެންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓު ދެއްވުން އެދެން.
ހުށަހެޅިފައި އޮތް މައްސަލަ ބަލައިގަންނަން .ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ .ދެވަނަ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ތި ބޭފުޅުންގެ
ވޯޓަކަށް މި އެދެނީ މައްސަލަ ދިރާސާކުރާނެ ގޮތް .ދެން އެކަމުގައި ކަމާ ބެހޭގޮތުން ހުރި ލިޔެކިއުންތަކާއި އަދި
އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެއްކުރެވެން ހުރި މީޑިޔާ ރިޕޯޓުތައް ވެސް ސެކްރެޓޭރިއޭޓުގެ އެހީގައި އަޅުގަނޑުމެން ހޯދާފައި
މެންބަރުންނަށް

އެ

މަޢުލޫމާތު

ފޯރުކޮށްދިނުމަށްފަހު

އަދި

މެންބަރުން

އެ

މަޢުލޫމާތުތައް

ދިރާސާކުރައްވައި

ހޯއްދަވަންޖެހޭ ހޯއްދެވުންތައް ހޯއްދެވުމަށްފަހު އަޅުގަނޑުމެން އެނބުރި ކޮމިޓީއަށް އެ މައްސަލަ ގެންނަ ގޮތަށް
ފެނިވަޑައިގަންނަވާނަމަ އެގޮތަށް ވޯޓު ދެއްވުން އެދެން .އެގޮތް ވެސް ފާސްވީ .ދެން އަޅުގަނޑު މަސައްކަތް
ގެންދިއުން ފަސޭހަކުރުމުގެ ގޮތުން އަދި އެކީ އެއްބައެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑު
ބޭނުންވޭ ދެވަނައަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ފާސްކުރި ފާސްކުރުން ކުޑަ ކޮމިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި އެކަން ގެންދެވުން .އޭރުން
އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ތަންކޮޅެއް ސްޓްރަކްޗަރޑް ފައިންޑިންގސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މީގައި ގެނެވި ރިޕޯޓެއްގެ
ސިފައިގައި މައި ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓާ އެޓޭޗްކުރެވޭނެ ޑޮކިއުމަންޓެއް ގޮތުގައި އޭތި އޮންނާނެ .އެހެންނޫނީ އަޅުގަނޑުމެން
ކޮންމެ މީހަކު ވަކިވަކިން މަސައްކަތްކޮށްގެން އަންނައިރުގައި އެއްޗެއް ފެންނަން ނޮއޮތުމުގެ ފުރުޞަތު އެބައޮތް.
މިހާރު ވެސް އަޅުގަނޑުމެން މި ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ވަކި ވަކިން ތައްޔާރުވެގެން .އެހެންނަމަވެސް ،މި އެއްޗެއް
ފެންނާކަށް ނެތް .އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން ކުޑަ ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލަން އިނގޭތޯ  3މެންބަރުންގެ ކުޑް
ކޮމިޓީއެއް .އެގޮތަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާތޯ އަޅުގަނޑު ބޭނުން މިހާރު ބަލާލަން .ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ .ދެން
އަޅުގަނޑު ބޭނުންވަނީ ތި ބޭފުޅުން އެ ކޮމިޓީ ނަންގަވައިދެއްވުން ،ތިން މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީ .އާދެ!

ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބް ޢަބްދުﷲ ވާހަކަދެއްކެވުން:
އާދެ! އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން ތިން މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީއަށް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދާއި ގައްދޫ ދާއިރާގެ
އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޒާހިރާއި ދެން މަޑަވެލި ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ފިރުޝާން.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ދެންމެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ހުށަހެޅި ހުށަހަޅުމަށް ތާއީދު އަޅުގަނޑު ބޭނުން ކޮންމެވެސް ބޭފުޅެއްގެ .ވަރަށް ބޮޑަށް
ތާއީދު ލިބިއްޖެ .ދެން އެހެންވީމާ ،އެގޮތަށް ފާސްވީ ކަމަށް އަޅުގަނޑު މި ނިންމަނީ .އެހެންވީމާ ،ތިން ނިންމުމެއް
އަޅުގަނޑު މި ނިންމީ މައްސަލަ ބަލައިގަތުމަށާއި އަދި މައްސަލަ އިތުރަށް ދިރާސާކުރުމަށާއި ދިރާސާކުރުން ކުރިއަށް
ގެންދާނީ ކުޑަ ކޮމިޓީއަކުން ކަމަށް .ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތުގެ މުއްދަތެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު މި ބަލަނީ ދެ ހަފްތާ .އެއީ
ދެ ހަފްތާއޭ އަޅުގަނޑު މިދަންނަވާ ކަމަކީ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ތަންތަނަށް ސިޓީ ލިޔެ

ރިޕޯޓުތައް ގެނެސް އެކަމާ ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށްފައި އިށީނދެ އެ ބެލޭނެ .އެހެންވީމާ ،ދެ ހަފްތާގެ މުއްދަތެއް
އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ދިރާސާކޮށްފައި ސަމަރީ ރިޕޯޓެއް ހަދަން އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްހެން .އެހެންވީމާ ،މިއަދުގެ
ތާރީޚުން ފެށިގެން ދެ ހަފްތާ ތެރޭގައި ކުޑަ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ނިންމަވައި ބޮޑު ކޮމިޓީއަށް ،މައި ކޮމިޓީއަށް
ރިޕޯޓެއް ހު ށަހަޅުއްވާ ގޮތަށް .އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅު ތި ބޭފުޅުން އެގޮތަށް ވެސް މި އަޅުގަނޑުގެ މި ހުށަހެޅުމަށް
ވެސް ވޯޓު ދެއްވުން .މިދެންނެވީ ދެ ހަފްތާގެ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ނިންމަވާފައި ކޮމިޓީއަށް އަލުން ހުށަހަޅުއްވަން
ވޯޓު ދެއްވުން އެދެން ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް .އެހެންވީމާ ،އެގޮތަށް ވެސް ފާސްވީ .އެހެންވީމާ ،މި މައްސަ ލަ
އަޅުގަނޑުމެން މިހާހިސާބުން ކުރިއަށްދާނެ ގޮތެއް ނިންމުމާ އެކީގައި މިއަދަށް އެ އެޖެންޑާ އައިޓަމް އަޅުގަނޑު
ނިންމާލީ .ދެން އެބައޮތް އެހެނިހެން ކަންތައްތަކަށް ވެސް ވަގުތުކޮޅެއް .އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު އިތުރު ކަމެއް
ހުށަހަޅުއްވަން ބޭނުންފުޅު ކަމަށް ވަންޏާ ،އާދެ! މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.

މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޚައިތަމް ވާހަކަދެއްކެވުން:
ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު .ސެކްރެޓޭރިއޭޓުން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މިހާރު ސަރކިއުލޭޓްކޮށްލާފައި ކަންނޭނގެ އިންނާނީ،
އެއީ ތިލަފުށިން މާފުއްޓަށް ދީފައި އިން އިންސިނަރޭޓަރއެއްގެ މައްސަލައިގައި އޭގައި އެބައޮތް ހަމަ ޢާއްމު ފަރާތަކުން
ފޮނުވާފައި އޮތް ކޮމްޕްލޭނެއް އަސްލު .ދެން މީތި ސަރކިއުލޭޓްކޮށްލެވިފައެއް ނޫންތޯ އޮތީ މި ޑޮކިއުމަންޓް .އޭގައި...

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
އަޅުގަނޑު ބޭނުން ޔަޤީންކޮށްލަން އިނގޭތޯ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް އެ ލިބިވަޑައިގެންފައިތޯ އޮތީ އެ މަޢުލޫމާތު
އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ޝެއަރކުރެވިއްޖެތޯ .މީގައި ޢާއްމު ފަރާތަކުން އައިސްފައި އޮންނަ ކޮންސަރނެއް މިއީ މާފުށީގެ
އިންސިނިރޭޓަރެއް

ބަ ހައްޓާތީ

އެކަމާ

އެ

މީހުން

ކަންބޮޑުވާ

ކަމަށް

ބުނެ.

ދެން

އަޅުގަނޑުމެންނަށް

އެ

އެޖެންޑާކުރެވިދާނެ އައިޓަމެއް .އެހެންނަމަވެސް ،އޭގެ ކުރިން ތި ބޭފުޅުން ބައްލަވައިލައްވާފައި އެޖެންޑާކުރައްވަން
ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކަމާއިގެން ކުރިއަށްދާން .ލިބިވަޑައިގެންފިތޯ އެ ޑޮކިއުމަންޓް ؟
އެހެންވީމާ ،އެ އިތުރަށް މަޝްވަރާކުރުމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަމެއްތޯ ނޫންތޯ އަޅުގަނޑު ބޭނުން ކޮމިޓީގެ
މެންބަރުންގެ ލަފާފުޅެއް .އާދެ!

އުނގޫފާރު ދައިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:
އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ތި މައްސަލައިގައި ތި ހަމަ އީ.ޕީ.އޭއަށް ދާންޖެހޭ ކަމެއްހެން .ދެން އަޅުގަނޑުމެން މިތަނުން
ވަކިވަކި ކަންކަމުގައި މައްސަލަތައް ބަލަން ފަށައިފިއްޔާ ދެން ހަމަ އޮބިނޯންނަވަރުވެގެން ހިނގައިދާނެ ކަންނޭނގެ.

ދެން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެކަމުގައި އީ.ޕީ.އޭއިން ނުވަތަ ކަމާ ބެހޭ މުއައްސަސާއަކުން ޒިންމާ ނުނަގައިފިއްޔާ
ކަންނޭނގެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ކަމެއް ބެލޭނީ .އެ ކީއްވެގެންތޯ ޒިންމާ ނުނެގީ .ދެން އީ.ޕީ.އޭ މެދުވެރިކޮށް އެކަން
ބަލަން .ޝުކުރިއްޔާ.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
އެ ހުށަހެޅުއްވުމަށް ތާއީދުކުރައްވަންތޯ؟

ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:
އުނގޫފާރު ދައިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
އެހެންވީމާ ،މާފުށީގައި އިންސިނި ރޭޓެއް ބެހެއްޓި މައްސަލަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި އެހެނިހެން އެޖެންޑާ އައިޓަމްގެ
ދަށުން މަޝްވަރާކުރެވިއްޖެ .ދެން އޭގައި އަޅުގަނޑުމެން ފުރަތަމަ މި ބެލީ މި ކޮމިޓީގެ މެންޑޭޓުގެ ތެރެއިން
އެޖެންޑާކޮށްގެން އިތުރު ތަފްޞީލުތަކަށް ދާނެތޯ؟ އެހެންނަމަވެސް ،އިންސިނިރޭޓަރެއް ބަހައްޓަން .އެއީ ތިލަފުށީގައި
ހުރި އިންސިނިރޭޓަރެއް މި މާފުށީގައި ބަހައްޓަނީ .ދެން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަންތައްތައް
އަޅުގަނޑުމެން އެޖެންޑާގައި ހިމަނައިގެން އިތުރު ތަފްޞީލަށް މި ދަނީ .ދެން އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި
މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވި އެއީ އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ މަސައްކަތުގެ މެންޑޭޓުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ
ކަމެއް ކަމަށްވާތީ ފުރަތަމަ އެ ތަނަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވައިގެން އެ ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު ދެއްވާށޭ އެކަމުގައި
ކުރިއަށްދާން .ދެން ޖަވާބުދާރީވެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކުން އިތުރަށް މަޖިލީހަށް ގެންނަންވެއްޖިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެން
ކޮމިޓީން އެ ބަލާ ގޮތަށް .އެގޮތަށް ތާއީދު ލިބި މިހާރު އެގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން އެ މައްސަލަ މި ނިންމީ.

މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޚައިތަމް ވާހަކަދެއްކެވުން:
ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު .އަދި އެބައިން އެއް ރިކުއެސްޓް އައިއްސަ .އެ ރިކުއެސްޓް އަޅުގަނޑު ކިޔާލަދެންތޯ.
The Rahdhu team and myself would like to request meeting with the environment and
climate change committee to represent our findings on the piolet project to implement
container deposit scheme in Maldives. Rahdhu project brief. Rahdhu is a piolet project,
Rahdhu is a piolet project that was funded by UNDP smart city initiative. The piolet
was designed to validate the implementation of container deposit scheme as part of

extended producer responsibility to tackle the issue of littering as well as plastic and
waste pollution.
މި ހަމަ ބްރީފިންގއެއް އިނގޭތޯ .ކުޑަކުޑަ ބްރީފިންގއެއް އަޅުގަނޑު މި ކިޔާލަދިނީ .އަސްލު އެ ބޭފުޅުންނަކީ ރައްދު
ޕްރޮޖެކްޓްގެ ބޭފުޅުން .އެ ބޭފުޅުން ބޭނުންވޭ މި ކޮޅަށް ކޮމިޓީއަށް ވަޑައިގަންނަވާފައި ކޮމިޓީގެ ބޭފުޅުންނާއެކު އޭގައި
ޑިސްކަސްކޮށްލަން އަސްލު ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓްގެ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން .ދެން ފޮނުވާފައި އޮތް ރިކުއެސްޓް
އާންސަރ ކިޓް ސެކްރެޓޭރިއޭޓަށް ފޮނުވައިލާނަން .ފޮނުވާލީމަ އެހިސާބުން ކޮންޓިނިއުކުރަން އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ
ދެން.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
މިހާރު ދެންމެ އެ ޞުރުޚީ އަޅުއްވައިލަދެއްވީ ކަމަށް އަޅުގަނޑު މި ބަލަނީ .އެހެންނަމަވެސް ،މި ރަސްމީކޮށް އަދި
މެންބަރުންނަކަށް އޭތި އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ސާރކިއުލޭޓެއް ނުކުރޭ .އެހެންވީމާ ،ސެކްރެޓޭރިއޭޓްގައި އަޅުގަނޑު މި
އެދެނީ އެ މަޢުލޫމާތު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ އަތްޕުޅުން ހޯއްދަވާފައި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ސާރކިއުލޭޓް ކުރައްވައި
އޭތި ބައްލަވާލައްވާފައި އަޅުގަނޑުމެން އެޖެންޑާގައި ހިމަނައިގެން ކުރިއަށް ދާނެތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ދެން އަންނަ
ދުވަހަކުން އެއަށް ބަޙުސްކުރަން .ދެން އެހެން ކަމެއް އެހެން މެންބަރެއްގެ ނެތިއްޔާ ރިޔާސަތުން ދަންނަވާ
ވާހަކައެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑު ތި ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލަން މާދަމާ މެންދުރު  14:00ޖަހާއިރު އެބައޮ ވޭ
އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމެއް .އެ ކޮމިޓީއަށް އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓަރ ފޮނުއްވި ސިޓީއާ ގުޅިގެން
ވަޑައިގަންނަވަނީ މިނިސްޓްރީގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކާއި ސިޔާސަތުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވުމަށާއި އަދި
ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދެއްވުމަށް .އެހެންވީމާ ،އެ މުހިންމު ބައްދަލުވުން މާދަމާ  14:00ޖަހާއިރު
އޮންނާނެ ވާހަކަ .އެހެންވީމާ ،އެ ގަޑި ޝެޑިއުލްގައި ނޯޓްކޮށްލައްވާފައި އެހެން ކޮމިޓީއެއްގެ ވަގުތަށް ފުށުނާރާ
ގޮތަކަށް އެކަން ގެންގޮސްދެއްވުން ވަރަށްބޮޑަށް އަޅުގަނޑު އެދެން .އިތުރު ކަމެއް ނެތުމާއެކު އަޅުގަނޑު މިއަދުގެ
ބައްދަލުވުން މިހާހިސާބުން ނިންމާލަން .ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ .ވައްސަލާމްޢަލައިކުމް.
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