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 { ައްޙމަދު ސަލީމްދާިއރާގެ މެންބަރު  ހޯރަފުށި ؛ ގެ މުޤަްއރިރުއިންނެވީ ކޮމިޓީ  }ރިޔާސަތުގަިއ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދަލުވުމަށް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  ވަނަ ބައް  9މެޓް ޗޭންޖު ކޮމިޓީގެ  އެންވަޔަރަންމަންޓު އެންޑް ކްލައި`.  

މުހިންމު  ޙަމަރު އެންމެ  ކުރެވިފައިވާ  އެޖެންޑާ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ބައްދަލުވުމުގައި  މި  މިއަދުގެ  ދަންނަވަން.  ބާ 

އާއި ގދ.  މައްސަލައަކަށް  ގދ.ހޯނޑެއްދޫ  ކޯޒްވޭމިއޮތީ  ހަދާފައިވާ  ގުޅާލުމަށް  މަޝްވަރާކޮށް    އާ މަޑަވެލި  ގުޅޭގޮތުން 

ނިންމުން.   ގޮތެއް  ދާނެ  ކުރިއަށް  އެޖެންޑާމިކަމުގައި  މައްސަލަ  މި  އޮތް ދެން  އަޅުގަނޑު  ކުރެވިފައި  އިރުގައި 

ސަމާލުކަ މެންބަރުންގެ  އިއްޒަތްތެރި  ބޭނުންވޭ  ކޯފާހަގަކޮށްލަން  މި  ގިނަ  ވޭޒްމަށް  ވަރަށް  ގޮތުން  ތިމާވެށީގެ  އަކީ 

ލަތްތަކުގެ ޒަރިއްޔާއިން  ޟީ ފަރުތާ ވަބޭފުޅުންނަށް ވެސް ހަމަ ޚަބަރު ތި ތިވަމުންދާ ކޯޒްވޭއެއްކަން މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަ

ކޯޒްވޭއަކީ   މި  އޮންނާނީ.  އިވިވަޑައިގެންފައި  އެނގިވަޑައިގެންފައި،  ރުފިޔާ    29މިހާރު  ދައުލަތުގެ  މިލިއަން  ދިވެހި 

. ދެން އެ ދެ  އާހޯނޑެއްދޫއި،  އި ގުޅާލާފައި މިވަނީ މަޑަވެއްޔާ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން ހަދާފައި އޮތް ކޯޒްވޭއެއް. މީގަ

ވާސިލުވޭ.   އެބަ  ރަށަކަށް  ތިން  ކޯޒްވޭ  މި  ހިމެނޭގޮތުން  އޭގައި  ވެސް  ރަށެއް  ކިޔާ  ހާދޫ  އޮންނަ  މެދުގައި  ރަށުގެ 

މިނު ދިގު  އެބަހުރި  ގައި ކޯޒްވޭގެ  ކޯޒްވޭ   440  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ފަހުން  އެންމެ  އިވުނު  ތުން  ބެހޭގޮ  އާމީޓަރު. 

ނިކުމެ،  ވާހަކައަކީ ކަނޑާލީ   ރައްޔިތުން  މިވަނީ    ކޯޒްވޭ  ބުނެފައި  އެ  ކަމަށް  ސަބަބެއް  ބޭނުންކޮށްގެން.  ހައިމާކެއް 

ރާޅުއަ ރަށަށް  ފަހަރަކު  ކޮންމެ  ކަނޑުގަދަވާ  ގޯސްވެ  ހަލާކުވެ،  ބޮޑުވެފެން،  ރައިމޫސުން  ބިންތައް  އެ    ދަނޑު 

. ދެން އެތައް ފަހަރަކު ތަކުރާރުކޮށް މި މައްސަލަ ކުރިމަތިވަމުން ދާއިރުގައި،  ށްކަމަ  ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅެން ދަތިވާތީ

މި އައި  ކޮމިޓީގެ ސަމާލުކަމަށް މިކަން  މި  ކޯޤަކަމަށް އަޅުގަނޑަށް    ސަބަބެއް  އަޅުގަނޑުމެން  ޒްވޭ  ބޫލުކުރެވެނީ މި 

ދާތީ. ހަމަ ސަ ތިމާވެށީގެ ވަރަށް ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިވަމުން  އެކީގައި އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން   މިއާ ބަބުން 

މަޝްރޫޢެ ކޮންމެ  ތަރައްޤީގެ  ބުނާގޮތުން  ގާނޫނު  ތިމާވެށީގެ  ރާއްޖޭގެ  ޖެހޭ ބޭނުންވޭ  ގެންދަން  ކުރިއަށް  ނީ  އް 

އެސެ އިމްޕެކްޓު  ހެދިސްމަންޓުއެންވަޔަރަންމަންޓު  ތިމާވެށީގެ  ،   ރިޕޯޓެއް  ފާސްވެގެން.  ލިބިގެން  ހުއްދަ  ރިޕޯޓަށް  އެ 

ދިއުމާ  ވަރަށް ކުރިމަތިވަމުން  ރަށްރަށުގައި  މި  މައްސަލަތަކެއް  ސުވާލުތަކާ   ގިނަ  އުފެދުނު  ގުޅިގެން    ގުޅިގެން 

ކަނޑައެޅިގެން ބައެއް ކަންކަން    ރިޕޯޓުގައި  ތިމާވެށީގެ  ، ކުރުމުގައިކޯޒްވޭ ހެދުމުގައި ކޯޒްވޭ ގާއިމު،  ފެންމަތިވި ކަމަކީ

ދައުލަތުގެ   މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެ ކަންކަމަށް ސަމާލުކަން ނުދީ،  ބުނެފައި ހުއްޓާ ބޮޑު އެއްޗެއް  ކަން. މިހާ 

  ގެން ދިޔައީ ވެ ކަށްރައެއީ ތިމާވެށީގެ ޑިޒާސްޓަ  އިރުގައި އް ނިމުނުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު މަޝްރޫޢެބަޖެޓުން ހޭދަ

އަޅުގަނޑު   ކޮމިޓީ  ބޫލުކުރާޤަކީއްވެތޯ  މި  ކުރިއަގޮތުގައި  ސާފުކުރަންޖެހޭ.  ބަލައި  މިފަދަ  ން  އޮތްތަނުގައި  ށް 

ކޮބައިތޯ މަޝްރޫޢުތަ ފިލާވަޅަކީ  ލިބުނު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މަޝްރޫޢުއިން  މި  ގެންދެވޭއިރު  ކުރިއަށް  ވެސް    އް 

އެހެންވީމާ އެބަޖެހޭ.  ބަލަން  ޚުލާއަޅުގަނޑުމެން  ގޮޞާ ،  ކަންބޮޑުވާ    ރައްޔިތުން  ދަންނަވާލީ  މި  އަޅުގަނޑު  ތެއްގައި 

މިއަދު   ގޮތުގައި  މަޝްރުޢެ ކަމެއްގެ  ތަރައްޤީގެ  މިދާ  ފެނިގެން  ކުރިމަތިވަމުންދާ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ސަބަބުން  އްގެ 



  

ދަތިތަކެއް މި    ،ބޮޑެތި  މައްސަލަތަކެއްގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު  ބޮޑެތި  ވަރަށް  ދިވެހި ދައުލަތުގެ    ދަންނަވަނީ.ތިމާވެށީގެ 

ޚަރަދު  29ބަޖެޓުން   ރުފިޔާ  މަޝްރޫޢަމިލިއަން  ހިންގި  ބަދަލުގައި    އޭގައި ކުން  ކޮށްގެން  ނަތީޖާގެ  އުއްމީދުކުރި 

ތިމާވެއްޓާ މިދަނީ  ކަމާ   ނިކުންނަމުން  މި  މައްސަލަތަކެއް.  ބޮޑެތި  ކަންބޮޑުވާ  ނުހަނު  ރައްޔިތުން  އަދި    ގުޅުންހުރި 

ބައޮތް  ޕޯޓެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިޓީއަށް މަޑަވެލި ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތައްޔާރުކުރައްވާފައި އެޅޭގޮތުން ރިގު

ދެން  ކުރައްވާފަސަބްމިޓް ގޮތެއްގައި  ޖުމްލަ  ރިޕޯޓު  މި  އަރިހުން  މެންބަރުގެ  އިއްޒަތްތެރި  އެދެން  އަޅުގަނޑު   .

  ޓަކައި ދަންނަވާލަން. އެއްގޮތަކީ މުޅި ރިޕޯޓު ވިދާޅުވެދެއްވުން   ތަށް ލޫމާޢުގެ މަތިއްބެވި އެހެން މެންބަރުން  ވަޑައިގެން

ކަންތައް މުހިންމު  ރިޕޯޓުގެ  ހުރިގޮތެއް    ތައްނޫނީ  ޚިޔާލުފުޅު  ބޭފުޅެއްގެ  އިތުރު  މީގައި  ދެން  ސާފުކޮށްދެއްވުން. 

ކު  ކުރެން  ދެގޮތުން  ދެންނެވި  މި  އަޅުގަނޑު  އެނގިއްޖިއްޔާ  ދާނެއަޅުގަނޑުމެންނަށް  ނިންމަން  ރިއަށް  ގޮތެއް 

 އަޅުގަނޑަށް ފަސޭހަވާނެ.  

 

 ވުން:ވާހަކަދެއްކެ  ފިރުޝާން ޙުސައިން  މެންބަރު  ދާއިރާގެ މަޑަވެލި

ކުރިއިރުގައި ރިޕޯޓުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި  އްރިރު. ދެން އަޅުގަނޑު ރިޕޯޓް ތައްޔާރުޤަޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މު

ހު މަޝްރޫޢު ޝަކުވާންގެރައްޔިތުކަށް  އެއްކަމަނީ  ންނާހިމަނާފައި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް   . ދެން  ދިޔައިރުގައި  ކުރިއަށް 

ދިމާވެފައި ގޮތްގޮތުން  ކަހުރި   އެކި  އެހެންވީމާ  ވާހަކަ.  ފާހަގަކޮށްލަން  ންކަމުގެ  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ކުރިން  އޭގެ   ،

ކޯޒްވޭއަކީ   ހޯނޑެއްދޫ  ނަޝީދު    2008މަނޑަވެލި  މުޙައްމަދު  ރައީސް  އަހަރު  ފުރަތަވަނަ  އައިސް  މަ  ވެރިކަމަށް 

  ، ދިފައިވޭ. އެހެންނަމަވެސް  ހެއެއްވަނަ އަހަރު މި ކޯޒްވޭ ހެދުމަށް އީ.އައި.އޭ  2012ކުރެއްވި ކޯޒްވޭއެއް. ދެން  ޕްލޭން

ވެއްޓުމާ  ނުދޭ.    ވެރިކަން  ކުރިއަކަށް  މަސައްކަތެއް  ރައީސް    2016ގުޅިގެން  ފެށިފައިވީ  މަސައްކަތް  އަހަރު  ވަނަ 

  ލާނެއް ޢު ން އިގައި އެބައިން ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ  2016،  10ރަށް މާރޗް  ކަމުގައި. ފުރަތަމަ ފަހަޔާމީންގެ ވެރި

އީ އަނެއްކާ  ބާޠިލްކޮށްފައި، އަނެއްކާ މާރޗް  .އައި.އޭކޮށްފައި  ގައި އެހެން    2016،  28އެއް ހަދަން. އެ އިޢުލާނު 

އީ.އައި.  ހަމަ  ވެސް  އަނެއްކާ  ކޮށްފައި  އެބައިން  އެހެންނައޭއިޢުލާނެއް  ހަދަން.  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް    ، މަވެސްއެއް 

އީ.އައި.އޭ ހެދި  އެ  ހަމަ  ދިމާލަކުން  ހެދުނުތޯ އެއްވެސް  ނެތް  ތޯނަހަދާ  އެއް  އިނގޭކަށެއް  އަޅުގަނޑު    .އެއެއް  ދެން 

ޑިޕާޓްމަންޓަކުން ދެ  އިޢުލާނަކީ  ދެ  މި  އި  ،ފާހަގަކޮށްލަން  ޑިޕާޓްމަންޓަކުން  ދެ  މިނިސްޓްރީގެ  ތުރު  ހައުސިންގ 

ހޯދުމަށް  ޢުމަ ސެކްޝަން،  ލޫމާތު  އިންޖިނިއަރިންގ  ޑިޕާޓްމަންޓަކީ  ދެ  އެ  އިޢުލާނު.  ދެ  މާރޗް  10އެއީ  އެދޭ، 

އިޢ2016ު އިޢުލާނުގައި  ލާނު.  ގެ  މަދެވަނަ  ޖައްސަވާފައިވާ  ޢުއިތުރު  އިޢުލާނުގައި  ބޭފުޅުން  އެ  ހޯއްދެވުމަށް  ލޫމާތު 

ގޭތޯ. ދެން  ރަންމަންޓު މޮނިޓަރިންގ ޑިޕާޓްމަންޓު އިނ ޔަންޓު އަދި އެންވަ ޑިޕާޓްމަންޓަކީ އިންފްރާސްޓްރަކްޗާރ ޑިޕާޓްމަ

މަޝްރޫޢު    ގެ ވެބްސައިޓަކު މި .އޭރިޕޯޓު އީ.ޕީމި ހެދި އީ.އައި.އޭ  ގައި    2012އެއްކޮށް  ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހޭ ހަމަ މިއާ 

ވަނަ ދުވަހު މި ރިޕޯޓު    26  ޗްރ ވަނަ އަހަރު މާ 2019މި އަހަރުގެ   ،އެހެންނަމަވެސް ނެތް. ކު އިރަކުރިއަށް ގެންދިޔަ



  

އީ.ޕީ ވެސް  އަ.އަނެއްކާ  ސައިޓަށް  ވެބް  އެބައިން.  އޭގެ  އީ.އައި.އޭ    2012އިއްސަ  އަހަރުގެ  ދެން  ވަނަ  ރިޕޯޓް. 

ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ  އަޅުގަނޑު  ޕްރޮޖެކްޓު  މި  ކަމަކީ  މިވަނީ  ޙަ  އާއަނެއް  މާރޗް    27ވާލުކޮށްފައި 

ފަހުން    .ގައ2016ި ނޮވެމް  2016އޭގެ  އޭ  18ބަރ  ގެ  މުއިއްޒުގައި  މިނިސްޓަރ  ހައުސިންގ  ދާޅުވެފައި  ވި  ރުގެ 

ޕްރޮޖެކްޓަކީ އޮން މި  ޕްރޮޖެކްއެބަވޭ  ލިބިފައިވާ  ކަމާއި،  ޓެއްގޮއިންގ  ކުރިން  ދުވަސްކޮޅެއް  ކުޑަ  ކަމަށް.   އީ.އައި.އޭ 

އެހެންނަމަވެސް ހޯނޑެއްދޫރު  އޭ  ހަމަ  ،ދެން  ދާއިރާ  މި  މަޑަވެލި  އަ  އަޅުގަނޑުމެން  ކައުންސިލަދި  ރަށުގެ    ކަށް ދެ 

ކުރިން ކައުންސިލް  އްކަތްމަސަ   ރު އަޅުގަނޑު ސީދާ ކައުންސިލްގައިއޭއްޞާކޮށްފައެއް ނުވޭ.  ޙި  އް ލޫމާތެޢުވެސް މި މަ

  އީ.އައި.އޭ   މި   ތްކުރިންމަސައްކަ  ށް ށް ބޮޑަވަރަމެން  އަޅުގަނޑުވެސް    ރު ، އޭއެހެންވީމާ  އްޔަތުން.ސި މެންބަރެއްގެ ހައި

ނަހަދާ އަދި  .އޭ  ، އީ.އައިއެއްކޮށް ފާހަގަކޮށްލަން މި އީ.އައި.އޭދެން ހަމަ އެއާ  ތޯ. އެއެއް އަތެއް ނުޖެހުނު.އަތު ޖެހޭ

އޮތް  2012ކުރިން   ހެދިފައި  ގެންގޮސްފައިވަނީ.    އާއީ.އައި.އޭ  ގައި  ކުރިއަށް  މަޝްރޫޢު  މުޅި  އޭޚިލާފަށް  ރުގެ  ދެން 

ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ ހިތުން  އަޅުގަނޑު  ގޮތަށް  ސަރުކާރުން  ބޭނުންވި  ގެންގޮސްފައިވަނީން  ކުރިއަށް  .  މަސައްކަތް 

އްޞާކޮށްފައިވާ  ޙިރ  ކޮންޓްރެކްޓަ،  އް މައްސަލަތައްރި ބައެފާހަގަކު ރު އަޅުގަނޑުމެން  ދެން ތި ރިޕޯޓުގައި ހުންނާނެ އޭ 

އެމް މައްސަލަތައް ޙި  އާ.ސީ.ޓީ.ސީމައްސަލަތައް.  ބައެއް  ހުރި  ބައެއް    އްޞާކޮށްފައި  ދެއްވާފައިވާ  ބޭފުޅުން  އެ  އަދި 

މިނިސްޓްރީ މައްސަލައިގައި  ޕްރޮޖެކްޓުގެ  މި  އެދެން  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ދެން  އޮފް  ޖަވާބުތައް.   

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ  ޑިޕާޓްމަންޓާއި،  އިންޖިނިއަރިންގ  ޑިޕާޓްހައުސިންގގެ  އެންވަޔަރަންމަންޓު  ރ  އަދި  މަންޓު 

އީ.ޕީ.އޭ ޑިޕާޓްމަންޓާއި  އެމް.ޓީ  މޮނިޓަރިންގ  އާއި  މިނިސްޓްރީ  ފިނޭންސް  އާއި  ޕްލޭނިންގ  މި    އާ.ސީ.ސީއާއި 

  ހަދަން ބޭނުންވާ އީ.އައި.އޭ ވަނީ ދެ އިޢުލާނެއް އެބައޮތް  . ސަބަބަކަށް ލޫމާތުތައް ސާފުވާންޢު ޒިރުކޮށް މި މަހާކޮމިޓީއަށް 

ކޮށްފަމިނިސްޓްރީހައުސިންގ  ކަމަށް   އީ.އައި.އޭން  އަޅުގަނޑުމެ.  ފެންނާއެއް  ނެތް  އީ.ޕީ.އޭގެ  ންނަކަށް  ކަށް. 

އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވޭ    ތޯޗެއްއެއް  ންކޮވަނީ  ގައިއައި.އޭއީ.  ،ހެދުނުތޯއެ އީ.އައި.އޭ  .  ށްސައިޓުގައި ނެތް ފެންނާކަވެބް

ކަމަކަށް.  ކަމަކަށް  އެއް  ބަލަން އަނެއް  މިނިސްޓްރީދެން  ޕްލޭނިންގ  ކޯޒްވޭ  ގައި  މަލުކުރަން  ޢަދޭތެރޭގައި    އާމި 

ގޮތެއްވެސް   ބަ އަޅުގަނޑުމެން  ނިންމާފައިވާ  އަ ބޭނުން  އީ.އައި.އޭއެމް.ޓީ.ސީ.ސީ  ދިލަން.  މަސައްކަތް    އަކާ ން  ނުލައި 

ވަރަށް ބޮޑަށް  ހަމަ  އެއްކޮށް އަޅުގަނޑު  އެއާނުންވޭ. ހަމަ  ކީއްވެތޯ ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ބަލަން ބޭ   ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ

  ތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ ފަރާތްތައް ގާނޫނު  އެދެން މި ކޮމިޓީގެ އެއްމެހައި މެންބަރުންގެ ކިބައިން މި އިހުމާލުވެފައިވާ ހުރިހާ

ގެންދިއުމަށް   ކުރިއަށް  މިކަން  ދީ  އެއްބާރުލުޚިލާފަށް  ފިޔަވަޅުން  ފަރާތްތަކަށް  ހުރިހާ  ކޮށްފައިވާ  އެޅުމަށް މިކަން     

އެދުމަށްމަޖިލީހުގަ ބޮޑަށް    އި  ދެން  ދެންއެއަޅުގަނޑު  ވަރަށް  އެއާ.  ނަގައިހަމަ  ކޯޒްވޭ  އަލުންއެއްކޮށް  މި    ، 

ގޮތަކަށް   ނުނިކުންނާނެ  އެޅުމަށް ސަރުކާރަށްމިމައްސަލަތައް  ދިއުމަށް  ކޮރެ   ކޯޒްވޭ  އަޅުގަނޑު  މަންޑޭޝަނެއް  ވެސް 

ކޯ  އެދެން. މި  ޖެހޭ  މަޒްފާހަގަކޮށްލަން  ބޮޑު  އެންމެ  މައްސަލަތަކުގައި  ދޭތެރެއްސަވޭގެ  މި  ވަރަށް  ލައަކީ  ހަމަ  އަކީ 

ދޭތެރެއަކަށް  ދެމޭ  އޮޔެ  ބެޑަބޮޑަށް  ވެލި  ތަން ގުޅާލިކުން  ވެފައި  ތިރިވުމާއިއިރު  ދެ  ކަލްވެޓްތަކުން    ،ކަލްވަޓުތައް  އެ 



  

މިންވަ ދެމެންޖެހޭ  ފުރިގެންއޮޔެ  އެތަން  ސަބަބުން  ނުދެމުމުގެ  ބަންރަށް  ތެރެއަށް  ކަމަށް.    ވާކަންޑުން  ރަށު  ދެން 

ރެއަށް ރާޅު އަރައިގެން  ކޮޅުން ރަށު ތެ ކަނޑާލީ ހޯނޑެއްދޫ،  ކޯޒްވޭ ކަނޑާލިއިރު  .ވެސް  އި ދެ ރަށުގަ  .ބަންޑުން ވަނީ

ސަރަޙައްދާ  ކުރާ  ދަނޑުވެރިކަން  ފެށުމުން  ހަމައަށް    ގޮސް  އޭކައުންސިދާން  ބަޔާންލުން  ނެރެފައިވަނީ    ރު  ވެސް 

އިންތިއެގޮތަށް ރިޔާސީ  މި  ކަނޑާލީ  ކޯޒްވޭ  އެޚާ.  ފަހުން  ދު  ބުގެ  ގޯސްވި  މޫސުން  އެ    . ވަސްކޮޅުދުވަސްކޮޅު 

މި ކޮށްލީ ހަމަ   ދެން އަޅުގަނޑު ފާހަގަ .ކޮށް ތި ރިޕޯޓުގައި ހިމަނާފައި ހުންނާނެ ކަންކަން، އެއީ މައިގަނޑުއެހެންވީމާ

މި    ކޮންމެހެން ހަމަ  ރައްޔިތުން  ބޭނުންވާވެސް  އެހެންވީމާ  ޖަވާބުތައް  ކޮމިޓީކަންކަން.  މި  މިކަމަށް  ން  ، 

 ޝުކުރިއްޔާ.     އެދުމެއް.ރަށް ބޮޑުކޮށްދެއްވުމަކީ އަޅުގަނޑު ވަ މަސައްކަތް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެ   މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ހުމަޑަވެލި  ކޮޕީ  ރިޕޯޓުގެ  މެންބަވިދާޅުވި  އިއްޒަތްތެރި  ރުންނަށް  ރިހާ 

އެއް  އީ.އައި.އޭ  މި   ލެއްވޭނެ. ދެން އިރުން ބައްލަވައޭ   .މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި  ރިއޭޓުގެ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދެއްވާނެ ޓޭރެސެކް

ން  ކަހުރި  އެ ކުރެއްވި ސުވާލުގައި ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޮޅުން އަރާ ގޮތްގޮތަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި  ނެތްތޯ  އޮތްތޯ

  މަންޓު ންޔަރަލޫމާތުގެ އަލީގައި އެންވަޢު ހުރި މަންބަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަސަބަ  . އެއަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން

ދަނޑުއިމްޕެކްޓު   ހޯނޑެއްދޫގެ  ރިޕޯޓުގައި  ބޮޑުވާނެއި  ގަބިންތަކުއެސެސްމަންޓު  ފެން  ސަބަބުން  ކަމަށް    ކޯޒްވޭގެ 

ވާހަކަ   އޮތް  ބުނެފައި  އެބަހުރި  ކަނޑައެޅިގެން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ބުނެފައި    .މަންޓުތަކުންޑޮކިއުއެނގެން  އެހެން 

ފޯ ކުރިން  އެޅީ. މާނައަކީ  އެގޮތަށް  ކޯޒްވޭ  ކަމަށް  ކުރެ  އޮއްވާ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް    އޮތްވިފައި  ސީ  މި އިމްޕެކްޓެއް 

ރިޕޯޓް.އީ އީ.އައިއެހެންވީމާ.  އައި.އޭ  ކޮންމެވެސް  އަ،  ކަމަށް  އޮތީމަ  ރިޕޯޓެއް  އެ .އޭ  އެއަށް  ދެކެނީ  މި    ޅުގަނޑު 

ރިޕޯޓުކޮށް  ،ހަވާލާދީފައި އެހެންވީމާ  އި ފަމީޑިޔާތަކުގައި  އަޅުގަނޑުމެންނަހުރީ.  އެވެސް  ބަލާލެވިދާނެ ،  އިތުރަށް    ށް 

ތި  .މެއްކަ ފާހަގަކޮށްލީ  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  ވާހަކަ  އެ  ށް  ޢަޟޫޢުމަ  މި .  ޓަކައި  ލޫމާތަށްޢުމަ  ންގެބޭފުޅު  ދެން 

ވަގުތު ވެސް ފެންބޮޑުވެގެން އުޅޭތީ. އަޅުގަނޑުމެން  އްކަން ހުށަހެޅުނު ސަބަބަކީ މިއްކާ މި ވާހަކަ ދަމިވަގުތަށް އަނެ 

ބަ މި  ރަށަ  ކުރެވެމުންސްޙުމިހާރު  ހަމަ  ވެސް  ތަކުލީފުތަދާއިރު  އެކަމުގެ  ރައްޔިތުން  އަރައި  ރާޅު  އުޅެން    ކުގައިށް 

އަދިވެސް    އެހެން އޮތަސް  .ގަނޑުމެންނަށް އެބަ އިނގޭޅު އަ ޖެހޭތީ. ދެން ކޯޒްވޭގެ ތަންގަނޑެއް ކަނޑާލާފައި އޮތްކަން

އަނެއްކާ    ،މާގެ އެ ވީ. އެހެންވީނއެހެން ކަންނޭ  .ދެއްތޯޅީ  ގުމިހާރު އަނެއްކާ    .އްލުނުވެ ދާތީޙަ މުޅިއަކުން މައްސަލަ  

އެހެންވީމާ ފެށީ.  އަރަން  ރާޅު  މަޑަ  ،ވެސް  ފަހަރަކު  ކޮންމެ  އަރާ  މިހާ  ،  ވެލިއުދަ  ބޮޑެތި  ހޯނޑެއްދޫއަށް 

  . ވެސް ގިރާލައިގެން ދަނީ  ޅުގަނޑުމެން މިހެން ދެންނެވިޔަސް ކުނި ގޮނޑުއްވެ މިއިން ކޮންމެ ފަހަރަކު އަގެއްލުންތަކެ

އަނެ ލޮނުވަނީ.  ފެން  ގޮނޑުވަނީ.  ކުރަނީ  ރަށް  މި  ފަހަރަކު  ކޮންމެ  ސަރުކާރުން  ޚަރަދުތަކެއް  ބައިވަރު  އެތައް  އްކާ 

 ގޮތުގައި ކުރިއަށް ދާކަމަށްވަންޏާ  ނިމުމެއް ނެތްކަމެއްގެ   މިއީ   ، އެހެންވީމާ  . ގޮތުންރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގެ  



  

އި ގަވާއިދުގެ ތެރެއިން ކަންކަން ކުރާ  އަދި އޮތް ގާނޫނާ   ކުރާ  އެކު ކަންކަންއަޅުގަނޑުމެންނަކީ ދެން ވިސްނުންތެރިކަމާ

ފުރުޞަތަ  ބައެއް ބޭފުޅަކު  އެހެން  ފެންނަނީ.  މި  ދާކަމަށް  ނުވެ  ވަންޏާ  ކަމަށް  ކަމުގައި  އެދިވަޑައިގަންނަވާ  ށް 

 ގައްދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.   !އާދެ ގަނޑު...އަޅު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޒާހިރު  އަޙްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ ގައްދޫ

ސް. ދެން  ވަމުން ދިޔަ ގޮތް ވެޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ގާތުން އިނގޭ މަޑަވެލި ކޯޒްވޭއަށްއްރިރު. އަޤަޝުކުރިއްޔާ މު

އެތަނަށް  ސުވާލުތައުފެދޭ  އެ  ވެސް،  އެހެންނަމަ ބޭނުމަކީ  މައިގަނޑު  ހަދާ  މި  ރިޕޯޓެއް  އީ.އައި.އޭ  އެބަހުރި.  ކެއް 

އިމްޕެކްޓެއް ކަހަލަ  އެ  ރަންމަންޓުޔައެންވަ   ،އެއްވެސް  އަންނާނެތޯ  ގެންދިއުމުގެ    އިމްޕެކްޓެއް  ކުރިއަށް  ޕްރޮޖެކްޓެއް 

ގެއްލުން   ތިމާވެއްޓަށް  ވާނެތޯސަބަބުން  ކަންތައްތަކެއް  އެއްޗެއްބެލުމުގެ   ނޫންތޯ  ހުރި  ހަދާ  ގޮތުން  އީ.އައި.އޭ     

  . ކަމެއް ނޭނގެ   ކަމެއް ނެތް   ހަދާފައި އޮތް  ؛އޮއްވާ މިހެން ދިމާއި  ހަދާފަމި ކޭސްގައި އީ.އައި.އޭ ރިޕޯޓެއް  .  ރިޕޯޓަކީ

  އެހެން އޮއްވާ މިކަން ކުރީ ކީއްވެގެންތޯ   .އްރިރު ދެންމެ ތި ވިދާޅުވީ ކޮންމެވެސް ގޮތަކަށް އެބައޮތޭ އެނގިފަޤަދެން މު

ނޫނިއްޔާ ސަރުކާރުގެ    އެޖެންސީތޯ   ޔަރަންމަންޓުދެވަނަ ސުވާލަކީ މީގެން އިހުމާލުވަނީ އެންވަ.   އުފެދޭ ސުވާލެއްއީމި

މުއައްސަސާއެއްތޯ ބައެއްތޯ  .ކޮން  އިހުމާލު  ކޮން  މިވަނީމީގެން  އޮތް   އެ  ،ވެފައި  ކުރިއަށް  ބަލަންޖެހޭ.    އެއްވެސް 

ގޮތަކަތަ ނުވާނެ  މިކަން  ގޮތަކަށް  މިކަހަލަ  ހަރުދަނާނުގައި  އެބަޖެހޭ  މަސައްކަތް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  .  ކުރަންށް 

އެބަޖެހޭ ޒިންމާވި  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ބޭފުޅުން  ،ކަމުގައި  ގަޖަވާބުދާރީ  އިހުމާލުވި  ވަރަށް  ހަމަ  ދައަށް  ކުރުވަން. 

 ކޮމިޓީއެއް  ންޓް ޔަރަންމައެންވަ ކުރިއަކު    މީގެ   ން.މި ކޮމިޓީ  ރަނީ ކުކުރަން އެބަޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުމަސައްކަތް

ޤަބޫލުކު  ،އެހެންވީމާ  މެ.  މަޖިލީހަކު ނުވެސް ނެތް ން ދެމިގެން  ހަލަ ކަންތައްތައް އަތްދަށުރަނީ މިކަ ކަމަށް އަޅުގަނޑު 

މި ކޮމިޓީނީއޮންނަ  ގޮސްފައި  މި  އެހެންވީމާ،  މިހެން.  ރަނ  ން  އިޝޫސްތައް  ބަޅަގަހުރި  އަށް  ގަނޑުމެން  ޅުލާފައި 

ރާއްޖޭގެ  މި  ނެ ގޮތަކަށް ކަހަލަ އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ނުވާއަށް އޮތް ތާނގައި މިކުރި އްލު ގެނެސް،ޙައެބަޖެހޭ މިކަމަށް 

ތެރެއަށްގެންދެ  ކުރިއަށް   ކްޓްތައްޕްރޮޖެ އުސޫލުތަކުގެ  އެނުގަކަން އަށަ މި ހަރުދަނާ ކަން  ވޭނެ  ގުން މަސައްކަތް  މަ  ވާ 

ގޮވޭނެދެގެން އަޅުގަނޑަށް  ކަށްތަ  ކަމަށް  ބައްޓަންކުރަންޖެހޭނެ  މަސައްކަތް  އަޅުގަނޑުމެން  އެފެންނާ  ވާހަކަ    ތީ 

   . ޝުކުރިއްޔާ.ކޮށްލީޞާއްޙި

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:މަދު ސަޢީދު  ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙް

ހުރިހާ  ރު.  ރި ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައް ޕްރޮޖެކްޓްކްޗަރ ޑިވެލޮންފްރާސްޓްރަ އިރާއްޖޭގައި ހިނގާ    ތައް ޕްމަންޓް 

މޫދާ ޞަޚާއްދި  އަ ޕެރިމީޓާރއަށް    ންގުޅު  ކޮށް  ވަށައިގެންވާ  ރަށްރަށުގެ  ސަބަބުން  މީގެ  މި  މަސައްކަތްތަކަކީ  ހުރި 

  ނަން ވެސް ފެން  ތަކުންއަޅުގަނޑުމެންނަށް ހުރިހާ ޕްރޮޖެކްޓު  ތައް އަސްލު. ދެން އެއީކަތްބަދަލުތަކެއް އަންނަ މަސައް



  

ކަމުގައިޤީޤަޙައޮތް   ހެދި  ބަނދަރެއް  އެއީ.  ޕްރޮޓެކްޝަނަތެއް  ޝޯ  އަދި  ވިޔަސް،  މަސައްކަތް  ކަމުގައި    ށް  ދާ 

ގުޅިގެން    ދެން މިއާ   ކްޓް ރަށަކަށް އެބައާދޭ.ވެސް ކޮންމެވެސް އެއް ދިމާލަކުން މީގެ ނެގެޓިވް އިމްޕެ  ވިޔަސް، މީގެން 

ވެލި ހޯޑެއްދޫ   މަޑަ ކޯޒްވޭ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ކުރިންއްދޫ ހޯޑެ  ވެލިމަޑަމި    އަޅުގަނޑު ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ސުވާލަކީ

ދިސާއެއް މީގެ ކުރިން ހިނގާފައިވޭތޯ. ދެން ހިނގާފައިވާނަމަ މިއީ  ޙާށަކަށް އުދައެރުމުގެ  ން އެއްވެސް ރަދެ ރަށު  މި

އެޅު ކޯޒްވޭ  ހޯޑެއްދޫ  މިމަމަޑަވެލި  ބޮޑުވެގެންތޯ  އިތުރަށް  މިކަން  ކަންދައެރުމުއު  މި  ،ނީއުޅެ  ށްފަހު  .  އްތައްތަ ގެ 

ކުރިން އަ ވެގެން ހިނގައިގެންތޯ  އަރ ވިރެ ސި ވު  ނިމުމަށްފަހު މި އެއަށްޢު ރޫރާފައި މިސާލަކަށް މި މަޝްކުރިއަށްވުރެ 

ކި މޫސުންތަކުގައި  އެއް ވަރަށް  ކަންތައްތަ  އަށް އުދައެރުމުގެރާއްޖެ  ޅެނީ.އު  ވެގެން މިކަށްޅުގަނޑުމެން މި މައްސަލައަ އަ

މައްސަލައެއްތޯ    ބޮޑު  އުޅޭދިމާވެގެން    ގުޅިގެން  ރޮޖެކްޓާމާ، މިއީ ވަކިން މި ޕްންވީއެހެބަ ދިމާވޭ.  ށްރަށަށް އެއެކި ރަ

   ޝުކުރިއްޔާ. .އެކަން ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވާތީ އުޅެނީ. ހަމައަށް އައިސްގެން މި  އަޅުގަނޑުމެންނާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިއްޒަ  ނަފުށީގެމަ މެންބަރުތެތްދާއިރާގެ  އުފައްރި  އަ ތި  ފެންކޮށް  ނަށްޅުގަނޑުމެންދަވާ ސުވާލު  ކަމަށް  ނަނީ  ލެވިދާނެ 

ހެޅުއްވުމަށް  ހުށަ  ދި ދެން އަ  އޮތީ.   ހެޅިފައި މި ދެން އެގޮތަށް ހުށަ   ބައްދަލުކޮށްލާއިރުގައި.  ބެހޭ ފަންނީ ބޭފުޅުންނާ   ކަމާ

މެންބަ ތާއީދުއެހެން  ދެން  ނުކުރައްވާ.  ތާއީދެއް  އަޅުގަނޑުވުކުރެއް ރަކު  ވޯޓަމުން  އެގޮތަށް  ކޮމިޓީ   އަހާފައި  ން  ށް 

އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަނި އަ.  ށް ދާނީންމަވާ ގޮތަކަށް    ށް ޅުގަނޑަ ފާނަން ދެން އައިޅުގަނޑު ދަންނަވަޖުމްލަ ގޮތެއްގައި 

ރައްޤީގެ  އް ތަ ޓްތަންޕެކްޓް އެސެސްމަންޓް ރިޕޯންޓް އިޔަރަންމައެންވަ   މާތެއްގެ އަލީގައި މިހުރި މަޢުލޫ  ވެސް ލިބިފައި

. ވަރަށް  ގަވާއިދަށް ފައްތާލުމުގެ ގޮތުން  މުންދަނީރާއްޖޭގައި ހެދެ  ދަށް ދަންނަވަންޏާ ތުގައި ތެދުތެޙަޤީޤަތަކަށް  ޢުމަޝްރޫ

  ، ވެސްއެހެންނަމަ.  ނެތި  ބެލުމެއްންޑޭޝަންތަކަށް  ހުރި ރެކޮމަ  ގައިހުރީ އޭ   ތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިޢުރޫޝްގިނަ މަ

ކުށެއް ގާނޫނީ  އެއީނގޭއި  އެއީ  ދިޔަކުށެއްގާނޫނީ    ތޯ.  ދިމާނުވެ  ކަމެއް  ގަނޑުމެންނަށް  ޅުއަފަހަރެއްގައި  އިމާ  . 

އެހެން  ނޫނޭ.  ކަމެއް  ބޮޑު  އެހާ  މިއީ  ކަންނޭނގެ  ގޮތު  ،ނަމަވެސްހީވެދާނެ  ބޮޑުކުގާނޫނީ  ވަރަށް  އެއީ  މި ން  ށެއް. 

ބަލާއިރުޢަމަޝްރޫ އަޅުގަނޑުމެން  ބެލުށް  ހިނގާފައިވޭތޯ  ކަމެއް  މުގައި އެފަދަ  އެއީ  ކުރިއަށް  ންހިން  ކަމަކަށްވަނީ  މު 

ޒިއޮ ތާނގައި  އަޅުގަނޑުމެ ޤަޙަޤީ  ންމާދާރުކުރުވުން.ތް  ކަމަތުގައި  ތިބޭ  މަޤާމުތަކުގައި  ޒިންމާދާރު  ވަން  އެ  ށް  ންޏާ، 

ގާ ގަވާއިދަކާ ނޫނައޮންނަ  ކަން.  ކާއި  ކުރަންޖެހޭނެ  ކަންކަން  ތި މީ  އެއްގޮތަށް  ކުރިން  މިކަހަލަ  ވިދާޅުވާ  ގެ  ހެން 

ރަ ކޮ އެއްޔިމިޓީއެއް  ނެތް.  މަޖިލީހަކު  ޖަވާ ތުންގެ  ކަމަށް  ހެންވީމާ،  އޮންނަ  ނިމިފައި  ހިސާބަކުން  ވަކި  ބުދާރީވުން 

މިއަޅުގަނޑުމެންނަށް އަޅުގަ  ފެންނަނީ.    މަސްއޫލިއްޔަތަކީ  ކޮމިޓީގެ  ތިމާވެށި  މި  ރާއްޖޭގެ  ގޮތުގައި  ޤަބޫލުކުރާ  ނޑު 

މަސައްކަތްތައްހިމާޔަތްކުރު ކުރެވެމުންދާ  ހިނގަމުންމަށް  ބަލަ   ގޮތް  ހިނގަނީ  ޚި  ގަވާއިދާގާނޫނާއި    އިދާ  ލާފަށް 

ދެ އެކަންކަމާ ކޮންކަމެއްތޯ  އަދި  ރެކޮބެހޭގޮ  ނެގަނެ  ފިޔަވަޅުތަކެއް  ފެންނަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މުން  ކުރަންޑްމަތުން 



  

ސަބްޖެއެހެންވީމާ  ގެންދިއުން. މި  ބަލާއިރުކްޓަ،  އަޅުގަނޑުމެން  އެބަ ށް  ސުވާ   ގައި  ވަރަށް ފެނޭ،  އުފެދޭ  ނަ  ގި  ލު 

އެބަ އަޅުގަނޑު  އެ  ،ންނަމަވެސްއެހެ  ހުރި.ކަންކަން  ކޮންކްލޫޑްނަށްމެންކަންކަން  ޤަބޫލުކުރަނީ    އަޅުގަނޑު  ކުރެވޭނީ 

މެންބަރު  ރި  ގެ އިއްޒަތްތެ މަޑަވެލި ދާއިރާ އްގެ އަލީގައި ކަމަށް.  ވަރާކޮށް، ލިބޭ މަޢުލޫމާތެޝްމަ  ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތްތަކާ

ހުށަހެޅުށަހެޅުއް ހު  އެ އެ  އްވުންވި  ޝާޢުމަޝްރޫމި  ވުމަކީ  އްހެޅުހުށަ ،  ހައުސިންގގައި    ، މިނިސްޓްރީއާ  މިލްވި 

މިނިސްޓްރީ މަޝްރޫހައުސިންގް  ހިންގީ ޢުން  ކޮންޓްރެކްޓަ   .އޭރު    އަދި  ގޮތުދެން  މަސައްކަރެއްގެ    ތްކުރި ން 

އޭގެ  އްވި   ހުށަހެޅުއަދި  .އޭއާ ހައްޓަމުންދާ އީ.ޕީބަލަ   ޓަރެއްގެ ގޮތުން އީ.އައި.އޭ ކަންތައްރެގިއުލޭއަދި    ސީއާއެމް.ޓީ.ސީ.

ބެހޭ ވެރިން ކޮމިޓީއަށް    ންތަނުން ކަމާތަ  އެ  ހެންވީމާ،. އެގެ ޕްލޭނިންގއަދި މިހާރު  ންސް މިނިސްޓްރީފިނޭ  އިތުރުން

މިކަމާ ސުވާލުކު  ހާޒިރުކޮށް  އަޅުގަނޑުމެން  ހުށަ ބެހޭގޮތުން  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  މެންބަހެޅުއްވުމަރުމަށް  ރުންނަށް  ށް 

 ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.   އަޅުގަނޑަށް އިޝާރާތްކޮށްލަދެއްވުން އެދެން. ގައްދޫ ތަކަށްނަވާ ގޮގަންފެނިވަޑައި

 

 ދު ޒާހިރު ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙްމައަ މެންބަރުދާއިރާގެ  ގައްދޫ

 .  ނަވަންދަން ކަނޑުގެ ތާއީދު އޮތް ވާހަ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގައިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފިރުޝާން އެ ހުށަހެޅުއްވި 

 

 އްކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

ދާއިރާމަ  ،އެހެންވީމާ އިއްޒަތްތެރި ޑަވެލި  މެންބަރު   ގައްދޫމަށް  ހަޅުއްވުހުށަ  މެންބަރުގެ   ގެ  އިއްޒަތްތެރި    ދާއިރާގެ 

ވޯ އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  ދާނަތާއީދުކުރެއްވި.  އި  ،އެހެންނަމަވެސް  ން.ޓަކަށް  ކުރިން  މަޝްވަރާއެއް  އޭގެ  ތުރު 

މަ  ޅެއްލުފުހިޔާ މި  ފުރުޞަތަށް  އެ  ވިލިނގިލިމި  ހުޅުވާލާފައި  ޑުއަޅުގަނ  ށްޢަޟޫޢުއޮވެއްޖެއްޔާ  ބޭއްވީ.  ރާގެ  ދާއި    

 ރި މެންބަރު. އިއްޒަތްތެ

 

 :ކެވުންކަދެއްއިން ވާހަޢުދު ޙުސަ ސަ މެންބަރުރާގެ ދާއި  ވިލިނގިލި 

ވާހަކައަކީއާދެ! ފުރަތަ ދާއިރާގެ  އަޅުގަނޑު ހަމަ، ގެމަނަފު  ސްވެ  ފެށުމުގެ ކުރިން  މަ  އެ  ތްތެރި  އިއްޒަށީ  މެންބަރު 

އަޅުގަނޑު ސުވާލަށް  މި  އީދުކުރަން.ތާވެސް    އުފެއްދެވި  ކޮމިޓީއަށް  އިޝޫއަކަށްކަމި  އަދި  އައި   ން  އިރު 

ނޭ މިއަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  ކުރިން  އޭގެ  އުނގެ  މައްސަލަތައް،  އެ ދައެރުމު ކަހަލަ  ދިމާވޭތޯ،  މައްސަލަ    ގެ 

އިތުޝަނަށްފަހުގަކަނެކް މި  އުޅޭއި  ގޯސްވެގެން  އެއި ބަލަ  އް އެއެ އެހެންވީމާ،  ކަމެއް.    ރަށް  ނެތް.  ހެންވީމާ،  ލާކަށް 

  އް. ނާލަންޖެހޭ ކަމެވެސް އަޅުގަނޑުމެން ވިސް  މިއީ  ތޯނޭފެ ނުއިޝޫ ކުރިއަށް ގެންދަން ފެނޭތޯ  މި    ، ކޮމިޓީގައި މިކަން

މި  މި ސަރުކާރަޢުދެންނެވީ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫހެން  ކޮންމެ  މީގެ ކުރީގައި    ރަކަށްންމެ ވަކިތައެ    ވެސް   ކުން ތަކަކީ 

އިއް ގޮތް  ހިނގައިދިޔަ  ކިތަޤައްރި މު  ރިތެޒަތްކަންކަން  ގޮތަށް،  ފާހަގަކުރެއްވި  ގޮރު  ރައްޔިތުން  ހަމަ    ތަކަށްންމެ 



  

ވިއެކަމާ ކޮންސާންތަކެއް  އީ.އައި.އޭއެއް މެދު  އެ  ދެން  ކުންފުނިތަކުން   ޔަސް  ސަރުކާރުގެ  ހަމަ  ދެން  އޮވޭ.    ވެސް 

ގޮސްކުން  ނިސްޓްރީތަމި  ސަރުކާރުގެ މަޝްރޫ  ދެން  ތަރައްޤީގެ  ބައިވަރު    ދެން  .ހިންގަނީތައް  ޢުހަމަ  މިގޮތަށް 

ހިންގައިފި.ޕްރޮޖެ އެކަ  ކްޓްތައް  ނޭރައްޔިތުން  ތެރެ ..މަކަށް  ރައްޔިތުންގެ  ޕްރޮޖެކްޓް  .  މި  މިއަންނަނީ  ފުރަތަމަ  އިން 

ބޭނު ކަމަށް.ތިމަންނަމެން  މީގެ ދެބައެ  ންވާ  އެބަ   އް އެހެންވީމާ، މި  ދެން    ތަރައްޤީ  އޮވޭ.ވެސް    އޭގެ ސަބަބުން އާއި 

އެކަ  ރަށަކި ކޮށްފާނެނުވަތަ  އަސަތި  ،މަކަށް  ނާޒުކު  ކޮށްފާނެ  ގޮތުން  ދެ  މާވެށީގެ  މި  އެހެންވީމާ،  ބެލެހެއްޓުން.  ރު 

ތެރެއިން ކޮމްޕޯނެންޓު ހަލުސިޙާއްޤީ  ވެސް ތަރަ  ގެ  މިންވަރު  ބޭނުންވެފައިވާ  ރައްޔިތުން  މިހާރު  ޔަކުރުމަށް    ނުން ޤީމަ 

އެނގޭ   އަޅުގަނޑަށްސް  ވެ މަޑަ  ވެސް  ދާއިރާއޭރުގައި  ފަ ވެލީ  ހިންގުމަށްއެ    ންރާތުގެ  އެ    ޕްރޮޖެކްޓް  ޓަކައި 

މިން ދިޔަ  ފޯސްކުރަމުން  ސަރުކާރަށް  ތަޖުރިބާކުރިން  ކުރުމަށް   ވަރުއަޅުގަނޑުމެން  ކާމިޔާބު  ޕްރޮޖެކްޓް  އެ    އެކަން 

ބޭނުން  ޓަކައި. ތަރައްޤީ  އެންމެންރިހާހު   އެހެންވީމާ،  އޭގެވެސް     ދެން  ދިމާވާފަހު  .  އަންނަ  މި  ކަންތައްތައް. ން   

ކޯޒްވޭ    މު ނުކުތާއެއް.ންންބަރު އެ ފާހަގަކުރެއްވީ ވަރަށް މުހިރި މެއްޒަތްތެރާގެ އިއި ގެމަނަފުށީ ދާއެ  ، މި  އެހެންވީމާ

މިކަން މި ރައްޔިތުމިހާރު އުދައަރައިގެ  ވެސް އުދައަރާތޯ.  ޅުމުގެ ކުރީގައިއެ ސްވަމުންދާތީވެ.  ގޯ  ންނަށް އެ އިތުރު ން 

އަ ކަމަކަށްގަނޑު  ޅުދެން  ބޭނުންވަ   އަނެއް  މެންބަރު    ނީފާހަގަކޮށްލަން  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  މަޑަވެލި  ދެންމެ 

އި.އޭއެއް  .އަގެ އީ  2016. އެހެންވީމާ،  އްތޯދެ   ވާހަކަ.އޭއެއް ފެންނަން އޮތް  ވަނަ އަހަރުގެ އީ.އައި  2012ފި  ފާހަގަކޮށް

މާނައައެހެން  ނެތް.  ކަށްންނާފެ އޭގެ  އީ.  2012ކީ  ވީމާ،  އަހަރުގެ  މައް  އައި.އޭވަނަ  ބޭސްކޮށްފައި ރިޕޯޓެއްގެ    ޗަށް 

ތަކެއް ކުރާނެ  ފިއްޔާ މީގެން ނޭދެވޭ އަސަރުހަރުގެ ރިޕޯޓުގައި އެކަން ކޮށްވަނަ އަ   2012  ގާފައި މިއޮތީހިން  ޓްކްޕްރޮޖެ

  ނަށް އަދި އެއްވެސް ޑޮކިއުމަންޓެއް މިއަކު ފެންނާކަށް ންމެ އަޅުގަނޑު  .ގަކުރެވިފަބިންތަކަށް އެބައޮތް ފާހަކަމަށް ދަނޑު

މިދެކެ  ،ނަމަވެސްއެހެން  ނެތް. ކޮމިޓީގައި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މި  ބަލާއިރު  މައްޗަށް  ވާހަކަތަކުގެ  ހުރި    ންފެންނަވޭ 

ލާފަށް  ޚި ރިޕޯޓްތަކާ އީ.އައި.އޭ    .ންސާކުރަން އެބަޖެހޭ ދިރާމިޓީކީ މި ކޮކަންތައްތަކެއް މިއީ. އެހެންވީމާ، އުފެދޭ ސުވާލަ

ގައި އެހެން  ކު ރިޕޯޓްތަބައިތޯ. އެއީ އެ އީ.އައި.އޭ  ތުން އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅަކީ ކޮބެހޭގޮ  ތަކާ ޢުރާއްޖޭގައި ހިންގޭ މަޝްރޫ

މިކުރަނީފާހަ މިކަން  މިނިސްޓްރީތަކުން  ހުރުމުގައި  ހުންނަ  މިކުރަނީ.ގަކޮށްފައި  މިކަން  ސަރުކާރުން  އެހެންވީމާ،    . 

އެބަޖެހޭ.  ން އައްސަވަން  ނައިބުކުރެރަ  ގައި ބަންޑާ. މީޓަކައި ކޮބައިތޯ ގާނޫނީ ލަފައަކީ  ޔަވަޅު އެޅުމަށްރުކާރަށް ފިސަ

ނިޒަމެއް  ހަލަ މެކޭވެސް ކަ.އައި.އޭ ރިޕޯޓަށް ބާރުދޭން ކޮންމެމު އެއް ކަމަކީ މި އީންއެންމެ މުހިކުރަން    ންމި ކޮމިޓީ

ދާނެ. ދެން  އި.އޭ ރިޕޯޓެއް އޮވެއީ.އަ  ހޯދާނީ.ށް ބާރުވެރިކަން  ރިޕޯޓައޭ   އީ.އައި.ޅުގަނޑުމެންތޯ އަކޮންތާކުން  ހޯދަންވީ.

ހިންގަމިނިސްޓްރީ ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްން  ދެން  ބޭނުންވީ.  ކުންފުން ރީން  ކޮންމެވެސް  ސަރުކާރުގެ    ޏަކާ ން 

ޕްރޮޖެކްޓްޙަ ކޮމްވާލުކޮށްގެން  އިކޮނޮމިކޮށްލަނީޕްލީޓް  އެބަދޭ  އޭގެން  ކުރީމައި  ޝަލް  ސޯ  ވެސް.  ރައިމެއް ކް  ކް . ދެން 

ދެން  ޅާނީ  ފިޔަވަޅު އަ  އަށްވީމާ، މިއެހެން   މީގައި އެބަ ހިމެނޭ.ވެސް  އިމެއްންޓް ކްރަޔަރަންމައެންވަ  ވެސް.  ކްރައިމެއް

އެޅޭނެ  ކޮން   އަޅާނެހޭ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ފިޔަވަޅު  ސަރުކާރަށް  ކޮބައިތޯއޭ.  އިދާރާއަކުންތޯ. ސަރުކާރުން  ފިޔަވަޅަކީ 



  

  ޛީ މެ ގޮތެއް ވިޔަސް ތަންފީ ޓް އަންނާނީ ކޮންޒަލްއެހެންވީމާ، މީގެ އެންޑް ރި  ވޭނީ ހުއްޓާލާށޭ.ންނަށް ބުނެޑުމެއަޅުގަނ

ވެސް    އޭރުން އީ.އައި.އޭ ހަދާ ބޭފުޅުން  ކްކޮށް އެނގެން. އަޅާނެ ފިޔަވަޅެއް އެބަޖެހޭ ސްޕެސިފިއިދާރާއަކުން މިކަމަށް

ރިޕޯޓަށް ބާރުދީގެން އެ ން އެސެސްމެމްޕެކްޓް ންޓް އިޔަރަންމައެންވަމި    ވެސް   ންއީ.ޕީ.އޭއި ނޭ  ފަހައްޓާ ހިޅުން  ބޭފު  ޓް 

މިއޮތްމިހާ  .ސްޓޭންޑަޑް އަޅުގަނޑުމެރު  އީ.އައި.އޭއާ  ންނަށް،  އެނގޭ  ކުރާކަން  ކަމެއްށް  ލާފަޚި  ވެސް  ދެން  އެބަ   .

ފެންނާކަށްއޭ ފިޔަވަޅެއް  އެޅިދާނެ  ބަޔަކު    ދުވަހަކު  ކާއެކަމަ  ނެތް.  ގެން  ނޫން.އެ  ޔަވަޅެއްފިވެސް  ދެން    ޅީކީއެއް 

މިއޮ މި  ންނަނީ.މިހިން  ފުރަތަމަ  ރަނގައި  އެހެންވީމާ،  ހަމަ  މިއީ  އިޝޫ  ބަޝޫއެއްޅު  މި  ޙު.  ސްކޮށްލާފައި 

ނަޔަރަންމައެންވަ ބަންޑާރަ  ހަމަ  ކޮމިޓީއަށް  އީންޓް  ހޯދަންވީ  ލަފާ  ކޮންޓްރެކްޓަރުން  ލާފަޚި  އި.އޭއާ .އައިބުގެ  ށް 

ކޮބައިތޯ މީގަމަސައްކަ ފިޔަވަޅަކީއެ  ،ތް އަދަބަކީއި އޮތްކުރާއިރު  މިކަން    ޅޭނެ    ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ސާފުކޮށް  އަދި 

އަ ކަމާވެސް  ސަރުކާރުގެ  ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށްހުރި  ވެސް  ފަރާތްތަކަށްބެހޭ    ދި  އެބަޖެހޭ   ހާ  އެނގެން  .  ވެސް 

އެއެހެ އަޅުކަ  ންވީމާ،  ހުށަންކުރުމަށް  އަ  ވީހާ   ހަޅަންގަނޑު  އެނގެން   މެންނަށްނޑުއަޅުގަ  .ވަހަކަށްވެސް    ވެސް 

ކުރާޚި   ރިޕޯޓާއީ.އައި.އޭ  އެބަޖެހޭ   ކަންތައްތަކެއް  ބަޔަކު  އެންމެނަމަލާފަށް  ދެވޭނެ  ކޮބައިތޯ.    އޭގެން  އަދަބަކީ    މަތީ 

   ޝުކުރިއްޔާ.

 

 : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

   މެންބަރު. ދާއިރާގެ މެންބަރު އިއްޒަތްތެރިމަޑަވެލި 

 

 ރުޝާން ވާހަކަދެއްކެވުން: ފި ޙުސައިން  މެންބަރު ރު ދާއިރާގެ މެންބަމަޑަވެލި 

 ، ބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދުމެން  ރި އިއްޒަތްތެ  އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ   އްރިރު.ރި މުޤަޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެ

މެންބަރު ސަޢުދުއިއްޒަތްތެ އެ ފާހަޙުސަ   ރި  ވެސް    ހޯޑެއްދޫއަކީ   ވާލާނަމޭ.އެއްޗެއް ދަންނަ  ސުވާލަށްގަކުރެއްވި  އިން 

ޒަމާނުވެސް ކު   މަޑަވެއްޔަކީ ދެމަ  ހައްސުރެ  ރީ  ދިމާވާ  މި   ،ރަށް. އެހެންނަމަވެސް  އުދައިގެ ކަންކަން  އޮތީ    ކޯޒްވޭ 

ސަރައުދަ ނޫލަދިމާ  އްދަކާޙަ އަރާ  ސަރަ  ގޮތެއްގައި   މުއާން  .ންކަށް  ރައާންމު  އްދު.ޙަ އުދައަރާ    ށް ރަށަ  ދެ  ،ށަށްކޮށް 

  މާ އޮތީ   އެހެން ދެން    ގޭތޯ.ރާތަށް އިނ ތުރު ފަ  އުގުއޮތީ ހުޅަނ  ކޯޒްވޭ މި  ގު ފަރާތުން.ނއަރަނީ ހުޅަ  ވެސް އުދަ މި 

  ، އްދަކީ ޙަރު އެ ސަރައި އޮތީ. އޮތް  ގުޅާލެވިފައި މި   ރަށް  ދެ  ،ރަށުގައި  ވާ ގޮތަށް ދެ ތުރަށްސީދާ އުމިވާގޮތަކީ ރަށުގެ  

މިހާރު    ،އެހެންނަމަވެސް   ނޫން.އްދެއް ޙަރި ސަރަގެ އަސަރުކުވެސް އުދައި  ހަކު އްދަކީ ދުވަޙަވޭ ގުޅިފައި އޮތް ސަރަކޯޒް

ން  ހުފައި މީން ލާގެ ތެރެއިއްދުޙަގައި މީހުން ނޫޅޭ ސަރައްދު ޙަރަސަ   ދަނީ އެތަނުން އެ  ގަނޑު އަރައިގެން އެހަމަ ލޮނު

ސަރަ ފާހަގަ  ދިމާލަށް.  އްދާ ޙައުޅޭ  ސަރަށްލަކޮއަޅުގަނޑު  މި  މިހާރު  ސަރަޙަން  މި  ވަރަށް    އްދާޙައްދަކީ،  ހަމަ 

ހައުސިކަ އަލަށް  އަޅާފައި  ގން އިރީގައި  އަ  ރަށުގައި   ދެ  ހުރީ   ޔުނިޓްތައް  އިއްޔެ  މަޑަވެސް.  ވެލި  ޅުގަނޑަށް 



  

ނިޓްތަކަށް  ންގް ޔުހުރި ހައުސި  ހައުސިންގެ ޔުނިޓްތަކަށް، އަޅާފައިރަށުގެ    ދިނީ އެގެ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު  ކައުންސިލު

ކޯޒްވޭ  ވާހަކަ.  އަސަރުކުރި  ކަނ  އުދައިގެ  ހައު ޑާކުރީގައި  ހޯޑެއްދޫގެ  ހަމަ    ސިންގލިއިރު  އެއްކޮށް  ޔުނިޓްތައް 

އަފެންބޮ މަ  ޑީގައި ޑުވެ  މަސައްކަތަކީ  ކުރާ  ބޮޑަށް  އެންމެ  މިވަގުތު  ސަރުކާރުން  މިހާރު  ދާއިރާގަ ހުރީ.  އި  ޑަވެލި 

ޔު ހައުސިންގެ  މީމިދެންނެވި  މަސައްކަތް.ވެއްދު  ހުންނިޓްތަކަށް  ކުރާ  ގާއިމްކުރުމަނަ  މަށް  ފެން  ށާއި  ރުދަމާ  އެތާ 

ގެ އަސަރު  ނުގަނޑު އަބަދުވެ މޫސުން ގޯސްވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު މި ލޮކުރާރުކޮށްކުރާއިރު ތަ  ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް.

ކު އަޅުގައެތަނަށް  ހަމަރަންޏާ،  އެތާނގަވަރަ  ނޑު  ކަންބޮޑުވޭ  ބޮޑަށް  މީހުށް  ދިއި  ނޯންނާނެ. އުރި ން  ގޮތެއް  ޅެވޭނެ 

ކުރެއްވި ފަދައިން     ތި ންނެވެން އޮތީ މުޤައްރިރު ފާހަގަގައި އަޅުގަނޑަށް ދެ ޖަވާބުއެހެންވީމާ، މި ހަމަ އެ ސުވާލުގެ 

ވާހަ  އެކްސްޕާޓުންގެ  އަ  ކަމިކަމުގައި  އަޅުގަނޑުމެވެސް  އެނގޭ  އަޅު  ،އެހެންނަމަވެސް  ޑުއަހާލަންޖެހޭނެ.ން  ގަނޑަށް 

   ރައީސް. ޝުކުރިއްޔާ  .ނެއް ނޫންތަރާދައަ ދަކީ އުއްޙަ ގުޅުނު ސަރަވެސް އެތަނަކީ އެ ކޯޒްވޭ   ހަކުމިންވަރަކީ ދުވަ 

 

 : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

   ބަދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.މަހި

 

   ން:ދެއްކެވުކަވާހަ  ރިޤްޠާއަޙްމަދު   މެންބަރު ބަދޫ ދާއިރާގެ މަހި

ރި މެންބަރު ހުށަހަޅާފައި  އިއްޒަތްތެ  ،ތަމަ ކަމަކީ މި މެންބަރުށް ފުރަގަނޑައަޅު  އާދެ!   ރު.ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރި   އާދެ!

ލިބިގެ  އޮތް މައްސަލަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މެންބަރު  ތްތެރި  މިހާރު އިއްޒަ  .ތުގައި ތިކަމަށްޙަޤީޤަން 

  ކު ޑަކީ ދުވަހައަޅުގަނ  . އެކަމަކު ކުރެވޭސްޙުރަކަށް އެބަ ބަވެސް ވަށް ކޮންމެ ޢަޟޫޢުމި މަ  މަ ހެޅުއްވީބަހުން ހުށަނގައަ

ކޯ ތި  އޮތް ހިސާވެސް  އަޅުގަނޑުޒްވޭ  ނޫން. އެހެންވީމަކާ  މީހެއް  ބެކްގްރައުންޑެއް  ނަކަށް  ންމެބަށް ދިޔަ  އަދި  ތީގެ 

ކަ އަނެއް  ދެން  މިމަކީނޭނގޭނެ.  ހުރިހާ  ވާހަ    ދެއްކެވި  ގެންނަންވުކަފުޅު  އަޅު  .ޒާރާތަކެއް  ށް  ގަނޑައެކަމަކު 

ފުޤަ މަރަތަބޫލުކުރެވެނީ  މި  މިމަ  އައިމަ   އްސަލަ  އަޅުގަނޑު  ކޮމިޓީއަށް  މިކަމާ ޓީކޮމި  މެންދެން  ހުރިހާ    ން  ބެހޭ 

އޭންކިއުމަޑޮ ގެނެސްފައި  ވުޒާރާތަކުން  އެ  ކުއެއްމަހުރި    ގައިޓްސްތަކެއް  ދެން  ބަލާފައި  ކުރާ  ސް ސަލަތަކެއް  ޝަން 

ގެ ހާޒިރުކުރަން  އިދާރާތައް  އެ  ގޮސްފިއްޔާ  ކޮންމެ  ންހެއެ  ންނަން.ހިސާބަށް  އުނދަގޫވާނެ  ވަރަށް  ދެން  ނޫނިއްޔާ 

އެހެންވީމާ، މިހާރު މި   ޝަން ކުރަން.ސްހަމަ ކުއެ  ނާބޭފުޅުން ނގައި އެމިތާ ގެން ވުޒާރާ ގެނެސް 12، 10މިޓީއަށް ކޮ

އަޅުގަ މައްސަލަ  ދެ  ޤަބޫލުކުރަން ވެސް    ނޑުހުށަހެޅި  ފޮޓޯތަކުން  އެ  ންކުނިއަޅުގަނޑު  ފުރަތަޙާ.  އެ  ދިސާ  މަ 

  2012މިއީ  ވިދާޅުވި    ތިއަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެވޭނީ    ށްއުންޑަކްގްރަ ކު އޭގެ ބެއިގެން އުޅުނު ދުވަސްވަރު. އެކަމަހިނގަ

ންނަން. އެއް އޮދެން މި ރައްޔިތުން ބޭނުންވޭތޯ ކޯޒްވޭ  ސަލައެކޭ.މައްގަމުން އަންނަ  ފެށިގެން މި ހިނބުން  ން ހިސާއި

އަޅުގަނޑުނޫންވެއްޖެއް ފަސޭހަވާނެ ޔާ  ވަރަށް  އެ މެންނަށް  ނިމުނީތާ  އެ  އޭރަށް  ނަގަން.  ކޯޒްވޭ    ދެން.   ކަވާހަ   



  

ރަނގަޅަށް ކަމެއް  ބޭނުންވާ  އީ  މިހާރު އެ. ދެން  ދެން ކުރެވޭނެ ގޮތެއްތާ  އެހެންވީމާ، އެ ރައްޔިތުން  .އައި.އޭ  އޮތީ 

ދެން    ތަކަށްންތައް ނުވާނެ ގޮކަ  ނެއް އެ ތަ  ތް ޚަރަދުކޮށްފައި އޮތި އެ  ންވީމާ، އޭއެހެ.  އޮތަސް ނެތަސް އެކަމެއް ކޮށްފަ

ހޯދަން ގޮތެއް  މީގައި  ރަނގަޅުކުރެވޭނެ  ބޮލުގައިޢިމުޑރ.  މިޖެހޭނީ.  ބޭ  އްޒުގެ  ހުރި  ދެން  ބޮލުގައި    ފުޅެއްގެ ނުވަތަ 

އަޅުބަދު އަޅުގަނޑުމެންނާމު  ނުވާ ކަށް  ނަވައިގެން  ރައްޔިތުން    ނެ.މިކަމެއް  އެދުމަކީ  އަޅުގަނޑުގެ  އެހެންވީމާ، 

ކަމެއް ވެސް ބޭ  ންމެހެނެއްކޮ މިހާއަ  މާވީނުންވާ  ބަލަނީ  ސަރުކާރަކުން އެކަމެއް  ދުވަހު  ޅުގަނޑު  ކޮންމެ  އެ  ކުރަން     

ރައީސް މުޙައްމަދު   އެއީ  ފަނަވެސް  މިހާތަނަށް މި ޝީދުގެ ސަރުކާރުން    އުޅެނީ.   ކުރަން ބޭނުންވެގެން އެ   ށައިގެން 

އަދި  ދެން އަޅުގަނޑަ  ވަންޏާ  ކަމަށް  ބޭނުންނުވާ  ސީދާ  ހީރައްޔިތުން  އޮށް  އޭރުގައި  ސަރުކާރަކު ވަނީ  ން  ތް 

ކޯޒްވޭ ކުގަދަކަމަ ކިޔާފަކާ    ންނެއް  ނުކު ޚައަޅާކަށޭ  ޚިލާފުވެގެން    އެ   ،އެހެންވީމާ  ނެ.ރާރަދުތަކެއް  ގަވާއިދާ  ކުރިއިރު 

ކުރެވޭނެ ގޮތެއް.  އެ ކަންތައްތައް ރަނގަޅު  ބަލާފައި ތައް  ރި ކަންތައް ހު ނުވަތަ އެ އޮންނަ އުސޫލުތަކާ ބޭރުން ގޮސްފައި  

އެ   ޚާއްޞަކޮށް މިހާރު  މެންބަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެ  އިއްޒަތްތެރި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މައްސަލަ  ހުށަހެޅި  ރު 

އެކަމާ  ގޮތަށް  މިދެންނެވި  ފަހުން  އޭގެ  އަދި  އީ.އަ  ކިޔާލެވުނީމަ  ހުއްދަތަކާ    ތަކާއި.އޭބެހޭ  މިނިސްޓްރީގެ  އަދި 

ހުށަހަޅައިގެން    މަންޓްސްއުޑޮކި އެއްޗެހިތަކުގެ   ކޮމިޓީން  ހޯދަން  ގެނައުމަށްފަހު މައުޑޮކިއެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް    ންޓް 

މި     މިދިޔަ ދެން ކުރިއަށްދާނީ. ދެން އަޅުގަނޑު އަދި އެ ފާހަގަކުރަންފަހުން  އޭގެ  އަދި އިށީނދެފައި    އަޅުގަނޑުމެން

އެއީ   ވަޢުދެއް  އަޅުގަނޑު    ހަދާ   އީ.އައި.އޭ ސަރުކާރުގެ  އެ  ހެދުން.  ތަނަކަށް  މިނިވަން  އެ    ބޫލުކުރަނީޤަބޮޑީއަކީ 

ސްފިއްޔާ މިކަހަލަ ކަންތައްތައް މިނިމައިޒްވެ އެ ބޭފުޅުންނަށް އެ ބާރުތައް  ހަށް ގެނެށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލު އަވަ ނޫނަގާ

ފާހަގަ ވެސް  ސަޢުދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  އޭރަށް  ފިޔަވަޅު  ކުރި ލިބިގެންދާނެ.  އަޅާނެ  މި  މިހާރު    ،ފަދައިން 

ވިދާޅުވި    ހު ވެސްޑައިގެން ދުވަފުޅުން ވަބޫލުކުރަނީ އެ ކުރިން ދުވަހު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އީ.އައި.އޭގެ ބޭޤައަޅުގަނޑު  

ބޭފުޅުން އެ  ދިމާވާއިރު  ވާހަކަހުންނުސޯސްއެއް  ރިއަތުގައި    ގެމައްސަލައެއް  ނޯންނާނެ    އާއި  ނަ  ވެސް  ލޯންޗެއް 

އެ    ވީއެންމެ އަވަހަކަށް   ނާއި އެތާނގައި ހުންނަ ފުލުހެއް ލައްވާގުޅައިގެން  ށްދެން ތިމަންނަމެން ކައުންސިލަ  ވާހަކައާ 

ކުރޭ  ޑްވެ. ޓެންއެ  ކަންކަމަށް އެބަ  މަސައްކަތައް  ވެސް  ބޭފުޅުން  ދެ  އަޅުގަނޑު    .އެ  ނޫނީ  ގާބޫލުކުރަނީ  ޤައެކަމަކު 

ބޭފުޅުންނަށް އެ  ތަންކޮޅެއް    އެ  ގޮތުން  މުއައައްސަސާ  ކޮށްފައި  ވަރުގަދަމެންޑޭޓު  ހަމަ  ވަރުގަދައެ  މި  ކޮށްފިއްޔާ 

 ލިބިގެންދާނެ. ތެންކިޔު.   އިޝޫސްތަކަށް ކޮންޓްރޯލް

 

 ން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތު

  .މެންބަރުއިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  އުނގޫފާރު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު



  

ޓަކައި ކަމާގުޅޭ  އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ ތާއީދުކުރަން މިކަން ހިނގާފައި އޮތް ބެލުމަށް  .  އްރިރުޤައާދެ! ޝުކުރިއްޔާ މު

ހާޒި ކުރުމަށް. އެކަމަކު މުއައްސަސާތައް  އެކަން  ގޮތަށް    ރުކޮށް  ވިދާޅުވި  މެންބަރު އެ  ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި  މަހިބަދޫ 

ކަންތައްއޭގެ  އަޅުގަނޑުމެން   ކުރަންޖެހޭ  ފުރިހަމަ  އެބަ  ކުރީގައި  ރަނގަޅަށް   ހުރި.ވެސް  އަޅުގަނޑުމެން    އެ 

އޮ  ކަން  ތައްޔާރުވެގެން އަޅުގަނޑުމެން ހިނގާފައި  ގޮތް  ދާންޖެހޭނީބެލޭވަ  ނަށްތް  ބަލާފައި  ނޫން    .ރަކަށް  އެހެން 

ކަމަކީ އަނެއް  ދެން  ވެދާނެ.  ހާޒިރުކޮށްލަމަކަށް  ބޭކާރު  ހަމަ  ދެން  ވެއްޖިއްޔާ  ވާހަކަ  ،  ދެއްކެވި  ބޭފުޅުން  ބައެއް 

މާނަކުރަން އިނގޭތޯ. ތަރައްޤީ އެބަޖެހޭ  ތަރައްޤީ ވެސް އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތަށް  މިސާލަކަށް  އަކީ 

ދެން އަނެއް    .ރާ ކަމަކަށް ކިޔާ ނަމެއް އިނގޭތޯ. ހަމަ މަޝްރޫޢެއް ހިންގާލުމުން އެއީކީ ތަރައްޤީއެއް ނޫނޭ އެއީކީކު

ވެސް އެބައޮވޭ ރައްޔިތުންގެ މައްޗަށް ވެސް އަދި މިސާލަކަށް ކޮންމެ ކަމަކީ އަދި    ކަމަކީ ސަރުކާރެއްގެ ޒިންމާތަކެއް

ނުންވާ ގޮތަކަށް ވެސް ނިންމޭ ކަމެއް ނޫން ކަންނޭނގެ. އެ މުޅި ޤައުމަށް  ރަށެއްގެ ރައްޔިތުންގެ މެޖޯރިޓީ ބޭކޮންމެ  

ނިންމޭނެހެން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ. އެ ސަބަބަށް  ނު  ވެސް  އަށް ލިބޭ ގެއްލުމެއް ވެއްޖިއްޔާ އަދި އެގޮތަކަށް މުޅި ރާއްޖެ

ންގަން މި ޖެހެނީ. ދެން އަޅުގަނޑު  ސާތަކާ އެއްޗެހި ހަދައިގެން މި ހިނޫނުތަކަކާ މި މުއައްސަގާޓަކައި ކަންނޭނގެ މި 

ވެސް ހަމަ އެނގެން ބޭނުން މި ޚާއްޞަކޮށް މިދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ފެނިގެން ހިނގައްޖެ މިއީ  

މިސާލު ވެސް    .އެއް  އަޅުގަނޑަށް  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  އަދި  ހަމަ  ގޮތު ޤައީ.އައި.އޭ  އީ.އައި.އޭގެ  ބޫލުކުރެވޭ  ގައި 

އަޙްމަ ފަދައިން  ބޭނުމަކީ  ފާހަގަކުރެއްވި  ޒާހިރު  ވީހާއެ  ދު  ގެއްލުން  ކުރާ  އެއިން    ތިމާވެއްޓަށް  ކުޑަކޮށްފައި  ވެސް 

ހިންގުން. އަޅުގަނޑަށް ގަބޫލުކުރެވޭ މިހާރު މި ހަދާ ގޮތުން ވެއްޖިއްޔާ މިސާލަކަށް    އްޢެފައިދާ ބޮޑުވާ ގޮތަށް މަޝްރޫ

އިގެން އެކަން ކުރެވިދާނެ. އެ އަޅުގަނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި  ކޮށްލަން ވެސް ހަމަ އީ.އައި.އޭ ހަދަރަށެއް ސުންނާފަތި

ކޮންސަލްޓެންޓަ ހަދާފައި  އީ.އައި.އޭ  ވެއްޖިއްޔާ  ގޮތުން  ވެ  ށްއޮންނަ  ދެނީ  ފަރާތުން.  ފައިސާ  ހިންގާ  މަޝްރޫޢު  ސް 

ށް ކަންކަން ގޮސްފިއްޔާ  އެބުނާ ގޮތާ އެއްގޮތް ނޫން ގޮތަ  ގައި ދެން އަނެއްކާ އީ.އައި.އޭ ހަދާ މީހުން އެ ހަދާ އީ.އައި.އޭ

އެ މީހުންގެ ވަކި ފެންވަރެއް  ؟ އީ.އައި.އޭ ކޮންސަލްޓެންޓާ ދޭތެރޭ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ގޮތެއް އޮވޭތޯ  ،އެ ބަޔަކާ ދެތޭރޭ

އޮވޭތޯ ގޮތެއް  ކަހަލަ  އެއްވެސް  ހިފެހެއްޓޭނެ  މިންގަނޑެއް  ވަކި  މީހުންގެ  އެނގި ؟ އެ  ހިނގާފައި  އަޅުގަނޑަށް  ގެން 

ނިންމާ  ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. ތޮރުފާ  ށް ބައެއް ރިސޯޓްތަކުގެ ބޯ ހޯލް ތޮރުފުން ވެސް އީ.އައި.އޭ ހަދާއެބަހުރި މިސާލަކަ

ތައްގަނޑުޖަހައިދޭން ހަމަ  ހާދަފައި  އީ.އައި.އޭ  ހިނގާހެން    ،ފަހުން  ގޮތަށް  ކަމެއް  ކޮށްދޭ  ޖަހައިދޭން  ސްޓޭމްޕެއް 

ހެދުމުގެ    މެޓް ޗޭންޖު ކޮމިޓީކްލައި  އިސްލުގައި ތިމާވެއްޓާ ވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން ފުރަތަމަ އަ އެހެން.  އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ

ވެއްޓާ ރާއްޖޭގެ  ހީވަނީ.    ބޭނުމަކީ  އަޅުގަނޑަށް  ބެލުންހެން  ނަޒަރަކުން  ޚާއްޞަ  އޮނިގަނޑުގެ  ގާދޭތެރޭގައި  ނޫނީ 

ވެއްޓަ ރާއްޖޭގެ  އެ  ކަން  ށް ތެރެއިން  ހުރި  މިހާރު  ގޮތަށް  ރަނގަޅުގެއްލުންވާ  ޓަކައި  ކަން  ހަދާ  ނޫގާކުރުމަށް  ނު 

އެހެންވީމާ،  .  ފޯމެއް  ޕްލެޓް  މުންވަރަށް މުހިއައި  އޭގެ ތެރެއިން މަސައްކަތްކުރުމުގެ    ށް ހީވަނީމަޖިލީހަށް އަޅުގަނޑަ

ކަންކަން   ދެނެގަތުމާމި  އަ  މެންއަޅުގަނޑު  އި ފުރަތަމަ  އެއޮޅުފިލުވުމާއި  ހޯދުން  ގާކަންކަމުގެ    ދި  ޙައްލު  ނޫނީ 



  

ބޫލުކުރަން އެންމެ ފުރަތަމަ މި  ޤައެ ކަމަށް ޓަކައި ހަމަ އަޅުގަނޑު ވެސް    .ތަކީނގެ އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަކަންނޭ

މުހި އެއީ  އޮޅުންފިލުވުން  މުންކަންކަން  ކަމެއް. ދެން  ކަމަކީޤަމު  އަނެއް  ގޮތުން  ،  އްރިރު  ޖިނާޢީ  ހަމައެކަނި  ކުށަކީ 

ނޫން. ކުށަ ޖެހުމެއް ވެސް  ގައިގަ  މީހެއް  ހަމައެކަނި ވައްކަންކުރުމާއިނޫނީ  ހިންގުމެއްކީ  ނޫން     ކޮރަޕްޝަން  ވެސް 

ޖަރީމާއެއް. އަދި   ބޮޑު ޖަރީމާއެއް. އިހުމާލުވުމަކީ ވެސް ބޮޑު  ކުށެއް. ހަމަ  އިނގޭތޯ. ހަމަ އިސްރާފުކުރުމަކީ ވެސް 

ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން    ނުނެރެވޭ  ޖާނަތީ އެގޮތަށް ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ  ޖަރީމާއެއް އެއީ  އީ  ބޭނުންކުރުމަކި ވެސް ހަމަ 

  ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތަކަށް ހަމަ އަރައިގަނެފައި  ހަމަ  އެއީ    .އަޅުގަނޑުމެން ބަލަންޖެހޭނެ ކަންކަންހަމަ  ތޯ. އެއީ  އިނގޭ

އެއީހުންނަ   ކަންކަން  އެ  އަސްލުގައި  .  އަރައިގަނުން  ވެއްޓަށް  ރާއްޖޭގެ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  މި  އެހެންވީމާ، 

ޚާ ވިސްނަންޖެހެނީ  އަޅުގަނޑުމެން  ނަޒަރަކުން  ދައްކަނީ  އެއްކަލަ  ވެސް    އަބަދު ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން  އްޞަ  މި 

ވެސް މި ކުރަނީ ހަމަ   ދައްކާއިރުގައި ކޮންމެ ކަމެއް  ހިތަކެއްމި ހުރިހާ އެއްޗެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެށީގެ ނާޒުކު ވާހަކައާ 

އެކަ ތަންތަން.  އިނގޭތޯ  ނަމުގައި  ޚާއްތަރައްޤީގެ  އަޅުގަނޑުމެން  އަސްލުގައި  ކަންކަމުގައި  މި  ނަޒަރަކުން  މަކު  ޞަ 

އެންމެ ފުރަތަމަ    ބެލުން ކަންނޭނގެ މި ކޮމިޓީގެ މެންޑޭޓަކީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން

ހާޒިރުކޮށްގެން މި އީ.އައި.އޭ  ބެލުން މަތިކުރެވިފައި އޮތް މުއައްސަސާ އީ.ޕީ.އޭ    ކަންކަން  އަޅުގަނޑުމެން މިކަމާ ބެހޭ 

އަޅުގަނޑު އެއްކުރަންކަންކަމުގައި  މަޢުލޫމާތު  ރަނގަޅަށް  ފުރަތަމަ  އެކުރީގައޭގެ  އަދި    .މެން  ހުރިހާ    އި  ރިޕޯޓު 

އަރައިގެން އެ ރިޕޯޓުގައި ހުރި އެއްޗެއް ވެސް ރަނގަޅަށް ސާފުވުން އެދެން. ހަމައެކަނި މި ކޯޒްވޭ  ށްބޭފުޅުންގެ އަތަ

ނޫ ފެނިގެންދި  .އިނގޭތޯން  އެކަންޏެއް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހެދި.  މިސާލަކަށް  މާލޭގައި  ތަނެއް  ކިޔާ  ރަސްފަންނު  ޔަ 

ނެރެއް ވެސް.    ށް ވެސް އެ ތަނަށް އެތައް ޚަރަދެއް ކުރަމުން އެބަ ދާންޖެހޭ. މާލޭގެ ދެކުނު ފަރާތުގެ ކެނޑިއަދައަދި

އް  އެތައް މަޝްރޫޢެންތައްތައް މިއީ އިނގޭތޯ. މީގެ އެތައްއަޅުގަނޑުމެންނަށް މި މާލެއިން ފެންނަ ކަ   ހަމައެކަނި އީމި

ހިންގާފަ އެބަހުރި  ރަށެއްގައި  ބަލަން އެތައް  ކަންކަން  ބައިވަރު  މި  އެހެންވީމާ،  ޓަކައި    . ހުރިއެބަ   .  ބެލުމަށް 

ނުވަތަ   ބަހެއް  އީ.ޕީ.އޭގެ  ފުރަތަމަ  ކަންނޭނގެ  އެބަޖެހޭ  ބަސް ޔަރަންމައެންވަ އަޅުގަނޑުމެން  މިނިސްޓްރީގެ    ންޓްގެ 

 އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން.  ކަން ގެންދިއުމަށް އެ ހޯދަން. އެހެންވީމާ، ފުރަތަމަ އެ ތަރުތީބުން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 . މެންބަރުއިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ދެކުނު މައްޗަންގޮޅި

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   ޚައިތަމް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ  ދެކުނު މައްޗަންގޮޅި

މު ވަޤަޝުކުރިއްޔާ  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  އޯޑަރަކުން  ޙީއްރިރު.  ވަކި  މީތި  ގޮތަށް  ފާހަގަކުރެއްވި  ދު 

މެންބަރު   އިއްޒަތްތެރި  ތާއީދުކުރަން. ދެން  ވެސް  އަޅުގަނޑު  އަސްލު  އެޠާ ގެންދަން  އެ    ރިޤް  އަސްލު  ވިދާޅުވިހެން 



  

ރަނގަޅު    ބެހޭ މުއައްސަސާތަކުން ވެރިން ހާޒިރުކުރުން އެއީކީއެއް އެހާ    ނޫނިއްޔާ އެކަމާ ހުރިހާ ބެލުންތަކެއް ބަލާފައި 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިގެންވާ ބާރެއް. އެކަމަކު އެ ބާރު  .  އަޅުގަނޑު ނުދެކެން  ށް ކަމެއް ކަމަ ހާޒިރުކުރުމަކީ  ވެރިން 

ދެން  .  ގެ ގޯސްގޮތެއް ފެނިދާނެ ކަމަށް ފެންނާތީވެފަހުން އޭފަށައިފި ކަމަށް ވެއްޖިއްޔާ  ނޫން ގޮތަކަށް ބޭނުންކުރަން  

ހުށަހަޅަން އަޅުގަނޑު  ހުރި  މީގައި  ހެދިފައި  ކުރިން  ބޭނުންވޭ  ޗެކް  އީ.އައި.އޭސްތައް  އަސްލު  ކޮށްލަން  ރެންޑަމްލީ 

އައިސްފައި   .ކިހިނެއްތޯ ހުރީ އަސްލު ހެދިފައި އީ.އައި.އޭސްތައް ދެން  ފަހުން  އޭގެ  . ހުރި އިންޕެކްޓްތަކަކީ  ކޮބައިކަން 

އެހެންވީމާ، ކިތައް އީ.އައި.އޭތޯ  .   ހަދާލާ އެއްޗެކޭއްރިރު ދެންމެ ވިދާޅުވިހެން އީ.އައި.އޭއަކީ ނަމެއްގައިޤައަނެއްހެން މު

މިހިރީ ހަދާލާފައި  ނަމެއްގައި  މިހިރީ.  އެގޮތަށް  ހިންގާލާފައި  ކަމެއްތޯ  އެހެންވީމާ،ކިހާވަރެއްގެ  އަޅުގަނޑު    .  ދެން 

ފިރު މިސާލަކަށް  އަސްލު  ބޭނުންވޭ  ފާހަގަކުރެއްވި  ،ޝާންފާހަގަކޮށްލަން  ފިރްޝާން  މެންބަރު  ގޮތަށް  އިއްޒަތްތެރި   

ކްލައިމެޓް ޗޭންޖެއްގައި އިއްޔެ އުދަ ނާރާ ތާނކަށް    އިނގޭތޯ.  ކްލައިމެޓް ޗޭންޖްގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކަނީ 

އުދަ ފާނެ   އަރާ މިއަދު  ޗޭންޖަސް  ވެސް  އެކަހަލަ  އެއީ  ވެސް.  ނެޗުރަލީ  ވާހަކަތައް  ހަމަ  އެ  އަންނާތީ  ތަކެއް 

ވެސް ހޯދާލުމަކީ    ގެ ބަހެއް. އެހެންވީމާ، އޭގައި ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް އީ.ޕީ.އޭއަޅުގަނޑުމެން ދެކެވެމުން މިދާ އެއްޗަކީ

ކަމެކޭ   މި މި  އޮތް  ހިނގާ  މިކަން  އަސްލު  ކަމަ  ކިހިނެއްތޯ  އަނެއް  ދެން  މިސާލަކަށް    ،ކީދަނީ.  ޕެނަލްޓީސްތައް 

އީ.އައި.އޭކިހާވަރެއްގެ ކޮން ޕެނަލްޓީ މި ޚިލާފު  އާ ތަކެއްތޯއޭ މި  ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ    އެ   .އޮންނަނީ  ވެއްޖިއްޔާ 

ވެސް މިވާގޮތަކީ    ކަންތަކުގައި   ޓްރީގްރޭބް އެއްކަލަ ކުރިން    އެހެންނޫނީ  މު ކަމެއް ކަންނޭނގެ.ންބަލައިލުން ވަރަށް މުހި

ޖުރު  .މާލަންވީނިން  ޓްރީގްރޭބްކޮށް  އެއްޗެއް  ކުޑަކުޑަ  އިންނަ  ދެން  އެ  ނިންމާލާފައި  ދައްކާލީމަ  ގޮތުގައި  މަނާއެއް 

ނަގާފައި   .ނިމުނީއޭ އިންނަނީ  އެއްޗެއް  މާބޮޑު  ޓްރީގްރޭބް   އެއަށްވުރެން  އެ އެބަ    އެ  ހިސާބުން.   ވިއްކާލައިގެން 

އެކަހަލަ   ކަންތައް  އެހެންވީމާ،  ބަލާ ބައެއް  ކަންތައެބަހުއްޓޭ  ބޭނުންވާ  ކޮންމެލަން  ހަމަ  ދެން  ކޮންމެ  އްތައް. 

ކުރާ ވާހަކައަކީ.  ޕެންޑެންޓްޑިއިން   ވާހަކައެއް މި އީ.ޕީ.އޭކޮންމެ ކޮމިޓީ މީޓީންގއެއްގައި ދައްކާ  ހެން،މީޓީންގއެއްގައި 

.އޭ  ކޮށްދޭށޭ. ކޮންމެ ގޮތަކަށް އީ.ޕީވަރަށް ބޮޑަށް އެދެމުންދާ ކަމެއް އެއީ އީ.ޕީ.އޭ އިންޑިޕެންޑެންޓްވެސް  އިން  އީ.ޕީ.އޭ

ވީމާ، އެކަން އަޅުގަނޑަށް  ބަޔަކު އެބަ ތިއްބޭ މިހާރު. އެހެން ރާ  ލްކު ރޫރ .އޭގެ ބަސް އޯވަޕީވިޔަސް އީ.  ނެގި ކަމުގައި 

 ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިއްޔާ. ކަމެއްހެން އެއީ. ބަލަންވެއްޖެ  ށް ވަރަށް ސީރިއަސްކޮހަމަ ހީވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޚުލާއެހެންވީމާ، މި ހުށަހެޅިފައި އޮތް މައްސަލަ   ދެކެނީ. ދެން    ކޮށްލެވިދާނެ ކަމަށް މި ޞާދެން އަޅުގަނޑަށް މިހާރު 

އަށް މި ކުރިމަތިވާ ތިމާވެށީގެ މައްސަލަތައް އަޅުގަނޑުމެން ހޯޑައްދޫ ކޯޒްވޭ  މިއަދުގެ އެޖެންޑާގައި މި ހިމެނޭ މަޑަވެލި

އަދި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާޅުކުރެއްވި ޚިޔާލުތަކުން އަޅުގަނޑަށް ދޭހަވީ މި    ކާއެޖެންޑާކޮށް މި ދެކެވުނު ވާހަކަތަ

ބަލައިގަ އެހެންނަމަވެސްނެމައްސަލަ  ކަމަށް.  ދެވިދާނެ  ކުރިއަށް  ވޯޓުން  ،    ނިންމަނީ  މި  ކަންކަން  އަޅުގަނޑުމެން 



  

ފެނިވަޑަ ބޭފުޅުންނަށް  ބަލައިގަތުމާ ބެހޭގޮތުން ތިޔަ  މައްސަލަ  ދެއްވުން އެދެން.    ވޯޓު ވާ ގޮތަކަށް  އިގެންނަކަމަށްވާތީ 

ބަލައިގަންނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް މައްސަލަ  އޮތް  އަޅުގަނޑު  .ޝުކުރިއްޔާ  ހުށަހެޅިފައި  ކަމަކަށް  ބޭފުޅުންގެ   ދެވަނަ    ތި 

ގޮތްކަށް  ވޯޓަ ދިރާސާކުރާނެ  މައްސަލަ  އެދެނީ  ކަމާ.  މި  އެކަމުގައި  ލިޔެކިބެހޭގޮތުން    ދެން  އަދި  އުހުރި  ންތަކާއި 

ރި  އެއްކުރެވެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް   މީޑިޔާ  ސެކްރެޓޭރިއޭހުރި  ވެސް  އަޅުގަނޑުމެންޕޯޓުތައް  އެހީގައި  ހޯދާފައި  ޓުގެ   

ދިރާސާކުރައްވަ  މަޢުލޫމާތުތައް  އެ  މެންބަރުން  އަދި  ފޯރުކޮށްދިނުމަށްފަހު  މަޢުލޫމާތު  އެ    އި މެންބަރުންނަށް 

އަޅުހޯއްދެވުންތައް  ހޯއްދަވަންޖެހޭ   ގޮތަށް  ހޯއްދެވުމަށްފަހު  ގެންނަ  މައްސަލަ  އެ  ކޮމިޓީއަށް  އެނބުރި  ގަނޑުމެން 

ވޯޓުފެނިވަޑައިގަންނަވާ އެގޮތަށް  ފާސްވީދެ  ނަމަ  ވެސް  އެގޮތް  އެދެން.  މަސައްކަތް  .  އްވުން  އަޅުގަނޑު  ދެން 

ން އަޅުގަނޑު  ގެންދިއުން ފަސޭހަކުރުމުގެ ގޮތުން އަދި އެކީ އެއްބައެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތު

. އޭރުން  ންއި އެކަން ގެންދެވުފާސްކުރުން ކުޑަ ކޮމިޓީއެއްގެ ގޮތުގަ ރި  އަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ފާސްކުބޭނުންވޭ ދެވަނަ

ސްޓްރަކް ތަންކޮޅެއް  ހީވަނީ  ރިޕޯޓެއްގެ    ޗަރޑް އަޅުގަނޑަށް  ގެނެވި  މީގައި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ފައިންޑިންގސް 

ނޫނީ އަޅުގަނޑުމެން ގޮތުގައި އޭތި އޮންނާނެ. އެހެން  ޑޮކިއުމަންޓެއް  ކުރެވޭނެމައި ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓާ އެޓޭޗް  އިސިފައިގަ

މީހަކު   ނޮއޮތުމުގެ ވަކޮންމެ  ފެންނަން  އެއްޗެއް  އަންނައިރުގައި  މަސައްކަތްކޮށްގެން  އެބައޮތް.    ކިވަކިން  ފުރުޞަތު 

އަޅުގަނޑު  މިހާރު ކޮންމެވެސް   މެންވެސް  ތައްޔާރުވެގެން  މި  ވަކިން  ވަކި  އެއްޗެއް  ،  އެހެންނަމަވެސް.  ވަރަކަށް  މި 

ކޮމި ކުޑަ  ހުށަހަޅަން  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  ނެތް.  އެކުލަވާލަން  ފެންނާކަށް  ކުމެންބަރުން  3އިނގޭތޯ  ޓީއެއް  ޑް  ގެ 

އެ އަޅުގަނޑު  ތަށްގޮކޮމިޓީއެއް.  ބަލާ ފެނިވަޑައިގަންނަވާތޯ  މިހާރު  ބޭނުން  ދެން    ޝުކުރިއްޔާ.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ލަން. 

 ! ތިން މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީ. އާދެ ،ދެއްވުންނަންގަވައި ކޮމިޓީ އެ އަޅުގަނޑު ބޭނުންވަނީ ތި ބޭފުޅުން 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ޢަބްދު ބް ޤޫޢުޔަ ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރުންދާ

އި ގައްދޫ ދާއިރާގެ  ދު ވަޙީދާ އަށް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމައާދެ! އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން ތިން މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީ

 .  ފިރުޝާން ސައިންޙު މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މަޑަވެލި އި ދެން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޒާހިރާ

 

 ން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވު

ވަރަށް ބޮޑަށް  މެވެސް ބޭފުޅެއްގެ.  ކޮންހުށަހަޅުމަށް ތާއީދު އަޅުގަނޑު ބޭނުން  ހުށަހެޅި   އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ  ދެންމެ

ނިންމުމެއް    ، ތިން ޅުގަނޑު މި ނިންމަނީ. އެހެންވީމާދެން އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް ފާސްވީ ކަމަށް އަބިއްޖެ.  ތާއީދު ލި

ކުރިއަށް  އިގަތުމަށާއަޅުގަނޑު މި ނިންމީ މައްސަލަ ބަލަ  އަދި މައްސަލަ އިތުރަށް ދިރާސާކުރުމަށާއި ދިރާސާކުރުން  އި 

އްކަތުގެ މުއްދަތެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު މި ބަލަނީ ދެ ހަފްތާ. އެއީ  ގެންދާނީ ކުޑަ ކޮމިޓީއަކުން ކަމަށް. ކޮމިޓީގެ މަސަ

މިދަ އަޅުގަނޑު  ހަފްތާއޭ  އަޅުގަނޑުމެންދެ  ކަމަކަށް  ފުރަތަމަ  ކަމަކީ  އެބަޖެހޭންނަވާ  ލިޔެ    ސިޓީ  ތަންތަނަށް   



  

އެހެންވީމާ، ދެ ހަފްތާގެ މުއްދަތެއް  . ރިޕޯޓުތައް ގެނެސް އެކަމާ ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށްފައި އިށީނދެ އެ ބެލޭނެ

އެކަށީގެ ހަދަން  ރިޕޯޓެއް  ސަމަރީ  ދިރާސާކޮށްފައި  ހީވަނީ  މުއްދަތެއްހެންއަޅުގަނޑަށް  މިއަދުގެ    ،އެހެންވީމާ  .ންވާ 

ފެށިތާރީ ނިންމަވަޚުން  މަސައްކަތް  ކޮމިޓީގެ  ކުޑަ  ތެރޭގައި  ހަފްތާ  ދެ  ކޮ  އިގެން  ކޮމިޓީ  ،އަށްމިޓީބޮޑު  އަށް  މައި 

ހު ހުށަހެޅުމަށް  ރިޕޯޓެއް  މި  އަޅުގަނޑުގެ  މި  ވެސް  އެގޮތަށް  ބޭފުޅުން  ތި  ރަނގަޅު  އަޅުގަނޑަށް  ގޮތަށް.  ށަހަޅުއްވާ 

އަށް އަލުން ހުށަހަޅުއްވަން  މަސައްކަތް ނިންމަވާފައި ކޮމިޓީ  ދަތުގައިސް ވޯޓު ދެއްވުން. މިދެންނެވީ ދެ ހަފްތާގެ މުއްވެ

ގޮތަކަ  ވޯޓު ފެނިވަޑައިގަންނަވާ  ވެސް ފާސްވީދެއްވުން އެދެން  މައްސަލަ    .ށް. އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް  އެހެންވީމާ، މި 

މިހާ ކުރިއަށްދާއަޅުގަނޑުމެން  ނިންމުމާ ހިސާބުން  ގޮތެއް  އެޖެ  ނެ  އެ  މިއަދަށް  އައިއެކީގައި  އަޅުގަނޑު  ންޑާ  ޓަމް 

ވަގުތުކޮޅެއް.   ވެސް  ކަންތައްތަކަށް  އެހެނިހެން  އެބައޮތް  ދެން  މެންބަނިންމާލީ.  ކަމެއް  އިއްޒަތްތެރި  އިތުރު  ރަކު 

 . މެންބަރުޒަތްތެރި އިއް ދާއިރާގެ  ދެކުނު މައްޗަންގޮޅިއާދެ!  ،ހުށަހަޅުއްވަން ބޭނުންފުޅު ކަމަށް ވަންޏާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   ޚައިތަމް އަޙްމަދު ރުމެންބަ ގެ ދާއިރާ ދެކުނު މައްޗަންގޮޅި

  ،  ސަރކިއުލޭޓްކޮށްލާފައި ކަންނޭނގެ އިންނާނީޓުން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މިހާރު އްރިރު. ސެކްރެޓޭރިއޭޤަޝުކުރިއްޔާ މު

ކުން  މު ފަރާތައޭގައި އެބައޮތް ހަމަ ޢާއް އި މައްސަލައިގައްގެ އެ ރޭޓަރއިންސިނަ ތިލަފުށިން މާފުއްޓަށް ދީފައި އިން އެއީ 

 ...އިމަންޓް. އޭގައުކިޑޮމި އޮތީ  ތޯކޮށްލެވިފައެއް ނޫންދެން މީތި ސަރކިއުލޭޓް  .ފޮނުވާފައި އޮތް ކޮމްޕްލޭނެއް އަސްލު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިނގޭ ޔަޤީންކޮށްލަން  ބޭނުން  މަޢުލޫމެންބަރު  ހާ ހުރި  ތޯއަޅުގަނޑު  އެ  އޮތީ  ލިބިވަޑައިގެންފައިތޯ  އެ  މާތު  ންނަށް 

މު ފަރާތަކުން އައިސްފައި އޮންނަ ކޮންސަރނެއް މިއީ މާފުށީގެ  ގައި ޢާއްމީ .ވިއްޖެތޯގަނޑުމެން މިހާރު ޝެއަރކުރެއަޅު

ބަ އެ  އިންސިނިރޭޓަރެއް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދެން  ބުނެ.  ކަމަށް  ކަންބޮޑުވާ  މީހުން  އެ  އެކަމާ  ހައްޓާތީ 

އައިޓަމެއްޖެންޑާއެ ބައްލަވަކުރި  އޭގެ  ، އެހެންނަމަވެސް  . ކުރެވިދާނެ  ބޭފުޅުން  ތި  އެޖެންޑާއި ން  އްވަން  ކުރަލައްވާފައި 

 ؟މަންޓްއުލިބިވަޑައިގެންފިތޯ އެ ޑޮކި  .ކުރިއަށްދާން  އިގެންފެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކަމާ

މަޝްވަރާކު އިތުރަށް  އެ  އައެހެންވީމާ،  ނޫންތޯ  ކަމެއްތޯ  ފެނިވަޑައިގަންނަވާ  ބޭރުމަށް  ކޮމިޓީގެ  ޅުގަނޑު  ނުން 

 މެންބަރުންގެ ލަފާފުޅެއް. އާދެ! 

 

 ރު ދައިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:އުނގޫފާ

މައްސަލައިގަ ތި  ހީވަނީ  އީ.ޕީ.އޭ  އި އަޅުގަނޑަށް  ހަމަ  ކަމެއްހެންތި  ދާންޖެހޭ  މިތަނުން    ޑުމެންއަޅުގަނ  ދެން  . އަށް 

ބަލަވަކި ކަންކަމުގައި މައްސަލަވަކި އޮބިތައް  ދެން ހަމަ  ފަށައިފިއްޔާ  ކަންނޭނގެ.    ވެގެންވަރުނޯންނަން  ހިނގައިދާނެ 



  

އީ.ޕީ.އޭ އެކަމުގައި  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ކަމާ ދެން  ނުވަތަ  ނުނަގައިފިއްޔާ    އިން  ޒިންމާ  މުއައްސަސާއަކުން  ބެހޭ 

އީ.ޕީ.އޭ މެދުވެރިކޮށް އެކަން    ދެންގީ.  އެ ކަމެއް ބެލޭނީ. އެ ކީއްވެގެންތޯ ޒިންމާ ނުނެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށްކަންނޭނގެ  

 ބަލަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ؟ތާއީދުކުރައްވަންތޯއެ ހުށަހެޅުއްވުމަށް 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ދުޢީސަ ދުއަޙްމަމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު  ގެ

 ދުކުރަން.  މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއީ އުނގޫފާރު ދައިރާގެ 

 

 ތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަ

މާފުށީގައެ އައިޓަމްގެ  އިންސިނި   އިހެންވީމާ،  އެޖެންޑާ  އެހެނިހެން  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މައްސަލަ  ބެހެއްޓި  ރޭޓެއް 

އޭގައި  ދަށުން   ދެން  ތެރެއިން  މަޝްވަރާކުރެވިއްޖެ.  މެންޑޭޓުގެ  ކޮމިޓީގެ  މި  ބެލީ  މި  ފުރަތަމަ  އަޅުގަނޑުމެން 

އިތުރު ދާނެތޯ  އެޖެންޑާކޮށްގެން  ބަހައްޓަހެންނަމަވެސް، އިންސިނިއެ؟ ތަފްޞީލުތަކަށް  ތިލަފުށީގައި    .ންރޭޓަރެއް  އެއީ 

އިންސި ބަހައްޓަނީނިހުރި  މާފުށީގައި  މި  ފެނި  ދެން.  ރޭޓަރެއް  މެންބަރުނަށް  ކަންތައްތައް  އިއްޒަތްތެރި  ވަޑައިގަންނަވާ 

ތަފްޞީލަށް   އިތުރު  ހިމަނައިގެން  އެޖެންޑާގައި  ދާ  މިއަޅުގަނޑުމެން  އުނގޫފާރު  ދެން  އިއްޒަތްތެރި  ދަނީ.  އިރާގެ 

ރޭގައި ހިމެނޭ  ންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ މަސައްކަތުގެ މެންޑޭޓުގެ ތެ ޔަރަންމައެންވަމެންބަރު ހުށަހަޅުއްވި އެއީ  

ކަމަށްވާ ތަނަށް ކަމެއް  އެ  ހުށަހަޅުއްވަ ތީ ފުރަތަމަ  ކަމުގައި  ދެއްވާށޭ އެތު  ޞަފުރުންނަށް  ބޭފުޅު  އެ  އިގެން މައްސަލަ 

ދެއަކުރި ޖަވާބުށްދާން.  ގޮތަކުން  ރީދާ ން  އަޅުގަނގެންނަންވެށް  މަޖިލީހަ  އިތުރަށްވެވަޑައިގަންނަވާ  ޑުމެން އްޖިއްޔާ 

 އްސަލަ މި ނިންމީ. މަ ގަނޑުމެން އެ އަޅުއެގޮތަށް  މިހާރު  ބަލާ ގޮތަށް. އެގޮތަށް ތާއީދު ލިބި  ން އެކޮމިޓީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   އިތަމްބަރު އަޙްމަދު ޚަންމައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެ

 ޔާލަދެންތޯ.ޅުގަނޑު ކިއެސްޓް އަރިކުއެ  އްސަ. އައި  އެސްޓް ރިކުއެބައިން އެއް    އަދި އްރިރު.އްޔާ މުޤަޝުކުރި

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.  

  ފުޅުންނަކީ ރައްދު ބޭ  ދިނީ. އަސްލު އެ ލައެއް އަޅުގަނޑު މި ކިޔާ ބްރީފިންގޑަޑަކުއް އިނގޭތޯ. ކުއެފިންގ މި ހަމަ ބްރީ

އެކު އޭގައި  ންނާޓީގެ ބޭފުޅު ކޮމިކޮމިޓީއަށް ވަޑައިގަންނަވާފައިޅަށް  ބޭފުޅުން ބޭނުންވޭ މި ކޮ  ގެ ބޭފުޅުން. އެކްޓްޕްރޮޖެ

ކަންތައްތަކާގެންޓްމެނޭޖްމެ  ވޭސްޓް  އަސްލު  ކޮށްލަންޑިސްކަސް އޮތް ބެ    ފޮނުވާފައި  ދެން  ގޮތުން.    ރިކުއެސްޓް   ހޭ 

ސެކްރެޓޭރިއޭންސައާ ކިޓް  ފޮޓަރ  ކޮންޓިނިއުލާއިނުވަށް  އެހިސާބުން  ފޮނުވާލީމަ  ފެންނަނީ  ށް  އަޅުގަނޑަން  ކުރަނަން. 

 ދެން. 

 

 އްކެވުން: ވާހަކަދެތުން ރިޔާސަ

އެ  މި ދެންމެ  އަޅުއިލަދެއްވީ   އަޅުއްވަޚީރުޞުހާރު  މިކަމަށް  އަދި    ،ވެސްބަލަނީ. އެހެންނަމަ  ގަނޑު  ރަސްމީކޮށް  މި 

އަޅު އޭތި  މި  ޓްގަ، ސެކްރެޓޭރިއޭނުކުރޭ. އެހެންވީމާ  އްލޭޓެކިއު ނަކަށް ސާރނޑުމެންގަމެންބަރުންނަކަށް  އަޅުގަނޑު  އި 

  އި އުލޭޓް ކުރައްވަކި ގެ އަތްޕުޅުން ހޯއްދަވާފައި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ސާރރި މެންބަރުތު އިއްޒަތްތެމަޢުލޫމާއެ  އެދެނީ  

ހިމަނައިގެ އެޖެންޑާގައި  އަޅުގަނޑުމެން  ބައްލަވާލައްވާފައި  ކުރިއޭތި  ދާއަން  ނޫންތޯށް  ނުވަތަ  އަންނަ  ދެ  ނެތޯ  ން 

ބަ އެއަށް  ދެން ކު ސްޙުދުވަހަކުން  އެހެ  އެހެން   ރަން.  މެންބަ ކަމެއް  ނެތިއްޔާ ރެއްގެ ން  ދަންނަވާ      ރިޔާސަތުން 

އަޅުގަނޑުވާހަކައެ ގޮތުގައި  މެން  ތި  އްގެ  މާދަމާ  ދަންނަވާލަން  އެބައޮ   14:00ދުރު  ބޭފުޅުންނަށް  ވޭ  ޖަހާއިރު 

އެ މެންއަޅުގަނޑު ބައްދަލުވުމެއް.  ކޮމިޓީ  މިނިޔަރަންމައެންވަކޮމިޓީއަށް    ގެ  ސިޓީންޓް  ފޮނުއްވި  ގުޅިގެން    އާ ސްޓަރ 

ޢުލޫމާތު ދެއްވުމަށާއި އަދި  މަ  ންބެހޭ ގޮތު  ނޑު މަސައްކަތްތަކާއި ސިޔާސަތުތަކާގައި މަ  ވަނީ މިނިސްޓްރީގެޑައިގަންނަވަ

ޖަހާއިރު    14:00ންމު ބައްދަލުވުން މާދަމާ  ، އެ މުހިއްވުމަށް. އެހެންވީމާށް ޖަވާބުދެކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ސުވާލުތަކަ

ވާހައޮ އެހެންވީމާންނާނެ  އެ ކަ.  ޝެޑިއުލްގައި  ޑި ގަ  ،  ކޮމިޓީނޯޓްކޮށްލައް  އެހެން  ފުށުއެއް ވާފައި  ވަގުތަށް  ނާރާ  ގެ 

އަގޮތަކަ ވަރަށްބޮޑަށް  ގެންގޮސްދެއްވުން  އެކަން  ނެތުށް  ކަމެއް  އިތުރު  އެދެން.  މިއަދުގެ  މާޅުގަނޑު  އަޅުގަނޑު  އެކު 

 އިކުމް.  ލަ ޢައްޔާ. ވައްސަލާމްށްބޮޑަށް ޝުކުރިހިސާބުން ނިންމާލަން. ވަރަބައްދަލުވުން މިހާ 

______________________ 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 




