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 ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން 

އެންވަ  ` މަޖިލީހުގެ  ކުޔަރަންރައްޔިތުން  އެންޑު  މިމެންޓު  ކޮމިޓީގެ  ޗޭންޖު  ހަތްވަނަ    ލައިމެޓު  އަހަރުގެ 

މި  ންބައްދަލުވު ލިބިވަޑައިގަނެ  އަޅުގަނޑު  މެނބަރުންނަށް  އިއްޒަތްތެރި  މިހާރު  އެޖެންޑާ  މިއަދުގެ    އި ފަފަށަނީ. 

ކަމަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ހިމަނާފަ  ،މަކަށްއެންމެ މުހިންމު ކަ  އިއޮންނާނީ. އޭގަ އޮތީ ކެންދޫ ދާއިރާގެ    މި  އިފުރަތަމަ 

  ތަނަށް މި   ރާރުގައި ރުއްގަސް އުފުރާ އެއްތަނުން އަނެއްޤަ   ރާރެއް. އެޤަ   އްވިޅުހެމެންބަރު ރައްޔިތުން މަޖިލީހަށް ހުށަ

މައްސަލަގެން ބޮޑަށް ފާޅުކުރައްވާފައި ދިއުމުގެ  ކަންބޮޑުވުން ވަރަށް  ހަވާލުވެފައި  އި ގެ  ވަނީ. މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

އިތުރަށް    މި މަސައްކަތަކީ  ފެންޤައޮތް  ކޮމިޓީއަށް  ދިރާސާކޮށް  ތަޅުމަށް  ނަ  ރާރު  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ގޮތެއް 

ބައްދަލުވުން  ޅުން. ދެން އަޅުގަނޑު މިއަދުގެ  ހެގޮތަކަށް ދެން އެކަން އަޅުގަނޑުމެން ހުށަ  ގެންގޮސް މަޖިލީހުން ނިންމާ

ގަސް ގެންދަން  ފުރުދު ކުރިއަށް  އަޅުގަނޑު  ފުރަތަމަ  ގޮތަކީ  އިއްޒަތްތެރި    އް ތެޞަކުރާ  ދާއިރާގެ  ކެންދޫ  އަރުވަނީ 

އެ  މެން ސްޕޮންސަޤަބަރަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ޤައަށް  ރ ރާރުގެ  ވަރަކަށް  ކޮންމެސް  އެއްފަހަރު  އަދި  ރާރު 

މުޅި   ބަހުންބަހަށް  ޤަކިޔާލަދެއްވުމަށް.  މަ  .ނޫން  ވުމެއްޅުވިދާރާރު  މަފްއޭ   އިދާޞަޤްއޭގެ  އެ ޙޫގެ  އަދި    މްތަކާއި 

އޭގެފަހުނުޅުއްވާ  ހަހުށަ ބެހޭގޮތުން.  ކަންތައްތަކާ  ގޮވާލައްވާ  މި   ންވަތަ  ކޮމެންޓުކުރެ ޤަ  އަޅުގަނޑު  މަށް  އްވުރާރަށް 

ފުރު މުއައްސަސާތަކަށް  އެކިއެކި  ސަރުކާރުގެ  ތިއްބެވި  އެދިވަޞަވަޑައިގެން  އަރުވާނަން  ތަރުތީބުން. ތު  ޑައިގަންނަވާ 

ބޭނުންވޭ  ފާހަގަކޮށްލަން  އެންވަމިނިސްޓް   އަޅުގަނޑު  އޮފް  އެންވަޔަރަންރީ  ން  ޝަ ރޮޓެކްޕް   ލް މެންޓަޔަރަންމެންޓު، 

މިނިސްޓް ފިއެޖެންސީ،  އޮފް  މެރިން ޒް ރީޝަރީ  އެންޑު  މި     އޮތޯރިޓީ  ގަވަރމެންޓު  ލޯކަލް    ރިސޯސަސް، 

ބައިވެރި   އި ބައްދަލުވުމުގަ އެބަންގަވަޑައިވެއެބަ  ތަމްސީލު  އެހެންވީމާ  ނަވާ،  ދާއިރާގެ    ، ކުރައްވާ.  ކެންދޫ  އަޅުގަނޑު 

 ތު އަރުވަނީ.ޞަފުރު އިނަށް މި ސަޙުލީ ޢައިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

 ކަދެއްކެވުން:  ވާހައިންސަ ޙުލީ ޢަކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

މު  !އާދެ އިއްޒަތްތެރި  ފުރުޤަޝުކުރިއްޔާ  އަޅުގަނޑަށް  މި އިޓަކަށް  ދެއްވިކަމަތު  ޞައްރިރު  އަޅުގަނޑުމެން   .  

މީހުންއި  ޅާފަހަހުށަ ރާއްޖޭގެ  ފަޅު   މިވާ  ރަށްރަށުންނާއި  އެކި   ދިރިއުޅޭ  އަދި  ބޭނުންތަކަށް    ރަށްރަށުންނާއި 

  ، އަޅުގަނޑުމެން  އިގޮތެއްގަ   ރާރުގައި މައިގަނޑުޤަޅާ  ހަދޫކުރެވިފައިވާ ރަށްރަށުން ރުއްގަސް ނަގައިގެން ގެންދާތީ ހުށަ 

ފާހަގަކޮށްފަ ތަރައް  އި އަޅުގަނޑު  މަސްރުޤީ މިހުރީ  ހިންގަންޢޫގެ  ވަކިން    ތަކަށް  ރަށްރަށުން  ބުނެ  ކޮށް  ޞައްޚާކަމަށް 

މިދެންނެވީ ހަމަ    ލިބޭ. މިހެން  ލޫމާތު އެބަ ޢުމީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުން ރުއްގަސް ގެންދާކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަ

  10ހަމަ އޮންނަ    އިރިޒަމް ފުޅާކުރުމަށޭ ކިޔާފަ ޓޫ  އިޓަސްލާފަ  އި ކިލޯމީޓަރު ހަމަނުވާ ރަށެއްގަ  1ކިލޯމީޓަރު ނޫނީ    2
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ކުއްލިއަކަށް   މަގެއް  ބަދަލުވޭ  100ފޫޓުގެ  އެބަ  ތަރައްފޫޓަށް  އެގޮތަށް  ހަމަ  ކިޔާފަޤީ.    އި މާލޭގަ  އި ކުރަންށޭ 

ހަދާލަން އެބަޖެހޭ.   ވެސް އެބަ  ރިންގް ރޯޑު  އި ގަބައެއް ރަށު އި ކޮންމެ ރަށެއްގަ ހަމަ  އި ރިންގްރޯޑެއް އޮންނާތީއޭ ކިޔާފަ

ހަދާލަންފު  ފޫޓު  25ފުޅާ ނޫނީ    ފޫޓު   20 އަޅުވަނީ    ގެ ނަން މި ޤީ ތަރައް  ، އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ  ޅާ ރިންގް ރޯޑެއް 

އެބަޤީތަރައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެގޮތަށް  ދޫކޮށްފަ   . ހަމަ  ކުރަން  ނަ  ހުން  އިފެނޭ ބައެއް ރަށްރަށަށް ދަނޑުވެރިކަން 

ރަށުގަ  ރަށް ކުއްލިއަކަށް  ހަމަ  އެ   އި ވެސް  ހުސްވަނީ.  ރުއްގަހެއް  ހުރިހާ  ދޫކޮށްފަ  ހުންނަ  ދަނޑުވެރިކަމަށް    އި މި 

ރަށް.   ތަރައް  އެ ހަމަ  ހުންނަ  އިޤީވެސް  ނުވަތަ  އެ ޞާތިޤް  މަސައްކަތެއް  ކުރާ  މި  ދަށް  އެގޮތަށް    ނަން  އޮންނަނީ 

އެ  ،އެހެންނަމަވެސް  .އެޅިފަ އެބަ  ވަކިން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކީއްކަން.  މިވަނީ  ބެލީމާ  ކޮށް  ޞައްޚާނގޭ 

  މި އި  ޓަކަ  ހުރި ތަންތަން ފެހިކުރުމަށް  އިހުރި ރަށްރަށް ނުވަތަ ހިއްކާފަ   އި.ޕީ.އާރު.ސީގެ ތެރެއިން ދޫކުރެވިފަންއެމް.އެ

މި އަ   ރަށްރަށް  އަޅުގަނޑަށް  ދެން  އަޢުމަ  ގެވެނީ.  ދެން  ލިބޭގޮތުގައި  މީހުން  ލޫމާތު  ގިނަ  ވަރަށް  ޅުގަނޑާ 

މީހުން،    ހުރި  އި ރަށްރަށް ހިއްކާފަ  މި   ޙަޤީޤަތުގައި.  ރުކެއްގެ އަގު އިނގޭހެއްޔޭ  ،ބުނި މީގެ ގަހެއްގެ  އިބައްދަލުކޮށްފަ

އެ   އެ ގެންނަން  ކެރު   މީހުން  އެހިސާބަށް  ކުރޭ  ޚައް  އެބަ  އެހެންވީމާޑޮ  1000ރަދު  އިނގޭތޯ.  ރަށްރަށުގެ    ، ލަރު 

ނޫނީ  ރުފި   500މީހުންނަށް   ދީފަ  300ޔާ  ފެށީމަ  އިރުފިޔާ  މި  ގަންނަން  މި ޞާތިޤްއި  ވެސް  މަސައްކަތާއި    ދީ 

ނަގަންނޫނި ކޮންމެހެހެން  އެއީ  ގިނަވަނީ  ޖެހޭ އްޔާ  އިންތިހާއަށް  ހަމަ  ގަސްތައް  ރުއްތަކާއި  ބޮޑުވަނީ.    ،ރުއްތަކަށްވާ 

އަކަށް މީތި  ރލައިޒް ވެންޗަ ޝަކޮމާ  އީ މިއިނގޭތޯ  ވަނީމާ    ފައިސާމިއަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބައިނގޭ    ،އެހެންވީމާ

ކަކީ އެއީ ހަމަ  ވެސް ނަގާ ރުއްރު   އަށް ކުރާ މަސައްކަތެއްގެ ތެރެއިންޤީބަދަލުކުރީމަ މީތި ގޯސްވާކަން. މިހާރު ތަރައް

  ޏާ ކަމަށް ވަން   ލް ބަދަލެއް ދޭންނުޖެހޭ ގޮތަށް އޮންނަޝަކޮމާ   ގެން ގެންދާގޮތަށް ނޫނީ އޭގެ އެއްވެސްއިނަގަ  ރުއްރުއް

މަގުތަކާއި މި  އިގެ ނަމުގަޤީތަރައް  ގޮތުގައި މިގޮތަށް މި  ބޫލުކުރާޤައަޅުގަނޑު   ކަންތައް މަދުވެގެންދާނެ. މީގެ    ހެދޭ 

ދަންނަވަ  އަޅުގަނޑު  މިސާލެއް  އޯގަން  .ލާނަންއިކުޑަ  ކިތައްއަޅުގަނޑުމެންގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ވިއްކޭ  ،  ޑްނީއަކީ 

ޔަ  ކަމަށް   އެއްޗެއް  އަޅުގަނޑަށް  އެއީ  ޤީވަންޏާމު  ފުޅާވެގެންދާނެ.  ވިޔަފާރިއަކަށްވެ  ބޮޑުސިންގާ  ހަމަ  އެއީ  ން 

  ކަން، އަޅުގަނޑުމެންގެ ކިޑްނީ ނުވިއްކޭ ،  މީހުން ހަމަ ގިނަވެގެންދާނީ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ  ވިއްކާ   އަޅުގަނޑުމެން މި

  އޮވެގެން ކުރާ   ރޫރީ ހާލަތު ޟަ އެ  ، އެ ނީޑު  ،އެހެންވީމާ  ، ނުވިއްކޭކަން، ލޭ ނުވިއްކޭކަންއަޅުގަނޑުމެންގެ އޯގަންތައް 

މަންޒަރެއް.   ފެންނަނީ މުޅިން އެހެން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި  ،ނޫނީ އަޅުގަނޑުމެން ނުކުރާނެ. އެހެންނަމަވެސް  ކަމެއް

ހައްލެއް ގެނައުން ނުވަތަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަޅުގަނޑުމެން  ދަކީ މިކަމަށް  ޞަޤުމެންގެ އެއް މައަޅުގަނޑު  ވީމާ،އެހެން

މިއަދު ކިތަންމެ ކުރިއަށް ދިޔަސް  އަޅުގަނޑުމެން    އިރެސްކުރެވޭނެ މެކޭނިޒަމެއް ހޯދުން. ހަމަ އެއާއިއެކީގަމިކަމަށް އެޑް

ގަސްރުކުން ލިބޭ    ގަހުން ލިބޭ އެއްޗެއް.  ބޭނުންކުރަނީ ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބައިނގޭ އަޅުގަނޑުމެން ކާންބޯން މި 
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ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލާއިރު  އި  އެއްޗެއް. މިއަދު ކޮރޯނާ ވައިރަސްއާ ގުޅިގެން ދުނިޔެއަށް ދިމާވެފައިވާ ހާލަތުގަ

ބެޑު ތާއަބަދު  ނެތް  އަޅާފަޝީއަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  ތިބޭ ދޮވެ  ޓުޝީބެޓު  އި ޓު  އެހެންނަމަވެސްގެން    ، ކަށް. 

މުޅިމުޅި  ގަނޑުމެޅުއަ ޓޫޤަންގެ  މިވަނީ  ބަރޯސާ  އިންޑަސްޓްއުމު  މިހެން  އިނގޭ  މެންނަށް  ޑުއަޅުގަނ  .ރީއަށްރިޒަމް 

އަޅުގަނޑުމެން   ،ދިމާވެ. އެހެންވީމާ  އުމަށް ލޮޅުން އަރާފަދަ ކަންތައްތައް އެބަ ޤަ ވެސް މުޅި    އަންނަ ކުޑަކުޑަ ކަމަކުން

ވިސްނަ  އެބަޖެހޭ މިހާރު  އެބަޖެހޭ  ބޭނުންވާ ރައްވެސް އަޅުގަނޑުމެން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކާބޯތަކެތީގެ    ، ކާތެރިކަންން 

އިންދަން އެބަޖެހޭ. ވަށައިގެން ބަލާލީމަ އެބަފެނޭ  އަލުގަނޑުމެން    އި ޓަކަ  ހޯދުމަށް   މުގެ ޔަޤީންކަން ރައްކާތެރިކަ ގަސް 

ކަމެއް ޅާކުޅުދުއްފުށި، ނައިފަރު، ހިންނަވަރު، ތު މިހެން ކިޔާނެ  ހަމަ    އި އަހަރުވެފަ  12އަހަރު    10ނެތް    ދޫ ދެން 

އް ހޯދާލަން  ޅެފެންނަނީ ހަމައެކަނި ވޯޓުކޮ   އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިނީހިއްކެ  ހިއްކާލިގޮތަށް ހުރި ރަށްރަށް. ރަށްރަށް މި 

ތަންތަން  ހިއްކާފައީމި  ހިއްކޭ  އިންދަނީކީ  އިމިތަނުގަ   އި.  އިންދަނީކީ   ،ންނޫ  ގަހެއް  ހައުސިން   ރުކެއް    ގ ނޫން، 

އަޅަނީކީ މިއަދު  ކޮންމެ ސަރުކާރަކުންހަމަ  ން،  ނޫ  ޔުނިޓެއް  ތަކުރާރުކޮށް  ހަމަ  މި   ވެސް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް    ވެސް 

އެ އެ  ފެންނަނީ  އެހެންވީމާ  މަންޒަރު.  ދަނީ.  ތަކުރާރުވެގެން  ވަކިން    ،ކަންތައް  އިންދުމަށް  ގަސް  އަޅުގަނޑުމެން 

އަޅުގަނޑުމެން އެބައިނގޭ ހޫނުވާކަން    .ވާހަކަ އަޅުގަނޑު ދައްކަނީ  ލާންކުރާ ޢު ޖެންސީ އިރކޮށް ކުލައިމެޓު އެމަޞައްޚާ

ނިއުޓް  .އެބައިނގޭ ވާހަކައަކީ  މިކާބަން  އަޅުގަނޑުމެން  ވާހަކަ  މި  ރަލައިޒުކުރާ  ކަމަކަށްހުރި  ދައްކަނީ.  ވެސް    ހާ 

އެބަ އެހެންވީމާ  ބޭނުންވޭ  އަޅުގަނޑުމެން  އަޅު،  ގަސް  ،ގަސް.  ދެން  ފާހަގަކޮށްފަގަހުގެ  މީގަ  އި ގަނޑު    އި އޮންނާނެ 

ރުއް    .އުޅެނީ  މި   ނެތިގެން ނޫނޭ   އި މި މެނޭޖުކުރުމުގެ ވަރަށް ބޯޑު އިޝޫއެއް އެބައުޅޭ. ގަސް ރާއްޖޭގަ  އިތުގަޙަޤީޤަ

ފަޅު  އި ރާއްޖޭގަ  ކީ.އުޅެނީ  މި  ނޫނޭ  ނެތިގެން  އި ރާއްޖޭގަ ގޮއްސަ  ހުރި  ބޮޑެ  ރަށްތަކަށް  ފެންނާނެ  ތި  ބަލާލީމަ 

ކުދި ރުއްގަނޑު ހުންނާނެ ބައިވަރު. ކަނދު    ގެން އެއިކާށިން ފަޅައެ  ހުންނާނެ ހަމަ އަމިއްލައަށް    އި ރުއްތަކުގެ ތިރީގަ

ކުދިކުދި    އިބުޑުލާފަ ފެންނާނެ  ބަލާލީމަ  ގޮއްސަ  ބުޑަށް  ގަހެއްގެ  ފުނަ  ބައިވަރު.  ހުންނާނެ  ރުއްގަނޑު  ހުންނަ 

ފުނަގަ ބައިވަރު  އަރާ  ކަކުލާހިސަބަށް  ހަމަ  އޮންނާނެ  އަޅުގަނޑުފުނަގަސްތައް  ކީވެގެންތޯ  އޮންނާނެ.  މެން ސް 

ކުދިކުދި ފުނަގަސްތަކާއި ކުދިކުދި ރުއްތަކާ    މި  ރުއްތަކާއި  އުސޫލެއް މެނޭޖުމެންޓެއްގެ ދަށުން މި  އޮންނަ   އިހަމަޖެހިފަ

ރުއަ މިކަންއި ގެނެސްގެން  ހަމަގައިމު ކު   ގެން  މި  ރާނަމަ  އެހެންވީމާޞަފުރު  ވެސް  ދެއްތޯ.  ނޯންނާނެ  މިހާރު    ،ތެއް 

ބަދަލުވީމަ  ވި މީތީ  ވިޔަފާރިއަކަށް  ގޮތަށްކުރާ  ނި  ޙަޤީޤަތުގައިޔަފާރި  މި ކުގޯސް  އެހެންވީމާ  މެގެން    ، ދަނީ. 

ތަރައްއަޅުގަނޑު ވިސްނިޤީ މެންގެ  ވިސްނި ޔައަށް  ދެމިތިބުމަށް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އަދި  މޫސުމަށް  ޔަސް  ސް، 

ވިސްނިޔަވިސްނި ކާބޯތަކެއްޗަށް  އަޅުގަނޑުމެން  އަދި  ޔަސް،  މިއުމެޤަސް  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތުގައި  ހޯދަން    އްގެ 

ކިޔާފަޤަކިޔާ    މިބޭނުންވާ   ބުނެފަރެޙު ފަ  އިއުމޭ  ބުނާއިރުގަޤަ  އީ މި   އިކޭ  އުފައްދާ  ޤަ  އެ  އިއުމެކޭ  މީހުން  އުމެއްގެ 
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ބެލިޔަ ނިޒާމަށް  އުފެއްދުމުގެ  އެބަޖެހޭހެން  ސްކާބޯތަކެތި  އަޅުގަނޑުމެން  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  މިއަދު     މިކަންކުރަން. 

މީހުންގެ ދިރިއުޅުން    ބޭނުންކޮށްގެން އެ   އިނގޭތޯ ރުއްރުކުން ރުކުގެ ފަން   އި ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހި ރަށްރަށުގަ

ނެތް.    ކަށް މީހުން ދޫކޮށްލެވޭ  އެ   އިމީހުންގެ ނިސްބަތުން މަދޭކިޔާފަ  ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން އެ  ބިނާކުރާ މީހުން މަދެއް

އަހަރަކު    އި ދިވެހިރާއްޖޭގަ ކޮންމެ  އެބަފެނޭ  ވަޒީފާއަ  5000އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދާއިރުގައިށް ކުދިން  ނިކުމެގެން    ،  

ނިކުމެގެންދާއިރުގަ ބާޒާރަށް  ނު  އެ  އިވަޒީފާގެ  ވަޒީފާއެއް  މިހާރުފެއްދޭއުކުދިންނަކަށް  ރަށްރަށުގަ   .  ހުންނަ    އިވެސް 

ބޭނުންވާ  އުޅުމަދިރި  މީހުން   ހުންނަ މަދު ހޮވައިގެން އެ   އި މިދިލިގަސް ދަށުގަ ރޫރީ ހާލާތްތައް ފުއްދާ މީހުން  ޟަ ށް 

އަދިވެސް   މަދުއީމި  އެހެންވީމާ،  ން.ނޫ  މަދެއްދިވެހިރާއްޖޭގައި  ކުޑަކުޑަ  އެއީ  އަޅުގަނޑުމެން  ހަމަ  ފައިސާކޮޅެކޭ     

ކާލީމަ  ޑޮލަރަށް އަޅުގަނޑުމެން ވިއް   1000އޮންނަ ރިސޯޓަށް    އިގެން ކައިރީގައިގަސް ނަގަ  އެ  އި ދޫކޮށްލާފަ  އިކިޔާފަ

އެއާއިއެކޮށް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން    ކުރެވެނީ އަޅުގަނޑުމެން ފުންކޮށް ވިސްނަން އެބަޖެހޭ. ހަމަ   ތޯ މި އްކީ

ފާހަގަ  އިމީގަ އަޅުގަނޑު  ކޮށްފަ  އަޅުގަނޑުމެން  ހެދިފަ  އިވެސް  މިހާރު  އީ.އައީ.އޭއި  އޮންނާނެ  އެ އިނގޭތޯ  އޮތް   .  

އެ  ގަވާއިދު ރޫ  ވެސް  އިންޓަ ޚި  ޙާ ގަވާއިދުގެ  މީތި  އަޅުގަނޑުމެން  ރިޕްރލާފަށް  އިނގޭތޯ.  މައްސަލަ  ކުރުމުގެ  ޓު 

ކުރުމާ އޭގެ  ޓްރިޕްރމަލުކުރުމާ ނުވަތަ އެންޓަ ޢަލާފަށް  ޚިދެލިގަނޑާ    ނޫނެއް ގަވާއިދެއް ހެދީމާ އެ ލިޓަރަލީ ސީދާ އެ ގާ

  އަޅުގަނޑަމެންނަށް އެބަފެނޭ މި   ،ތަފާތު. އެހެންވީމާ  ކުރުމާ މި  ޓް ރިޕްރމަލުކުރުމާއި ނުވަތަ އެންޓަ ޢަލާފަށް  ޚި  ޙާރޫ

  އި އެކީގަ  ކުރެވެމުންދާ މަންޒަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަފެނޭ. އަދި ހަމަ  ޓް ރިޕްޓަރލާފަށް މީތި އިންޚި  ޙާ ދުގެ ރޫގަވާއި

ކަމެއް   ންއަޅުގަނޑުމެ ބޭނުންވާ  އެބޮތް  ފާހަގަކޮށްލަން  އެބަ  އެއީ  .ވެސް    ޚް ތާރީ  އެއީ  ،ތްއޮއަޅުގަނޑުމެން 

ވެސް ދައްކާލަންހެންޖެހޭނީ. އެއީ   ވާހަކަ   ހާ ހިސާބަށް އައީމަ ދެން އަޅުގަނޑު ހީވަނީ މިނަވާލާނަން އަޅުގަނޑު މިދަން

އޮފީހުން  ހޫ މްޖުލްރައީސު  އިއޭރުގަ   އިގަ  2009ރީ  ވަ ފެބްރު  17  ،ނގޭތޯއި  އިގަ  2009ރީ  ވަފެބްރު  17 ރިއްޔާގެ 

ސެކްޢީސަهللا ދުބްޢަ ކެބިނެޓު  ކުރައްވާފަ ރީ  ރެޓަ ދު  ފޮރައީސުލްޖުމްހޫ   އިސޮއެ  އޮފީހުން  އޮންނަ  ރިއްޔާ  ނުވާފައި 

އެބައޮވޭ ހައުސިން   މި   އިއެޑްރެސްކުރެވިފަ  .ސިޓީއެއް  އޮފް  މިނިސްޓަރ  ޓް  ގއޮންނަނީ  އެންޑް  އެންޑް  ރާންސްޕޯޓު 

އަލްފާޔަރަންއެންވަ މުޟި މެންޓު  މީގަޙަލް  އަސްލަމަށް.  އީ.ޕީ  އިއްމަދު  ހިންގަން.އެބޮތް  ގޮތެއްހޭޖެއޭ  އި.ޕީ.އޭ   .ނެ 

ވި  ޓަކައި   ހިންގުމަށް އެބައޮވޭ  ކަމަށް  އެކުލަވާލަންޖެހޭނެ  އެ   .ޅުވެފަދާބޯޑެއް  ނުލެވޭކަން    އަދިވެސް  އެކުލަވާ  ބޯޑު 

އެހެންވީމާ އިނގޭކަށް  ވަރައިޑުކުރިއޯވާކަންތައް    އިސިޓީގަ   މި  ، އިނގޭ.  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  ނެތް.    ކަމެއް 

ރިށް  މިކަމަ  ،އެހެންވީމާ މި  އިޔަތްކުރައްވާފަ ޢާވެސް  ނިންމުމެއް  ޤަ  އަޅުގަނޑުމެން  ނިންމާ  ގުޅޭގޮތުން  ރާރާ 

 ނިންމެވުމަށް ހަމަ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. 
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ދިގު   ވަރަށް  ތަފްސީލުކޮށް  ވަރަށް  ޝުކުރިއްޔާ.  ބޮޑަށް  އެހެން  . ރާރެއްޤަވަރަށް  ހުރިހާ    އެ   ،ސްވެނަމަދެން 

ވަރަށް   އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެސާލާޚު ވާހަކަތަކެއް  ދެންމެ  ނުކުތާއެއް    ކޮށް  ކުޑަ  އަދި  އަޅުގަނޑު  ވިދާޅުވެދެއްވީ. 

ފުރުސާފު ބޭފުޅުންންނަށް  އެހެން  އެދެމުން  މި ޞަކޮށްލަދެއްވުން  ކޮބައިތޯ  ދޭނަން.  ތެރެއިން  ޤަ  ތު  ރާރުގެ 

 ؟ނަތީޖާއަކީބޭނުންވާ  ކުރައްވަން ހާސިލު

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: އިންސަ ޙުލީ ޢަކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

މި މިހާރު  ނަމުގަޤީ ތަރައް  އެއްކަމަކަށް  ވިއްކާ  މި އިނގޭތޯ    އިގެ  އެ  ރަށްރަށުން  ހުއްޓުވެންވީ.    ވިއްކުން  ކަން 

ހުރި ރުއް    ތާނގެ އެ  .ޖެހުނީމަރުކަޒެއް އަޅަން  ޙީއްޞިއަޅުގަނޑު މިދެންނެވީ މިސާލަކަށް ހަމަ ކޮންމެހެން އަޅަންޖެހޭ  

ވަންޏާ    ކަމަށް   ފެސިލިޓީ ނެތް  ޖެހޭތޯ އެ   އި ރަށެއްގައެ  ގޮތުގައި ފުރަތަމަ ބަލަންޖެހޭނީ    ބޫލުކުރާޤަވެސް    އަޅުގަނޑު

  ގޮތުގައި ކުރެވޭ   ރުއްތައް އެއީ ވިޔަފާރިއެއްގެ ބަދަލުގައި ވިޔަފާރިއެއް  އެ  ،ރަށް ކޮންމެހެން  އަޅުގަނޑު ވާހަކައަކީ އެ

. މާލީ  ކަށް ލިބިގެން ނުވާނެއޭބަޔައެއިން އެއްވެސް މާލީ މަންފާއެއް އެއްވެސް    .ށޭ ދޭށް ބަޔަކަ  އެ  އިކަމެއްގެ ބަދަލުގަ

ލިބޭކަމަށް  މީގަ   މަންފާއެއް  މީގަ   އިވަންޏާ  ބަދަލުވޭ   އިފައިސާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  މޯޓިވް  ދެން  ކަމަށްވަންޏާ  .  ހިމެނޭ 

ރުއް ނަގަންޖެހޭ  ފެންނަނީ  މުޅިން  ،އަޅުގަނޑަށް  ގަސް  ފެންނާނީ  ކަނޑަންޖެހޭ  މިޙަޤީޤަ  އެއީ  .ވެސް  ގޯސްވާ    ތު 

އެހެންވީމާ އިނގޭތޯ.  އަ  ،ކަމަކީ  އެބަޖެހޭ  ހުއްޓުވަން.  ޅުއެކަން  އެ.  ރ  އެވެންޗަ   ލައިޒްޝަކޮމާއެއީ  ގަނޑުމެން 

އަނެއް  ކަމަކަށް    އެއްތަނުން  ކުރެވޭ  ގޮތުގައި  ވިޔަފާރީގެ  އެއީ  ބަދަލުކުރުމަކީ  ކަމަކަށް  ނުވާވެގެންތަނަށް  ނެ. އަނެއް 

އަދިވެސް    ގައި ގޮތު  ބޫލުކުރާޤަތުން ހެދިފައިވާ ގަވާއިދު އަޅުގަނޑުމެން އަދިވެސް އަޅުގަނޑު  ރުއްގަސް ނެގުމާ ގުޅޭގޮ

އެހެންވީމާނުވޭ  އްޙެލާޞްއި މިހުޙުލާޞް އި  ،.  މިހާރު  ށް  ކަންބޮޑުވުންތަކަ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  އި ރުގަޤަރާ   ރިވެގެން 

 ގޮތް.  ވެގެން ބަދަލުވެގެން ދިއުން އެއީ އަޅުގަނޑު ބޭނުންވާ ޙުލާޞް ވެސް އި ގަވާއިދު ށް އެ ކަރެސްކުރެވޭ ގޮތައެޑް
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ގޮތެއްގަ   ،އެހެންވީމާ ބަދަލުކުރުމުގަ  އެ  އިމައިގަނޑު  އަނެއްތަނަށް  އެއްތަނުން  ރުއްގަސް  ވިޔަފާރީގެ    އިވިދާޅުވަނީ 

ނިމުއެ ގެސްޕެކްޓު  މިހާރު  ނަމަކަށް  ދެން  ބެހޭ  ޢައުމާއި  ގެންދިއުމާ  އުފުރުމާއި  ރުއްގަސް  މިދާ  މަލުކުރެވެމުން 

  . ވާ ނަތީޖާއަކީފުޅުކުރައްވަން ބޭނުންރާރުން ހާސިލުޤަ  ތައް ގެނައުން. އެއީ ދެން މިޙުލާޞްގަވާއިދަށް ގެންނަންޖެހޭ އި
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ފުރު އަޅުގަނޑު  ވަޑައިގެން  ޞަދެން  އަރުވާނަން  މަންދޫބުންނަށް  ތު  މުއައްސަސާތަކުގެ  އެކިއެކި  ތިއްބެވި 

 .ޒާހިރު ކުރިއަށް ގެންދަވާ  !އެދިވަޑައިގަންނަވާ ތަރުތީބުން. އާދެ

 

 އްކެވުން: ޒާހިރު ވާހަކަދެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް މުޙައްމަދު ޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓުގެ މިނިސް

  ވެސް މި   އެންމެ ފުރަތަމަ މީގައި  ކޮށްލަން  ޙުލާޞް ކުޑަ އެއްޗެއް އި  އި އްރިރު. އަޅުގަނޑު ހަމަ މީގަޤަޝުކުރިއްޔާ މު

މި   އެއިދަންނަވާލަނީ.  ދެންމެ  މެންބަރު  އެބައާދެ  އިރާރުގަޤަޅުއްވި  ހެ ހުށަ  އްޒަތްތެރި  ކުށެއް  ބޮޑު  ވަރަށް    . މި 

ތެރޭގަ  4ވޭތުވެދިޔަ   ދުވަހުގެ  ދިޔަކަމެއް  އިއަހަރެއްހާ  މި  ހިނގަމުން    4ވޭތުވެދިޔަ  އިނގޭތޯ.    އްކީއެއީނޫން 

ހިނގީކީއެއްއަހަރު މިކަމެއް  ތެރޭގައެއްނޫން  ރުއްގަސް  .ދުވަހުގެ  ނަގަ  އިދުމާއްހެ  އަދި  އެއްތަނުން  އި އުފުރުމާއި  ގެން 

ގެންދިއުމު އެ  2006ވެސް    ގަވާއިދަކީ  ގެ އަނެއްތަނަށް  ގަވާއިދެއް.  އައި  ވުޖޫދަށް  އަހަރު  ގަވާއިދު    ވަނަ 

އޭރުގަ އަޅުގަނޑު  އިއެކަމުގަ   އި އަންނަންޖެހުނުއިރު  އެކަކު  ރަނގަޅަށް    ،. އެހެންވީމާއީމި  ހުރި  މަންޒަރު    އެވަރަށް 

މު އިއްޒަތްތެރި  އިނގޭ.  ހުންޤަސިފަކުރަން  އޭރު  ސަލީމް  އެކީގަނެއްރިރު  އަޅުގަނޑުމެންނާ  .  އިރީގަ މިނިސްޓް  އި ވީ 

ފުރަތަމަ ރުއްގަސް ގެނައުމުގެ ވިޔަފާރި ފެށިގެން    ކަށްކުރެވުނު ރިސޯޓަ ޤީ ސާބު އޭރު ތަރައްހި  2004ނޫނީ    2003

އައިސްގެން    .ގެން ގެނެވެމުން އައީއި ނޮޅާލަ  އިއެކީގަ  ރަށްރަށް ހަމަ  އަތޮޅު އެހެން.ދޫ ބއަތޮޅު ގޮއި.ބ  އިއައީ. އޭރުގަ 

ނިގެން ދިޔައީ  ދެން ފެ  އިވެސް އެކަން ހުއްޓޭނެ ގޮތެއް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނުފެނުނު. ހަމަ އެއާއިއެކީގަ  އެއްގޮތަކަށް

  އި އަދި ކައިރީގަ  .ވެސް މިހެން ރުއްގަސްތައް ގެންނަން ފެށިތަން  ތަފާތު އެހެން ކުންފުނިތަކުން އެހެން ރިސޯޓުތަކަށް

ކުރިމަތީގަ އެޕޮލި  އިރިސޯޓުގެ  އެމަޝްބީޗު  ހުންނާނެ    ންޓަށް  ބައެއްފަހަރަށް  ވެލިގަނޑު  ކުދިކުދި  މިހެން  ނަގާ 

ތަންތަންނޮފި ހުންނަ  ރުއް އި  ތަންކޮޅުގަ  އެ  .ޅުހެން  ތިން  ރުއް  ދެ  ޑިއި ހާލަޖަ  ވަރު ވެސް    އި ވެލޮޕްކޮށްލާފަގެން 

  ދަންނަވަން މި   ،ފިއްޔާ. އެހެންވީމާއިބޭފުޅުން ބައްލަވަ   ތި އެ ތަންތަން ފެންނަން  ވެސް ހުންނާނެ    . މިހާރުނެހުންނާ

ހިންގަ މީކީ މިއަދު  ވާހަކައަކީ  މި ހިއްކަ .އެލް.ސީއެމް.އެން.ޕީ.އާރުނޫނޭ. އަދި    ކަމެއް   ގެން އުޅޭއިއުޅޭ  މި  ގެން  އިގެ 

  އެބަހުރި ކިތަންމެ ތަންތަނަކަށް   އިއަމާޒު ހިފާފަ  މި  . ހުރީކީއެއްޒުއަމާ  ހަމައެކަނި މި  ނޫނޭ  ވެސްއި  އުޅޭ ތަންތަނެއްގަ

އަޅުގަނ މިކަމެއް  ފެށިގެން  ހިސާބުން  މިދެންނެވި  އެބަހުރި  ތަންތަނަކަށް  އިނގޭތޯ. ކިތަންމެ  ތެރެއަށް  މެންޑުވެސް  ގެ 

ތިފުރުޢާތަ ތާއީދުކުރަން  ވަރަށް  އަޅުގަނޑު  ހަމަ  ދެން  އައީ.  މި  ވިދާޅުވި  ވެގެން  މީގައީކަމަކަށް  ފައިސާ    އި  

މި ބޮޑަށް  ވަރަށް  ދާ   އިންވޯލްވާތީވެ  ފުޅާވެގެންދާނެ  މި  އެއް   ވިޔަފާރި  ސް  ވެކޮންމެ   ރުއްގަސް އީ ކަންތައް. އެކަމަކު 

ވެސް  މަކީ އެއީ  ލުއެއްލާ   އިވެސް ނުލެވޭނެ އިނގޭތޯ. ކަނޑާފަ  އެއް ހަމަ ކަނޑަ  .ވެސް އެބަޖެހޭ  ވަރަކަށް ގެންދެވެން 

ނޫން. ކަމެއް  ތި  ކުރެވޭނެ  ހަމަ  ތަރައް   ދެން  ނަމުގަޤީވިދާޅުވިހެން  ހަމަ  ކަންތައްތަކަކީ  ކުރެވޭ    މި   އި ގެ  ވެސް 
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ލާފަ ތެރެއިން  މިއި  ސަރުކާރުގެ  ފަހަރަށް  މި  ގިނަ  ގިނަ    ކަންތައްތައް  އިއްޒަތްތެރި  އަންނަނީ.  ހަމަ  ފަހަރަށް 

މިކަމު ވަޑައިގަންނަވާފަ  އަޅުގަނޑުމެންނާ  އިގަމެންބަރުން  ކޮންމެ  އިހަމައަށް  އެއީ  ރަށެއްގެވެހުރީ.  ދުރަށް    މާ  ،ސް 

އެއީ    .ރިންގްރޯޑެއް އެބަ އޮންނަން އެބަޖެހޭ  އިވަލުތެރޭގަ  އި ރުގަބޭ  ނެތް ކާށިދޫ ކަހަލަ ހިސާބު ރަށްރަށުގެ  ށްކަމަ  ދާނެ

ވެސް މިކަމަށް    ކޮންމެހެން  ،ނަށް އެއްޗެހި ވައްދަން އެބަޖެހެޔޭ. އެހެންވީމާތަތަން  އެ   .ކަން އޮންނަ ރަށެކޭދަނޑުވެރި

އެހެން.ހުއްދަ. ތިން  .  އެއްރަށަކަށް  ހުންނާނެ  ފަހަރަކަށް  އެކަން  ކިތަންމެ  ފަހަރަށް  އެއީ  އި  ކޮށްފަ   ހަތަރު  ވެސް. 

ދި  މަގޫތައް  ހުރިހާ  ފަހަރަށް  މަގެއްއޭރު    ،އީޔަފުރަތަމަ  އެއްކަލަ  ނެހެދޭނެ  ނޮޅާލީ. ދެން  އޮންނާނެ.    .ވެސް  އެހެން 

ވެސް    އެއްކަލަ މަގަށް އަނެއްކާ ދުވަސްގަނޑެއް ފަހުން  ވެސް    ގެން ހަމަ ބޯވާނެ. އަނެއްކާއި މަގޫފަޅައަނެއްކާ ވެސް  

އެހެންވީމާ  މިހެން  .ދާނެ ހިނގާފަ.  ކަންތައް  އެބަހުރި  އަޅުގަނޑު    މި  ،ވެސް  އެރި  ށްހިތަހަމަ  ކަންތައްތައް 

 ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. ލާނަމޭ.އި ޅުންނަށް ދަންނަވަބޭފު ތި އި ފަހަގަކޮށްލާފަ

  

 ނަސީރު ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ޢަބްދުސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓުގެ މިނިސްޓް

ފު  !އާދެ އިއްޒަތްތެހަމަ  ވެސް    ރަތަމައެންމެ  ދާއިރާގެ  މިފަދަ  ކެންދޫ  މެންބަރު  ހުށަޤަރި    އި ޅުއްވަހަރާރެއް 

މި ސަމާލުކަމަށް  ކަންތައްތަ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ޝުކުރު    އްގެންނަވާފައިވާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަޅުގަނޑު  ފާހަގަކޮށް 

ގެންދަވާ މަސައްކަތްތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން    ކުރައްވަމުން އެ   ކޮމިޓީން އެ   މަޖިލިސްގެ މި ހަމަ  ދަންނަވަން. ޖުމްލަކޮށް  

ބޮޑަށް     ޝުކުރު ދަންނަވަން އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަމާލުކަމަށް އެކަހަލަ ކަންތައްތައް ގެންނެވޭ ތި ބޭފުޅުންނަށް  ވަރަށް 

ވިދާ ޒާހިރު  ދެންމެ  ދެން  ހިސްޓްވިޅުގޮތުން.  މިކަމުގެ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ހިސްޓޯރިކަލް ހެން  އެއީ.    ރީއަކީ 

ހުޓުވުން  އެސްޕެކް އެކަން  ދެން  ކުރެވިފަ.  މިކަން  އަދަދަކަށް  ގިނަ  ވަރަށް  ހަމަ  އެބަހުރި  ބަލާއިރު  ޓަކުން 

އެބަހުރި. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު   ކުރެވިފައި  ވެސް  ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކެއް  މިނިސްޓްރީން ވަރަށް  އީ.ޕީ.އޭއިންނާއި 

ފާހަގަކުރަން. ބޮޑަށް  ވަރަށް  ހަމަ  އެކަން  ހިމާޔަތްކުރުން. ތިމާވެއްޓަށް  އަޅުގަނ  ބޭނުންވޭ  ތިމާވެށި  ބޭނުމަކީ  ޑުމެންގެ 

ލިބޭ ގެއްލުންތައް އެންމެ ކުޑަކޮށްގެން ތަރައްޤީގެ ކަންތައް ކުރުން. ތަރައްޤީގެ މަސައްކަތެއް ނުކުރެވޭނެ ތިމާވެއްޓަށް  

މި އޮންނަނީ  ގެއްލުން ނުލިބޭގޮތަކަށް ހަމަޔަޤީނުން ވެސް. އެހެންނަމަވެސް، އީ.އައި.އޭ ގަވާއިދެއް ފަރުމާ ކުރެވިފައި 

ވެސް ތިމާވެއްޓަށް އެންމެ ގެއްލުން ކުޑަގޮތަކަށް އެކަން ކުރުމަށް. އެކަން ނުކުރާކަށް ނޫން ކޮންމެހެން މިއޮންނަނީކީ.  

މިދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ވިދާޅުވެއްޖެ ރުކުންނާއި އެކިއެކި   އިނގޭތޯ  ތާއީދުކުރަން  ވެސް  ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން  ދެން 

އެއީ. ހަމަ  ގަސްގަހުން   ކަމެއް  ފާހަގަކުރާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ހަމަ  ވާހަކަ  ފައިދާގެ  ލިބޭ  ރައްޔިތުންނަށް 

މަސްވެރިކަމާއި   ބޮޑަށް،  ވަރަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ހަމ  ވެސް  އެއީ  ވެސް  ފައިދާ  ލިބޭ  މަސްވެރިކަމުން  އެހެންމެ 
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މަސްވެރިންނާއި ދަނޑުވެރިންގެ އަދަދު ހަމައެކަނި    ދަނޑުވެރިކަމުން ލިބޭ ފައިދާ ހަމައެކަނި އެނގޭނެ ކަންނޭނގޭ މި

ގާތްގަނޑަކަށް   އެއީ  ވެސް.  ބޭފުޅުންނަށްވުރެ  މަސައްކަތްކުރާ  ސެކްޓަރގައި  ޓޫރިޒަމް  ކަމަށް    17000ބަލާލިޔަސް 

ންނަ  މިވަނީ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރަނީ ގާތްގަނޑަކަށް ދިވެހިންގެ އެންމެފަހުން ހެއްދެވި ދިރާސަތަކުން ފެ

ގާތްގަނޑަކަށް   މަހުން  17000ގޮތުގައި  ގަހުންނާއި  މި  ގިނަމީހުން  އެއަށްވުރެ  ޔަޤީން  އަޅުގަނޑަށް  އެހެންވީމާ،   .

ހަމަ   ފާހަގަކޮށް  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  އެކަން  އެހެންވީމާ،  އުޅޭނެކަން.  ވެސް  ހޯދައިގެން  އާމްދަނީ 

އެކަމަ ކަމެއް  ބޭނުންވާ  ދަމަހައްޓަން  ވެސް  އެކަން  ވާހަކަ  ރަށްރަށުގައި ސާފުކުރަމުންދާ  ބެހޭ، ހޭޅި  ހޭޅިއާ  ކީ. ދެން 

އިނގޭތޯ. ހޭޅީގައި   ގަވާއިދެއް  ހުންނަ  ހަދާފައި  އެ ވެސް  ކުރިއްސުރެ  ވަރަށް  ހުރި. އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވިދާޅުވެފައި 

ދެން  އެބައޮވޭ.  ވެސް  ކަމަށް  އެތަނުން ސާފުނުކުރެވޭނެ  ކަނޑައަޅާފައި  މިންގަނޑެއް  ބަޔޯ    ވަކި  މި  އަޅުގަނޑުމެން 

ޑައިވަރސިޓީ އެސެސްކުރުމުގައި އެބަ ގެންގުޅެން އެންމެ ފަހުން ހެދުނު ސޭފްޓީ އެންވަޔަރަންމެންޓް ރިޕޯޓުގައި ވެސް  

ބަލާފައި   އަޅުގަނޑުމެން  ލޮސްކަމަށް  ޑައިވާސީޓި  ބަޔޯ  އެއީ  މިންވަރު.  ގެއްލެމުންދާ  ފެހިކަން  ރަށްރަށުގެ  އޮންނާނެ 

ވަގު %ބެލިބެލުމުގައި  ގާތްގަނޑަކަށް  ވެސް  ބަލާއިރު  އެނަލިސިސްތަކަށް  އުޅޭ    50ތީ  މީހުން  މިހިރީ  މިހާރު 

ގާތްގަނޑަކަށް   ތަންތަނުގެ  މަސައްކަތްކުރާ  ސިނާޢީ  އެހެނިހެން  ދޭތެރޭގައި    50އާއި    40ރަށްރަށުގަޔާއި  ޕަސެންޓާ 

އުޅުމުންނާއި އެހެނިހެން ކަންތައްތަކަށް  ފެހިކަން މިހިރީ ގެއްލިގެން ގޮސްފަ. އޭގެ މާނައަކީ މުޅި ރަށުގައި މީހުން ދިރި

އެސްޓިމޭޓަކީ އެހާކަންހާވަރު.   އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެވަރު.  ގާތްގަނޑަކަށް  ތަންތަނަށް ބަލާއިރު  ސާފުކުރެވޭ 

މިހާރު   ވެސް  ހާސިލުކުރުމުގައި  ލަނޑުދަނޑިތައް  އެކިއެކި  ގޮތުން  ބައިނަލްޢަޤުވާމީ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ދެން  އެއީ 

އިތުރަށް އެކަން  އަޅު ހުއްޓުވަން އެބަޖެހޭ. އޭގެ މާނައަކީ ދެން  އެކަން  ވިސްނާލައިގެން  އެކަމަށް  ގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ 

އެހެންވީމާ،   އެބަޖެހޭ.  ރަނގަޅުކުރަން  ވެސް  އެކަން  ބަލައި  ކޮބައިތޯ  ކަމަކީ  ކުރެވިދާނެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ނުކޮށް 

ފެށުމުގެ  އެކަމަށް ވެސް ބަލައިގެން އަޅުގަނޑުމެން ކުރާ ކުރަމުން މި ގެންދަނީ. ދެން އަޅުގަނޑު ހަމަ   ކަންތައްތައް 

ގޮތުން މި ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. ދެން އަޅުގަނޑުގެ މިނިސްޓްރީންނާއި އަދި އީ.ޕީ.އޭއިން ވެސް އެބަ ތިއްބެވި އެކަހަލަ  

 ކަންތައް، އެކި ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދެއްވަން ތައްޔާރުވެވަޑައިގެން. 

 

  ކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަ

 އެހެން، އީ.ޕީ.އޭއިން.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅަކު  މެންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީގެ ފަރާތުންއެންވަޔަރަން
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މެންބަރު   ޙުސައިން  ޢަލީ  އީ.ޕީ.އޭއިން  އަޅުގަނޑުމެން  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ  އައްސަލާމްޢަލައިކުމް.   `

ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން އީ.އައި.އޭގެ ކަންތައްތައް ގަވާއިދު ތަންފީޛުކުރުމާއި، ރުއްގަހާ ބެހޭ ގަވާއިދު ތަންފީޛުކުރަމުން  

ނެ ރުއް  ތާނގައި  މިވޭތުވެދިޔަ  ދެން  ދަނީ.  ވެސް  މި  ޖުރުމަނާ  ރަށްރަށައް  ބައެއް  އަޅުގަނޑުމެން  ގުޅިގެން  ގުމާ 

އަޅުގަނޑުމެން   ވެސް  ތަފްޞީލުތައް  އޭގެ  ދެން  އެބަހުރި.  ވެސް  އެޅިފައި  ފިޔަވަޅުތައް  އެބަހުރި.  ކުރެވިފައި 

ގެ އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތުން  ހަރުދަނާކުރުމުގެ  އިތުރަށް  ކަންތައްތައް  މި  އިތުރުން  މީގެ  ދެން  ންގުޅޭ  އަރުވާނަން. 

ރަށެއްގައި   މިގޮތުން  މިހާރުވާނީ.  ގެނެސްފައި  ބަދަލުތަކެއް  ބޮޑެތި  ވަރަށް  ވެސް  މިންގަނޑުތަކަށް  އުސޫލުތަކާއި 

އޮތް   އެޕްރޫވްވެފައި  ޕްލޭނުން  ޔޫޒް  ލޭންޑް  އެއީ  ވަންޏާމުން  ހިންގާކަމަށް  ޕްރޮޖެކްޓެއް  ނަގަންޖެހޭ  ރުއްގަސް 

ޕްރޮޖެކް އެ  ޔަޤީންކުރުމާއި،  އެ  ޕްރޮޖެކްޓެއްތޯ  ޔަޤީންކުރުމާއި،  ހުރިކަން  ޕްރޮޖެކްޓުގައި  ފައިސާ  ބޭނުންވާ  ޓަކަށް 

އެންމެ މަދުވެގެން އެ ރަށެއްގައި އިންދަން ލާޒިމްކުރުމާއި އަދި އިންދުމަށްފަހުގައި    20ޕްރޮޖެކްޓަކުން ނެގޭ ރުކުގެ %

އެކީގައި އީ.ޕީ.އޭއަށް ފޮނުވުން. ދެން ރުއް ނެގު ކުރީގައި އެ ފޮޓޯ ނަގާ  އޭގެ އެވިޑެންސް، ފޮޓޯ އެވިޑެންސާ  މުގައި 

އެބަ   ރަނގަޅަށް  ވަރަށް  ހަމަ  ބެލިގެން  ހުރިހާ ކަމަކަށް  މި  ފޮނުވުމާއި ދެން  ނެގުމަށްފަހު  ފޮނުވުމާއި  ސަރަޙައްދުގެ 

ގެންދަން އަޅުގަނޑުމެން. ދެން މިވޭތުވެދިޔަ ތާނގައި އަޅުގަނޑުމެން ހުއްދަދިން ޕްރޮޖެކްޓުތަކަށް ބަލާއިރުގައި އެންމެ  

ދޫކުރުމުގެ  ގިނައިން ގޯތި  އެ  ދެން  ރަށްރަށުގައި.  ގިނަ  ދޫކޮށްގެން  އަލަށް  ގޯތި  މިހިރީ  ނެގިފައި  ރުއްތައް   

ރަށްރަށުން   ކުދި  އާބާދީ  ވަރަށް  ހަމަ  ރަށްރަށުން  ދާކަށްނެތިން. އެހެންނަމަވެސް، ބައެއް  އަޅުގަނޑު  ޕްރޮސެސްއަކަށް 

ނޫނިއްޔާމުން    60އެބަހުރި   ވެސް  ދީފައި  އެއްފަހަރާ  ނަގައިގެން. އެހެންވީމާ، ގޯއްޗެއް    100ގޯތި  އެއްފަހަރާ  ގޯތި 

އިޙުތިޞާޞެއް   އެއްވެސް  ރުއްގަހުގެ  ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  ގޯތީގެ  އެ  ނެގުމަށްފަހުގައި  ބޭނުމަށް  އަމިއްލަ  މީހަކުގެ 

އެހިސާބުން   އެއްޗަކަށްވާތީވެ  ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  އިޙުތިޞާޞްގެ  އަމިއްލަ  އެމީހާގެ  އެއީ  ނީނދޭ.  އީ.ޕީ.އޭއަކަށް 

އެއްފަހަރާ   ހުރި ރުއްތައް  ގޯތީގައި  ހުރިހާ  ދީގެން  ގޯތި  އެބަހުރި ބައެއް ރަށްރަށުން  އައިސްފައި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

އޮތްކަމަށް   ދީފައި  ގޯތި  އެގޮތަށް  އަދި  ހުއްޓުވާ  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  އެ  އައިސްގެން  ކަންތައްތަކެއް  ނެގުމުގެ 

ދަންދެން   ރަޖިސްޓްރީއަށް  ގޯތީގައި  އިޢުތިރާޟެއް  ވަންޏާމުން  ވެރިފަރާތުން  ގޯތީގެ  އެ  ގެނެސް  އަޅުގަނޑުމެން 

ނެތްކަމުގެ ސިޓީ ގެނެސްގެން ވެސް ހުންނާނެ އެ ވަރަށް އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިގެން އެކަންތައްތައް ކޮށްފައި އެބަހުރި.  

 ވީހާ ވެސް ބޮޑަކަށް  ދެން އެހެންވީމާ، ދެން އަޅުގަނޑުމެން ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް މަސައްކަތް މި ކުރަނީ މި ކަންތައްތައް 

 ހުއްޓުވައިގެން މި ކަންތައްތައް ވީހާ ވެސް ރަނގަޅަށް ކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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 އާދެ! ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ.؟ އެހެން މުއައްސަސާއަކުން ބޭނުންފުޅުތޯ

 

އޮފް ރިސޯސަސް  ފިޝަރީޒް    މިނިސްޓްރީ  ފަރާތުން މެރިން  އެގްރިކަލްޗަރގެ  ބޭފުޅަކު    އެންޑް  ވަޑައިގެންނެވި 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އައްސަލާމްޢަލައިކުމް. ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޤަރާރާ ބެހޭގޮތުން އިނގޭތޯ މިއީ ހަމަ އިނީޝިއަލް  

މިހި މިވަގުތު  ބޭނުންވަނީ. ރާއްޖޭގެ  ބުނެލަން  ވަރަށް  ބަސްކޮޅެއް  ޕާމް ސްޓޭންޑަކީ  ކޮކްނަޓް  އިނގޭތޯ  ރަ ސްޓޭންޑް 

% ގާތްގަނޑަކަށް  އިނގޭތޯ.  ސްޓޭންޑެއް  އޯވަރ    50މުސްކުޅި  ހަމަ  އުޅެނީ  މަތީގައި    50މި  އިޔާސްއަށްވުރެ 

ވެސް    60މިއުޅެނީ،   މިހާރު  އުޅެނީ.  މި  ދަށްކޮށް  ވަރަށް  ޕްރޮޑަކްޓިވިޓީ  މާނައަކީ  އޭގެ  މަތީގައި.  އިޔާސްއަށްވުރެ 

ގާތްގަނޑަކަށް  އަ ގާތްގަނޑަކަށް    85ޅުގަނޑުމެން  ލިބެނީ  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކޮކޮނަޓްސް    50މިލިއަން 

މިލިއަންސް ޕަރ މަންތް އިނގޭތޯ. ދެންމެ ވިދާޅުވިހެން މިހާރު ހުރި ސްޓޭންޑްގެ އަޑީގައި އެބަހުރި ވަރަށް ބައިވަރު  

ނުލިބޭ ފުރުޞަތެއް  އެއްޗެއްސަކަށް  އެ  ރުއް. އެކަމަކު  އެއްކަލަ ސްޓޭންޑް  ކުދި  ހެދޭކަށެއް  ބޮޑުވާކަށެއް. ބޮޑުވެގެން   

އެބަޖެހޭ   ދަށުން  ޕްލޭނެއްގެ  މެނޭޖުމަންޓް  ވަކި  އެއްބަސްވަން  ހަމަ  ވެސް  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  ހުރީމަ. 

ށް  އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ފޮރެސްޓޭޝަނަށް ވެސް އަދި ޑީފޮރެސްޓޭޝަން މަސައްކަތްތަކެއް ވެސް ކުރިއަ 

އެގްރޮފޮރެސްޓްރީކޮށް ހަމަ  ވިސްނުމަކީ  މިނިސްޓްރީން  މިހާރު  ދެން  އެއީ   ގެންދަން.  ކުރިއެރުވުން.  ދަނޑުވެރިކަން 

ބޭނުމަކީ ހަމަ ވީހާ ވެސް ރުއްގަސް ކެނޑުން މަދުކޮށްލާފައި ދަނޑުވެރިކަން ވީހާ ވެސް ބޮޑަށް އެގޮތަށް ގެންދިއުން. 

ދޫކޮށްފައި މިވަގުތު  ދަނޑުވެރިކަމަށް  ހަމަ    ދެން  ސާފުކުރާއިރު  ގެ  ހަމަ  ވިދާޅުވާހެން  ތި  ރަށްތަކުން  ބައެއް  ހުރި 

އެއްފަހަރާ މުޅިރަށް ސާފުކުރާ މަންޒަރު އަޅުގަނޑމެންނަށް ފެނިގެން އެބަދޭ. ދެން އަޅުގަނޑުމެން އޭގައި މި ބަލަނީ  

އީ.އައި.އޭއަކާ އެއްގޮތަށްތޯ އެ ބޭފުޅުން މަސައްކަތްކުރަމުން ބަލަމުން  އިންނަ   މި ގެންދަނީ އިނގޭތޯ. ދެން  ހަދާފައި 

އެބަ   މިހާރު  ގޮތުން  ހަރުދާނާކުރުމުގެ  ވެސް  ވީހާ  ވައިސްކޮށް  މެނޭޖުމަންޓް  ހަމަ  ވެސް  އަޅުގަނޑަށް  އިތުރަށް  އޭގެ 

މިސާލަކަށް   އިތުރު    10000ބަލަން  އަންނަންޖެހޭ  އެބަ  ފަހު  ތަނަކަށް  އޭގެ    10އަކަފޫޓުގެ  ގްރީން ގެޕެއް.  ފޫޓުގެ 

ގްރީން އެ  ތެރޭ    މާނައަކީ  ގެޕް  ގްރީން  އެ  ނޫން.  ނުކުރެވޭނެއެކޭ  މަސައްކަތެއް  އެއްވެސް  ތެރޭގައި  ގެޕްގެ 

ހަމަ   ބޭފުޅުންނަށް  އެ  ވެސް  ބޭނުންކޮށްގެން  ރުއްތައް  ހުރި  މިހާރު  މިސާލަކަށް  ސްޓައިލަށް  އެގްރިފޮރޮސްޓްރީ 

ރުއްތަ ހުރި  މިހާރު  ޙަޤީޤަތަކީ  މީގައި  އެކަމަކު  ދެން  ކުރެވޭނެ.  އެބަޖެހޭ  މަސައްކަތްތައް  އަޅުގަނޑުމެން  އް 

ދަށުން   ޕްލޭނެއްގެ  މެނޭޖުމަންޓް  ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް  އެބަޖެހޭ  ރުއްތައް  ހުރި  މިހާރު  ދެއްތޯ.  ރިވައިވްކުރަން 

ޖެހިދާނެ   އަޅުގަނޑުމެން  އޮތްތާނގައި  ކުރިއަށް  އެހެންނޫނިއްޔާމުން  ދޭން.  ފުރުޞަތު  ރުއްތަކަށް  އިތުރު  ކަނޑަމުން 
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ރަން ވެސް އިނގޭތޯ. ނުވަތަ އެ ހާލަތަށް ވެސް ގޮސްދާނެއޭ އަޅުގަނޑުމެން. އެއީ އަޅުގަނޑުމެން  ބޭރުން ކާށި އެތެރެކު

ވެސް   ރިސޯޓުތަކުގައި  ހަދާ  ގެނެސްގެން  ރުއް  އިތުރަށް  ބޭރުން  ރާއްޖެއިން  ބޭނުމެއްނުވޭ  ވަރަކަށް  އެއްވެސް  ވެސް 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ތަންތާ މި ޖަހާކަށެއް. އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ އެގޮތަށް ގެނައި ރު    1999އްތަކެއްގެ ސަބަބުން 

އެއް ހިސާބުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކޮކްނަޓް ޑިސްޕިޓް ބިއުޓަލް ރާއްޖެ އައިސްގެން މި އުޅެނީ. އެހެންވީމާ، މިހާރު މި  

އިތު  އަނެއްކާ  ހާލަތަކަށް  އެ  އެހެންވީމާ،  ދެއްތޯ.  އަޅުގަނޑުމެން  އަނެއްކާ  ނުވެގެން  ސަލާމަތް  އެކަމުން  ރު  އުޅެނީ 

މެނޭޖުމަންޓް   ކޮންމެވެސް  ބޭނުމެއް ނުވޭ. އެހެންވީމާ، ތި ވިދާޅުވިގޮތަށް  ވެސް  އެއްޗެހިތަކެއް ރާއްޖެއަށް އަންނާކަށް 

ބޭފުޅުންގެ   އެ  ވެސް  އެފްރޮސްޓޭޝަނަށް  ރިސޯޓުތަކުގައި  ރުއްތައް  އަންޕްރޮޑަކްޓިވް  އެއްކަލަ  ދަށުން  ޕްލޭނެއްގެ 

ގެންދެވޭނެ  ވެސް  ޕައިލަށް  ދޭތި    އެނިސްތެޓިކް  މި  އެބަޖެހޭ  ގެންދެވެން  އެބަ  ދަށުން  ނިޒާމެއްގެ  ކޮންމެވެސް 

ރަޖިސްޓަރީކުރަން   ނާސަރީތައް  މިހާރުވާނީ  އަޅުގަނޑުމެން  އެގޮތުން  ދެން  ގޮތަކަށް.  ކަހަލަ  ކޮންމެވެސް  ބެލެންސްވާ 

ވެސް   މިހާރު  އެގޮތުން  އަޅުގަނޑަށް  8ހުޅުވާލެވިފަ.  ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފަ.  ނާސަރީވަނީ  ކުރިއަށް  ވަރަކަށް  ހީވަނީ   

އޮތްތާނގައި ވެއްޖިއްޔާމުން މި ނާސަރީތައް މެދުވެރިކޮށެއް މި ބުނާ ތަންތަނަށް ގަސްތަކާއި އެއްޗެހި ބޭރުވާންޖެހޭނީ  

ފޫޓުން މަތީގެ    12އިނގޭތޯ. އެކަމަކު ރުކަށް ބަލާއިރު ވާގޮތަކީ ރުކަކީ އެ ބޭފުޅުން މިސާލަކަށް މިހާރު މި ގަންނަނީ  

ފޫޓަށް އަރަން ގާތްގަނޑަކަށް ރުކެއް ވެއްޖިއްޔާ ނަގާނެ    12ރިސޯޓުތަކަށް މި ގެންދަނީ. އެކަހަލަ    ރުއްތައް އާންމުކޮށް

ދެއްތޯ. ޑިމާންޑެއް އެބަ    10ޓު    8 އެ ގެޕް އެބައިނޭ ވަރަށް ބޮޑަށް  އިނގޭތޯ. އެހެން ވެއްޖިއްޔާމުން  އިޔާސްވަރު 

ބަ މި  އަޅުގަނޑުމެން  އެކަމަކު  އެބައާދެއޭ.  ގެޕް  އެކަމަކު  ރުއްގަހުގެ  އޮތޭ.  ރާއްޖޭގައި  ތާނގައި  އޮތް  ކުރިއަށް  ލަނީ 

 ނާސަރީތައް އިތުރަށް ޑިވަލޮޕްވެގެން އަންނައިރު މިފަދަ ކަންތައްތަކަށް ކޭޓަރކުރެވޭނެ ޖާގަ ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އަޅުގަނޑު ދާނަން. ސަޢުދު.އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. މެންބަރުން ބޭނުންފުޅުވާ ތަރުތީބުން 

 

 ގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު އަޙުމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން:ނވިލި

ވެސް   ބޭފުޅުން  އެންވަޔަރަންމެންޓް  މިތާ  ދެން  މައްސަލަ  ރުއްގަހުގެ  މުޤައްރިރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  އާދެ! 

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ވެސް މިކަމުގެ    2006މިއީ މީގެ  ފާހަގަކޮށްފި މިއީ މިއަދަކު ހިނގައިގެން އުޅޭކަމެއް ނޫނޭ.  

ކަމެއް   ބޭނުންވާ  ފާހަގަކޮށްލަން  މިވަގުތު  އަޅުގަނޑު  ދެން  އެބަހުއްޓޭ.  ފެންނަން  ހިސްޓްރީން  މި  ކަންކަން 

ރުއްގަ ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓުތައް ބިން ހިއްކައިގެން ތަރައްޤީކުރާތީ އެ ތަންތަނަށް  އެއްވެސް ގޮތަކަށް  ސް  އަޅުގަނޑުމެން 
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ކޮންސަރނަކީ   މައިގަނޑު  އަސްލު  ނޫނޭ. އަޅުގަނޑުމެންގެ، އަޅުގަނޑުގެ  ކަންބޮޑުވަނީއަކީއެއް  ގެންދާތީ  އުފުރައިގެން 

ރާއްޖެ ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ މިސްރާބު ދައުލަތުގެ ކަމާ ބެހޭ މުއައްސަސާތަކުގެ ތި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންނަށް އަންދާޒާ  

އަޅުގަނޑުމެ އައީތޯ  ހާލަތު  މި  ކަމާ  ނުކުރެވި  ހިސާބަކުން  ކޮންމެވެސް  ނިޒާމަކުން  ކޮންމެވެސް  އެހެންވީމާ،  ންނަށް. 

ރިޒޯޓުތައް   ހިއްކައިގެން  ބިންތައް  ރާއްޖޭގެ  އައިއިރު  މިހާހިސާބަށް  ދަނީ.  މި  ފެއިލްވެގެން  ފަރާތްތަކެއް  ބެހޭ 

އެނގެންވާނެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އައިއިރު  މަރުޙަލާއަށް  މި  އޮތް  ފެށިފައި  އެ  ތަރައްޤީކުރަން  ވެސް  ރުއްތައް   

ޤައުމީ   ރާއްޖޭގެ  ރުއްތަކަކީ  ނެތް.  ވިސްނާފައެއް  ބެހޭގޮތުން  މިކަމާ  އެހެންވީމާ،  ކަން.  ބޭނުންވާނެ  ތަންތަނަށް 

ގަސްކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ހުރިހާ ދިވެހިން ދެކިގެން ތިބީ. އެކަމަކު ރުއްތައް ހަލާކުވެގެން ދޫކޮށްލަން ބައިތިއްބާފައި  

ނީ ހޯދާކަށް މަސައްކަތެއް ނުކުރޭ ފަހުގެ މި ޖީލުތައް. ކުރީގެ ޖީލުތައް ކޮންމެ ގެއެއްގައި ހަމަ  މިތިބީ. އޭގެން އާމްދަ

ދޭ   ރުކަށް  އިންދަމުން  ގޯތިތެރޭގައި  އިންދަމުން  ރުއްތައް  އެކީގައި  ޝައުޤުވެރިކަމާއި  ހަމަ  ވެސް  ޔަޤީނުން 

ތެރެއި ސިސްޓަމް  ތަޢުލީމީ  އައިއިރު  ޖީލުތަކަށް  ފަހުގެ  ފިޝަރީޒް  އަހައްމިއްޔަތު  ކުޑަވީ.  ފަރުވާ  މިކަމަށް  ވެސް  ން 

ތަނަކުން   ކުޑަވީ. ހުރިހާ  ތެރެއިން ވެސް ފަރުވާ  ސިސްޓަމް  ތިމާވެށީގެ  ފަރުވާ ކުޑަވީ.  ތެރެއިން ވެސް  ސިސްޓަމް 

އެކަމާ   އަންނާތީ  އަރުވައިގެން  ރުއްތައް  ބާޖުތަކަށް  ފެނުނީ  މި  ކުއްލިއަކަށް  މިއަދު  ކުޑަވެގެންގޮސް  ފަރުވާ 

ގެން އިޝޫ މިވަނީ. ސޯޝަލް މީޑީއާ މީގައި ބޮޑުބައެއް މި ކުޅެނީ. އެހެންވީމާ، މިގައި އަސްލު ޙަޤީޤަތުގައި  ކަންބޮޑުވެ

ވެސް އެބަޖެހޭ ހަމަ އަރޖެންޓްލީ މިކަމަށް މެނޭޖުމަންޓް ސިސްޓަމެއްގެ ތެރެއިން މިކަން ކުރެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ރާވަން.  

ވާހަ އިތުރަށް  ރުއްގަސް  ފުރުޞަތުދީ  މީގެން  ނާސަރީތަކަށް  އެބަޖެހޭ.  ވަރުގަދަކުރަން  އޮއިވަރު  ހެއްދުމުގެ  ކައަކީ 

ހިސާބުގައި ވެސް    2005ނޫނީ އަދި    2004،  2006އާމްދަނީ ނެގޭނެ ގޮތްތަކެއް ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނުނު  

ތައް އުފައްދާ އޭގެ  ރާއްޖޭގައި ޕްރޮޖެކްޓުތަކެއް ހިންގި ކާށި ބޭނުންކޮށްގެން އެކިއެކި ބާވަތްތައް އުފެއްދުމުގެ ޖަމްޢިއްޔާ

މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވުނު. އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް އެ ގްރޯވެގެން އަންނަތަން ވާހަކައަކީ އެބަފެނޭ. ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް  

އެހެންވީމާ، މީގެ އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި ފަޅު ރަށެއްގައި  ދަނީން ރިސޯސް ހޯދުމަށް.  މަސައްކަތްތަކެއް އެބަހިނގާ އާމް

އެ ރުއް ރާއްޖޭގެ ރުކުގެ    ހުންނަ ރުކެއް ބިމަށް އެ ރުއްޖެހީމަ  ހިއްކާފައި ހުނަން  ނަގައިގެން އައިސް ރިސޯޓެއްގައި 

އިންވެންޓްރީގައި އެ ރުއް އެބައިނދެއޭ، އެ ރުކަށް އެބަ ސަމާލުކަންދެއޭ، އެ ރުކަށް އެބަ ފަރުވާދެއޭ، އެއަށް ފެންދީ  

އްގެ ބަދަލުގައި އެ ރުއް އިންދައިގެން އެ ރުކަށް އާމްދަނީ އެބަ  އެއަށް ކާނާދީ އޭތި އެބަ ބަލަހައްޓައޭ. ރުކަކަށް ރުކެ

ލިބޭ. އެ ރުއް ބަލަން އަންނަ ފަތުރުވެރިޔާގެ ފަރާތުން ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށް އެބަ އާމްދަނީ ލިބޭ. އޭގެ ބަދަލުގައި  

ފަޅު އެ  ނުވަތަ  ކައުންސިލުތަކުން  ނުވަތަ  ފަރުވާކުޑަވެގެން  މުއައްސަސާތަކުން  ބަލަހައްޓާ  އަޅުގަނޑުމެން  ރަށްތައް 

ވަރުވާއަށް ޙަވާލުކޮށްފައި ހުންނަ ބައެއްގެ މެނޭޖުމަންޓް މައްސަލައެއްގައި އެ ރަށަށް އަރާ ޒުވާނުންތަކެއް ގޮސް ހަމަ  
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މި   އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  ވެއްޓިގެންދާއިރު  ރުއްތައް  ސަބަބުން  ގިރުމުގެ  ރަށް  ނުވަތަ  އެއްލައިލާފައި  ކަނޑާ  ރުއް 

ރު އެ  ބަލަން.  ދަނީ.  ތިބެނީ  އެ  ނެތިގެން  ރުކެއް  އެ  ގެއްލުން.  ލިބޭ  އެބަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ސަބަބުން  ކުގެ 

އެހެންވީމާ، މީގައި މި ދިމާވެގެން އުޅޭ އިޝޫއަށް ޙައްލެކޭ، ޖުމްލަ ޙައްލެކޭ ބޭނުންވަނީ. އެ ޙައްލު ގެނެސްދޭށޭ ކަމާ  

އޮތްތާނގައި ކުރިއަށް  އަވަހަކަށް.  ވެސް  ވީހާ  މިނިސްޓްރީތަކުން  ބިންތައް    ބެހޭ  ވަރަށްގިނަ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް 

ޑިމާންޑްކުރަނީ   ވެސް  މިހާރު  އަޅުގަނޑު  ވެސް  ޔަޤީނުން  ހަމަ  ހަދާނެހެން.  ރިސޯޓުތައް  ހިއްކައިގެން  އަނެއްކާ 

ވިލިނގިލީގައި ފަޅުކައިރީ ހަމަ ކްރޮސްރޯޑް މާލެ އަތޮޅުގައި މިހެދިގޮތަށް ކްރޮސްރޯޑް ހަދަން އަޅުގަނޑުމެން ޑިމާންޑް 

ކު ހެދެންވާނެ. މާލެއަތޮޅުގައި ފަރެއް އޮވެއްޖިއްޔާ އެތާނގައި ރިސޯޓު ހަދަން އޯކޭ.  ؟ ރަނީ. ކީއްވެތޯ ނެހެދެންވީމި 

ތި   ހެޔޮނުވާނެ  ހަދަންވީމަ  ރިސޯޓު  ހިއްކައިގެން  ފަރެއް  ހަމަ  ކައިރީގައި  ވިލިނގިލި  ހުއްދަދޭ.  އެންވަޔަރަންމެންޓް 

ހިންމު ތަނެކޭ. ތިކަން ނުކުރާށޭ. މި ވެސް ހަމަ ތަފާތު ވިސްނުންތައް  ތިމާވެށީގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް މު

އެކްޓިވިޓީސްތައް   އިތުރުކުރަން. އިކޮނޮމިކް  ޙަރަކާތްތައް  ގޮތުން  އިޤްތިޞާދީ  ބޭނުންވޭ  ވެސް  މިހިރީ. އަޅުގަނޑުމެން 

ތަފާ ހަމަ  ދެނީ  މި  ފަރާތުން  ދޭ  ހުއްދަ  ބަލާއިރު  ޢަމަލުކުރަން  ހުއްދައެއް. އަޅުގަނޑުމެން  އިތުރުކުރަން. އެކަމަކު  ތު 

އެއަރޕޯޓު ނާޅަން. އެއީ   އެތާނގައި  ކޫއްޑޫގައި އެއަރޕޯޓު މައްސަލައިގައި  ބޮޑަށް ވަކާލާތުކުރިން އީ.ޕީ.އޭގައި  ވަރަށް 

ހުވަދުއަތޮޅުގެ ނިސްބަތުން އެންމެ ގިނަ ރުއްތަކާއި އަދި ގަސްތަކާއި އަދި ވާ ވާހަކައަކީ ހާލި ހަދައިގެން އެތާނގައި  

އެ އެކަމަކު  އުޅެ  ހުރިތަން.  ވެފައި  ޕޮއިންޓަކަށް  ރިސޯސް  ވަރުގަދަ  އެންމެ  ގެންދަން  ގަސްތައް  ތަންތަނަށް  ހެން 

ހަލާކުވެގެން   ހަމަ  ތަނެއް  ހުރިހާ  ހަދާފައި  އެއަރޕޯޓު  ހަމަ  ދިނުމުގެ ސަބަބުން  ހުއްދަ  އީ.ޕީ.އޭއިން  ހަމަ  އޭރުގައި 

އެކިތަންތަނުން އެކިގޮތް. އެކި ސަރުކާރުން އެކިގޮތް. ؟ ވީ ގޮތަކީ ދިޔައީ. އެކަމަކު ކޮބައިހޭ މީގައި އަސްލު ޢަމަލުކުރަން

އެހެންވީމާ، ރާއްޖޭގައި ނެތޭ އަސްލު މިސްރާބެއް. މިސްރާބު ގެނެސްދޭށޭ ތި ބޭފުޅުން. ތި ބޭފުޅުން އަތުގައި އޮންނަ  

 ބޭފުޅަކު ބުންޏަސް ތި  ކަޅާއި ހުދުން އޮންނަ ގަވައިދު ފޮތުގައި އިން އެތި ތި ބޭފުޅުން ހިފަހައްޓާށޭ. ވަކި ސިޔާސީ 

ހިއްކައިގެން   ފަރެއް  މާލެއަތޮޅުން  މާދަމާ  މައްސަލައެއް.  ތަފާތުވަންޏާ  އެއްހަމައެއްގައި.  ހިފަހައްޓަދޭށޭ  އޭތި  ބޭފުޅުން 

މައްސަލައެއް   އޯކޭ  ހުއްޓުވާލީ  އަޅުގަނޑުމެން  މައްސަލައެއް. އެއީ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހުއްދަދީފިއްޔާ  ހަދަން  ރިސޯޓު 

އަޅުގަ ތަނަކަށްވީމަ  ނެތޭ  ކުރަންޖެހޭތީ. އެކަމަކު އެހެން  އެކަން  އެކަމަށް ތާއީދުކުރަމޭ އެންވަޔަރަންމެންޓަލީ  ނޑުމެން 

އެހެންވީމާ، މިއީ  ؟ އެއީ މައްސަލައެއް. ތަފާތު ތިމާވެއްޓެއްތޯ އެހެން ދިމާލަކުން މި އޮންނަނީ ރާއްޖޭގެ ޖިއޮގްރަފިކަލީ

ވީކަމެއް ނޫނޭ. މިއީ އެނގި ތިބެގެން ވީކަމެކޭ. ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް  މައްސަލައެއް. އެހެންވީމާ، މީތި ނޭނގިތިބެ  

އެބައޮތޭ.    2006އެއްބަސްވެއްޖެ   ފާހަގަކުރެވިފައި  މައްސަލަ  ތަންތަނަށްދާ  އުފުރަމުން  ރުއްގަސް  ފެށިގެން  އިން 

  8މި ފިޔަވަޅު އެޅިނަމަ މި އަހަރުވެއްޖެއޭ އަޅުގަނޑުމެން މިކަމުގައި ބަލަހައްޓައިގެން ތިބީ. އޭރުގައި   14އެހެންވީމާ، 
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އަނެއްތަނަށް މޫވްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ހަމަ ކިތައް ރުއް    ރޭގައި ކިތައް ނާސަރީގައި ހަމަ އެއްތަނުން އަހަރު ދުވަސްތެ 

އަނެއްކާ   މިއަދު  އެހެންވީމާ،  ދިންނަމަ.  ފުރުޞަތު  އެ  ނާސަރީއަށް  އެ  އެކީގައި  ފަސޭހަކަމާ  ލިބެން  އޮންނާނެތޯ 

މިޖެހެނީ   ސްޓެޕް    8އަނެއްކާ  އަހަރުން  އެ  އަވަހަށް  ވެސް  މިހާރުއްސުރެ  އެހެންވީމާ،  ސްޓެޕަކަށްދާށޭ.  އަހަރުގެ 

ހިފަހައްޓައިގެން   ރަށްރަށް  ފަޅު  ދޫކުރާށޭ.  އަވަހަށް  ފަރާތްތަކަށް  ބޭނުންވާ  ހަދަން  ނާސަރީއެއް  ރާއްޖޭގައި  ނަގާށޭ. 

އިންދައިގެ ރުއްތައް  އިޢުލާނުކޮށްދޭށޭ.  ނުތިބޭށޭ.  އެ  މިނިސްޓްރީގައި  ފަރާތްތަކަށް  ބޭނުންވާ  ހަދަން  ނާސަރީއެއް  ން 

ޕްލޭން   ޔޫސް  ލޭންޑް  ހިއްކާފައި  ރަށް  މިހާރު  ބޭނުންވާ،  މިކަން  އޮތްތާނގައި  ކުރިއަށް  އޭރުން  ދޭށޭ.  ފުރުޞަތު 

މިއަހަރަކީ  ވެސް  ޔަޤީނުން  ހިއްކަނީ މިހާރު. ހަމަ  ރަށްރަށް  ފައްޓައިފި. މީހުން އުޅޭ  ދިރިއުޅެން  މީހުން    ހަދައިގެން 

އަހަރު.   އެއް  ހިއްކާނެ  ބިން  ގިނައިން  އެންމެ  ނިސްބަތުން  ސަރުކާރުން    2020ރާއްޖޭގެ  އޮތީ  އެ  އަހަރު.  ވަނަ 

ޑްރެޖަރއެއް   ކޮށްފައި  އިންވެސްޓުމަންޓެއް  ބޮޑު  އޮތީ  އެ  ހިއްކަންވެގެން  ރަށް  ހިއްކަނީ.  ރަށް  ޚަރަދުކޮށްގެން 

ފައިސާ ޓެކްސް  ނުހިއްކާށޭ.  ގެނެސްފައި ސަރުކާރުން. އަޅުގަނޑުމެންގެ  ރަށް  މިކިޔަނީ  އަޅުގަނޑުމެން  އިން. އެކަމަކު 

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަކީ ރާއްޖޭގެ    20ފަރުތައް ނުހިއްކާށޭ. އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެން ބަޖެޓުން ފާސްކޮށްގެން މިތިބީ މި  

ކޮންމެ ތަނަކަށް ރު ހިއްކާނެ އަހަރެއް. އެހެންވެއްޖެއްޔާ ހިއްކާ  ވަރަށް ބިން  ބޭނުންވާނެ. ދެން ތާރީޚުގައި ނުދެކޭ  އް 

ހޯދާނީ ރުއް  ވެސް  ؟ ކޮންތާކުން  އިންޕޯޓު  އެހެންވީމާ،  ނެތޭ.  އިންޕޯޓުކުރެވޭކަށް  އެކްސްޕޯޓު،  ބުނަނީ  ތި  ދެން 

ކޮންމެ   ވިސްނުންތައް  ހޯދަން. ސަރުކާރުގެ  ޙައްލެއް  ޖުމްލަ  މިކަމަށް  އެބަޖެހޭ  ނެތް. އެހެންވެއްޖެއްޔާ    5ކުރެވޭކަށް 

ދަ  ބެހޭ  އަހަރަކުން އަހަރަކުން  ކަމާ  ބޭފުޅުން  ނެތް. އެހެންވީމާ، ތި  މިސްރާބެއް  އެނބުރެމުން. މި  ދަނީ  އުލަތް މި 

 ގޮތުން ތި ބޭފުޅުން މީތި ލައިންކޮށްދޭށޭ. މިއަށް ފުރުޞަތު ދޭށޭ. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެދިވަޑައިގެންނެވި   ފުރުޞަތަށް  ދެން  އިނގޭތޯ.  ޝުކުރިއްޔާ  ބޮޑަށް  ވީމަ،  ވަރަށް  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ފުރަތަމަ 

ކުޑަކޮށް އަޅުގަނޑުގެ އަތްދަށުން ވެސް ދޫވެގެން ހިނގައްޖެ އިނގޭތޯ. ވަރަށް ވަގުތު ކުޑަތަންވެއްޖެ. ދެން ވީހާ ވެސް  

އޭގެ ޑިސްއެޑްވާންޓޭޖު އެބައޮތް ފަހުން ފުރުޞަތު   އެހެންވީމާ، ދެން  ބޭފުޅުންގެ ވާހަކަފުޅު މީގައި މުހިންމު.  ގިނަ 

 ންގަވާ ބޭފުޅުންނަށް. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފިރުޝާނަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި ދެނީ މިހާރު.  ނަ

 

 ފިރުޝާން ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙުސައިން  މެންބަރު  ދާއިރާގެ މަޑަވެލި
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މި   އަދި  މަޢުޟޫޢަކީ  މިގެންދާ  ވާހަކަދައްކަމުން  މިއަދު  އަޅުގަނޑުމެން  މުޤައްރިރު. އާދެ!  ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި 

ވާހަކައެއް   ދެތިން  ހަމަ  އަޅުގަނޑުގެ  މަޢުޟޫޢެއް.  މުހިންމު  އެހާ  އަދި  ޤަރާރެއް.  މުހިންމު  ވަރަށް  ޤަރާރަކީ 

ހާތަނަށް ރުއްގަސް ވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ މިންވަރު  ދަންނަވާލަން އޮތީ. އަޅުގަނޑު ބަލާލަން ބޭނުން މި 

އަޅާފައިވޭތޯއާ   ފިޔަވަޅު  ކޭސަސްތަކަށް  ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ  އެ  އެއާއެއްކޮށް  ހަމަ  އަދި  ދެން  އީ.ޕީ.އޭއިން.  އެއްކަމަކަށް 

. ދެން މިހެން މި ސުވާލު މި ކޮށްލީ  އަދި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅު އެއީ ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ކިހިނެއް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅެއްތޯ

އިއްޒަތްތެރި   ފުނަށް.  އެންމެ  މައްސަލައިގެ  މި  އެބަޖެހޭ  ދާން  އަޅުގަނޑުމެން  ޙަޤީޤަތުގައި  ހިތުން  އަޅުގަނޑު 

އިން ފެށިގެން މި    2006މެންބަރުން ވެސް އަދި މިނިސްޓްރީތަކުން ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން ވެސް ފާހަގަކުރައްވައިފި  

އެބަ މަސައްކަތެއް  މައްސަލަ  އެއްވެސް  ނެތޭ  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  ގުޅިގެން  އެއާ  އަދި  ފާހަގަވެފަ.  މިހެން  އޮތޭ 

ވެސް،   ޕްލޭނެއް  މެނޭޖުމަންޓު  އެއާއެއްކޮށް  ހަމަ  ނެތޭ.  ވެސް  ނަތީޖާއެއް  އެދެވޭ  ހުއްޓުވާކަށް.  މިކަން  ކުރެވިފައި 

ނެތޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ ވެސް  ޕްލޭނެއް  މެނޭޖުމަންޓު  އަސްލު  ރަނގަޅު  އެބަޖެހޭ  ދާން  އަޅުގަނޑުމެން  ހިތުން  ނޑު 

މައްސަލައަށް. އަދި މި މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން އެޅޭ ފިޔަވަޅުތަކަށް. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ވެސް  

ބަދަލު ރުއްގަސްތައް  މި  އިތުރުކުރުމަށް  އެކްޓިވިޓީސްތައް  އިކޮނޮމިކް  ގޮތުން  އިޤްތިޞާދީ  ކުރުން  ފާހަގަކުރައްވައިފި 

ތިމާވެށި   ރަށްރަށުގެ  އެއާއެއްކޮށް  ހަމަ  ކަމަށް.  ކަމެއް  މުހިންމު  އެއީ  ވެސް  މޫވްކުރުން  ތަންތަނަށް  ވެސް 

ރައްކާތެރިކުރުމަށް އަދި މި ފަހަކަށް އައިސް ދިމާވެފައިވާ އެންމެބޮޑު މައްސަލަ ރަށްގިރުމުގެ މިދިޔަ ދެތިން މަހެއްގެ  

ފައި ގިނަ ރުއްތައް، ރަށްރަށުގެ ގިނަ ރުއްތައް އެބަހުރި ހަމަ މޫދަށް މިހާރު  ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރަށްރަށެއް ގިރާ

އަޅުގަނޑުމެން   މަސައްކަތްތައް  ކުރެވޭ  އިތުރުކުރުމަށް  ރުއްގަސް  އަދި  އިންދުމަށާއި  ރުއްގަސް  އެހެންވީމާ،  ގޮއްސަ. 

އަޅުގަނޑު ވެސް  ގޮތެއް  މަސައްކަތްކުރެވޭނެ  އެ  އިތުރަށް  އަދި  އެބަޖެހޭ.  ދެނެގަންނަންޖެހޭ.  އެނގެން  މެންނަށް 

އަޅުގަނޑު ހަމަ މިހެން ފާހަގަކޮށްލީ އެލް.ޖީ.އޭގެ ބޭފުޅުން ވެސް މިތާ ތިއްބެވުމާ އެއްކޮށް. ކައުންސިލުތަކާ ގުޅިގެން  

ބޭނުން   އަޅުގަނޑު  މަސައްކަތްކުރެވިފައިވޭތޯ  އެއްވެސްވަރަކަށް  މަސައްކަތްކުރެވޭނެ  މި  މެދުވެރިކޮށް  ކައުންސިލުތައް 

ނުވަތަ  ސާފުކޮށް ގުޅިގެން  އެލް.ޖީ.އޭއާ  މަސައްކަތް  އެ  އެބައޮތްތޯ  ޕްލޭނެއް  އެއްވެސް  މިނިސްޓްރީގެ  އަދި  ލަން. 

ކައުންސިލުތަކާ ގުޅިގެން ރަށްރަށުގައި ކުރަން. ދެން ހަމަ އެއާއެއްކޮށް ފާހަގަކުރައްވައިފި ކުދި ރުއްތަށް ރަށްރަށުގައި  

ބޮ އެ  ނުލިބި  ޖާގަ  ބޮޑެތިވުމަށް  އެ  ވާހަކަ.  އެންޑް  ގިނަ  ފިޝަރީޒް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އެކަމަށް  ވާހަކަ.  ނުވާ  ޑެތި 

މެރިން ރިސޯސް އެގްރިކަލްޗަރ އިން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަކީ އަދި މައްސަލަ އެހެން އޮތްކަން އެނގިހުރެ އެކަމަށް  

ދެން  ؟ ކަތަކީ ކޮބައިތޯއެ ކުރެވުނު މަސައް ؟ ނުވަތަ ކުރެވިފައިތޯ އޮތީ؟ ޙައްލެއް ހޯދަން މަސައްކަތެއް ނުކުރެވިތޯ އޮތީ

އޮންނަން   ވެސް  ގޮތެއް  ބަދަލުކުރެވޭނެ  ތަންތަނަށް  ރުއްގަސް  ބޭނުން  ފާހަގަކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު  އެއާއެއްކޮށް  ހަމަ 
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އެބަޖެހޭ. އެކަމާ ގުޅިގެން އާދަޔާ ޚިލާފަށް ބަދަލުކުރެވޭނެ ގޮތް އޮތުން އެއީ ރަނގަޅު ގޮތެއް ކަމަކަށް އަޅުގަނޑަކަށް  

ޤަބޫލެއްނު މަޢުލޫމާތު  ވެސް  ވެސް  ރަށްރަށުން  އެހެން  އަދި  މީޑިޔާއިން  ސޯޝަލް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހަމަ  ކުރެވޭ. 

ގެންދަނީ.   ހަމަ  އަރުވައިގެން  ފުރެންދެން  ހަމަ  އަރުވައިގެން،  ރުއްގަސް  ފުރެންދެން  ބާޖުތައް  ހަމަ  އެބަ  ލިބިފައިވޭ 

އަށް ވެސް އީ.ޕީ.އޭއަށް ވެސް ނޭނގެނީތޯއޭ މިކަން  ދެން ހަމަ އަޅުގަނޑު ހިތުގައި އުފެދޭ ސުވާލަކީ ހަމަ މިނިސްޓްރީ

މިހެން ހިނގާކަން. އިއްޔެ ފެނުނު ފޮޓޯއެއް ދަނޑުވެރިކަމަށް ދޫކޮށްފައި އޮތް ރަށެއް ހަމަ އެއްކޮށް ހުސްކޮށްފައި އޮތީ.  

ތިބޭ، ތިއްބަވާ އަޅުގަ މަޢުލޫމާތުތައް ރަށްރަށުގައި  ނޑުމެންގެ ހަމަ  ހަމަ އެއްކޮށް ހުސްކޮށްފައި އޮތީ. އެހެންވީމާ، މި 

ރައްޔިތުން ހަމަ އެބަ މައްސަލައެއް ގޮތަށް އެބަ ނަންގަވާ ހަމަ. ބޮޑު މައްސަލައެއް މިއީ. މިވާހަކަތައް އެބަ ދައްކާ.  

މިކަމަށް ކުރެއްވި މަސައްކަތަކީ ބޭފުޅުން  ކޮބައިތޯއޭ ތި  ބޭފުޅުން، މިނިސްޓްރީތަކުގެ  ؟ އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ  ހުރިހާ 

މަށް ކުރެއްވި މަސައްކަތަކީ. އަދި ހަމަ އެއާއެއްކޮށް އިތުރު ސުވާލެއް ހަމަ ކޮށްލާނަން. އީ.ޕީ.އޭ ހުރިހާ ބޭފުޅުން މިކަ

އެބަ   ކައުންސެލް  ލީގަލް  ހަމަ  ބޭނުން  އަޅުގަނޑު  ކޮބައިކަން  މަސައްކަތަކީ  ކުރާ  މިނިސްޓްރީން  މިނިވަންކުރުމަށް 

 އްޔާ.  އިންނެވި ހަމަ. އެ އައްސަވާލަން ބޭނުން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަދި   މިއަދު  މަޢުޟޫޢު  މިނިވަންކުރުމުގެ  އީ.ޕީ.އޭ  ހިފަން.  ހުންގާނު  ޖެހޭނެ  އަޅުގަނޑު  ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް 

އަޅުގަނޑުމެން ބާއްވާނަން އިނގޭތޯ. މުހިންމު މަޢުޟޫޢެއް. އެކަމަކު މިއަދުގެ ވަގުތު އޮތްގޮތުންނާއި އަދި މި ޓޮޕިކަށް  

ރުއްގަހަށް އިނގޭތޯ. އެންވަޔަރަންމަންޓުން  ވަރަށް ހަމަ  މިއަދު  އޮތީމަ  ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑައިގެންފައި  ބޭފުޅުން  ގިނަ 

އެއްޗެއް ވިދާޅުވެފައި ދެން އެލް.ޖީ.އޭއަށް ވެސް ފިޝަރީޒަށް ވެސް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ދޭނަން އިނގޭތޯ. ވަރަށް  

 ކުރުކޮށް ވާހަކަފުޅު ގެންދަވާތި.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް މުޙައްމަދު ޒާހިރު ންވަޔަރަންމަންޓުގެ ފް އެމިނިސްޓްރީ އޮ

ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އިއްޒަތްތެރި ދެ މެންބަރަކު، ތިން މެންބަރަކު ވާހަކަފުޅުދައްކަވައިފި. އަޅުގަނޑު ޖެނެރަލްކޮށް  

އޮތީމައާ   ވިދާޅުވެފައި  ސަލާމަތްކުރުމަށް  ވަގުތު  މިކަހަލަ  އިނގޭތޯ  އިންދުމާއި  ގަސް  ވިދާޅުވީ  ދެންމެ  އެކީގައި، 

ކަންކަމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ނުކުރެވޭ އިނގޭތޯ. ނޫން، މަސައްކަތްތަކެއް ވެސް ކުރެވިފައި އެބަހުރި އިނގޭތޯ. މިކަން  

ސައްކަތްތަކެއްގެ  ހުއްޓުވާކަށް ވެސް މަސައްކަތެއް ނުކުރެވޭ. ހަމަ ތިބިއްޔޭ. ނޫން. މަސައްކަތް ހުއްޓުވަން ކުރެވުނު މަ

އުފުރައިގެން    2006ނަތީޖާއަކީ   ގެންދިއުމާއި  ރުއްގަސް  ރަށަށް  އަނެއް  އެއްރަށުން  ފެށިގެން  އަހަރުން  ވަނަ 
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އެޅިފައި   ފެއްޓުނީ. އެއީ  ޢަމަލުކުރަން  ކަނޑައަޅައި އެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން  ގެންދިއުމާއި މިހިރަ ކަންކަމަށް ގަވާއިދެއް 

ގެ ދަށުން އީ.ފީ.އޭއިން ބަލަހައްޓަމުންގެންދަނީ. ދެން މިފަހަރު މި އައު ސަރުކާރު އައުމާ  އޮތް ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅެއް. އޭ

މިހާތަނަށް   ދަށުން  ޕްރޮގުރާމެއް އިނގޭތޯ. އެ ޕްރޮގުރާމުގެ  ޕްރޮގުރާމޭ ކިޔާ  ފެށިގެންދިޔަ ރަށްފެހި  އަނެއްކާ  އެކީގައި 

އްގަސް ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުގައި އެކިފަރާތްތަކުން  ހާސް ގަސް، ރު  13އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރިޕޯޓުކުރެވިފައި އެބަހުރި  

އެބަހުރި   ވެސް  ޕްލޭންކުރެވޭ މިހާރު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް   17އިންދައިފި. އަދި  ގަސް އިންދުމަށް. އަދި މިއީ  ހާސް 

ބައެއް   ކަހަލަ  ސްޓެލްކޯ  މިސާލަކަށް  ފަރާތްތަކުން  ބައެއް  ވެސް  ނޭނގި  ކަންކަން.  ހުރި  ކޮށްފައި  އެނގިގެން 

ޕްރޮގުރާމުތައް.  ފަރާ ހިންގާ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ނޭނގި  އެއީ  ޕްރޮގުރާމުތައް.  ކުރިއަށްގެންދަވާ  އެބަ  ތްތަކުން 

މަޢުލޫމާތު  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވެސް  ބޭފުޅުންނަށް  ހުރިހާ  ރިކުއެސްޓުކުރަނީ  މި  ވެސް  އަބަދު  އަޅުގަނޑުމެން 

އަޅުގަނޑުމެ އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ  ދެއްވައްޗޭ.  ހަމަ  ބޭނުމޭ.  ބޭފުޅުން  ތި  ޖެހިލައިފިއްޔާ  ކުޑަކޮށް  ތާރީޚަށް  ންގެ 

ގަހުން ޕްރޮގުރާމު މިލިއަން  ގަހުން، ތިން  މިލިއަން  ގަހުން، ދެ  މިލިއަން  ހުންނާނެ     ހިންގައިގެންދާން. ހަނދުމަފުޅު 

ބިނގާވާނެ ތަނެއް  އެހެން ކަމަށް ވެއްޖީ ވިއްޔާމުން މިހާރު މި މާލެއަކު ވެސް އަދި ރާއްޖެތެރޭ ރަށްރަށަކު ވެސް ހިނގާ

ނޯންނާނެ އެހެންނޫންތޯ. ޖަންގަލި ބޯކަމުން އެހާގިނަ އަދަދަކަށް ގަސްތައް ހެދުނުނަމަ. އަނެއްކާ ތި ބޭފުޅުންނަށް ހަމަ  

ކުދިން ތިއިން ކޮންމެ   މަދަރުސާ  ހުރިހާ  ދުވަހަކީ މާލޭގައި ވެސް ހަމަ  ތިމާވެށި  ހަމަ ކޮންމެ  ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެ 

ބަވާނެ ހަމަ ތުއްޕުޅު ބޭފުޅުން. ގެއިން ގަހެއް ގެންދާނެ އިނގޭތޯ. މިހާރު އެއްވެސް ސްކޫލަކަށް  ބޭފުޅެއްގެ ވެސް ތިއް

އިންދައިގެން ހެއްދީމަ. މިއީ   ގަސް  ތިމާވެށީގެ ދުވަހެއްގައި އެހާ  ބޯކަމުން. އެއީ އެއްކަލަ ކޮންމެ  ގަސް  ނުވަދެވޭނެ 

ކުރެވެ  ކަންތައްތައް  މި  ނަމަކަށް  ކަމަކީ.  މިވާ  އެހެން.  ޙަޤީޤަތުގައި  ވެސް  ޕްރޮގުރާމު  އިންދުމުގެ  ގަސް  އެއީ  ނީ. 

ދަނީ   މި  ޕްރޮގުރާމުގައި  އިންދުމުގެ  ގަސް  ފެއްޓެވި  މި  ސަރުކާރުން  ޞާލިޙުގެ  ރައީސް  މިހާރު  އެކަމަކު 

މިއީ   އިނގޭތޯ.  ހަރުދަނާވެދާނޭ  ތަންކޮޅެއް  މިކަން  ދަންނަވާނީ  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  ގޮތަކަށް.  ބެލެހެއްޓިގެންދާ 

ވެސް  އަޅުގަ ޑރ.ނަޞީރު  ދެންމެގައި  އޮތީ  ދަންނަވާލަން  ހަމަ  ދެން  އެއްޗެއް.  އަންދާޒާކުރެވޭ  ނޑުމެންނަށް 

ހުރި   އިންދިފައި  އިނގޭތޯ  އަޑުކެނޑިފަ(  )ރެކޯޑިންގގެ  އާއި...  މާންދޫ  އިޝާރާތްކުރައްވައިފި  އަޅުގަނޑަށް 

އަ ކަންތައްތަކެއް.  ކުރީގެ  އަހަރު  ވިއްސަކަށް  މީގެ  އެއީ  ޖެހިލާއިރު  ރުއްގަސްތައް.  ކުރިއަށް  އެއަށްވުރެ  ދި 

މި   ޚާއްޞަކޮށް  އޭރު  ރަށްރަށުގައި  މި  ދައުރުގައި  އަމީންގެ  މުޙައްމަދު  ރައީސް  އޮތީ  ފެންނަން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

އަރުވާލެވޭ އެކިއެކި ބޭފުޅުން އެ ބޭފުޅުންގެ ނަންނަމުގައި ހުންނާނެ ރުއްދަނޑު އިނގޭތޯ. މިއީ ތިއީ މިވެނި ރަށެއްގައި  

ރުއްތަކެއް.  އޮންނަ ހުންނަ  ރުއްގަނޑު. އެހެން ކިޔާފައި  މިވެނި އާއިލާއެއްގެ  ރުއްގަނޑު. މިވެނި  ބޭފުޅެއްގެ   މިވެނި 

އެ   ކޮންމެހެން  އިންދައިގެން  ރުއް  ނެތް  އިރެއްގައެއް  އެއްވެސް  ސަރުކާރުގެ  އުޅެނީ  ދަންނަވަން  ޙަޤީޤަތުގައި 
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ހިންގާފައެ އެއްޗެއް  ޕްލޭނެއް  އެއްވެސް  ބުޑުގައި  މެނޭޖުކުރުމުގެ  ރުކުގެ  ވިދާޅުވި  އޭރުގައި  އައިސް  ފަހަށް  ދެން  އް. 

ވަކިގޮތަކަށް   ރުއް  އެ  އެއީ  އިންދުމަކީ  ރުއް  އެހެނެއްނުވާނެ.  އެކަމެއް  ވާހަކަ.  އާލާކުރާ  ރުއްތައް  ހުންނަ 

ފަ ގަސްދަށަށް  އެހެން  އިނގޭތޯ.  ފައިދާކުރާނީ  އޭގެ  ހެއްދީމަ  އިންދައިގެން  ރުއް  ރަނގަޅު  އިބާފައި  މުޑުވައްކޮށްގެން 

ކަމަށް   އެކަންކުރާ  އެހެން  ނުނިކުންނާނެ.  ނަތީޖާއެއް  އުޅޭ  ނެރެން  މި  އަޅުގަނޑުމެން  އަދި  އެއްޗަކުން  ހުންނަ 

މިނިސްޓްރީން   ފިޝަރީޒް  މަސައްކަތްކުރެވުނު  ވެސް  ކުރީގައި  އަހަރު  ހައެއްކަ  ގާތްގަނޑަކަށް  މީގެ  ވެއްޖެއްޔާމުން 

އެގްރިކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީން ބޮޑަށް  ކަނޑާފައި  ވަރަށް  ރުއްތައް  މި  ދުވަސްވީ  ހުރި  ރާއްޖޭގައި   މަސައްކަތްކުރެއްވި 

އިންދަން އައު ރުއް. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެން އެންވަޔަރަންމަންޓު ސެކްޓަރ އިން ނޫނީ އެންވަޔަރަންމަންޓު  

ތީމަ ދެން ރުއް ކަނޑާށޭ.  ސައިޑުން މި ބުނަނީ ރުއް ނުކަނޑާށޭ އިނގޭތޯ. ރުއް އިންދާށޭ. އިންދާފައި އެ ރުއް ހެދިގަ

އެ   އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  ކަނޑާލިޔަކަސް  ފުރަތަމަ  ރުއްތައް  އެ  ކިޔާފައި  ރުއްތަކޭ  ހުރި  ދުވަސްވެފައި 

މި   އޭރުން  ކަނޑަންވީ.  ރުއް  ދުވަސްވީ  ހަމަ  ވަރަކަށް  ހައްދާ  އިންދާފައި  ރުއް  އެހެންނޫން  ބަލައެއްނުގަނެވޭނެ. 

ނިއިން ރުއް  އެއްކަލަ  ވިދާޅުވެއްޖެ  ބެލެންސްވާނީ.  ބޭފުޅުން  ތި  ދެން  ރުއްތަކެއް.  ދެއްތޯ  ގެއްލުނީ  ދެއްޖެއްޔާމުން 

އަހަރު   މިވޭތުވެދިޔަ  ހަމަ  ނިކުންނާތީތޯ  މައްސަލަ  އެ  މައްސަލައޭ.  ނިކުންނަނީ  ގެނައިމަ  ރުއް  ބޭރުން  ރާއްޖެއިން 

ގެނެ އެގޮތަށް  ގެނައީ.  ރުއް  ބޭރުން  ރާއްޖެއިން  ރިޒޯޓަށްތޯ  ކިތައް  ނޫންތޯ  އެ  ތެރޭގައި  ގޮތާއި  ގެނެވޭ  ރުއްތައް  ވޭ 

އެއްޗެހި ކަރަންޓީނުކުރެވޭ ފެސިލިޓީސްއާ އެހެރަ ކަންތައްތައް ރަނގަޅަށް ނިޒާމެއްގެ ދަށުން ބެލެހެއްޓޭނަމަކާ ސްޕީޑް  

ހެޔޮއަގުގައި   ތަންތަނުން  ނުޖެހޭ  ތާކުންތާކު  ވެސް  އޭގައި  އަންނަނީ  އެ  އިނގޭތޯ.  ނާންނާނެ  އަނެކައްޗަކާ  ބީޓަލްއާ 

ނެސް މިހެން މިކަންތައްތައް ކުރާތީވެ. އެހެންވީމާ، އެހެރަ އެހެރަ ކަންކަމަކީ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއްގެ ދަށުން  ޗީޕްކޮށް ގެ

އެކަންކަމާ ޙަވާލުވެ ތިބި ވުޒާރާތަކުން ކުރެވޭކަމެއް ވެއްޖެއްޔާމުން އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާނަން އެ ބެލެހެއްޓިދާނެ.  

މަންޓު މިނިސްޓްރީއަކީ ޕޮލިސިންގގެ އެއްވެސް ކަމެއް އޮތް ބައެއް ނޫން. ހިތާމައާ އެކީ ދަންނަވަން އޮތީ އެންވަޔަރަން

ރަނގަޅުކުރަން   އެކަން  ބަލައިގެން  މައްސަލަތައް  ހިނގާ  ތަންތަނުގައި  އަމިއްލައަށް  އަޅުގަނޑުމެން 

ކަ ހުރި  ދިމަދިމާލުގައި  ވަކި  ބަޔަކީ  ޕޮލިސިންގގެ  ބައެއް.  ޕޮލިސްކުރުމުގެ  ނެތް  ންތައްތައް.  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށެއް 

ކޮންކަމެއްތޯ   ރަށެއްގައި  ކޮން  އަޅުގަނޑުމެން  އޮވެއްޖެއްޔާ  ދެއްވާފައި  މެންޑޭޓު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެބައިތަކުން 

ހިންގަނީ ދަންނަވާހެން އެ ބަލާނަން. މިހާރު ވެސް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ މިވޭތުވެދިޔަ ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި މާދުރަކު  

ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އަބަދު ފެނިފެނި މިހިރީ. ތި ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް    24ނޑުމެންނަށް  ނޫން މާލެއަކީ ހަމަ އަޅުގަ

ފުނަގަސްތަކާ   ބޮޑެތި  ހުރި  ތެރޭގައި  ޢިމާރާތްތަކުގެ  ސަރުކާރުގެ  ވެސް  ވިލިނގިލީގައި  މި  އުޅުއްވަނީ.  ތި  މާލެތެރޭ 

އް ނެތް. ކައުންސިލެއް، ސިޓީ ކައުންސިލެއް،  އެއްޗެހި އެހެރަ ކެޑީ އިނގޭތޯ. އެކަމުގައި ޒިންމާވާނެ އެއްވެސް ފަރާތެ
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ރަށު އޮފީހެއް ނެތް. ހެލްތު ޔުނިޓު ތެރޭގަޔާއި ކޮންމެވެސް ހިޔާއެއްގެ ތެރޭގައި ހުރި ބޮޑެތި ދުވަސްވީ ފުނަގަސްތައް  

ވެސް   ކައުންސިލަށް  ސިޓީ  މާލެ  ބޮޑެތިސިންގާ  އޮތީ  އެ  ކައުންސިލެއް  ސިޓީ  ވެސް  މިހާރު  ކަނޑާލެވުނީ.  އެހެރަ 

ކަންކަން.  ޤަރާ މިހިރަ  ކެނޑުމާ  ނިކަގަސްތައް  ބޮޑެތި  ހުރި  ތަންތާނގައި  ބައެއް  މާލޭގައި  ހުށަހެޅިފަ.  ރުތައް 

އަޅުގަނޑުމެން ކަނޑައެޅިގެން އެހެރަ ކަންކަމާ ދެކޮޅު. އަޅުގަނޑުމެން މިދަންނަވަނީ އެ އެއްޗެހި ނުކަނޑާށޭ އިނގޭތޯ.  

އަހަރުން ފެށިގެން މަތީގެ ގަސްތައް    50މާވެށި ގާނޫނުގެ ދަށުން  މިހެން ކަނޑާ ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތި

  50ހިމާޔަތްވާއިރުގައި އެ ދަށަށް މިއޮތް ޅަ ބަގައެއް ނޯންނާނެ. އެބައި ނެތް ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ ކިހިނެއްތޯ ބޮޑުވެގެން  

ހަމަ   އިނގޭތޯ.  އިޝޫތައް  މި  އެހެންވީމާ،  އަންނާނީ.  އެއްޗެއް  ހިމާޔަތްވާނެ  ކުރެއްވި  އަހަރުވެގެން  ބޭފުޅުން  ތި 

ޖަވާބު   އަޅުގަނޑަށް  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  އެއްޗެއްސަށް  ރިލޭޓިވް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ތެރެއިން  ސުވާލުތަކުގެ 

 ދެވިއްޖެހެން.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވިދާޅުވީމަ  އެއްޗެއް  ވެސް  އެލް.ޖީ.އޭއިން  ވިދާޅުވެފައި  އެއްޗެއް  އީ.ޕީ.އޭއިން  ކުރުކޮށް  އަޅުގަނޑުމެން    ވަރަށް 

 މިނިޓު ބާކީ އޮތީ އިނގޭތޯ.   10ކުރިއަށްދާނީ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އެންވަރަޔަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅަކު 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް   މިހާރު  މަސައްކަތްތައް  ކުރާ  އަޅުގަނޑުމެން  ކުރުކޮށް  ވަރަށް  އަޅުގަނޑު  އިނގޭތޯ.  ޝުކުރިއްޔާ 

ސަލައެއް ހުށަހެޅުމުން ހަމަ އެ ތަންތަނަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ބަޖެޓު ހަމަޖެހިފައި ހުރިގޮތުން ގޮއްސަ މިދިޔަ އަހަރު  މައް

އެބަހުރި   ފާހަގަކުރައްވާފައި  ވެސް  ޤަރާރުގައި  ހަމަ  އެގޮތުން  ދެވިފައިވާނެ.  ރަށްރަށަށް  ވަރަށްގިނަ  ވެސް  ތެރޭގައި 

އަޅު ރަށްރަށް. އެގޮތުން  ބައެއް  ބެލިން.  ކަންނޭނގެ  ގޮއްސަ  ފޯކައިދޫއަށް  ބެލިން. ހަމަ  ގޮއްސަ  ބާރަށަށް  ގަނޑުމެން 

މެންދޫއަށް ވެސް ހަމަ ބެލި ރަށެއް. އޭގެ ތެރެއިން އެކި ކޭސްތައް ހުރީ އެކި ލެވަލުގައި މިހާރު މައްސަލަތައް. އޭގެ  

އަހަރު މިދިޔަ  ކޮށްފައި،  ވެސް  ޖުރުމަނާ  މިހާރު  އަޅުގަނޑުމެން  ލ.މެންދޫގައި  އަޅުގަނޑުމެން ތެރެއިން  ފަހުކޮޅު  ގެ 

ޖުރުމަނާކޮށްފައި ލ.މެންދޫ. ދެން ހަމަ މިހާރު ގަވާއިދު އިންނަގޮތުން އެޅެން އިންނަ ފިޔަވަޅަކީ އެއީ ޖުރުމަނާކުރުން  

ވަންޏާ   ކަމަށް  އުޅޭ  މައްސަލައެއް  ބަލާފައި  އެއަށްފަހު  ހުއްޓުވުން. ދެން  ފުރަތަމަ  އެނގިއްޖެއްޔާ  ކުރާކަން  އެކަމެއް 

ޖުރުމަނާކުރުމުގެ  ޖުރުމަނާ ހަމަ  ބަލާފައި  މައްސަލަތައް  ފާހަގަކުރެވޭ  އެގޮތަށް  އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  ކުރުން. 

ކަންކަން ކުރިއަށްގެންދަނީ. ދެން އީ.އައި.އޭ މަރުޙަލާގެ ވާހަކަ ވެސް މިދޭތެރެއިން ދެކެވިއްޖެ ކަންނޭނގެ. އީ.އައި.އޭ  
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ބަ ހުންނާނެ  އަޅުގަނޑުމެން  ތެރެއިން  ރުއްގަހުގެ  މަރުޙަލާގެ  ހަމަ  ނުދީ  އެޕްރޫވަލް  ހަމަ  ޕްރޮޖެކްޓުތަކަށް  ކަހަލަ  އެއް 

އީ.އައި.އޭގައި،   އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހަދަންވެގެން  ރޯޑެއް  ރިންގު  ކާށިދޫގައި  ބުނަންޏާ  މިސާލަކަށް  ކަންތައްތަކުގައި. 

ރޯޑުގެ ރިންގު  ބަޔަކީ އެހާ މުހިންމު ކަމެއް    އީ.އައި.އޭއިން އައި. ދެން އެ ރިންގު ރޯޑު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުގައި އެ 

ނޫން ކަމަށް މިވަގުތުން މިވަގުތަށް ބަލާއިރު އެނޫން ގޮތްގޮތަށް ވެސް އެ ރަށުގެ ދަނޑު ބިންތަކަށް އެކްސެސްވެވެން  

ކާށިދޫގައި   ހަދަން  މަގުތައް  ހުރި  ދެން  ނުލާ  ރޯޑު  ރިންގު  އެ  ފާހަގަކުރެވިގެން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކަމަށް  އޮތް 

ހު އެބަ މިކަހަލަ ކަންތައްތައް  އަޅުގަނޑުމެން  ތެރެއިން  މަރުޙަލާއެއްގެ  އޮންނާނީ. އެހެންވީމާ، އީ.އައި.އޭ  ދީފައި  އްދަ 

 ފާހަގަވޭ. މިކަހަލަ ކަންތައްތައް އެޑްރެސްވެގެން އެބަދޭ. އެކަން ފާހަގަކޮށްލަން އަޅުގަނޑު ބޭނުންވީ. 

 

 ކަދެއްކެވުން:ވާހަ ޝަމްޢޫން އާދަމް ޖެނެރަލް  ރެކްޓަރ ޓީގެ ޑި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރި

ނެގުމުގެ   ރުއްގަސްތައް  ފުރަތަމަ  އަޅުގަނޑު  ޕޮއިންޓަކަށް،  ދެ  އަޅުގަނޑު  ޝުކުރިއްޔާ.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އާދެ! 

މި   ރުއްގަސް  ރަށްރަށުގައި  މި  އަސްލު  އެނގިގެން  ކައުންސިލުތަކަށް  ހަމަ  ދަންނަވާނީ  އަޅުގަނޑު  ކަންތައްތަކުގައި 

އަސް ދެން  ކޭސްއެއް  ނެގެނީ.  ރީސެންޓް  ވަރަށް  އަޅުގަނޑު  މިސާލަކަށް  ސްމާޓުކޮށް.  ވަރަށް  ކަންކުރަނީ  އެ  ލު 

ވަރަށް   އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މައްސަލަތައް  ހުށަހެޅޭ  ވެސް  ނެގުމުގައި  ރުއްގަސް  މި  ހއ.ބާރަށުގައި  ބަލަންޏާމުން 

އެހެންވީ އެލް.ޖީ.އޭއިން.  އަންނާނީ  ކޮޕީވެގެން  އެއްކަލަ  އަންނާނީ  ނުވާނެ.  ގިނަފަހަރު  އިންވޯލްވެއް  އެލް.ޖީ.އޭގެ  މާ، 

އެކަމަކު ބައެއްފަހަރަށް ރައްޔިތުން ސީދާ އެލް.ޖީ.އޭއަށް މި ޝަކުވާ ކުރީމަ އަޅުގަނޑުމެން ބަލަން. މި ހއ.ބާރަށުގެ  

ރުއްގަސް   ހިލޭ  ތިމަންނަމެން  ހުށަހަޅަނީ  މި  ފަރާތެއް  ކޮންމެވެސް  މިވާގޮތަކީ  މިސާލަކަށް  ވެސް  ކޭސްގައި 

މިވެނިނަގައިދީފާނަ އެ  މޭ  ސޯ  ޕްރޮޖެކްޓެއް.  ހިލޭ  ކައު  ނިންމަނީ  ކައުންސިލުން  އެހެންވީމާ،  އަންނަނީ.  ންސިލަށް 

ތިމަންނަމެންނަށް ނެގޭކަށް ނެތޭ. އެހެންވީމާ، ހިލޭ ނަގަންޏާ ނެގޭ ގޮތަށް. ދެން އޭގެ ތެރޭގައި ނޯވޭ އެއްވެސް ކަހަލަ  

އައިއް ހިލޭ  ދެން  އިނގޭތޯ.  ކަންތައްތަކެއް  ވާގޮތަކީ  ފައިސާއެއްގެ  ނަގާއިރުގައި  ނަގަނީ.  މި  ރުއްގަސްތައް  އެ  ސަ 

ދެން   ނަގައިގެން  ނަގަނީ.  ހަމަ  ވެސް  ރުއްގަސްތައް  ހުންނަ  ގޯތިތަކުގައި  ހުރިހާ  ހުންނަ  ދީފައި  އެއްކަލަ 

ގެންދަނީ.   މި  ރިޒޯޓަކަށްކަން  ކޮންމެ  ގޮއްސަ  އަރުވައިގެން  ބާޖަށް  އެއްޗެހި  މި  އެނގެނީ  މި  ރައްޔިތުންނަށް 

އަސްލު  އެހެން މީތީގެ  އެނގޭ  ވެސް  އެންމެންނަށް  ލެވަލްގައި ނެތަސް  ސަރފެސް  މި  އަސްލު  ޓާމް  މޮނިޓަރީ  ވީމާ، 

ބައިވަރު ކަންތައްތަކެއް އަސްލު ހުންނަކަން. ދެން މި މައްސަލަތައް ބެލިޔަސް ވާގޮތަކީ އޮންނަނީ   ވަރަށް  ފަހަތުގައި 

އީ ގަވާއިދުގެ ތެރެއިން ކުރެވިފައި އޮންނަނީ. އެއީ  ތެރެއިން  ހަމަ  ނަގަންޖެހޭ ހުއްދައެއް ނަގައިގެން އޭގެ  .ޕީއޭއިން 

މިސާލަކަށް   ކަންނޭނގެ  އެބަޖެހޭ  ގެންނަންޖެހެނީ  މީގައި  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ދެން  އޮންނަނީ.  ކޮށްފައި  ހަމަ 
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ކަން ލާންޖެހޭ  އެބަ  ކަންތައްތަކެއް  ކަހަލަ  ކޮންވެސް  ވެސް  ހަދާއިރުގައި  އެސެސްމަންޓް  ނޭނގެ  އެންވަޔަރަންމެންޓް 

މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ނުކުރެވޭނެ. އަޅުގަނޑުމެން ފައިސާ މިސާލަކަށް ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އެ ވިދާޅުވި ގޮތަށް  

އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  ވެސް އެ ކަންތައްތައް ވާނެ. އެ  މާކެޓްގެ ތެރެއިން  ބްލެކް  ބުންޏަސް މި  ފައިސާ ނުނެގޭނެއޭ 

އަޅުގަނޑުމެ ގޮތަކީ  އެއް  ރަށަކަށް  ބަލަންޖެހޭނެ.  އެހެން  ދެން  ރުއްތައް  ވަކިވަރެއްގެ  ހެދޭ  ރަށެއްގައި  އެ  ން 

ނުގެންދެވޭގޮތަށް ހެދުން. އޭރުން ހަމަގައިމު ވެސް މިބުނީ އެ މަނިޓަރީ ކަންތައްތައް ދާނެ. ދެން އަނެއްގޮތަކީ އަސްލު  

ވަރަކަށްވުރެން ވަކި  ހޯދަންޖެހޭ  އެބަ  ލެވަލެއްގައި  ކޮންމެވެސް  ބަހެއް  ރުއް    ރައްޔިތުންގެ  މިސާލަކަށް  ގިނައިން 

ނަގަންޏާ ވެސް އެހެންކަމެއް ކުރަންޏާ ވެސް ރައްޔިތުންގެ ކައިރިއަށް ދާން އެބަޖެހޭ. އެއީ ކައުންސިލުގައި ތިބޭ ތިން  

މެންބަރުން އެހެންނޫނީ ކައުންސިލުގެ ރައީސަށް ހަމައެކަނި ނިންމޭ ނިންމުމެއް ގޮތުގައި އޮވެގެންނުވާނެ. އެހެންވީމާ،  

 ހީވަނީ އެއީ ހަމަ ގެނެވިދާނެ ކަމެއް ކަންނޭނގެ. ދެން ރުއްގަސްތައް އާލާކުރުމުގެ ބައިގައި އަޅުގަނޑަށް  އަޅުގަނޑަށް

އާލާނުކުރެވި   މުސްކުޅިވެގެން  ރުއްތައް  މި  އޮތީމަ  ތެރޭގައި  ނިޒާމެއްގެ  ސެންޓްރަލް  އަސްލު  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ހީވަނީ 

އަޅުގަނޑުމެން   ކުރީގައި  އެންމެ  ދަނީ.  މި  ދީފައި  އަޅާނުލެވި  ވެސް  ބިންތައް  ދީފައި،  ރަށްތަކަށް  ރަށްރަށުގައި 

ހަމަ ރުއްދަނޑުތައް ހުންނާނެ މީހުންނަށް ދީފަ. އެހެންވީމާ، އެ މީހުން ގޮއްސަ ރުއް އިންދައިގެން   ހުންނައިރުގައި 

ރަލައިޒްކުރީމަ  ހަމަ އެ ކާށި ނަގައިގެން ވަރަށް ސިސްޓަމެޓިކް ގޮތަކަށް ދިޔައީ. ދެން އެކަމަކު ހުރިހާ އެއްޗެއް ސެންޓް

އެކައުންޓަބަލެއް   ވާގޮތަކީ  ނޯންނަންޏާ  ނޯވޭ. އެހެންވީމާ، ދައުރެއް  ދައުރެއް  އެއްވެސް  ވެސް  ކައުންސިކުގެ  ވާގޮތަކީ 

ނުކުރެވޭ. އެ ބޭފުޅުންނެއް އޭގެ ބިލޯންގިންގއެއް ނުވެސް އާދޭ. އެހެންވީމާ، މިއީ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އަޅުގަނޑުމެން  

މި  ލެވަލްގައި  ޕޮލިސީ  ނެޝަނަލް  ދިމާލަށް  ރަނގަޅު  ފޯކަސްކޮށް  ޕޮލިސީއަށް  އިންސިޓިޓިއުޝަންތަކަކީ  ހުންނަ   

ކަންތައްތައް   ލެވަލްގައި  ގްރާސްރޫޓް  އެއްކަލަ  ހަމަ  ދެން  ރާދަރ  ކަންނޭނގެ  ބަޔަކަށްވާންވީ  ޑައިރެކްޓްކުރާ 

ގާއިމުކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް  އެކައުންޓެބަލްކުރެވޭނެ  އެއްކަލަ  އޭރުން  ވަރަށް    ކުރުމަށްވުރެން.  ދެން  ކަންނޭނގެ. 

 ކުރުކޮށްލާނަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ވަރަށް ރަނގަޅު އިނގޭތޯ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.

 

 އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:
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އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑު އެހެން ވާހަކައެއް ދަންނަވައިލާނަން. އެއްކަލަ، އުމަރުގެފާނު ވިދާޅުވެފައިވޭ  

ވާހަކަ މާ ގިނަވެއްޖިއްޔާ ފާފަ ގިނަވާނެއޭ. ފާފަ ގިނަވެއްޖިއްޔާ އުމުރު ކުރުވާނެއޭ އިނގޭތޯ. ދެން އަޅުގަނޑުމެން މި  

ދެ ވެސް.  އަބަދު  ކަންކުރިގޮތުގެ  ވާހަކަދެއްކިދާނެ  ސަރުކާރުން  މި  ސަރުކާރަކުން  އަންނަ  ދެން  އަނެއްކާ  ން 

މީގެ   ވާހަކަދައްކާނެ.  ކުރިގޮތުގެ  ސަރުކާރުން  އެ  އަނެއްކާ  ސަރުކާރަކުން  އަންނަ  ފަހުން  އޭގެ  ވާހަކަދައްކާނެ. 

ވާހަކައެއްނޫން މީކީއެއް.    ޙައްލަކަށް އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ މި ކީއްތޯކުރެވޭނީ އިނގޭތޯ. ތި ބޭފުޅުންނަކަށް ދަންނަވާ

އަޅުގަނޑުމެން އެބައެނގޭ ގަސްތައް ނަގައިގެން އެބަގެންދާކަން. ދެން އަޅުގަނޑަށް އެއްބަސްނުނެވޭ ވާހަކަތަކެއް މިތާ  

އެބަދެކެވޭ. މީގައި ކޮމަރޝަލް ކަމަކަށްނުވާނެއޭ. އެ ފައިސާ ކަމަކަށް ނުހަދަން. ފައިސާ ކަމަކަށް ހަދައިގެން އެކަން  

ގުޅާ  ބެލެހެއްޓޭ ދޭތެރެއިން  ދޭތެރެ  ވެސް  އަޅުގަނޑަށް  ކޮރަޕްޝަނަށް ވާގޮތަށް  ދެންނެވީ  މި  ރަސްމީކޮށް  ނީ. އެކަން 

އިނގޭތޯ.    100ފައިނުން   ކިޔާފައި  ދޭނަމޭ  މިހާވަރު  ރުކަކަށް  މީހުން.  ކިޔާފައި  ލިބިދާނެހޭ  ރުއް  ވަރަކަށް 

ނިޒާމެއް ގެންނަންވިއްޔޭ އިނގޭތޯ. މިސާލަކަށް    އަޅުގަނޑުމެން އެ ރަސްމީކޮށް ދެ ފުށް ފެންނަހެން އެކަން ކުރެވޭނެ

ކުޅުދުއްފުށީ އެއަރޕޯޓް ކަންތަކުގައި ވެސް ވެގެންދިޔަ ގޮތަކީ އެއަރޕޯޓެއް އެއްކޮޅުން ދައްކަނީ. އަނެއްކޮޅުން ދައްކަނީ  

އެއަށްވު  ނުވަތަ  އީކުއަލް  އެއަރޕޯޓަކާ  އަސްލުގައި  ވާހަކަ.  އެއްޗެއްގެ  ލިބޭ  ފާކޮށްގެން  ބޮނބި  ބޮޑު  ކުޅީގައި  ރެން 

މިހާރު   ވިސްނޭނެ.  އެކަން  ވެސް  ރައްޔިތުންނަށް  ރަށު  އެ  ކިޔައިދިނީމަ  ގޮތެއް  ލިބޭނެ  ފައިދާއެއް  އެކުޗުއަލީ 

އަޅުގަނޑުމެން ވީނޫންހޭ ވަލާއި ފަރު ބެލެހެއްޓޭނެ ގޮތެއް ރާވަން މިތާ ތިބެގެން. މާ ވާހަކަ ގިނަނުކޮށް. އަޅުގަނޑަށް  

އަޅުގަނޑުމެން މިސާލަކަށް  އެނގޭ  އިންނަނީ  ވެސް  މި  ހޭޅިފަށުން  ހަދާފަ.   25  އީ.ޕީ.ޒެޑެއް  މީޓަރުގެ  ވަރަކަށް 

މީޓަރުގެ ހޭޅިފަށެއް ވަށައިގެން ދޫކޮށްފައި މެދު    25ގައި އާބާދުކުރި ރަށެއް އެއީ.    2005މިސާލަކަށް ދުވާފަރު، އެއީ  

ސް ބޭނުންވަނީކީ. ރަށު ތެރޭ ވެސް  އޮތީ ހަމަ އަރަފާތު ބިން ގޮތަށް ހަދާފައި އިނގޭތޯ. ހަމައެކަނި ހޭޅިފަށަކަށްނޫން ގަ

އެބަޖެހޭ. އަޅުގަނޑު ދެކުނިން   ގަސް ހުންނަ  ގައި އޮތް ގެވަޅެއްގެ ރަޖިސްޓްރީ އައްޑުއަތޮޅު ރަށެއްގެ.    1950ރުއް 

  70ގައި ގަސް ހައްދަންޖެހޭނެއޭ. މީގެ    10އޭރުގައި އެ ރަށު ކަތީބު ލިޔެފައި އެބައޮތޭ ރަޖިސްޓްރީގައި މި ގޭގެ % 

މި ދެންނެވީ. އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ މި ވާހަކަދައްކަން އަދި ވެސް މި ތިބެނީ. އަޅުގަނޑުމެން މިއުޅެނީ    އަހަރު ކުރިން 

ބޮޑަށް އަޅުގަނޑުމެން ވެއްޖެ   ވާހަކަދައްކަން. އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ތަންކޮޅެއް  ކުރެވޭނީ ކޮންކަމެއްތޯ  މީގެ ޙައްލަކަށް 

މަސައްކަ އެ  އަދި  މަސައްކަތެއް.  ކުރެވޭނެ  ކިރެއް  ކަންނޭނގެ  ދަރިއަކަށް  ނުރޯ  އަސްލުގައި.  ފަށަން  ތްތަކެއްކުރަން 

އެ   ލިބުނަސް  ކިރު  ހުއްޓާލައިގެންތާ.  ވެސް  ވަގުތެއްވާނީ  ބޯން  ކިރު  ލިބުނަސް  ކިރު  އެކަމަކު  ބުނަނީ.  ނުލިބޭނެއޭ 

ކަމެއް ކުރަން    ބޮވޭނީ ވެސް ހުއްޓާލައިގެން އެ ބޯން އުޅެގެންތާ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން ވެސް ވެއްޖެ ކަންނޭނގެ

ފާހަގަކުރެއްވީ   އެ  ވެސް  ޙުސައިން  ޢަލީ  ހަމަ  ރަށްރަށުގައި  ހަދާ  ޖެހޭނެ.  ވެސް  ކަނޑަން  ގަސް  މިހާރު.  ފަށަން 
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ޓޫރިޒަމަކީ ރާއްޖެ އެއްކޮށް ބަރޯސާވާ އިޤްތިޞާދު. ހަދާ ރިޒޯޓްތަކަށް ހަމަ ރުއްގަސް ބޭނުންވާނެ. އަދި މީހުން ވެސް  

އެއް ވެސް  ރަށށްރަށުގައި  ބޭނުންވާނެ.  ދިރިއުޅޭ  ރުއްގަސް  ވެސް  ތަންތަނަށް  ހިއްކާ  ބަނދަރުމައްޗަށާއި  ކަލަ 

އެޖެންޑާ   އެބައޮތް  އެކަން    19އަޅުގަނޑުމެންގެ  ނަރސަރީކޮށްގެން  އެއީ  ބެލެހެއްޓުން.  ފަރު  ވަލާއި  ޕްލޭނެއް  ގައި 

އެބަހުރި   އިނގޭތޯ. ރާއްޖޭގައި  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ދާންވީހެން  ޖާގަ. އެކަމަށް  ރަށްރަށް. ހަމަ  ކުރެވޭނެ  ބިން ހުރި 

ރުއް   ގަސް  އުސޫލުން އަޅުގަނޑުމެން މިސާލަކަށް ލ.އަތޮޅު މީހުންނަށް ފުރުޞާތުދޭންވީ ނަރސަރީކޮށްގެން  ވިޔަފާރި 

ވެސް. އެހެންވީމާ،   ލައިވްކުރޭ މީތި  އެބަ  ޓީ.ވީން  މީޑިއާ މިސާލަކަށް  ޖާގަ. ހަމަ އެގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން  ވިއްކާނެ 

ވެސް ވާހަކަދެއްކިދާނެ ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ޓީ.ވީއަށް. އެކަމަކު ވެސް މި ދަންނަވާ އެއްޗަކީ  ދެން އަޅުގަނޑަކަށް  

އިޝޫއަކަށްވި.   ބޮޑު  ވަރަށް  މީޑިއާއަށް  އުޅެގެން  ކަނޑަން  ރުއްތަކެއް  ދޭތެރެއިން  މި  ހުޅުދުއްފާރުގައި  މިސާލަކަށް 

އެ  70ފޫޓަށް    60ފޫޓަށް    50އެބަހުރި   އަރައިގެން  ހެދިފަ.  އިންސާނަކަށް  ފޫޓަށް  މިހާރު  އެއީކީ  ބެލެހެއްޓުން   

ބޮޑެތި   ހުރި  ތަނުގައި  ހިނގާ  މީހުން  މަގުމަތީގައި  ހަމަ  ދަންނަވަނީ  މި  އިނގޭތޯ.  އެއީކީ  ނޫން  ކުޅަދާނެކަމެއް 

ޖެހިގެން.   ކާށްޓަކުން  މަރުވި  އޮއްވާ  އަތުގައި  ދަރިފުޅު  ރަށްޓެއްސެއްގެ  އަޅުގަނޑު  ކުޑަފަރީ  ވާހަކަ.  ރުއްތަކެއްގެ 

ންވީމާ، އެ ދުވަސްވީ ބޮޑެތި ރުއްރުއް ނެގުން ވެސް އެއީ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. ހަމަ އެއާއިއެކީގައި އަދި އެއަކަށް  އެހެ

ކަންނޭނގެ.   ނޫން  ވެސް  ޙައްލެއް  އެއީކީ  އިންދުން  ކާއްޓެއް  މުޑި  ނުވަތަ  ކާއްޓެއް  ރުކެއް  ކުޑަކުޑަ  އެއްކަލަ 

ލާއި ފަރު ދިރުވީ ހަމަ ޢާއްމު ފަރުދުން، ޒާހިރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެ  އަޅުގަނޑުމެން ކުރީގައި ރަށްރަށުގައި އަސްލުގައި ވަ 

ވާހަކަ އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑުގެ ކާފަ އޮންނާނެ ރުއްގަނޑެއް. ބައްޕަ އޭތި ބެލެހެއްޓީ. އަޅުގަނޑު ބޮޑު ބޭބެ ހުންނާނެ.  

ބަލަ އޭތި  މީހުން  ރުއްގަނޑެއް. އެ  އަމިއްލަ  ވެސް  މީހެއްގެ  ދުވަސްވީ  ކޮންމެ  ރަށު  ހަމަ  ރުއް  ދެން  ކުދި  ހައްޓާނެ 

ޖަހާފައި ވަކި ވަރަކަށް ބޮޑުވީމަ އަނެއްކާ އެ ރުއް ހެދެވޭނެ ޖާގައެއްގައި އަނެއްކާ ބަދަލުކުރާނެ. އެ ގޮތަށް ބެލެހެއްޓޭ  

އަޅުގަނޑަށް   ނޯވޭ.  ވެސް  ހުއްދައެއް  ހެއްދުމުގެ  ރުއް  ނެތް.  ވެސް  ރުއްގަނޑެއް  ރައްޔިތުންގެ  މިހާރަކު  ނިޒާމެއް. 

އެހެން   ކޮންމެ  ފާހަގަވި  ކުރީގައި  ބަލައިލި  ގޮސް  ފަހަރު  މިދިޔަ  އަޅުގަނޑުމެން  ރަށުގައި  އަޅުގަނޑުމެން  ކަމެއް. 

ގެއެއްގައި އިންނާނެ ދެ ގަސް ތިން ގަސް ބަނބުކެޔޮ އިނގޭތޯ. މިހާރު އެއްވެސް ގެއަކު. އުތުރު ސަފުގައި އެއްކޮށް  

ކަނޑާލަ އަޅާލަން  ކޮޓަރިއެއް  ނެތް.  ވެސް  ގަހެއް  ބަބުކެޔޮ  އަޅުގަނޑުމެން  އެންމެ  ޙައްލަކަށް  މީގެ  އެހެންވީމާ،  ނީ. 

ތި   މިނިސްޓްރީއާ  ފިޝަރީޒް  އާއި  އީ.ޕީ.އޭ  އާއި  މިނިސްޓްރީ  އެންވަޔަރަންމެންޓް  ބޭފުޅުންނަކީ  ތި  ކަމެއް،  ކުރާނެ 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކަމަށް  މި  މިހާރު  ވެއްޖެއެއްނޫންތޯ  ގެންނަވަން  ޕްލޭނެއް  އަސްލުގައި  ބޭފުޅުން  ތި  ތިއްބެވީ. 

ކުރެވޭނީ ކޮންކަމެއްތޯ. ފަޅުފަޅު ވެސް ހިއްކާނެ. އެކަމަކާ އަޅުގަނޑުމެނަށް އިންކާރުކުރެވޭކަށް ނެތް. އެކަމަކު ހިއްކާ  

އަޅުގަނޑުމެން   ގޮތަކަށް  ކަހަލަ  ހެއްދޭނެ  އަލުން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ފަރުތައް  ހަލާކުވާ  އެ  ބަދަލުގައި  ތަނުގެ 
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އަސްލު ކުރަން  މަސައްކަތްތަކެއް  ދައްކަންވެއްޖެ  ވީނުންތޯއޭ  އަޅުގަނޑުމެން  ބޮޑަށް  ތަންކޮޅެއް  މިހާރު  ވާހަކަ  އެ   .

ކަންނޭނގެ. ތިމާވެށީގެ ވާހަކަދައްކައިގެން ވަރަށް ޖަޒުބާތީ ސްޕީޗްތައް އަޅުގަނޑު ވެސް ލައިގެން މި ކިޔަނީ އިނގޭތޯ.  

އަޅުގަނ މިހާރު.  ޒަމާންވެއްޖެ  ވަރަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ވާހަކަދައްކާތާ  މޮޅެތި  މިހާރު  ވަރަށް  ޢަމަލީގޮތުން  ޑުމެން 

 ކަންތައްތަކެއް ކުރަންވެއްޖެހެން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ. ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މެންބަރު   އިއްޒަތްތެރި  ޖަވާބެއް  ޤަބޫލެއްނުކުރަން  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ދެން  ކޮމެންޓަކަށްވާތީ  ޝުކުރިއްޔާ. 

ނޑު މެންބަރުންނަށް ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގެ ތެރެއިން އެންމެ ފަހު ފުރުޞަތު މިއީ  ބޭނުންފުޅުވާހެންނެއް. މިހާރު އަޅުގަ

ދާއިރާގެ ޖަވާބެއްދެއްވަން    ގެމަނަފުށި  ކުރު  ވެއްޖިއްޔާ  ސުވާލަކަށް  ދެން  އަރުވަނީ.  މި  މެންބަރަށް  އިއްޒަތްތެރި 

ކުރިން އެއްޗެއް ވިދާޅުވާން އަޅުގަނޑު  ފުރުޞަތުދީފައި ދެން ޤަރާރު ހުށަހެޅުއްވި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނިންމާލުމުގެ  

 ދޭނަން ފުރުޞަތެއް.

 

 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:

އެކިއެކި   އަދި  މިނިސްޓްރީތަކުންނާއި  އަދި  މެންބަރުން  ގިނަ  ވާހަކަދެއްކުމުގެ  މުޤައްރިރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

އެއްކޮށް   އަސްލު  މަސައްކަތްނުކޮށް  އަޅުގަނޑުމެން  މިއަކީ  ވެސް  ބަލާއިރު  ބޭފުޅުންނަށް  ހާޒިރުވި  ވުޒާރާތަކުން 

ދާއިރާއަ މި  ދާއިރާއެއްނޫން  އިން  އޭރުން    2006ކީ.  ދޫކޮށްލާފައި  މާނައަކީ  އޭގެ  ހެދިފަ.  ގަވާއިދެއް  އެބައިން  ގައި 

އުޅޭ   މި  ދިމާވެގެން  އަސްލު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ސުވާލަކީ  މަސައްކަތްކުރެވެއޭ. ދެން  އެބަ  މިކަމަށް  ވެސް  ފެށިގެން 

ތަންފީޛުކުރުމުގަ ގަވާއިދުތައް  ގާނޫނުތަކާއި  ހުރި  ހެދިފައި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ތަންފީޛުކުރަން  މައްސަލައަކީ  ނޫނީ  އި 

ގާނޫނުތައް   ހެދިފަ.  ގަވާއިދުތައް  އެބަހުރި  އޮތީ.  މި  މައްސަލައެއް  އޮތް  ލެވަލްގައި  ހުރި  މަސައްކަތްކޮށްފައި  މީހުން 

ފިޝަރީޒް   ހަމަ.  ހަދާ  އެބަ  ގަވާއިދުތައް  ހަމަ  ގާނޫނުން  ހަމަ  ވެސް  އީ.ޕީ.އޭއަކީ  އެބަހުރި.  ހެދިފައި  ވެސް 

ދާ. އެންވަޔަރަންމެންޓް މިނިސްޓްރީން ވެސް އެބަ ހަދާ. އެލް.ޖީ.އޭއިން ވެސް އެބަ ހަދާ.  މިނިސްޓްރީން ވެސް އެބަހަ

އެ   ކަމަށްވާތީ  ގެންދިއުން  ގަސް  މައްސަލައަކީ  އަސްލު  މިއުޅެނީ  އަޅުގަނޑުމެން  ބެލިޔަސް  ކަމަކަށް  ހުރިހާ  މި 

އަ މައްސަލައަކަށްނުވާތީ  އޮތީ. އެއީ  މި  ހޯދިފައި  މި  ޙައްލުކުރެވޭތޯ  އެބަޖެހޭ  މައްސަލަ  ގަސް ގެންދަން  ސްލު. އެއީ 

ތަންތަނަށް. އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ޔަޤީނުން އެނގޭ ކަމަކީ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢެއް އެ ރަށެއްގައި ހިންގާކަމުގައި ވާނަމަ  

ބިމެއް ސާފުކުރަން އެބަޖެހޭ ރަށުން. އެއީ ކިތަންމެ ކުޑަ ބިމެއް ނަމަވެސް ބިން ސާފުކުރަން އެބަޖެހޭ. އެހެންވެއްޖެ  
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މުގައިވާނަމަ އެތަނުން އެ ސާފުކުރާ ހުރިހާ ރުއްގަހެއް ކަނޑާފައި ކޮށާފައި ވަޅުލާންވީތޯ. އޭރުން ބަޖާކަށް ރުއްގަސް  ކަ

ރަށަކަށް   އެހެން  މިހާރު  ރަނގަޅޭ  މާ  އެއަށްވުރެން  އެކަމަކު  ނުފެންނާނެ.  އަޅުގަނޑުމެނަކަށް  މަންޒަރު  ގެންދާ 

ޤަތުގައި ވެސް ހަމަ ރާއްޖޭގެ ތިމާވެއްޓަށް ބަލާއިރުގައި އަދި ގުޅިފައި  ގެންގޮސް މި ގަސް އިންދީމަ. އެއީ އަސްލު ޙަޤީ

އޮތް ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ސަރަޙައްދެއް ކަނޑަށްވެފައި މި އޮތް އޮތުން ދޫކޮށް ބޮޑު ސަރަޙައްދެއް ފެހިވާން ލިބޭ ރަނގަޅު  

ވިޔަ ޤަބޫލު  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  ކޮންމެ  ހަމަ  ދެކެނީ  އަޅުގަނޑުމެން  ކަމަށް  ރާއްޖޭގެ  ފުރުޞަތެއް  ނުވިޔަސް  ސް 

ފަޅުތައް ހިއްކާނެ. ހުރިހާ ސަރުކާރަކުން ވެސް ހިއްކާނެ. އެހެންވީމާ، ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ސަރަޙައްދެއް ގްރީންކުރަން ލިބޭ  

ފުރުޞަތެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެނީ ހަމަ އެއް ރަށުން އަނެއް ރަށަށް ރުއްގަސް ގެންދެވޭނެ ރަނގަޅު އިންތިޒާމެއްގެ  

ނެ އޮތް ހެދިފައި އޮތުމަކީ. އެހެންވީމާ، މިއީ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ވެސް ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ކަމެއް  ދަށުން ގެންދެވޭ

ގޮތްތައް   އެ  އެހެންވީމާ،  އެބައޮތްކަން.  ހެދިފައި  ވެސް  މިހާރު  ގޮތްތަކެއް  ކުރެވޭނެ  މިކަން  ކުރާނެކަން.  މިކަން 

ހޯދަން ޙައްލެއް  މައްސަލައަށް  ޢަމަލުނުކުރާ  ހުރިހާ  އަޅުގަނޑުމެން  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތްތަކަށް  އެ  އެހެންވީމާ،  ވީ. 

އެހެންވީމާ،   ނުދެކެން.  އަޅުގަނޑު  ކަމަކަށް  މައްސަލައެއް  މާބޮޑު  މިއީ  ފެށީމާ  ޢަމަލުކުރަން  އެކުއެކީގައި  އެންމެން 

 ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ސްޓްރީން ޑރ.ނަޞީރު. އެންވަޔަރަންމެންޓް މިނި

 

 ރު ވާހަކަދެއްކެވުން: ނަސީهللا ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ޢަބްދު  ގެންޓް މިނިސްޓްރީންއެންވަޔަރަންމެ

ފާހަގަކުރައްވާފައި އެބައޮވޭ އިނގޭތޯ މިކަމާ   ޤަރާރުގައި  އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަށް ކުރުކޮށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވީ މި 

އެ ގަވާއިދަށް   ކުރަމުންދާތީ  މި ކަންކަން  ޚިލާފަށް  ރޫޙާ  މަޤްޞަދާއި  ގާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކުގެ  ހެދިފައިވާ  ބެހޭގޮތުން 

މަސައްކަތްކޮށްގެން  ގެންނަން  އަޅުގަނޑުމެން،    އިޞްލާޙު  ދެން  ވާހަކަ.  އޮތް  ނުގޮއްސަ  ކުރިއަށް  އެކަން  އަދި 

ފޯރަމްގައި   ބޭއްވުނު  ބައިވެރިވެގެން  ރައްޔިތުން  ބޭއްވުނު  އެ  ފަހުން  އެންމެ  ބޭނުންވަނީ  ދަންނަވާލަން  އަޅުގަނޑު 

ބަދަލުކޮށްގެ ގާނޫނަކަށް  ގަވާއިދުވަނީ  މި  މިހާރު  އެއްގޮތަށް  ވާހަކަތަކާ  ދެކެވުނު  ނިމިފައި  ނިންމުނު،  ލިޔެވި  ން 

ގާނޫނެއްގެ   މި  ފޮނުވާލެވޭވަރު،  ގަވާއިދު  މި  އަވަހަށް  ވަރަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހަމަ  ގާތްގަނޑަކަށް  މިހާރުވަނީ. 

 ގޮތުގައި ފޮނުވާލެވޭވަރަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައި އޮތް ވާހަކަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވީ. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެންމެ ޑިސްކަޝަން ކޮންކްލޫޑްކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން އެއްޗެއް ވިދާޅުވާން. އާދެ! ކެންދޫ ދާއިރާ

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކުރިއަށް   ހިއްކަންޖެހިދާނެ.  ބިން  ރާއްޖޭގައި  އާދެ!  މުޤައްރިރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް 

ޤުބަލުގައި ވެސް ހިއްކަންޖެހިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުގެ މި އުޅޭ އިޝޫއަކީ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ބިން  މުސްތަ

ގުރައިދޫ   ހަލާކުކޮށްލާފައި  މާފުށި  ނުޖެހޭ.  ހަލާކުކޮށްލާކަށް  ފަރު  އޮތް  ރަށެއްގައި  ކޮންމެ  ނުޖެހޭ.  ހިއްކާކަށް 

އް ހަލާކުކުރާކަށް ނުޖެހޭ. ބިން ހިއްކަންޏާ އެއް ދިމާއެއްގައި ރާއްޖޭގެ  ހަލާކުކޮށްލާފައި މާލެއަތޮޅުގައި ހުރި ހުރިހާ ރަށެ 

ކުރެވިދާނެ   އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  އެއީ  ހިއްކަންވީނޫންތޯ.  ބިމެއް  އެއް  ދޭވަރުގެ  އެންމެންނަށް 

އަ ކަމެއް. ދެން  ގެނެވިދާނެ  ހަމަ  ކޮންސެންސަސް  އެންމެންނަށް  މި  ކަމެއްހެން. އަޅުގަނޑުމެން  ދަންނަވަން  ޅުގަނޑު 

ހަމަ   ފާހަގަކޮށްލީ  ކުރިން  އަޅުގަނޑު  ބައިވަރު.  އެބަހުރި  ބިންތައް  ހުރި  ހިއްކާފައި  ވެސް  މިހާރު  ވާހަކައަކީ  އުޅޭ 

ހިއްކާފައި   ރާއްޖޭގައި ބިން  ކަމެއް.  ކިޔާނެ  މިހެން  ތުޅާދޫ، އޭދަފުށި، ތިނަދޫ  ކުޅުދުއްފުށި، ހިންނަވަރު، ނައިފަރު، 

އްވެސް ކަމެއް ނުކޮށް ދޫކޮށްލާފައި މި ހުރީ. މި ތަންތަން ނާސަރީއަށް ވެސް ބަދަލުކުރެވިދާނެނޫންތޯ.  ހުރި ބައިވަރު އެ

ބަދަލުކޮށްގެން   ނާސަރީތަކަކަށް  އެ ތަންތަން  ކަމަށްވަންޏާ  ކުރާ  އެކަން  ކޮމާޝަލައިޒްކޮށް  އެއީކީ  މައްސަލައެއް ނެތް 

ޖެހޭނީ އެ ގޮތަށްކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން. އަޅުގަނޑު    ސިސްޓަމެޓިކްކޮށް މިކަން ކުރެވިދާނެ. ހަމަ ކުރަން ވެސް 

ކުރަންޖެހޭ.   އެކަން  އެއްޗެއް.  ކަނޑަންޖެހޭ  ރުއްރުކަކީ  ހުންނަ  ފޯދިފައި  ކޮޅުން  ހަމަ  ޤަބޫލުކުރަން  ވެސް 

ދި  ރަށަށް  ފަޅު  އަޅުގަނޑުމެން  ރަށްރަށުގައި  ތަނެއް.  އެކަންކުރާ  ނުކެރޭ  އަޅުގަނޑުމެނަކަށް  ޔައިމަ  އެހެންނަމަވެސް، 

ފެނޭ ކޮޅުން ފޯދިފައިހުންނަ ބައިވަރު ރުއްރުއް އެބަހުރި. އޭގެ ނަތީޖާއަކަށް ވެގެންދަނީ ދަށުން ހެދެންޖެހޭ ރުއްރުކަށް  

ވެސް   ކުރަން  ހަމަ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ގޮތުގައި  އިންޑަސްޓްރީއެއްގެ  އެހެންވީމާ،  އެބަހުރި.  އަރައިނުގަނެވިފައި 

އަޅުގަނޑުމެ ކަމެއްހެން.  ޙަޤީޤަތުގައި  ރަނގަޅު  އެބައެނގޭ  ބެލީމަ  ރިސަރޗްތަކަށް  ސައިންޓިފިކް  މިހާރުގެ  ންނަށް 

ހަމަ   ރަނގަޅުކަން.  ވެސް  އެއަށްވުރެން  ރަނގަޅުކަމަށް،  އެހާ  ރަނގަޅުކަން.  ހަމަ  ކާށިތެޔޮ  ތެލަށްވުރެން  ޒައިތޫނި 

ންވީ ކަމެއް ނޫން. ހިއްކާފައި ހުރި  އިންޑަސްޓްރީއެއްގެ ގޮތުގައި ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން ނުކުރާ

ޕްލޭންކުރަން   އަޅުގަނޑުމެން  އެވަނީ.  ދުކޮށްލާފައި  ކަމެއްނުކޮށް  އެއްވެސް  ބައިވަރު  އޮތީ  ވެސް  މިހާރު  ބިންތައް 

އަހރު ކުރިން ހިއްކާފައި ހުރި ބިންތައް އެ ހުރިއްޔޭ ހުރި    10އަހަރު ދުވަސް ކުރިން    12ހިނގާށޭ އަޅުގަނޑުމެން.  

ކާފައި ހުއްޓާ އަނެއްކާ ހަމަ އެއް ރަށް ހަލާކުކޮށްލަން. އަނެއްކާ ޖެހިގެން ރަށު މީހުން ބުނީމަ އެ ރަށް  ގޮތަށް. ހިއް
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ކޮންމެ   ހަމަ  ދެން  ތިބެންވީހޭ.  ދޫކޮށްލައިގެން  އަޅުގަނޑުމެން  ދާން  ކުރަމުން  ކުރަމުން  އެހެން  ހަލާކުކޮށްލަން. 

ކޮންމެވެ  އަޅުގަނޑުމެން  ކުރާނެ.  މިކަން  ވެސް  ކަމަށް.  ސަރުކާރެއް  މި  އަންނަންޖެހޭ  ނިމުމެއް  ހިސާބަކުން  ސް 

އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ އަޅުގަނޑުމެން ކިޔަވަން އުޅޭއިރު ގުލްޝަންކިނާރާއާ ޖެހިގެން ހުންނާނީ ކިނާރާ  

ޅުނިއިރު.  ހައުސް. އޭރުގައި އެންވަޔަރަންމެންޓްގެ ވާހަކަދައްކަވާނީ މ ޒ އެކަނި އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑުމެން ކިޔަވަން އު

ހުރި މީހަކު އެބަފެނޭ. މީހުންތައް   އެބަފެނޭ. ދެން  މުޙައްމަދު  އެބަފެނޭ.  އެބަފެނޭ އާދަމް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިއަދު 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގޮތުގައި  އިޝޫއެއް  މިހާރު  މާނައަކީ  އޭގެ  އެބައާދޭ.  މީހުން  ވާހަކަދައްކާ  މި  އެބައާދޭ. 

ވާހަކައެއް.   މިކަން އެބަހިނގާ. އެހެންނަމަވެސް، ސޯޝަލް    4މީގެ  ފާހަގަކުރެވެނީ. ރަނގަޅު  އަހަރު ކުރިން ވެސް 

ވަކިން   ތެރެއިން  ކަމެއްގެ  ހުރިހާ  މި  ޕަބްލިޝްކުރަން،  އަޅުގަނޑުމެން  ނަގާފައި  ފޮޓޯތައް  ގިނަވުމާއި  މީޑިއާ 

 ވެސް ޤަބޫލުކުރަން  ޚާއްޞަކޮށް އަޅުގަނޑުމެން އިޝޫއެއްގެ ގޮތުގައި މިކަން ފާހަގަކުރެވިގެން މި ދިޔައީ. އަޅުގަނޑު

އޭގެ ކުރިން ވެސް މި ކަން ހަމަ ހިނގާފައި އެބަހުރި. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުގެ ނިންމާލަމުން ވެސް ދަންނަވަން އޮތީ  

އަޅުގަނޑުމެން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މި ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތަށް މި ވާހަކަދައްކާ ދައްކާ ނުތިބެ އަޅުގަނޑުމެން މިއަށް  

ހޯދަން ކުރަނީ  ޙައްލެއް  ވެސް  އުއްމީދު  އަދި  ޤަބޫލުކުރަނީ  އަޅުގަނޑު  ޤަބޫލުކުރަން،  އަޅުގަނޑުމެން  އެބަޖެހޭ.   

ކަމަކަށް.   ޙައްލެއް ހޯދޭނެ  މިކަމަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެކުގައި މަސައްކަތްކުރެވިއްޖެ ކަމުގައިވާނަމަ  އަޅުގަނޑުމެން 

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން 

ބޭފުޅުން   ހުރިހާ  ޤަރާރަށް  ފާހަގަކުރެވުނީ  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގޮތެއްގައި  ޖުމްލަ  ކަންތައްވާނެގޮތަކީ  ދެން  އާދެ! 

ސީރިއެސްކޮށް   ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން  މައްސަލައަކީ  އަދި  ކަމާއި  ޤަރާރެއް  މުހިންމު  ކަމާއި  ތާއީދުކުރައްވާ  ވެސް 

އެ ކަމެއްކަން.  މި  ބަލަންޖެހޭނެ  އަޅުގަނޑަށް  ކަމަށް  ބަލައިގަންނަ  ހަމަ  ޒާތުގައި  އޭގެ  ޤަރާރު  އެ  ހެންވީމާ، 

އެހެން   އަދި  މަޢުލޫމާތާއި  އެބަހުރި  އިޞްލާޙުތަކެއް  ހުށަހެޅުއްވި  މުއައްސަސާތަކުން  ބައެއް  ދެން  ފާހަގަކުރެވުނީ. 

ޓެކްސް ޤަރާރުގެ  މައި  އިޞްލާޙުކުރާނަން  ކަންކަން އަޅުގަނޑުމެން  ކަމަށް އިތުރަށް  ގޮތްގޮތަށް. އެ  މި  ޓްގައި. ދެން 

ކޮމިޓީގައި   އެހެންވީމާ،  ފާހަގަކުރައްވައިފި.  ބޭފުޅުން  ތި  ފިޔަވަޅުތައް  ބައެއް  އެޅިދާނެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ރެކޮމަންޑޭޝަންސްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެން އެ ކަންކަން ޑްރާފްޓްކުރާނަން. އޭގެ ފަހުގައި އަނެއްކާ އަޅުގަނޑުމެން  

ރިޕޯޓް މެއް ބައްދަލުވު ކޮމިޓީން  ބާއްވާފައި  މި      އޭގައި  ދެން  ހުށަހަޅާނީ.  އަޅުގަނޑުމެން  ތަޅުމަށް  ފާސްކުރައްވާފައި 

ގޮވާލުންތައް   ގޮވައިލާ  އެ  ކަމަށްވާތީ  އިދާރާ  ތަންފީޛީ  ސަރުކާރަކީ  އޮތީ  މި  ހަމަ  ގޮތެއްގައި  މައިގަނޑު  ގޮވާލުން 
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ރައްޔިތުންގެ  ތަންފީޛުކޮށްދެއްވުމަށް  ފަރާތުން  އެ  ސަރުކާރުގެ  ފާސްކުރައްވަންޏާ ކުރައްވާނީ. އެހެންވީމާ،  މަޖިލީހުން   

ތި   ޝުކުރިއްޔާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އިނގޭތޯ.  ގޮތް  ވާނެ  ދެން  ދަންނަވައިލީ  ޓަކައި  މަޢުލޫމާތަށް  ބޭފުޅުންގެ  ތި  ވާހަކަ 

ޚިޔާލުފުޅުތަކަށާއި މަޢުލޫމާތުތަކަށާއި އަދި މިކަމަށް ބެހެއްޓެވި ޝަޢުޤަށް ޓަކައި. ވަރަށް  ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ    ދެއްވި 

 އިނގޭތޯ. ވައްސަލާމްޢަލައިކުމް.  

__________________ 

 




