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 { ޢަބްދުލްމުޣުނީދާއިރާެގ މެްނބަރު   ތިަނދޫ އުތުރު؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކޮމެޓީެގ   މި  ާއދެ!  ެއއީ  ބައްދަލުވުން،  ިމއަދުެގ  ކޮމެޓީެގ  ސަބް  ކޮމެޓީެގ  އިޤުތިޞާދީ  އާދެ،  ވަނަ    2` 

ިއއްޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ  މެދު  މާފަންނު  މެންބަރުންނަކީ،  ތިބި  ހާޒިރުވެ  މިކޮމެޓީެގ  މިވަުގތު  މަރުޙަބާ.  ބައްދަލުވުމަށް 

މެންބަރު ނާޒިލް. މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ އަދި    މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު. ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ

ެގންދާ   ކުރިއަށް  މި  ައޅުަގނޑުމެން  ކޮމެޓީއަށް  މި  މި  އާދެ!  މުޣުނީ.  ޢަބްދުލް  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  އުތުރު  ތިނަދޫ 

ކޮވިޑު ރަށްރަށުަގ  19-މައްސަލައަކީ  ފަރާތްތަކާއި،  ެގއްލިފަިއވާ  އަދި  ގެއްލޭ  ވަޒީފާ  ުގޅިެގން  އާމްދަނީ ާއ  ިއ 

ނުލިބިދާނެކަމުެގ ބިރު ހީވެފައި ތިބި ރައްޔިތުންނަށް ތަސައްލީއެއް ހޯދައިދިނުމަށް އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތައް ބަޔާންކޮށް،  

މަޑަވެލި ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ފިރުޝާން ފޮނުވާފައިާވ ސިޓީ ދިރާސާކޮށް ެއއަށް ައޅުަގނޑުމެން 

އާދެ!   ނިންމުން.  ވަނީ  ޮގތެއް  އަޅުަގނޑުމެން  ބައްދަލުވުމުަގއި  ބޭއްވި  ފުރަތަމަ  އަޅުަގނޑުމެން  ުގޅިެގން  މިކަމާ 

ވަނީ   މަޢުލޫމާތުތައް  ލިބުނު  އެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އިއްޔެ  އަދި  ހުށަހަޅާފަ.  ފަރާތްތަކަށް  އެކި  ހޯދުމަށް  މަޢުލޫމާތު 

ައޅުަގނޑު   އެހެންވީމާ،  އިދާރީމޭޒުން.  ހިއްސާކުރެވިފައި  މަޢުލޫމާތުތަކާއި،  ުގރޫޕުަގއި  ލިބިފައިހުރި  މިހާރު  އެދެނީ 

މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން ޮގސްފައި ތިބި ހިސާބު އިދާރީމޭޒުން ކުޑަ ޚުލާސާެއއް ދެއްވުމަށް. އޭެގފަހުަގއި އަޅުަގނޑުމެން  

ޅުަގނޑު އެއާ ބެހޭޮގތުން ޮގތެއް ނިންމާނަން. ޝުކުރިއްޔާ. މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދަށް އަ

 ފުރުޞަތު އަރުވަން.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު 

އެންޑް   ފިޝަރީޒް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ުގޅިެގން  މަސަްއކަތްތަކާ  ކުރިއަށްެގންދިޔަ  ކޮމެޓީން  މި  ޝުކުރިްއޔާ.  އާދެ! 

މެރިން ރިސޯސަސް ެއްގރިކަލްޗަރ އިން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފޮނުވާފަިއވާ ސިޓީަގއި އަދި މީަގިއ ހިމެނޭ، އެނެކްސް  

ފަޅުރަށްތަކާއ1ި ހުށަހަޅާ  ކުރުމަށް  ދަނޑުވެރިކަން  ފުޅާކުރެވިދާނެ    ،  ދަނޑުވެރިކަން  އެ  އަދި  ރަށްތަކާއި  ސިނާޢީ 

މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މި ސިޓީ  އެހެންނަމަވެސް،  އެބަޮއތް.  ފޮނުވާފައި  ިމނިސްޓްރީން  ރަށްތަކެއް  ދިރިއުޅޭ  މީހުން 

މިއޮތީ   ެއއްކޮށް  16ފޮނުވާފައި  ދިއުމާ  ުމއްދަތެއް  ފުދޭވަރެްއެގ  އެހެންނަމަވެސް،  ހިސާބުގައި.  މިކަމުަގިއ  ޖުލަިއ   ،

މިހާރު މި ރަށްތަކަށް ޢަމަލުކުރަމުންދަނީ ކޮން އުސޫލަކަށްތޯ ދެވިފަިއވޭތޯ ބަލަިއ ކަށަވަރުކުރުމާއި އަދި ނުދީވާނަމަ މި 

މަސްވެރިކަމުެގ   ނުވަތަ  ދަނޑުވެރިކަން  ކުރާ،  މަސައްކަތް  މި  ދިރިއުޅޭ  ކައިރީަގއި  ރަށް  އެ  ވީހާވެސް  ރަށްތައް 

މަސަްއކަތްކުރާ  ބޭނުންާވ  ސިނާޢަތުަގއި  އެ  ނަމަވެސް،  ބަޔަކަށް  އެކަހަލަ  ނުވަތަ  މީހުން  ހިްއކާ  މަސްކައްކާ   
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ފަރާތްތަކަށް މި ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމަށް އެްގރިކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީ މެދުވެރިކޮށް އިޢުލާނުކުރަން އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން 

އާ ުގޅިެގން އިޤުތިޞާދީ   19-ތަށް ކޮވިޑުރަށެްއ. ވަުގތުން ަވުގ  23މި ނެތްނަމަ. މި ހިމެނޭ ލިސްޓުަގއި އެބަ ހިމެނޭ  

ަގއި ހިމެނޭ ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް   1މި ދަތިކަމުން އަރައިަގތުމަށް ރައްޔިތުންނަށް މަުގފަހިކުރުމަށް މި އެނެކްސް  

ަގިއ  ހުށަހަޅާ ފަޅުރަށްތަކާއި އަދި ސިނާޢީ ރަށްތަކާ. ދަނޑުވެރިކަން ފުޅާކުރެވިދާނެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކުެގ ލިސްޓު

މި ހިމެނެނީ ހއ. މަނަދޫ، ހއ. ހުވަހަންދޫ، ހއ. މުލިދޫ، ށ. ކަކާއެރިދޫ، ށ. ނެއޮށް، ށ. ނަރުރިނބިދޫ، ނ.  

ކަޅައިދޫ، ނ ތޮޅެންދޫ، ނ. ޯގބިލިވާދޫ، ބ. މާްއޑޫ، ޅ. ޅޮސްއުފުރި، އދ. އަރިއަދޫ، ދ. މާދެލި، ތ. ހަނިމީދޫ، 

ން، ގދ. ޮއއިމިިގއްލާ، ގދ. ކަނަންދުވާ، ގދ.  ލ. ހުޅިޔަންދޫ، ލ. ދުނބުރި، ލ. ާގދޫ، ގއ. ދިޔަދޫ، ގދ. ަގ

ރަށް މިހާރުެގ ސްޓޭޓަސް އޮތްޮގތް އޮޅުންފިލުަވއި، މީަގއި އެްއޮގތަށްކަށްވެސް    23ވުހޭހުއްޓާ، ގދ. ތިކެލޮންޑާ، މި  

މަސައްކަތްތަކަށް   ސިނާޢީ  އަދި  އިޤުތިޞާދީ  ަވސީލަތްތައް  މި  ބިމާއި،  މި  ވަނީނަމަ  ނުދާކަމުަގއި  ބޭނުންކުރަމުން 

ހުށަހަޅަން އެ މިނިސްޓްރީއާއި ކަާމ    19-ވިޑު ކޮ ހުޅުވާލުމަށް އަޅުަގނޑު  ފުރުޞަތު  މި  ުގޅިެގން ރައްޔިތުންނަށް  އާ 

 ބެހޭ ދާއިރާއާއި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު. އެޮގތަށް އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މެންބަރު   ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މެދު  މާފަންނު  ަގބޫލުކުރާޮގތުަގއި  އާދެ!  ައޅުަގނޑު  ކަންތައް  ހުށަހެޅުއްވި  ެއ 

އެނެކްސް   ފާހަަގކޮށްފަ.  ރަށްތަކެއް  މިހާރުމިވަނީ  ހުޅުވާލާ   1މިނިސްޓްރީން  އެކަމަށް  ފާހަަގކުރަނީ  އެ  ަގއި 

ނިންމުމެއް ކޮން  އޮތީ  ނިންމާފައި  މިނިސްޓްރީން  ބެހޭޮގތުން  ރަށްތަކާ  މިހާރު  ެއކަމަކު  ޮގތަށް.  ތޯ  ރަށްތަކެއްެގ 

އެީއ   އަޅުަގނޑުމެން  ެއޮގތަށް  އެހެންވީމާ،  ހުށަހަޅަނީ.  ެއ  ޮގތުަގއި  ަގބޫލުކުރެވޭ  އަޅުަގނޑަށް  ބައްލަވަންކަންނޭނޭގ 

ނޫނީ   އަރުވާނަން.  ފުރުޞަތު  ބޭފުޅަކަށް  އެހެން  ތާއީދުކުރަން  ެއއަށް  އަޅުަގނޑު  ކަމުަގިއވަނީނަމަ  ހުށަހެޅުމެއް 

ބުނަން. ެއއްޗެކޭ  މޭޒުން  އިދާރީ  މެންބަރު އަޅުަގނޑު  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ދެކުނު  ހިތަދޫ  )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(   ..

 އިބްރާހީމް ނާޒިލްއަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނާޒިލް

ޅުމަށް އަޅަުގނޑު ތާއީދުކުރަން. އަދި ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ހުށަހެ

އޭަގިއ   ނެތިއްޔާމު.  އިޢުތިރާޟެއް  މެންބަރުެގ  އިއްޒަތްތެރި  ބޭނުން  އިތުރުކޮށްލަން  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  އޭަގއި 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެކީަގއި  އެއާ  އޮތިއްޔާ  ޓަިއމްލައިނެއް  ނޫނިްއޔާ  ތާވަލެއް  ެގންުގޅުއްާވ  މިނިސްޓްރީން 
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އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވެސް މީަގއި މަޢުލޫމާތު ލިބޭޮގތުަގއި މީެގ ވަރަށް ިގނަ ދަތިތަކެއް އެބައާދޭ.    ހިއްސާކޮށްދެްއވާށޭ.

މިހާރު  އަންނަނީ.  މި  މަޢުލޫމާތު  ހިސާބަށް  އަޅުަގނޑުމެންނާ  އޮތްކަމަށް  ހުއްޓިފައި  ކަންތައްތަކެްއ  އިން  އެލް.ޖީ.އޭ 

ކައުންސިލެްއވީ ޓްރާންސެޝެނަލް  ިމއީ  ކައުންސިލަކީ  މިހާރު މިއޮތް  އެލް.ޖީ.ޭއއިން  ކައުންސިލުތަކަކަށް  ހުރިހާ  މަ 

އަންާގފައި އޮތީ ބިންތަކާ، ިމކަހަލަ ކަންތަކުަގއި މުޢާމަލާތު ކުރެވޭނީ އެލް.ޖީ.ޭއެގ ވަކި ހުއްދައެްއެގ ދަށުން ކަމަށް. 

ބޭ ދޫކުރަން  ުގޅިެގން  ކޮވިޑާ  މި  ހަމަ  ވެސް  ދާއިރާަގިއ  އަޅުަގނޑުެގ  ެވސް  އަޅުަގނޑަށް  ނުންވި،  އެހެންވީމާ، 

އެލް.ޖީ.ޭއއިން   އޮތީ  ނުެގންދެވި  ކުރިއަށް  އަދިެވސް  ކަންތަކުަގއި  ބިންތަކާއި  ބޭނުންވި  ދޫކުރަން  ދަނޑުވެރިކަމަށް 

އެ  އޮތިއްޔާމުން  އެްއޗެްއ  ތާވަލެްއ  މިކަހަލަ  ައޅުަގނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  ނުލިބި.  ހުއްދަތަކެްއ  ބައެއް  ލިބެންޖެހޭ 

މަޝް އިތުރަށް  އެކީަގއި  ކޮިވޑުެގ  ބޭފުޅުންނާ  ޙާލަތުގައި،  މި  ައވަހަކަށް  ވީހާވެސް  ރަްއޔިތުންނަށް  ކުރެވިެގން  ވަރާ 

ޙާލަތުަގއި މިކަމުން މަންފާއެްއ ލިބޭ ކަހަލަ ޮގތަކަށް މިކަން ކުރިއަށް ެގންދަން ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ހުށަހެޅުއްިވ  

ެއ  ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ހަމަ ތާއީދުކުރަން. އަދި އެާއއެކީަގިއ އެ ހު ށަހެޅުމަށް މެންބަރުެގ އިޢުތިރާޟު ނެތިއްޔާ 

 ތާވަލުވެސް އަޅުަގނޑުމެންނާިއ ހިސާބަށް ެގނެސްދިނުމަށް އިތުރުކޮށްލާ ވާހަކަ ެވސް ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިޟާ ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާެގ މިލަންދޫ

އޮތް   ފޮނުވާފައި  ރިސޯސްއިން  މެރިން  ފިޝަރީޒް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ސާފުކޮށްލަންވެެގން.  ކަމެއް  އަޅުަގނޑު 

އަނެކްސް   ަގނޑުަގއި  އެންމެފަހު  ކަރުދާހުަގއި  ކުރެިވފައިވާ  އެޓޭޗް  މި  1ސިޓީއާެއކީަގއި  މީަގއި  ދެން  ޮގތުަގއި.  ެގ 

ން މި އުޅެނީ ީމެގ ލިޔެފައި އޮތް ެއއްޗަކާިއ މީެގ ލިސްޓުަގިއ ހުރި ރަށްތަކާިއ އޮންނަ އެތިން އަޅުަގނޑަށް ސާފުނުވެެގ

ކިޔާފަިއ   ރަށްތައް  ދިރިއުޅޭ  މީހުން  މި  ކޯއްޗެއްތޯ.  މޭޒުން.  އިދާރީ  ސާފުކޮށްލައިދީފާނަންތޯ  އަޅުަގނޑަށް  މިކަން 

އްޗެއްކަން ައޅުަގނޑަށް އެހާ ރަނަގޅަށް  އަނެއްކާ ހުށަހަޅާ ފަޅުރަށްތަކުެގ ލިސްޓު ކިޔާފައި އޮތީމަ މިއީ ކިހިނެްއވާ އެ 

ސާފުނުވެެގން މި ުއޅެނީ. އެންމެފަހު ަގނޑު. ޝުކުރިްއޔާ ުމޤައްރިރު. މި ލިސްޓަކު ނެތް އަޅުަގނޑަކަށް ހިެއއް ނުވޭ  

އެންމެ ރަށެއް ވެސް މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް އިނޭގތޯ. ދެން އެކަމަކު މި ހުށަހަޅާ ފަޅު ރަށްތަކުެގ ލިސްޓު އެބަ އޮތް  

ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފަޅުރަށްތަކާއި ސިނާޢީ ރަށްތަކާއި އަދި ދަނޑުވެރިކަން ފުޅާކުރެވިދާނެ    1އެނެކްސް  

ނަންބަރު   ހުރި  އައިްއސަ  ފަހަތަށް  ލިޔެފައި  އެހެން  ރަށްތައް.  ދިރިއުޅޭ  މީހުން   23މީހުން  ވެސް  އައިއިރު  ަގިއ 
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ފެ މީެގން  ނުފެނެއޭ.  ރަށެއް  ެއއްެވސް  ހުށަހަޅާ  ދިރިއުޅޭ  ދެން  ފެންނަނީ.  ފަޅުރަށްތަކޭ  މި  ހުސް  ހަމަ  ންނަނީ 

ފަޅުރަށްތަކުެގ ލިސްޓު ޖަހާފައި އެބަ އިނދޭ. މީހުން ދިރިުއޅޭ. މިހާރު މި އެނެކްސްަގއި ޮއތް އެްއޗަކާއި މި ލިސްޓާއި  

އަޅު އެހެންވެެގން  ޖެހޭ.  އެބަ  ކަމެއްތޯ ސާފުކުރަން  އިން  ކިހިނެްއެވފައި  މިއީ  ކުޑަކޮށް  ދިމާނުވާތީވެ،  ހަމަ  ަގނޑަށް 

އޮޅުންއަރާތީވެ ވަރަށް ބަލައިެގން ވެސް މި އެތި ސާފުނުވެެގން. އިދާރީ މޭޒުން މިކަން ސާފުކޮށްލަދެއްިވއްޔާ ވަރަށް  

 ރަނަގޅު.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ތެއް މިލަންދޫ ދާއިރާެގ އިދާރީ މޭޒުން އެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ބޭނުންވި ކަންތައް ސާފުކޮށްލަދެން. ދެވަނަ ފުރުޞަ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިޟާ ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާެގ މިލަންދޫ

ހަމަ   އަދި  ރަށެއް  އެްއެވސް  ޮގތުަގއި  ރަށްރަށުެގ  ދިރިއުޅޭ  މީހުން  ދެން  އަޅުަގނޑަކަށް  ލިސްޓުން  މި  އަދި 

ަގނޑެްއގައިތޯ އިނީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުަގއި ދަނޑުވެރިކަން ފުޅާކުރެވިދާނެ  ލައްވާނުލަިއެގން މި ުއޅެނީ. ކޮން  

ެއކަން ފޮނުވާލަދެްއވަފާނަންތޯ ނުވަތަ ؟ ބިން ބޮޑު އެއްވެސް ރަށެްއެގ ލިސްޓެއް އެބަ އޮތްތޯ އޮތިއްޔާ އަޅުަގނޑަށް 

 ؟ސާފުކޮށްލަދީފާނަންތޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.އިބްރާހީމް ރަޝީދަމެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާެގ  މާފަންނު މެދުއާދެ! 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރަޝީދު އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ  މެދު މާފަންނު

ހިމެނޭތީވެ  މަޢުލޫމާތެއް  ފޮނުވާފައިާވ  އޮތޯރިޓީން  ަގވަރމަންޓު  ލޯކަލް  މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެން  މިއާއެްއކޮށް  އާދެ! 

ހުށަހަޅާ  ޮގވާންކުރުމަށް  ފަޅު  ދޫކުރުމާއި  ބިން  ކުރުމަށް  ދަނޑުވެރިކަމަށް  ކައުންސިލުތަކުން  މި  ދަންނަވާލަން. 

ފަރާތްތަކުެގ މައުލޫމާތު ޝީޓުެގ މީަގއި ހިމެނޭ ރަށްތަްއ އެބަ ހިމެނޭ ހއ.ބާރަށް. އެހެން ޮގސް މޮޅަދޫ، ވަރަށް ިގނަ.  

ދަނޑުވެރި ނެތިެގން  ޕްލޭނެއް  އެއްވެސް  އެހެންނަމަވެސް،  ފަރާތުން  ކައުންސިލު  ދޫކުރުމަށް  ބިން  ކުރުަމށް  ކަން 

ޕްލޭނެއް ނެތުމާއި ުގޅިެގން ނުކުރެވިފަިއ ހުރި ކަންތައް. އެހެންނަމަވެސް މި އިސްތިސްނާ ހާލަތެއް ކަމަށް ައޅުަގނޑު  
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ޅާފައި ދަނޑުވެރިކަން  ދެކެނީ. މި ވަުގތަކީ އަދި ޕްލޭނެއް ނެތަސް ވަުގތީ ޮގތުން ނަމަވެސް ވަކި މުއްދަތެއް ކަނޑައަ

ކުރެވިދާނެ   އައީމަ  ރާއްޖެ  ހާލަތަކަށް  އާއްމު  ޕްލޭނަކީ  މި  ދޭނެ.  ބިން  ކުރަން  މަސައްކަތެއް  އިޤުތިޞާދީ  ކުރަން، 

ވަޒީފާތަކަށް   އެ  ހުއްޓިފަ.  ހިންުގން  އޮންނަނީ  މި  ޮގތެއްަގއި  އާއްމު  ސަރުކާރުެގ  މިހާރު  ހުރީ.  މި  ޕްލޭންތަކެއް 

ނީ ބައެްއ ދުވަސް ދުވަހު. ސިވިލް ސަރވިސް ވެސް މުްއދަތުތަކެއް އޮވޭ. އެހެންވީާމ،  ނިކުންނަން ވެސް މި އޮންނަ 

ޕްލޭނެއް ނެތް  ޖެހޭ  އެބަ  ަވުގތު  މި  ހުރޭ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑުމެން  ދަތިތަކާ  ފަރާތްތަކުެގ  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ 

ތަކުަގއި ހުރި ބިންތައް ވަުގތީ ޮގތުން ވެސް  ނަމަވެސް، އުލިަގމު، ހޯރަފުށި، ދިއްދޫ، އިހަވަންދޫ. މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށް

ބޭނުންކުރެވޭނެ ބިން އޮތް ރަށްތައް. ބިން ނެތް ތަންތާކުން ނުކުރެވޭނެ. ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ބިން އޮތް ރަށަކުން  

ތެރޭަގ މިކަމުެގ  އަޅުަގނޑުމެން  ދަންނަވަިއެގން  މިނިސްޓްރީއަށް  އުސޫލުތަކެއް  ދޭނެ  ވެސް  ޮގތުން  ަވުގތީ  އި  ވިްއޔާ 

ނެތިެގން   ޕްލޭނެއް  އެހެންނަމަވެސް،  މައުލޫމާތުތަކެއް.  ިގނަ  ވަރަށް  މިއީ  މިހާރު.  ޖެހޭ  އެބަ  ބަލަން  ފެނޭތޯ  ޮގތެއް 

އަޅުަގނޑަށް   ުގޅިެގން  މިއާއި  އަދި  ހުއްޓުމަކަށްވާނެތީވެ  އިޤުތިޞާދުެގ  ެއއީ  އެރުވުމަކީ  ހުއްޓުން  ބުނެފައި،  ކަމަށް 

ދަނޑުވެރިކަން  މިހާރުެވސް  އެބަ  ފާހަަގކުރެވޭ  ވެސް  ރަށްތަކެއް  ިގނަ  ކުރާ  ދާއިރާަގއި  ފުޅާ  ިގނަ  ވަރަށް  ކުރަމުންދާ 

ހިމެނޭ. އޭެގ ތެރޭަގއި އެްއޮގތަކަށް ވެސް ދަނޑުވެރިކަން ނުކުރާ ރަށްތަކެއް ވެސް އެބަ ހިމެނޭ. އެހެންވީމާ، މިއީ 

އަޅުަގނޑުމެ އިން  ރިސޯސަސް  މެރިން  އެންޑް  ފިޝަރީޒް  ޮއފް  މިނިސްޓްރީ  ހުރި  ދެނެަގނެވިފައި  ފޮނުވާފައި  ންނަށް 

ެއ   ތަފްޞީލުތަކެއް.  ރަށްތަކުެގ  ދޫކޮށްފައިވާ  ދަނޑުެވރިކަން  ދާއިރާއެްއަގއި  ފުޅާ  ހިމެނޭ  އެބަ  މައުލޫމާތުަގއި 

ކޮންޓްރެކްތަކާއި ތެރެއިން  ރަށްތަކުެގ  ދޫކޮށްފައިވާ  ދަނޑުވެރިކަން  ދާއިރާއެްއަގއި  ފުޅާ  އެްއޮގތަށް    ތަފްޞީލުތަކުަގއި 

މުންނުދާކަމަށް ފާހަަގކުރެވޭ ފަޅުރަށްތަކާއި އެ ރަށްތަކަށް ދޫކޮށްފަިއވާ ފަރާތުެގ ތަފްޞީލުތައް ެވސް މަސައްކަތް ކުރެވެ

ނުވަތަ   އޮތީ.  ނުޮގސް  އެ  ކީއްވެެގންތޯ  ރަށްތައް  ނުދާ  ެއ  ެއއްޮގތަށް  ކޮންޓްރެކްޓަރ އުސޫލާއި  މިހާރު  ހިމެނޭތީވެ، 

ބަލާ ކޮބައިތޯ  ފިޔަވަޅަކީ  އޮތް  އެޅެން  ދެން  މިހާރުެގ  އެކަމުަގއި  ފޮނުވާދެއްވުން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ރިޕޯޓު  އެ  ފަިއ 

ދީފަިއ   ފަރާތަކަށް  އެންމެ  ރަށްތަކަކީ  ިގނަ  ރަށްތަކުަގިއ،  ކުރާ  ދަނޑުވެރިކަން  މިހާރު  މިކަުމަގއި  ދެން  ސްޓޭޓަސް. 

ކޮށް، ދިހަ ބާރަ ހުރި ރަށްތައް. އެހެންނަމަވެސް، އެއް ފަރާތަކުން ރަށް ހިފަހައްޓަިއެގން އެްއވެސް މަސަްއކަތެއް ނު

އަހަރުވަންދެން ރަށް ހިފަހައްޓައިެގން ޮއވެ، ކޮންމެވެސް ޮގތެއް ނިންމޭނެހެން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ. އެހެންނަމަވެސް،  

އަޅުަގނޑު ކުރިން ހުށަހެޅުއްިވ ހުށަހެޅުމާއި މިހާރު ލިބެން ހުރި ރަށްތަކެއް ވީހާވެސް ަވުގތީ ޮގތުން ނަމަވެސް، ބިން  

ކުރެ  މިކަން  އަޅުަގނޑު  ދީެގން  ެގންދަން  ކުރިއަށް  ހުށަހެޅުމާއިެގން  އެ  ތާއީދުކޮށްފަިއާވނެ.  ވެސް  ނާޒިލް  ެއ  ވޭތޯ. 

 ހުށަހަޅާ ވާހަކަ ދަންނަވަން.
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! ކުރިން ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދު ވެސް

ކުރުމަށް   އެކަން  ލިބި  ތާީއދު  އެ  އަޅުަގނޑު  ނެތުމާއެކު  މެންބަރެއް  ކުރަްއވާ  އިޢުތިރާޟު  އެކަމަށް  އަދި  ލިބި 

ފާސްވެފައި އޮތް ހުށަހެޅުމެއް ކަމުަގއި ޤަބޫލު ކުރަން. އަދި އެ ޮގތް ބަލައިަގންނަން. ދެން އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު 

، ދެން އޮންނަ ބައްދަލުވުމަކަށް އެ ރިޕޯޓު އެއަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު އިދާރީ މޭޒުަގއި އެދޭނަން ެއޮގތަށް އެކަންކޮށް 

ލިބޭ ޮގތް ހައްދަވައިދެއްވަން މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް. ެއހެންވީމާ، އާދެ! ިމއަދުެގ ބަްއދަލުވުމުަގިއ އަޅުަގނޑުމެން  

ޮގތުގައި ކުރާ  ޤަބޫލު  އަޅުަގނޑު  މަސައްކަތްތައް  ހުރި  ކުރަން  އަޅުަގނޑުމެން  ރިޕޯޓެއްެގ   މި  ފުރިހަމަ  ވަރަށް  މި 

ކުއްލި  ދިމާވި  މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޚާއްޞަކޮށް  އިޤުތިޞާދުަގއި  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  މުޅި  އަޅުަގނޑުމެން  ޮގތުަގއި 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މައުލޫމާތުތަކެއް  މުހިންމު  ޓަކައި  ދިއުމަށް  ކުރިއަރައި  ިއޤުތިޞާދު  ައޅުަގނޑުމެންެގ  ހާލަތުަގއި 

ރިޕޯޓެއްެގ ޮގތުަގއި މި ރިޕޯޓު ވެެގންދާނެ ކަަމށް ޤަބޫލު ކުރަނީ. ޚާއްޞަކޮށް ދަނޑުވެރިކަމާއި ސިނާޢީ    ލިބިެގންދާނެ

މި  ހޯދާ،  މައުލޫމާތު އިތުރަށް  ބޭނުންާވ  ކުރުމަށް ޓަކައި  ފުރިހަމަ  ރިޕޯޓު  މި  އެހެންކަމުން  އެހެން މަސައްކަތްތައް. 

ރަނގަ  އިތުރަށް  މަސައްކަތް  ފުރިހަމަކުރުމުެގ  ަވުގތު  ރިޕޯޓު  ކުރުމަށް  މަސައްކަތް  ކުރަންޖެހޭ  ޓަކައި  ކުރުމަށް  ޅު 

މިއަދުެގ   އެދުމަށްފަހު،  މޭޒުަގއި  އިދާރީ  ހޯދުމަށް  މައުލޫމާތު  ބޭނުންވާ  އިތުރަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ބޭނުންވާތީވެ، 

 ބައްދަލުވުން ކުރުކޮށްލާނަން. ާއދެ! ޝުކުރިއްޔާ. 
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