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 { މުޙައްމަދު ަވޙީދުދާއިރާެގ މެންބަރު   އުނޫގފާރު ؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު 

 

 ނުވޭ( )ކޮމިޓީެގ ފެށޭ ބައި ރެކޯޑުކުރެވިފައި

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

އެހެންވީމާ.. ކަމަކީ.  އޮތް  ކުރަން  އަޅުަގނޑުމެން  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ފާސްކޮށްލުންހެން  މިރޭ މިރޭ   ،

އަޅުަގނޑުމެން އަޅު ހަދާފައި  ނިމުނީކަމަށް  މަސައްކަތް  އަޅުަގނޑުެމންެގ  ނިންމާލެވުނީމަ  ކިޔާފަިއ  އެ  ަގނޑުމެންނަށް 

ރިޕޯޓު  މި  އަރިހުން  ބޭފުޅުންެގ  އިދާރީމޭޒުެގ  އެދެން  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  ފޮނުވީމަ.  ކޮމިޓީއަށް  މައި 

 އި. ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ލިބިވަޑައިެގންފައި އޮތީ ދެއްތޯ.  ކިޔާލަދެްއވުމަށް. ދެން އަޅުަގނޑުމެންެގ ކޮމެންޓާ ެއކީގަ 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އަޅުަގނޑު މެއިލްކޮށްލާފައި ިއންނާނީ ރިޕޯޓު.  

 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙިސާން ޙުސައިން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! ލިބިފައި އޮތީ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވެސް އެބައޮތް ޝެއަރކުރަްއވާފައި، ވަޓްސްއަޕް ްގރޫޕްަގއި. އާދެ! އާޝިއާ ކިޔުއްވަން ފައްޓަވަންވީނޫންތޯ.   ްގރޫޕްަގއި

އެކަމެއް   ބޭފުޅަކު  އެ  ހަމަ  ފާހަަގެވއްޖެްއޔާ  ކަމެއް  ކިޔުއްވަމުންދާއިރުަގއި  ހަމަ  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ދެން 

  އިނޭގތޯ. އާދެ! ފައްޓަވާ. ފާހަަގކޮށްލެްއވީމަ ރަނަގޅުވާނެހެން. އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދެ! އަޅުަގނޑު މި ފަށަނީ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ެގންދިޔަޮގތް އެހިސާބުން ފަށައިެގން. ިމ މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމުެގ  

މުޤައްރިރު،    2020އޭޕްރީލް    5ޮގތުން   ކޮމިޓީެގ  ބައްދަލުވުމުަގއި  ފުރަތަމަ  ކޮމިޓީެގ  ބޭއްވި  ދުވަހު  އާދީއްތަ  ވީ 

ަގނޑުމެން މިހާރު މި ފަށަނީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ފާހަަގކުރެްއވި ނައިބު މުޤައްރިރު ހޮވި ވާހަކަ. ފުރަތަމަ އަޅު

ނުކުތާތައް. ދަތުރުވެރިންެގ މާރުކޭޓުަގއި ހުރި ޮގޅިތައް ދޫކުރުމަށް އިޢުލާންކުރުމަށްފަހު ޮގޅިތައް ހަވާލުކުރުމަށް ޓަކަިއ  
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ވި  116 ފަރާތްތަކުން  އެ  ެއއްބަސްުވމުަގއި ސޮިއކުރެވިފައިާވކަމާިއ  ހުރަހެއް  ފަރާތަކާއެކު  އެއްވެސް  ފެށުމަށް  ޔަފާރި 

ދިނުމަށް  ކުއްޔަށް  ޮގޅިތައް  މާރުކޭޓް  ލޯކަލް  ޚާއްޞަކޮށްެގން  މަހަށް  ރަމްޟާން  ޮއތް  ކުރިއަށް  ނުވާކަން  މިހާރު 

މަސައްކަތް   އެ  ފަރާތްތަކުން  ވިޔަފާރިކުރަމުންދާ  ިމހާރު  ޮގޅިތަކުަގއި  މާރުކޭޓް  ލޯކަލް  ކަމަށް  އިޢުލާންނުކުރާނެ 

ެގ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދިމާވެފައިާވ މި ހާލަތާ ުގޅިެގން މާރުކޭޓުތަކުެގ ޮގޅިތަްއ   19- ކަން. ކޮިވޑުކުރަމުންދާނެ

ެގންުގޅުްއާވ   ކައުންސިލުން  ސިޓީ  މާލެ  ިވސްނުން  ދިނުމުެގ  ލުޔެއް  ކުލީެގ  ފަރާތްތަކަށް  އުޅޭ  ނަަގއިެގން  ކުއްޔަށް 

ސި މާލެ  ުގޅޭޮގތުން  ދިނުމާ  ލުޔެއް  ނަމަވެސް  މިހާރު ކަމާއި  ނިންމާފައިނުވާކަން.  ވަކިޮގތެްއ  ކައުންސިލުން  ޓީ 

ޮގޅިއަކަށް   ދޫކޮށްފަިއވަނީ  ޮގޅިތައް  މާރުކޭޓް  ލޯކަލް  ދަތުރުވެރިންެގ    2000ދޫކޮށްފައިވާ  ރޭޓުންކަން،  ރުފިޔާެގ 

ޮގޅިއަކަށް   ދޫކޮށްފައިވަނީ  ދަތުރު  3000މާރުކޭޓުން  ސަބަބަކީ  އަުގބޮޑުވުުމެގ  މި  ރޭޓުންކަމާއި  ވެރިންެގ  ރުފިޔާެގ 

މާރުކޭޓުެގ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެްއޓުމަށް ޓަކައި މުައއްޒަފުން ލުމާއި ސެކިއުރިޓީ ކެމެރާ ސިސްޓަމް ހަރުކުރުންފަދަ ބައެްއ 

މާކްސްދިނުމާއި   ދޫކުއިރު  ކުއްޔަށް  ޮގޅިތައް  މާރުކޭޓުެގ  ދަތުރުވެރިންެގ  ކޮށްފައިވާތީކަން.  މިތަނުން  ޚަރަދުތައް 

ީމެގ ކުރިން ަގާވއިދާ ެއއްޮގތަށް މަސައްކަތްކޮށްފަިއވާ ފަރާތްތަކާއި ކުއްޔަށް ހިފަިއެގން    ދަތުރުވެރިންެގ މާރުކޭޓުގައި

އަމިއްލައަށް ޢަމަލީޮގތުން މަސައްކަތްކޮށްފައިާވ ފަރާތްތަކާިއ ޮގޅިތައް ހޯދުމަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ އަންހެނުންނަށް 

ކުއްޔަ ޮގޅިތައް  މާރުކޭޓް  ލޯކަލް  ޮގޅިތައް  އިސްކަންދީފަިއވާނެކަން.  ފަރާތްތަކަށް  އެހެން  ފަރާތްތަކުން  ދޫކޮށްފައިވާ  ށް 

ކުއްޔަށް ދޭކަން ކައުންސިލަށް ފާހަަގކުރެވިފައިާވކަމާއި، ކުްއޔަށް ދޭ ފަރާތާއި ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުން ވެސް މިކަމަށް 

ންތަކެއް ދިާމވެފަިއވާ ކަާމއި  އެއްބަސްނުވާތީ މިކަމާ ުގޅޭޮގތުން ފިޔަވަޅު ެއޅުމުަގއި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ޮގންޖެހު

މާރުކޭޓުެގ ހިންުގން ހަރުދަނާކުރުމުެގ ޮގތުން ކެމެރާ ސިސްޓަމް ބެހެއްޓުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމާިއ ދަތުރުވެރިންެގ 

ސީދާ   ދޫކޮށްފައިވަނީ  މާރުކޭޓް  ދަތުރުވެރިންެގ  ބަހައްޓާފައިާވނެކަން.  ސިސްޓަމް  ކެމެރާ  އެފަދައިން  މާރުކޭޓުަގއި 

ހި ނުހުރެިވއްޖެނަމަ ކުއްޔަށް  ޮގޅީަގއި  ފަރާތަށް  ވެރި  ހާލަތެއްަގއި  ެއއްވެސް  ކަމަށާއި  ވިޔަފާރިކުރުމަށް  ފަރާތުން  ފި 

ހާލަތުަގިއ   ޗެކްކުރާ  ރެންޑަމްކޮށް  ކައުންސިލުން  ކަުމަގޔާއި  ޝަރުތުކޮށްެގން  ބެހެްއޓުމަށް  ދިވެއްސެއް  ބަދަލުަގއި 

ފާހަަގކުރެވިއްޖެނަމަ   ކަމަށް  ހުރެއްޖެ  އެއްބަސްވުން  ބިދޭސީއެއް  ވެވިފަިއވާ  ފަރާތްތަކާއެކު  ދޫކޮށްފައިވާ  ޮގޅި 

ބާޠިލުކުރެވޭނެކަން. އަދި ލޯކަލް މާރުކޭޓާއި ދަތުރުވެރިންެގ ާމރުކޭޓުެގ އިތުރުން އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖުަގއި އިތުރު  

ހަވާ ލުކޮށްެގން މަސަްއކަތް  މާރުކޭޓެއް އެޅުމަށް ޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިންގ އެންޑު އެންފްރާސްޓްރަކްޗަރއާ 

ޮގތުަގއި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުަގއި މާލޭަގއި ބޮޑު ތިން މާރުކޭޓާއި ވިލިިގނލީަގއި އެއް   ކުރިއަށްދާ ކަމަށް. ލަފާކުރެވޭ 

ެއއީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރިއިރު   ެއއް މާރުކޭޓް ހުންނާނެކަން.  މާރުކޭޓް އަދި ހުޅުމާލޭަގއި 

ފާހަ ލޯކަލް  ކޮމިޓީއަށް  ފަރާތުން. ދެން ދެވަނަ ބައްދަލުވުން އެއީ  މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުެގ  ަގކުރެވިފަިއވާ ކަންކަން 
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ބަިއވެރިަވޑަިއެގންނެިވ   ބައްދަލުވުމުަގއި  މި  ބޭފުޅުންނާ  އެ  ބައްދަލުވުމުަގއި  ބޭއްވި  އޮތޯރިޓީާއއެކު  ަގވަރމަންޓު 

މަޢުލޫ އަންނަނިވި  ުގޅިެގން  ސުވާލުތަކާ  ކުރި  އެލް.ޖީ.ޭއާއ  މެންބަރުން  އޮތޯރިޓީން  ަގވަރމަންޓު  ލޯކަލް  މާތު 

ލޮކްޑައުންކުރާ   ރަށެއް  ކިޔާލަދިނީ.  މި  މިހާރު  ނުކުތާތައް  ފާހަަގކުރެއްވި  ބައްދަލުވުމުަގއި  އެ  ހިއްސާކޮށްފަިއވޭ. 

ިއ މިކަންކަން  ހާލަތުަގއި ނުވަތަ މީހަކު އެކަހެރިކުރަންޖެހޭ ހާލަތުަގއި ނުަވތަ ބަލި މީހަކަށް ފަރުވާދޭންޖެހޭ  ހާލަތުަގ

ބެލުމުެގ   ސީދާ  ސެންޓަރ(ެގ  އޮޕަރޭޝަން  ެއމަރޖެންސީ  )ނެޝަނަލް  އެން.އީ.އޯ.ސީ  ކުރަނީ  ލެވެލްަގ  ނެޝަނަލް 

ެއްއވެސް   ލިބިަގތުަގއި  ޚިދުމަތްތައް  އަސާސީ  ރަށަކުން  އެްއވެސް  ހާލަތުަގއި  މި  ދިމާވެފައިވާ  ދަށުންކަން. 

ބަލަމުންދާކަން.   ެއއްެވސް ރަށަކުން ކާޑު ހަނޑޫ، ހަކުރު،  ދަތިކަމެއްވޭތޯ އެލް.ޖީ.ޭއއިން  މި ހާލަތުަގއި  ދިމާވެފައިވާ 

ފުށް ލިބިަގތުަގއި އެްއވެސް ދަތިކަމެއްވޭތޯ ބަލަމުން އެލް.ޖީ.އޭއިން ބަލަމުންދާކަން. ދިމާވެފައިވާ މި ހާލަތުެގ ސަބަބުން  

ޮގތުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ތައް ކުރުމުަގއި އެލް.ޖީ.ޭއެގ މާބޮޑު  ލިބެމުންދާ އިޤްތިޞާދީ ެގއްލުމުން އަރަިއަގތުމުެގ 

ދައުރެއް މިހާތަނަށް ނެތްކަން. އެކި ރަށްރަށުން ވަޒީފާ ެގްއލުމުެގ ޝަކުވާތަކާއި މަސަްއކަތް ހޯދުމުަގއި ދިމާވެފަިއާވ  

ހޯދުމަށް   ދަނޑުބިންތައް  ފަރާތްތަކުން  އެކިއެކި  ހުށަހަޅަމުންދާކަން.  ޝަކުވާ  އެލް.ޖީ.އޭއަށް  ުގޅޭޮގތުން  ދަތިތަކާ 

ބައެއް   މަސައްކަތްކުރަމުންނުދާކަން.  ދަށުން  ޕްލޭނެއްެގ  ކަންކަމަށް އިސްކަންދީެގން  މިފަދަ  އަދި  ހުށަހަޅަމުންދާކަމާއި 

ނިންމާފައިނުވާކަން.   އެލް.ޖީ.ޭއއިން  އަދި  ވަކިޮގތެްއ  މިކަުމަގއި  ކަމާއި  އެދެމުންދާ  މީހުންތައް  މަޢާފްކުރުމަށް  ފީތައް 

ވަ  ހާލަތުަގއި  މި  މިވާ  ބަލަހައްޓަމުންނުދާކަން.  ދިމާވެފައި  އެލް.ޖީ.ޭއިއން  ތަފާސްހިސާބުތައް  މީހުންެގ  ެގއްލޭ  ޒީފާ 

ދަނޑުވެރިކަމާ ުގޅޭޮގތުން ތަމްރީނު ދިނުމުެގ ޕްރޮްގރާމެއް ެއލް.ޖީ.އޭއިން ހިންުގމަކީ އެލް.ޖީ.އޭެގ ޕްލޭންަގިއ ހިމެނޭ 

ރަ ެގންދަނީ  ކުރިއަށް  އިސްކަންދީެގން  މިހާރު  ނަމަވެސް  ކަމާއި  ޙައްޤުތަްއ  ކަމެއް  އަސާސީ  އްޔިތުންނަށް 

ޞިއްޙީ   ކަންކަންކަމާއި  ކުރަންޖެހޭ  ތައްޔާރުވުމަށް  ހާލަތުަގއި  އެމަރޖެންސީ  ކަންކަމާިއ  ފޯރުކޮށްދިނުމުެގ 

ކަންކަމާިއ   ފޯރުކޮށްދިނުމުެގ  ޙައްޤުތައް  އަސާސީ  ރަްއޔިތުންނަށް  މަސައްކަތްތަްއކަން.  ކުރަންޖެހޭ  ރައްކާތެރިކަމަށް 

ހާލަތަ ކަންކަން އެމަރޖެންސީ  ކުރަންޖެހޭ  ރައްކާތެރިކުރުމަށް  ޞިއްޙީ  ކަންކަމާއި  ކުރަންޖެހޭ  ތަްއޔާރުވުމަށް  ކަށް 

އަދި  އެލް.ޖީ.އޭއާ  ކަންކަމުަގއި  ކުރަންޖެހޭ  އަރައިަގތުމަށް  ދަތިކަމުން  ދިމާވެފައިވާ  ޮގތުން  އިޤްތިޞާދީ  ކުރަމުން 

ރި ދަނޑުބިންތަކުެގ ތަފާސްހިސާބެއް ނެުގމުެގ ކަންކަން  ޑިފެންސްއަށް ދަތިކަން ކުރިމަތިވެފަިއވާކަން. ރަށްރަށުަގއި ހު

ކޮމިޓީެގ   ދެން  ހުއްޓިފައިވާކަން.  ުގޅިެގން  ހާލަތާ  މި  ދިމާވެފަިއވާ  އެކަން  ކަމާއި  ފަށާފައިވާ  އެލް.ޖީ.ޭއއިން 

ހަވާލު ކުރަން  ކޮމިޓީން  ކިޔާލަނީ.  މި  ޕޮިއންޓުތައް.  ބައެއް  އިންނާނެ  ލިޔެލާފައި  އަޅުަގނޑު  ވެފަިއވާ  ހުށަހެޅުންތައް 

މައިަގނޑު މަސައްކަތްތައް ދިރާސާކުރުމަށް ޓަކައި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލާއި ލޯކަލް ަގވަރމަންޓު އޮތޯރިޓީާއއެކު ފުޅާ  

ދާއިރާެއއްަގއި ކުރި މަޝްވަރާތަކަށްފަހު މި މަޝްވަރާއާ ުގޅިެގން ކޮމިޓީެގ ހުށަހެޅުންތަްއ ތިރީަގިއ ެއވަނީެއވެ. ެއީއ  
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 ހުރި ޕޮއިންޓުތަކަކީ. ކޮންމެހެން އެ ހުށަހެޅުންތަކަކީ ހުށަހެޅުންތަކަކަށް ވާކަށެއް ނުޖެހޭ.  އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލާފައި

އެލް.ޖޭ.އޭއިން    -1 މެދުވެރިކޮށް  ކައުންސިލުތައް  އަސަރު  ނުރަނަގޅު  ކޮށްފަިއވާ  ވިޔަފާރިތަކަށް  އަމިއްލަ  ރަށްރަށުެގ 

ވެ އެނޫން  ނުވަތަ  ނަގައިެގން  ލޯނު  ފަރާތަށް  އެ  އަސަރުން  ހޯދުމަށްފަހު  ނުރަނަގޅު  ކޮށްފަިއވާ  ޮގތަކުން  ސް 

މިންވަރު   ބަރޯސާވެފަިއވާ  ފަތުރުވެރިކަމަށް  އިޤްތިޞާދު  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ހަމަޖައްސައިދިނުން.  ޮގތްތައް  އަރަިއަގނެވޭނެ 

އަން ކުރަމުން  ދަނޑުެވރިކަން  ފަރާތްތަކަށާއި  ައންނަ  ކުރަމުން  މަސްވެރިކަން  ރަށްރަށުަގއި  ޮގތުން  ނަ  ކުޑަކުރުުމެގ 

އެރަށެްއެގ   ވެސް  ރަށަކުން  ކޮންމެ  ބެލުން.  ެމދުވެރިކޮށް  ކައުންސިލުތައް  ޮގންޖެހުންތައް  ދިމާވެފައިވާ  ފަރާތްތަކަށް 

ރަށްވެހިފައިވާ ރައްޔިތުންެގ ތެރެއިން ވަޒީފާ ެގއްލިފަިއވާ މީހުންެގ ތަފާސްހިސާބެއް ހަދައި އެލް.ޖީ.އޭއާ ހިއްސާކުރުން.  

ކު ދަނޑުވެރިކަން  ތަފާސްހިސާބެއް ރަށްރަށުަގއި  ސަރައްޙައްދުެގ  ބިމުެގ  ލިބެންހުރި  ރަށަކުން  އެ  ރުމަށް 

ފަރާތްތަކަށް  އެދޭ  ކުރުމަށް  ދަނޑުވެރިކަން  ވަުގތީޮގތުން  ހިއްސާކޮށް  ެއލް.ޖީ.އޭއާ  ހަދައި  ކައުންސިލުތަކުން 

އިސްކަންދީެގން ރައްކާތެރިކަމަށް  ކާބޯތަކެތީެގ  ދޫކުރުން.  ބިން  މެދުވެރިކޮށް  އުފެއްދުންތަކާިއ  ކައުންސިލުތަްއ  ދިވެހި   

ހުނަރުވެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ޓަކައި އެލް.ޖީ.އޭ މެދުވެރިކޮށް ތަމްރީނުތަކެއް ކުރިއަށް ެގންދިއުން. ބިމުެގ ދަތިކަމުެގ  

ސަބަބުން އަމިއްލަ ރަށުަގއި ދަނޑުވެރިކަން ކުރެވެން ނެތް ފަރާތްތަކަށް އެކަކަށްވުރެ ިގނަ މީހުންނަށް ދަނޑުވެރިކަން 

ވޭ ޮގތަށް ފަޅު ރަށްތައް ކުރު މުއްދަތަކަށް ދޫކުރުން. ދަނޑުވެރިކަމަށް މިހާރު ދޫކޮށްކޮށްފައިވާ ރަށްތަކުަގއި ކުރަނީ  ކުރެ

ދޫކޮށްފަިއވާ  ދަނޑުވެރިކަމަށް  ހަދަިއ  ރަށްތަކުަގއި ސަރވޭެއއް  އެފަދަ  ޮގތުން  ކަށަވަރުކުރުމުެގ  ކަން  ދަނޑުވެރިކަން 

ކުރަމުން ދަނޑުވެރިކަން  ދަނޑުވެރިކަމަށް  ރަށްތަކުަގއި  ބާޠިލުކުރުން.  ެއއްބަސްވުންތައް  ރަށްތަކުެގ  އެ  ނުދާނަމަ 

ޮގތްތައް  ހޯދޭނެ  ާއމްދަނީ  ފުރުޞަތާއި  މަސައްކަތުެގ  ދިވެހިންނަށް  ބޭނުމަކީ  ެއއް  މައިަގނޑު  ބިންދޫކުރުމުެގ 

މަސައް ރަށްތަކުަގއި  ބިންތަކާއި  ދޫކުރާ  ދަނޑުވެރިންނަށް  ކަމުަގއިވާތީ  ދިވެހިންކަން  މަުގފަހިކޮށްދިނުން  ކަތްކުރަނީ 

އަދަދެްއ   ބޮޑު  ޮގތުަގއި  ސަބްސިޑީސް  އެހީ  ދޭ  ސަރުކާރުން  ޔަޤީންކުރުން.  މެދުވެރިކޮށް  ކައުންސިލުތަްއ 

ކަނޑައަޅާފަިއވާއިރު ސަބްސިޑީސްތައް ރަށްރަށުަގއި ދިރިުއޅޭ އޭެގ ޙައްޤުވެރިންނަށް، ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށް ލިބޭކަން 

އަދި ކުދި  ހައުސްތަކާިއ  ކަށަވަރުކުރުން.  ެގސްޓު  ރިސޯޓުތަކަށާއި  ދަނޑުވެރިންނަށާއި  ވިޔަފާރިތަކަށާއި  ެމދުފަންތީެގ   

މަސްވެރިންނަށް ތަފާތު ސްކީމުތަކުެގ ތެރެއިން ލޯނާއި ފަިއސާ ދޫކުރުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާއިރު މި ފައިސާ  

ރިުއޅޭ މީހުންނަށް ލިބިފައިވާކަން ކަށަވަރުކުރުން.  ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހެޅޭނެ ފަސޭހަ އިންތިޒާމުތަކެއް ރަށްރަށުަގއި ދި

އިތުރަށް   މަސައްކަތް  ސެންޓަރުެގ  ބިޒްނަސް  އިތުރުކުރުމަށާއި  ަމސައްކަތްތައް  އިޤްތިޞާދީ  ރަށްރަށުެގ 

ފަރާތްތަކަށް  ބޭނުންފުޅުވާ  ފައްޓަވަން  ހަރަކާތްތައް  ވިޔަފާރީެގ  މެދުވެރިކޮށް  ކައުންސިލުތައް  ހަރުދަނާކުރުމަށާއި 

ކުރަމުންެގންދާ ފަސޭހަ މިނިސްޓްރީން  ތިޔަ  މަުގފަހިކޮށްދިނުމަށް  ފުރުޞަތުތައް  ކުރެވޭނެ  ެއކަން  ކަމާއެކު 
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މަސައްކަތްތައް އެލް.ޖީ.އޭއިން ބަލައި އެ ކަންކަންތައްތަކާ ހިއްސާކުރަމުން ެގންދިއުން. މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް 

ެގ ދާއިރާ ކުރިއަރުަވއި ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފުޑް ސެކިއުރިޓީ  އެންޑު މެރިން ރިސޯސަސް ެއްގރިކަލްޗަރއިން ދަނޑުވެރިކަމު 

ބައިވެރިވުން  ފަރާތްތަކުެގ  ދަނޑުވެރިކަންކުރާ  ދިރިއުޅޭ  ރަށްރަށުަގިއ  މަސައްކަތްތަކުަގއި  ކުރަމުންދާ  ގާއިމުކުރުމަށް 

ނި ދިނުމަށް  ސަރުކާރުން  ފަރާތްތަކަށް  ެގއްލޭ  ަވޒީފާ  ބާރުއެޅުން.  ކައުންސިލުތަކުން  ންމާފައިވާ އިތުރުކުރުން 

އެދި  ހޯދުމަށް  ފައިސާ  މި  ކަށަވަރުކުރުމާއެކު  ލިބޭނެކަން  މީހުންނަށް  އުޅޭ  ރަށްރަށުަގއި  މަޢުލޫމާތު  ޢިނާޔަތްތަކުެގ 

ލާމަރުކަޒީ   ކަށަވަރުކުރުން.  ލިބިފައިވާކަން  މީހުންނަށް  ދިރިުއޅޭ  ރަށްރަށުަގއި  އިންތިޒާމުތަކެއް  ފަސޭހަ  ހުށަހެޅޭނެ 

ެގނެ އެންމެފަހުން  ުގޅޭޮގތުން  ާގނޫނަށް  ބާރުތަކާ  ލިބިފަިއވާ  ކައުންސިލުތަކަށް  ދަށުން  އިޞްލާޙުެގ  ވުނު 

ފަށަިއަގތުން.  ަމސައްކަތްތައް  ކައުންސިލުތަކުެގ  ައަވހަކަށް  ވެސް  ވީހާ  ލަފާދީ  އެލް.ޖީ.ޭއިއން  ކައުންސިލުތަކަށް 

ގޮ  މާރުކޭޓް  ދެން  ރެކޮމަންޑޭޝަންސްތައް.  ހުރީ  ލިޔެވިފަިއ  އަޅުަގނޑަށް  އަދި  އަދި  އެވަރަށް  ުގޅޭޮގތަކުން  ޅިތަކާ 

 އެްއވެސް ރެކޮމަންޑޭޝަނެއް ނުލިޔެވޭ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ދެންމެ  އަޅުަގނޑު  ދެން  އޮތީ.  މި  ކުރަްއވާފައި  މަސަްއކަތެއް  ބޮޑު  ވަރަށް  އިނޭގތޯ.  އާޝިއާ  ޝުކުރިްއޔާ  އާދެ! 

އަ ކޯއްޗެއްތޯ  އެއީ  ސެންޓަރ  ބިޒްނަސް  އިން  ޕޮއިންޓުަގއި  ބިޒްނަސް  ވިދާޅުވި  ބޭނުން.  ސާފުކޮށްލަން  ޅުަގނޑު 

މިހާރު ޖޮބް ؟ ސެންޓަރ އެ މާނަކުރައްވާފަިއ އޮތީ އެއީ ކޮންތާކު ހެދިފައި އޮންނަ ކޮން އިންނަ ކޮން އިންތިޒާމަކަށްތޯ

 ސެންޓަރ ވާހަކަ ައޅުަގނޑުެމންނަށް ދެކެވިފަ... 

 

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

 ؟ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ.. ފުރުޞަތު ލިބިދާނެތޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! ވިދާޅުވޭ. 

 

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް ވާހަކަދެއްކެވުން:
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ބިޒްނަސް  ސަރަޙައްދެްއަގއި ވާނީ އިކޮނޮމިކު މިނިސްޓްރީެގ ދަށުން މި    7އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މި ރާއްޖޭަގއި މިހާރު  

ެއކްޓިްވ ކަންނޭނެގ ދެން   ސެންޓަރތަކެއް ހެދިފަ. ދެން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މިހާރު ެވސް އެ ސެންޓަރތައް ހަމަ 

 ހުރި ހުރިހާ ދިމާލެއްަގއި ކަހަލަހެން. އެ ސެންޓަރުތަކުެގ ވާހަކަ ކަންނޭނެގ އެ އޮތީ ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އިނޭގތޯ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭޒުން 

ބިޒްނަސް   އެ  ކަމަށް  ބަލަންޖެހޭނެ  އެތަންތަން  އިންނާނެ  ވެސް  ދަށުަގއި  އެސް.އޯސް.އީެގ  އެއީ.  އެތަންތަން 

 ސެންޓަރސްތައް ެއއީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އި އިދާރީމޭޒުން  އާދެ! ރަނަގޅު. ޝިޔާމްމެން މާ ފަރިތައޭ ދެއްތޯ މި ސަރުކާރުެގ ދިޔާސަތަށް. އެހެންވީާމ، ދެންމެަގ

އަޅުަގނޑު   ފްލޯއަށް  ޮގތް.  ދެކެވަޑަިއަގންނަވާ  ެމންބަރުން  ކަންތައްތަކަށް  ފާހަަގކުރެްއވި  އެ  ވިދާޅުވި  އެ  އާޝިއާ 

ހުޅުވައިލާނަން. ހުޅުވާލުމުެގ ކުރީަގއި ހަމަ އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން ާއޝިއާ އަދި އިދާރީމޭޒުެގ  

ބުރަކޮށް ވަރަށް  ބޮޑަށް ބޭފުޅުން  ވަރަށް  އެހެންވީމާ،  ެގންނަވާފަ.  މީތި  އޮތީ  މި  މަސައްކަތްކުރައްވާފައި   

އެދިވަޑަެއއްނުަގންނަާވ.  ބޭފުޅަކު  އަދިއަކު  ހަމަ.  އެދިވަޑައިަގންނަަވންވީ  ފުރުޞަތަށް  އާދެ!  ޝުކުރުދަންނަވަން. 

 ޮގތުަގިއ ރިޕީޓްކޮށް ާގތްަގނޑަކަށް  އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ެއއްޗެއް ދަންނަވާލާނަން. އާޝިއާ، އަޅުަގނޑަށް ފާހަގަވާ

އެއް ވާހަކަތަކެއް ވަރަށް ިގނަ ޕްއިންޓުތަކަކަށް އައިސްފައި މިހިރީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ބޮޑަށް ރިޕީޓްވާ  

ކަމެްއ   ފަސޭހަވާނެ  ތަންކޮޅެއް  އެއީ  މަދުކޮށްލުން  ޕޮއިންޓުތައް  މި  މަދުކޮށްލާފައި  ބޮޑަކަށް  ވެސް  ވީހާ  އެްއޗެހި 

ުގޅުންހުރި  ކަ ވަޒީފާއާ  ެގްއލޭ  މިސާލަކަށް  ބަޙުސްކުރާއިރުަގއި.  ޮގސް  ކޮމިޓީއަކުން  އަޅުަގނޑުމެން  ންނޭނެގ 

ޓަކައި   ކުޑަކުރުމަށް  ބަރޯސާވުން  ފަތުރުވެރިކަމަށް  ފާހަަގކުރެވިދާނެ.  އަޅުަގނޑަށް  ޕޮއިންޓެއް  އެއް  ކަންތައްތަކުަގއި 

އެ ޓަކައި  ދެނެަގތުމަށް  ކަންތައްތައް  ރަށެްއަގިއ  ކުރެވިދާނެ  އެ  ވެސް  ރަށަކުން  ކޮންމެ  ެގނެވިދާނެ.  ޕޮއިންޓަކަށް  އް 

ރަށްވެހިވެފަިއވާ ރައްޔިތުންެގ ތެރެއިން ވަޒީފާ ެގއްލިފައިވާ މީހުންތަކުގައި، މިދެންނެވީ ަވޒީފާެގ ކަންތަކުަގއި ފުރަތަމަ 

ޕޮއިން އެްއ  ހަމަ  ވެސް  ކުރުމަށް  ދަނޑުވެރިކަން  ހިމެނޭނެ.  ޕޮއިންޓުަގިއ  ެގނެސްފަިއ  ދެންނެވި  ވާހަކަ  އެ  ޓެއްަގއި 

އެލް.ޖީ.ޭއ   ޓަކައި  ކުރުމަށް  ދަނޑުވެރިކަން  އުފެްއދުންތަކާއި  ދިވެހި  އިސްކަންދީެގން  ރައްކާތެރިކަމަށް  ކާބޯތަކެތީެގ 

ބިމުގެ   ހޯދުމަށް  މެދުވެރިކޮށްެގން  އެލް.ޖީ.އޭ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ހިންުގމަށް  ތަމްރީނު  ދެން  ތަމްރީނު،  މެދުވެރިކޮ 

ފެނޭ  ދަތިކަމު އަޅުަގނޑަށް  މިސާލަކަށް  މިހާރު  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ސަބަބުން...  އަޅުަގނޑަށް    15ެގ  ނުކުތާއެއް. 
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ޚިޔާލަކީ ބޭފުޅުންެގ  އެހެން  ކޮބައިތޯ  ކުރުކޮށްލެވޭނެހެން.  ނުކުތާއަށް  ހައެއްކަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އޭތި  ؟ ހީވަނީ 

ދޫކޮށްލަ  މިހާރު  އެދިަވޑަިއެގންފައި  ފުރުޞަތަކަށް  ހަމަ  ޝިޔާމް  ނޫނިއްޔާ  ކޮބައިތޯ.  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  އްަވއިފި. 

ބޭފުޅަކު   އެހެން  ދެން  )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ނުލިޔުްއވިޔަސް.  ފުރުޞަތު  އިނޭގތޯ  ފައްޓަވަންީވ  ވާހަކަދަްއކަވަން 

ހީވަނީ އަޅުަގނޑަށް  ދެން  ދަންނަވައިލާނަން.  ވެސް  އަނެްއކާ  އަޅުަގނޑު  ދެން  ދެން  އެދެން  މީަގިއ    ފުރުޞަތަކަށް 

މިކަހަލަ   އަާމޒާއި  މަސަްއކަތްކުރުމުެގ  ދެއްވާފައި  ފޯމެޓެއް  ވަކި  އެބައޮތް  ްގރިޑްަގއި  އޮތް  ދެއްވާފައި  މަޖިލީހުން 

ފުރިހަމަ ނުކުރިޔަސް އަދި   ައޅުަގނޑަށް ހީަވނީ އަޅުަގނޑުމެން ސަބް ކޮިމޓީން އެ މުޅި ފުލް ފޯމެޓަށް  ކަންތަކަށް. 

މެންެގ ބޮޑު ކޮމިޓީއަށް ދިޔައީމަ ެއ ކޮމިޓީންތާ ރަސްމީކޮށް އަޅުަގނޑުމެންެގ ެއ  އަޅުަގނޑުމެން ލާމަރުކަޒީ އަޅުަގނޑު

އާޝިާއ   ކަެމއް  ފާހަަގވި  އަދި  އަޅުަގނޑަށް  ދެން  ދެއްތޯ.  ފާސްކުރާނީ  ފައިނަލްކޮށްފައި  ރެކޮމަންޑޭޝަންސް 

ޮގތުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ފާހަ ެގންދިޔަ  ެއއީ މި ަމސައްކަތް ކުރިއަށް  ަގކޮށްލަންޖެހޭނެ ކަންނޭނެގ ދަންނަވައިލާނަން. 

މެންބަރުން ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަަގކުރެއްވި އަޅުަގނޑުމެން ހަމައެކަނި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލާއި ހަމައެކަނި އެލް.ޖީ.އޭާއ  

ަވުގތު  އޮތް  ލިބިފައި  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ސަބަބަކީ  ބޮޑު  އެންމެ  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ކީއްެވެގކަން.  ބައްދަލުކުރީ 

އަ ޝާމިލުވުން  ކުޑަވުން.  ވުޒާރާއެްއެގ  ހުރިހާ  ސަރުކާރުެގ  ެއއީ  ކަންތައް  ހުރި  ރާވާފައި  ސަރުކާރުން  ނެްއކަމަކީ 

އޮެވެގން އައި ކަެމއް ކަމަށް ބުރަވާތީވެ ައޅުަގނޑުމެން ހަމަެއކަނި އިސްކަންދިނީ ކައުންސިލުތަކާ ބައްދަލުކުރަން. ދެން  

ކޭޓް ކަންކަން. އެހެންވީމާ، މާލެ ސިޓީއާ ބައްދަލުކުރީ. ދެން މާލެ ސިޓީއާ ސީދާ ުގޅުންހުރި ކަމެއް އެއީ ލޯކަލް މާރު

ބެހޭޮގތުން އޮޅުންފިލުވަންވެެގން.   ކައުންސިލުތަކާ  ޖުމްލަކޮށް އަޅުަގނޑުމެން ރާއްޖޭެގ  ހަަމ  ބައްދަލުކުރީ  އެލް.ޖީ.ޭއއާ 

އަ ތެރޭަގއި  ެގންދިޔަޮގތުެގ  ކުރިައށް  މަސައްކަތް  ހީވަނީ  ައޅުަގނޑަށް  އެކަން  ވާހަކަ  އެހެންވީމާ،  އެ  ޅުަގނޑުމެން 

 ހިމަނާލުން މުހިންމުހެން.  

 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙިސާން ޙުސައިން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އަޅުަގނޑު ެއއްޗެއް ދަންނަވާލަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! ޙިސާން. 

 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙިސާން ޙުސައިން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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ޮގތުން ދަނޑުވެރި ކަށަވަރުކުރުުމެގ  ކަން  ދަނޑުވެރިކަން  ކުރަނީ  ރަށްތަކުަގއި  ހުރި  ދޫކޮށްފައި  މިހާރު  ކަމަށް 

ރެކޮމަންޑޭޝަންަގިއ   އަޅުަގނޑުެމންެގ  އަސްލު  ހިތަށްއަރަނީ  އަޅުަގނޑު  ހަދަން.  ސަރޭވެއއް  ދެއްތޯ  މިއޮތީނޫންތޯ 

ކައުންސި އަތޮޅު  މެދުވެރިކޮށްއަންނަންވީ  ކޮންމެ  އެއީ    ލުތައް  ރަށްތަކަކީ  ހުރި  ދޫކޮށްފަިއ  ކުރަން  ދަނޑުވެރިކަން 

އަތޮޅެްއަގއި ކޮބައިކަން ދެނެަގނެ ދެން އެ ރަށްތަކުަގއި ކުރަނީ އެ މަސައްކަތްތޯ ނޫންތޯ އެ ބަލަންޖެހޭ ބެލުންތައް 

އިތުރު   ދެން  އެ  އަންނަންވީ.  އެ  ކަންނޭނެގ  އެޮގތަށް  އަންނަރެކޮމަންޑޭޝަނަބެލުން.  ކަންނޭނެގ  ންވީ  ކަށް 

ދަނޑުވެރިކަން ކުރަމުން ނުދާ ރަށްތަކުެގ ެއްގރިމަންޓު ބާޠިލުކުރުން. އެއީ އެްއކަމަކީ އެލް.ޖީ.އޭއިން ކުރާނެ ކަެމއް.  

ކަންނޭނެގ.  ޖެހޭނެ  އަނެއް ކަމަކީ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ކުރާނެ ކަމެއް ދެއްތޯ. އެހެންވީމާ، އޭތި ވަކިކޮށްލަން 

ށް ހީވަނީ ދަނޑުވެރިކަަމށް ސަރުކާރުން އޯލްރެޑީ ސަބްސިޑަިއޒް ލޯންސް އެްއޗެހި  ދެން އަދި ޭއެގ އިތުރުން އަޅުަގނޑަ

އެހީތެރިކަން   ވެސް ސަރުކާރުެގ  ގައިމު  ހަމަ  ދެން  ދެްއތޯ.  ދޫކޮށްފައި  ފަރާތްތަކަށް  ބައެްއ  ކަންނޭނެގ  ހުރޭ  ވެސް 

ޖެހޭނެ ަވކިކޮށްލަން  ވެސް  ބައި  ދެ  އެ  އެހެންވީމާ،  އުޅޭ.  ދަނޑުވެރިން  އިނެގންޖެހޭނެ   ފޯރުކޮށްދޭ  ކަންނޭނެގ. 

ރަށު   ދެންނެވީ  މި  މަޢުލޫމާތެއް.  އަނެއް  އޭެގ  ކަންނޭނެގ  ނުހުންނާނެ  ސަރުކާރުަގއި  ބިކޯޒް  އެޓްލީސްޓް  ކަންނޭެގ 

ކައުންސިލު ލެވަލްަގއި ހުންނާނެ ދެއްތޯ ރަށަށް ދަނޑުވެރިކަމަށް ބިން ހޯދާފައި ހުރި އެންމެންެގ މަޢުލޫމާތު. އެކަމަކު 

ނުވަތަ ހޯދާ  ފިޝަރީޒް  ދަނޑުވެރިކަމަށް  އެސިސްޓެންސް  ސަރުކާރުން  ހުންނާނީ  ސަރުކާރުަގއި  މައި  ސަރުކާރުެގ   

ޑޭޓާ   މިހާރު  ޮގތަކަށް  އިނޭގ  ވަކިން  އަޅުަގނޑުމެން  ދޭތި  އެ  އެހެންވީމާ،  ކަންނޭނެގ.  މަޢުލޫމާތު  ފަރާތްތަކުެގ 

 އިނޭގތޯ ތެންކިއު.  އެްއކުރާއިރު އެްއކޮށްލުން ރަނަގޅުހެން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ. އާދެ! ެއއީ

 

  ްއކެވުން:ވާހަކަދެ ރިޔާސަތުން

ބޭފުޅަކު   އެހެންވީމާ،  ތިއްބެވީ  މުމްތާޒް  އަދި  ރަޝީދު،  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ބޭފުޅެއްެގ  އެހެން  ކޮބާ 

 ނެތިއްޔާ އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތަކަށް، ޝިޔާމް ކުރިއަށް ެގންދަވާ.  

 

  އްކެވުން:ވާހަކަދެ ޝިޔާމް ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ނައިފަރު

އާދެ! މި އެކުލަވާލާފައިވާ ރިޕޯޓަކީ އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ޮގތުަގއި ދެން ހަމަ ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތެއް. ދެން އެހެން 

އަޅުަގނޑު ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކީ ޝުކުރުދަންނަވަން. އަޅުަގނޑު   ހަމަ މި ސެކްރެޓޭރިއޭޓަށް  އެކަމަށް ޓަކައި 

އެހެން ދެ މަސައްކަތްތައް  ކޮމިޓީެގ  ލާމަރުކަޒީ  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  އެކީަގއި  ހިމެނޭތީއާ  ކޮމިޓީަގއި  ތިން  ން 

ކޮމިޓީތަކާއި ޚިލާފަށް ތަންކޮޅެއް ބާރަށް އަވަހަށް އެބަދޭ. ެއއީ ދެން މުޤައްރިރުެގ މަސައްކަތް ކަމުަގއި ދެން ހުރިހާ 
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ކަ މަސައްކަތެއް  ކުރެޭވ  އެކީަގއި  އަޅުަގނޑުމެން  މެންބަރުންނާ  ރިޕޯޓުަގިއ  ދެން  ޤަބޫލުކުރަނީ.  ައޅުަގނޑު  ުމަގިއ 

ިއއްޒަތްތެރި  ރެކޮމަންޑޭޝަން ދެންމެަގއި  ހަމަ  ޕޮއިންޓު  ބޭނުންވި އެއް  ފާހަަގކޮށްލަން  މި އަޅުަގނޑު  ޮގތުަގިއ  ސްެގ 

މެންބަރު ޙިސާން އެ ފާހަަގކުރެއްވީ. ޭއެގ އިތުރުން އަސްލު މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރެވުނުއިރުަގއި ދެން  

ައޅުަގނ އެހެންނަމަވެސް،  އިނދެވުނު.  ނުެއއް  ސިޓީ އަޅުަގނޑަކަށް  މާލެ  އަސްލުަގއި  އަރަނީ  މި  ހިތަށް  ޑު 

ކައުންސިލުން ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލީމަ ެއ ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން ިއވެލުއޭޓްކުރާއިރު ވަރަށް ބޮޑަށް އެބަ އިސްކަންދޭ 

އެ އިސްކަން  މީހުންނަން  ތިބި  ހިފާފައި  އެއްކަލަ  މިހާރު  އެތަނުަގއި  ތެރޭަގއި  އޭެގ  އެބަހުރި.  ބަދޭ. ތަރުތީބުތަކެއް 

އްެގ ޮގތުަގއި ވެސް ިމ  ރެކޮމަންޑޭޝަނެއެކަމަކު ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އޭެގ ކުރީަގއި އަސްލު ބަލަންޖެހޭ ކަންނޭެގ މީެގ  

ވާހަކަ ލިޔެލުން ރަނަގޅު ކަންނޭނެގ. އަސްލުަގއި އެތަނުަގިއ މުޅިން އެ އުޅެނީ ާގތްަގނޑަކަށް އަޅުަގނޑަކަށް ނޭނެގ  

އެތާނަގއި އެ ުއޅެނީ ހަމަ ތަރޑް ޕާޓީއޭ. އެހެންވީމާ،    75ބުނާ އަޑުއިވެނީ %   ދެން ސީދާ އިންސައްތައެއް. މީހުން

އަުގަގިއ   ބޮޑު  ވަރަށް  މީހާ  ވިޔަފާރިކުރާ  އެ  އެއްކަލަ  ޙަޤީޤަތުަގއި  ދެނެަގންނަންޖެހޭ.  އަސްލުަގއި  ކަންތައްތައް  އެ 

މިާވޮގތަކީ އެހެންވީމާ،  ިވޔަފާރިކުރަނީ.  އެ  ނަަގއިެގން  ކުއްޔަކަށް  ބޮޑު  އާންމު   ވަރަށް  ފަރާތްތަކަށް  ަގންނަ 

ާވޮގތަކީ.   އެ  އެތަނުަގއި  ޙަޤީޤަތުަގިއ  އަސްލު  އެއީ  ދަނީ.  މި  ބޮޑުެވެގން  އަުގތައް  ހުންނަ  މި  ރައްޔިތުންނަން 

މިހާރު   ޤަބޫލުކުރަނީ.  އަޅުަގނޑު  ކަމަށް  ދެނެަގންނަންޖެހޭ  މޮނިޓަރކޮށް  ރަނަގޅަށް  ވަރަށް  އެކަން  އެހެންވީމާ، 

ހު އެ  މާލޭެގ  ކުލި މިސާލަކަށް  އުޅެނީ  މިހާރު  ައުގތައް  އެތަނުެގ  ފިހާރަތައް.  ހުރި  އެ  ތިރީަގއި  ސްޓޭޑިއަމް  ރި 

ސަރުކާރުން   މި  ކުލިތަކަކީ  އެތަނުެގ  އަސްލުަގއި  ފަސްހާސް.  ނުވަދިހަ  ހާސް،  ވިހި  އެއްލައްކަ  މިސާލަކަށް 

ކަނޑަ  ކުލިތަްއ  އެ  ކަންނޭނެގ  މިނިސްޓްރީން  ޔޫތް  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  އޮންނަނީ.  ކަނޑައަޅާފައި  އަޅާފަިއ 

ާގތްަގނޑަކަށް   ކުލިތަކެްއ.  ކުޑަ  ވަރަށް  ކުލިތަކަކީ  ހުންނަ  ކަމަށް    15ކަނޑައަޅާފައި  ކުލިތަކެއް  ރުފިޔާެގ  ހާސް 

އަޅުަގނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބެނީ. އެކަމަކު އެތަނުަގއި މިހާރު އެއް ޕާޓީ އަނެއް ޕާޓީން ޮގސް ދެއްކަލަ އެތައް ބައެްއެގ  

ލައްކަ    1ހާސް ރުފިޔާ،    20ލައްކަ    1ރު އެތަންތަނުން ފިހާރަަގނޑެއް ލިބެނީ ާގތްަގނޑަކަށް  އަތް މަތިން ޮގސް މިހާ

ރުފިޔާއަށް. އެހެންވީމާ، ހަމަ އެޮގތަށް މިތަނުަގއި ވެސް މި ދިމާވާ މައްސަލައަކީ މިއީ. އެހެންވީމާ، އެްއޗެހީެގ އަަގށް  

ލަފާކުރެ އަޅުަގނޑަށް  ކަމަށް  އަންނާނެ  ބަދަލެއް  ބޮޑު  މޮނިޓަރކުރެިވ  ވަރަށް  ރަނަގޅަށް  އެކަންތައްތައް  ވޭ. 

ދެނެަގނެވިއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާމުން އަޅުަގނޑަށް. ދެން އެ ދެ ވާހަކަ އަޅުަގނޑު ހަމަ ހިއްސާކޮށްލަން ބޭނުންވީ. ދެން  

 ހަމަ ވަރަށް ބޮޑު މަސައްކަތެްއ އާޝިއާ ތި އޮތީ ކުރަްއވާފަ. އެހެންކަމުން ހަމަ ޝުކުރުދަންނަވާލަން. 

 

  ން ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތު
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 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު. 

 

  މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން: 

މަސައްކަތެްއ   ބުރަ  ވަރަށް  އާޝިާއ  ވިދާޅުވާހެން  ބޭފުޅުންހެން  ހުރިހާ  ހަމަ  އަދި  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ  އާދެ! 

ކުރަްއވާފައި އޮތީ ސެކްރެޓޭރިއޭޓުން ހަމަ ވަރަށް ފުރިހަމަ. ދެން މުޤައްރިރު ވިދާޅުވި މީތި ވީހާ ވެސް ބޮޑަށް އަދި 

އަދި ކުޑަކޮށްލާފައި  މި  ކޮށްލާފައި  ފުރިހަމަ  ކޮމްޕްރެސް  ވަރަށް  ހަމަ  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ކުރެވޭނެއޭ.  އެކަން   

ދެން   މީތި  ެގންޮގްއސަ  ކޮމިޓީއަށް  މައި  ބޮޑު  ދެން  އަޅުަގނޑުމެން  ހަމައަށް  ހިސާބާ  އެ  ހިސާބު.  އޮތް  ކަންނޭނެގ 

ނޑުވެރިކަމަށް ެއ  އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެ އިތުރު ޮގތަކަށް ވިސްނަންވީ ކަންނޭެގ. ދެން އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުރެވުނު ދަ

ހަމަ މޮނިޓަރ... އެހެންވީމާ، ޙިސާން އެ ވިދާޅުވިހެން ދަނޑުވެރިކަން ެއކަންޏެއް ވެސް ނޫން. މަސްވެރިކަމަށް ވެސް  

ދޫކޮށްފައި ހުރި ރަށްރަށް ވެސް އެބަހުރި. ބައެއް ސަރަޙަްއދުތައް ވެސް އެބަހުރި ހަމަ ވަރަށް ދިުގ މުއްދަތަށް ހަމަ  

 ވެސް އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ހަމަ ބަލަންޖެހޭ ކަންނޭނެގ. އަދި ރަށްރަށުން މަސްވެރިކަމަށް މި ދީފައި ހުރި. އެތަންތަން

އަޅުަގނޑަށް   ވެސް  ކަންކަން  އެ  އެހެންވީމާ،  އެބަހުރި.  ވެސް  ބައެއް ސަރަޙައްދުތަކެއް  ހުރި  އެލޮކޭޓްކޮށްފައި  ހަމަ 

ޔާމް ދެންމެ އެ ވިދާޅުވީ ހަމަ ވަރަށް ރަނަގޅު ސް ތެރޭަގއި ފާހަަގކޮށްލަން. ދެން ޝިރެކޮމަންޑޭޝަންފެނޭ ހަމަ މި  

ވާހަކަެއއް. މާރުކޭޓުަގއި ހަމަ އެ ތަރޑް ޕާޓީއަށް އަދި އެކަން ދިނުމުަގއި އެންމެ ބޮޑު ސަބަބަކަށްެވެގން ވެސް ދަނީ 

ޮގޅި  ދެ  ާވޮގތަކީ  އެހެންވީމާ،  އުޅެނީ.  ކުޑަކޮށް  ވަރަށް  ސަިއޒު  ޮގޅިތަކުެގ  މާރުކޭޓުެގ  ޙަޤީޤަތުަގއި  އަސްލު 

ކުރެވޭވަރުވަނީ.   ވިޔަފާރިެއއް  އެތާނަގއި  މީހަކަށް  ކިރިއާ  އެްއކޮށްލަިއެގން  ޮގޅި  ތިން  ނޫނީ  އެްއކޮށްލަިއެގން 

އެހެންވީމާ، ބަެއއްފަހަރު ިގނަ ބަޔަކަށް ދޭންެވެގން ޮގޅި ކުޑަކުރަން އުޅެން ހަދަިއެގން ައސްލު އޭެގ ތެރޭަގއި  ތި  

އަޅުަގނޑު   ދެން  މައްސަލަތަކެއް.  ކަހަލަ  ހުރީމަ ބުނާ  ތަޖުރިބާކުރެވިފައި  ދައުރަށް  ދެ  ހުރީމަ،  ތަޖުރިބާކުރެވިފައި 

އެ  ދެން  މިފަހަރު  ނަމަވެސް  އެކަމަކު،  ހަދަން.  މިހެން  ވެސް  އޭރު  ކުރިން  ރެކޮމަންޑު  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަޅުަގނޑު 

ނި އެ  ދޭން  ބަޔަކަށް  ިގނަ  ވެސް  ކުޑަކޮށްފައި  ސައިޒު  އެ  އެްއކޮށް  ވިސްނުމާ  އެންމެންެގ  ނިންމުން.  ހުރިހާ  ންމި 

އެއީ އެ ވަރުެގ   އެކަމަކު އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ ައޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީަގއި ވެސް އޭތި ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ފާހަަގކުރަން.

ކުޑަކުޑަ ތަންކޮޅެްއެގ ތެރޭަގިއ އެއްވެސް ވަރަކަށް ވިޔަފާރިކުރެވޭ ވަރަށްވުރެ ކުޑަތަނެއް ެއއީ ޙަޤީޤަތުަގއި ސަިއޒުން.  

ފޫޓް ކަންނޭނެގ އިންނަނީ އެތާނގައި. އިންނައިރު އޭެގ ދެ ޖާަގ   6ފޫޓް    3ފޫޓް ކަންނޭނެގ،    6ފޫޓް    8ތިން ފޫޓު  

އަޅުަގނޑުމެން  ެއހެންވީމާ،  ނުއެްއވާނެ.  އެތަން  ވެސް  ސަިއޒަކަށް  ޮގޅިެއއްެގ  ައސްލު  ނޫނިއްޔަކާ  އެްއކޮށްލަިއެގން 

އަރުވާ ލަފާ  ވެސް  ތެރޭަގއި  މީެގ  ކަންނޭނެގ  ވަރަކަށްޖެހޭ  ވެ ކޮންމެވެސް  އެކަން  އޮތީ  އެ  މިހާރު  އެކަމަކު  ލަން. 
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ނިމިފަ. ނަމަވެސް އަޅުަގނޑުެމން އެބަޖެހޭ ކަންނޭނެގ އެ ެއއްޗަށް ވެސް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ބަލާލަން. އެީއ ދެން 

ފުރިހަމަ  ވަރަށް  ރަނަގޅު  ހަމަ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަނެއްހެން  ކަަމކީ.  އުޅުނު  ފާހަަގކޮށްލަން  ހަމަ  އަޅުަގނޑު 

 ކަކީ ވެސް. ޝުކުރިްއޔާ. ކަންތައްތަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

މިހާރު އެހެން ބޭފުޅެއްެގ ނެތިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ދެންމެ ފާހަަގކުރެއްވީ އާޝިއާ މިހާރު 

ސް ރަނަގޅު ކަަމށް. ދެން އަޅުަގނޑުމެން އޭތި ކުރުކޮށްލާ، ޕޮއިންޓްތަްއ  ރެކޮމަންޑޭޝަންތައްޔާރުކުރަްއވާފައި ހުރި  

 ؟  މަރުޙަލާގައި ކުރެިވދާނެ ކަމަށް. އެއީ ހުށަހެޅުމެްއތޯކުރުކޮށްލާ ކަމަށް ވަންޏާ އެ ކަން ކޮމިޓީ

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އް ެއޑްކުރާ ޮގތަށް. ެއއީ ޙިސާން ެއ  ރެކޮމަންޑޭޝަނެމިހާރު އަޅުަގނޑަށް ތިން ހުށަހެޅުމެއް ނޯޓުކުރެވިފައިވޭ. ހަތަރު  

ދެއްތޯ އެޑްކުރުމަށް  ޑާޓާ  ވަކިން  ޕޮއިންޓަށް.  ؟ ވިދާޅުވީ  ދިނުމުން  އެ  ފަރާތަކަށް  ތިންަވނަ  ޮގޅިތައް  މާރުކޭޓް  ދެން 

ޮގތަކަށް   ކުރެވޭނެ  ރަނަގޅު  އެކަން  ވާހަކަ.  އަުގބޮޑުވާ  ޕޮއިންޓަކަށް ރެކޮމަންޑޭޝަނެއެްއޗެހި  ތިންވަނަ  ދެން  އް. 

ކަން ބެލުން.  މަސްވެރިކަމަށް ދޫކޮށްފަިއވާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ހަދާ އެ ތަންތަނުަގއި ދޫކޮށްފަިއވާ މުއްދަތާއި އެ ކަން

 ދެން ހަތަރު ޕޮއިންޓަކަށް އެކަށީެގންވާ ސައިޒެްއެގ ޮގޅިތަކަކަށްވުން. 

 

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

އާދެ! ވަރަށް ރަނަގޅު. ައޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ މި ހުރިހާ އެއްޗެއް އެްއކޮށްލާފައި އެ ެއއްކޮށްލެވިފައި ދެން މި އޮތް 

ެގންދެވުން.  ޮގތަ ކުރިއަށް  ެއޮގތަށް  އެދެން  އަޅުަގނޑު  ދެން  ޮގތަށް.  ހުށަހެޅުމެއް  ައޅުަގނޑުެގ  ެއއީ  ދާން.  އޭތި  ށް 

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން

ވަންޏާ.   ކަމަށް  ނެތް  އިޢުތިރާޟެއް  ބޭފުޅުންެގ  ތި  އިތުރުކޮށްލާނަން  ކަމެއް  އަދި  ހަަމ  ވެސް  ައޅުަގނޑު  އާދެ! 

ބައްދަލުކުރިއިރު   އެކީަގއި  އެލް.ޖީ.އޭއާ  ކަންނޭނެގ  ފާހަަގކުރިން  ރޭަގއި  ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް  އަޅުަގނޑުމެން 

އެނިގވަޑަިއަގންނަވާ ހާލަތެްއަގއި  މިކަހަލަ  ސީދާކޮށް  ޚާއްޞަކޮށް  އެންމެ  ޙަޤީޤަތުަގއި  ާއއިލާތައް  ޭގބިސީތައް.  ނެ 
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ހާލުގައިޖެހި ނޫނީ މުޅި ޤައުމު މި ނިސްބަތްވަނީ އާއިލާތަކަކަށް ކަންނޭނެގ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން ދެއްކިންތާ  

ހެ ަގސް  ލެވެލްަގިއ  ޭގބީސީ  މިސާލަކަށް  ދެނެަގތުމާއި،  ކަންތައްތަކެއް  ކުރެވޭނެ  ލެވެލްަގއި  ޭގބީސީ ޭގބިސީ  އްދުން. 

ލެވެލްަގއި އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ޓަކައި އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ޓަކައި ކުރެވޭނެ ކަންކަން ދެނެަގނެ އެކަންކަާމ  

ކަންނޭނެގ.   ކަމެއް  މުހިންމު  ހިމަނާލުން  ވެސް  އެ  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ހިއްސާކުރުން.  މަޢުލޫމާތު  ުގޅޭ 

އެލް.ޖީ ރޭަގއި  ޕޮއިންޓާ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ފަސް  ފާހަަގކުރެވުނު  މިއީ  އެހެންވީާމ،  ވާހަކައިަގއި...  ދެކެވުނު  .އޭާއއެކު 

ފާސްކުރަންފެނިވަޑަިއަގންނަވާތޯ ރިޕޯޓު  މި  ދެން ؟ އެކީަގއި  ނިންމާލެވުނީ.  މަސަްއކަތް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އޭރަށް 

ެގންޮގސްެގން ކޮމިޓީއަށް  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ކަންކަން  އިތުރު  ހުރި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މީަގއި  ކޮިމޓީން   

 ފުރިހަމަކުރެވޭނެހެން. 

 

 މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ރަނަގޅު  ވަރަށް  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ވެސް.  ހުށަހެޅުން  ހުށަހެޅި  ތި  ދެންމެ  ރަނަގޅު  ވަރަށް  ހަމަ  އަޅުަގނޑަށް 

 ކަމެްއެގ ވާހަކަ ތި ވިދާޅުވީ. އެހެންވީމާ، އެ ބަލައި މޮނިޓަރކުރާއިރު ވިދާޅުވާ އެޑްކޮށްލަން ހަމަ ވަރަށް ރަނަގޅު

އަތޮޅުތަކުން.  ކައުންސިލުތަކާއި  ލިބޭނެ  ވެސް  ފުރުޞަތު  ކުރުމުެގ  އެކަން  ބަޔަކަށް  އެއް  ހަމަ  ކަންކަމެއް  ހުރިހާ 

 ނަގޅު. ޝުކުރިއްޔާ.  އެހެންވީމާ، ވަރަށް ރަނަގޅު ެއ ލާފައި ހަމަ ތި ވިދާޅުވާހެން ފާސްކޮށްލަން ރަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޙިސާން   މިހެން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ނޫނިއްޔާ  ެގންދަން  ޮގތަށްތޯ  ހުށަހެޅުމެއް  މެންބަރެއްެގ  އަނެއްކާ  ޖެހޭނީ  މީތި 

 އަޅުަގނޑު ވަރަށް ައއު ވާނެ އިނޭގތޯ. ؟ އެޮގތަށް ކުރެވޭނެތޯ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙިސާން ޙުސައިން 

 ކުރެވޭނެ ދެއްތޯ އާޝިއާ.  

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! އާދެ!  
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެން...

 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙިސާން ޙުސައިން ވާހަކަދެްއކެވުން:

  ށް މިތަނަށް އަލޭ.އެްއވަރަވަްއޑެ އަދި ައޅުަގނޑު ވެސް ތި ބޭފުޅާއާ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  އެހެންީވމާ،  ހައްދަވާހެންނެްއ.  ދެކޮޅެއް  ިމކަމާ  ބޭފުޅަކު  ެއްއވެސް  ހިެއއްނުވޭ  އަޅުަގނޑަކަށް 

އަޅުަގނޑު  ހުށަހެޅުއްޙިސާން   އަދި  ކަންތަކާ  ހުށަހެޅުއްިވ  ރަޝީދު  އަދި  ކަންތައްކާ  ހުށަހެޅުއްވި  ޝިޔާމް  ވުމާއި 

ދެއްތޯ.   އެއްބަސްެވވަޑައިަގންނަވާ  ވެސް  ބޭފުޅުން  ހުރިހާ  ފާސްކުރަން  ރިޕޯޓު  މި  ކަމާއެކީަގއި  ފާހަަގކޮށްލި 

އެހެ އެދެން.  އަންާގލަދެްއވުން  ިއންނެވިއްޔާ  ބޭފުޅަކު  ބައްދަލުވުން  އިންކާރުކުރައްވާ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ންވީމާ، 

މިހާހިސާބުން ނިންމާލާނަން. މިއީ އަޅުަގނޑުމެން ސަބް ކޮމިޓީެގ މަސައްކަތުަގއި ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ޝިޔާމް 

ބޮޑަށް ޝުކުރު  އެއްބާރުލުަމށް ވަރަށް  ދެްއވި  ތިޔަ  ަވުގތާއި  ދެްއވި  ތިޔަ  ފެންނަ ކަމަށް.  ލިޔުްއވައިފި ފާސްކުރަން 

އެ  ދަން ޙަޤީޤަތުަގއި  ބޭފުޅުން  ޓީމުެގ  ާއސިޔާެގ  އާސިާއ،  އަދި  ބޭފުޅުން  އިދާރީމޭޒުެގ  ޚާއްޞަކޮށް  އަދި  ނަވަން 

ބޭފުޅުން މި ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރައްވާފައި މި އޮތީ. އަޅުަގނޑުމެންނެއް ނޫން. އެ ކުރެއްވި ބުރަ މަސައްކަތަށް ޓަކަިއ  

އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކު ވަރަށް  ބޭފުޅުންނަށް  މި އެ  ބައްދަލުވުން  މި  ކޮިމޓީެގ  އަޅުަގނޑުމެން  ދަންނަވަމުން  ރު 

ކޮމިޓީއަށް   ެއކީަގއި  ކަންތަކާ  ހުށަހެޅުނު  މި  މިރޭ  އެހެންވީމާ،  ރިޕޯޓު  މި  ާއސިއާ  އެހެންވީމާ  ދެން  ނިމުނީ. 

 . ފޮނުވާލަދެއްވާނަން ދެއްތޯ. އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް

____________________ 

 

 




