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އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު ކޮމިޓީގެ  40ވަނަ ބައްދަލުވުން

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
` .ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު ކޮމިޓީގެ  40ވަނަ ބައްދަލުވުން
އަޅުގަނޑު މި ފަށަނީ .ކޮމިޓީއަށް ވަޑައިގެން ތިއްބެވީ ކޮމިޓީގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަންނަށާއި އަދި އެހެން
މުއައްސަސާތަކުގެ ބޭފުޅުންނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން .މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން އެޖެންޑާކޮށްފައި މިއޮތް މައްސަލައަކީ
ވ.އަތޮޅު ރަކީދޫގެ ބަނދަރާ ބެހޭގޮތުން އެ ރަށުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން ސޮއިކޮށްފައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް
ހުށަހަޅާފައި އޮންނަ މައްސަލައެއް .ދެން މިކަމުގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވީ އަވަހަށް ކޮމިޓީގެ ރަޢުޔެ އް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ފޮނުވުމަށް .އެއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މަސައްކަތް
ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ހިންގަމުންދާ މަޝްރޫޢަކަށް ވެފައި ދެން އިތުރަށް މީގައި ހަމަ ވުގުތުނެގުމަކީ ދެން ފަހުން
މައްސަލަ ބެލުން ބޭކާރު ކަމަކަ ށް ވާކަހަލަ ކަމަކަށްވާތީ އަޅުގަނޑުމެން އަވަހަށް ނިންމުމުގެ ގޮތުން މިހާ ގިނަ
އަދަދެއްގެ މުއައްސަސާތަކަށް އެއް ވަގުތެއްގައި މި ދަންނަވާލީ .ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވަޑައިގެންދެއްވީތީ ވަރަށް ބޮޑަށް
ޝުކުރު

ދަންނަވަން.

މި

ބައްދަލުވުމުގައި

ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ

އެބަ

ކައުންސިލުގެ

ފަރާތުން

ވެސް.

އެހެންނަމަވެސް ،އެ ބޭފުޅުން ފޯނު މެދުވެރިކޮށް މިހާރު ވެސް އަޑުއައްސަވަމުން ގެންދަވާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު މި
ދެކެވެނީ ބައްދަލުވުމުގައި މި ދެކެވޭ ވާހަކަތައް .އަޅުގަނޑުމެން އިންވައިޓްކުރި ފަރާތްތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް
އެންވަޔަރަންމަންޓާއި އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ
ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާރސްޓްރަކްޗަރ އާއި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ އަދި މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވި 126
އަޅުގަނޑު ހަނދާންވަނީ ސޮއިކުރައްވާފަ .އެ

ބޭފުޅުން ތަމްސީލުކުރައްވާ ދެ ބޭފުޅަކު ވެސް

މީގެތެރޭގައި

ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު މި ދެކެނީ .އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ މި ސްކްރީނުން ތި
ބޭފުޅުންނަށް ތި ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ މިދެންނެވި އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުން ސޮއިކުރައްވާ ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތީ ވަރަށް
ކުރު މައްސަލައެއް .އޭގައި ދެން ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި މި ވިދާޅުވަނީ ވ.އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށް ވެސް ހިމެނޭގޮތުން
ރާއްޖޭގެ

ގިނަ

ރަށްތަކެއްގައި

ބަނދަރު

ހަދާ

ތަރައްޤީގެ

ގިނަ

މަސައްކަތްތަކެއް؛

ބަންގިއަށް

އަޅުގަނޑު

މެދުކަނޑާލާނަން އިނގޭތޯ( .ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު) އާދެ! ބަންގިއަށްފަހުގައި އަނެއްކާ ވެސް ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުން
އަޅުގަނޑު މި ކުރިއަށްގެންދަނީ .އާދެ! މި ހުށަހަޅާފައި އޮތް ލިޔުމުގައި މި އޮންނަނީ ވ.އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށް
ވެސް ހިމެނޭގޮތުން ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރަށްތަކެއްގައި ބަނދަރު ހަދާ ތަރައްޤީގެ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް މި ސަރުކާރާއި
ނިމިގެ ންދިޔަ ސަރުކާރުތަކުން ހިންގާފައި ވީނަމަވެސް މީގެ ކުރީގެ ހުރިހާ ސަރުކާރުތަކުން ވެސް ވަނީ ރަކީދޫގެ
ރައްޔިތުންގެ މަތިން ހަނދާންނައްތާލާފައެވެ .ދެން އެ ބަޔަށް އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ޖަވާބު އެބަ ދެވޭހެން .ހަނދާން
1

އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު ކޮމިޓީގެ  40ވަނަ ބައްދަލުވުން
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ނުނެތޭކަން އެބަ އެނގޭ ގައިމު ވެސް ދެއްތޯ .މި ހޯލު ފުރެންދެން މި ތިބީ ރަކީދޫ ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި
އަޅުގަނޑުމެން އައިސް .ނަމަވެސް ،މި ސަރުކާރުން ރަކީދޫގެ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް އަދި ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް
ވެސް؛ ކޮންމެވެސް އަޑެއް އަރައެއްނޫންތޯ( .ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު) އާދެ! ނަމަވެސް މި ސަރުކާރުން ރަކީދޫގެ
ރައްޔިތު ންނަށް ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް އަދި ލޯކަލް ޓޫރިޒަމްގެ ފައިދާ ވެސް ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ ގޮތަށް
ވ.ރަކީދޫގެ ބަނދަރު ހަދައިދޭނެ ކަމަށް ބުނެފައިވާތީ އަދި ބުނަމުންގެންދާތީ ރަކީދޫގެ ގިނަ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތް
ހާމަކޮށްދެމެވެ .އެގޮތުން މި އޮންނަނީ ދެ ގޮތެއް .އެއީ ،ދެ ޕޮއިންޓެއް ފާހަގަކޮށްފަ .ފުރަތަމަ މި އޮންނަނީ ރަކީދޫއަށް
މީހުން ލަފާފުރަން އޮންނަ ތަނަކީ ރީތި ވެލިގަނޑެއް އޮތް އަދި މޫދުގެ ދިރުންތައް ވެސް އާލާވެފައިވާ
ސަރަޙައްދަކަށްވާތީ އާއި އެ ތަނަކީ މިހާރު ވެސް މަޑިއަށް ކާންދިނުންފަދަ އެތައް ކަމެއްގެ ހިތްހަމަޖެހުން ލިބޭ
ތަނަކަށްވީތީވެ އެތަން ހަލާކުނުވާނެ ގޮތަކަށް ބަނދަރު ހަދައިދިނުން .އެހެންވެ މި ހުށަހެޅުއްވި ބޭފުޅުން މި ވިދާޅުވަނީ
އެތާނގެ ގޮނޑުދޮށް ހަލާކުނުވާނެ ގޮތަކަށް ބަނދަރު ހަދައިދޭށޭ .ދެން ދެވަނަ ނުކުތާގައި މިއޮންނަނީ ބަނދަރު ހަދަން
ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީން ދެއްވާފައިވާ ފަހުގެ ކޮންސެޕްޓަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތާއީދުކުރެވޭތީވެ މިނޫން ގޮތަކަށް
މިކަން ކުރުމަށް އަޅުގަނޑު އިޢުތިރާޟްކުރުމަށް އެއްބަސްވެ މި ޕެޓިޝަންގައި ސޮއިކުރަމެވެ .ދެން އަޅުގަނޑަށް މި
ޕެޓިޝަނުން ވިސްނޭ އެއްޗަކީ މި ހުށަހަޅުއްވާ ބޭފުޅުން މި ވިދާޅުވަނީ ،ހުށަހަޅުއްވާ ބޭފުޅުންގެ ގޮތުގައި
އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ ރަށުގެ  126ބޭފުޅުން ސޮއިކުރައްވާފައި މި އޮންނަނީ .އެއީ އާބާދީގެ ދެބައިކުޅަ
އެއްބަޔަކަށްވުރެ ބޮޑު ނިސްބަތެއް ކަމަށް މިތާ އެބަ އިންނެވި ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވެސް ޚާއްޞަ
މެހެމާނެއްގެ ގޮތު ން .އެހެންވީމާ ،އެހާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބޭފުޅުން މި ވިދާޅުވާ ކަމަކީ ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީން
ހުށަހަޅާފައި އޮތް ގޮތަށޭ ތިމަންނަމެން މި މަސައްކަތްކުރަން ބޭނުންވަނީ .އެނޫން ގޮތެއް ތިމަންނަމެން ނޭދެމޭ .ދެން
އެގޮތުގެ ތެރޭގައި އެންމެ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް ފާހަގަކުރެ ވޭ ރަށުގެ ގޮނޑުދޮށް ހަލާކު ނުވާނެ ގޮތަކަށް މިކަން
ކުރާށޭ .ދެން މިއީ އެންވަޔަރަންމަންޓް ކޮމިޓީ އިނގޭތޯ .އަޅުގަނޑު ގަސްދުކުރާ ގޮތަކީ ވަޑައިގެން ތިއްބެވި މި
މުއައްސަސާތަކުގެ ބޭފުޅުންނަށް ކުރު ފުރުޞަތުތަކެއް އެރުވުމަށް ،އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ މިހާ ގިނަ އަދަދެއްގެ
ބައިވެރިން ތިބީމަ ވަރަށް ކުރުކޮށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިކަން ކުރިއަށްގެންދެވޭނެ .އެހެންނަމަވެސް ،ހަމަ އެ މުހިންމު
ނުކުތާ ހާމަކުރައްވަން ވަގުތު ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ .ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑު މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވި ބޭފުޅުންނަށް 1
މިނިޓުގެ ފުރުޞަތެއް އަރުވާނަން .އަ ޅުގަނޑު ދެންމެ މި ދަންނަވާލީ ދެން މި ލިޔުމުގައި އޮތް ވާހަކަ .އޭގެ އިތުރުން
މި ބޭފުޅުން މިކަމުގައި ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ ކަމެއް އޮތްތޯ އަޅުގަނޑު ތި ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.

2

އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު ކޮމިޓީގެ  40ވަނަ ބައްދަލުވުން

ދެން

މުއައްސަސާތަކަށް

ފަހުގައި

އިއްޒަތްތެރި

މެންބަރުންނަށް
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އަޅުގަނޑު

ފުރުޞަތު

އަރުވާނަން.

ނަން

ވިދާޅުވެދެއްވާފައި ފައްޓަވައިދެއްވާތި އިނގޭތޯ.

މުޙައްމަދު ސުޙައިލް ވާހަކަދެއްކެވުން:
އާދެ! ސުޙައިލް އިނގޭތޯ އަޅުގަނޑު .ރަކީދޫ މި މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތުން .އަޅުގަނޑުމެން އަސްލުގައި ރަކީދޫ
މިހާރު ވިސްނާފައި އިނީ ލޯކަލް ޓޫރިޒަމަށް .އެއީ ފެށުނީއްސުރެ އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާފައި އިން ގޮތަކީ ރަކީދޫ
ކަހަލަ ކުޑަ ކުޑަ ރަށެއް ،އާބާދު މަދު ރަށެއް ،ރީތި ރަށެއް ލޯކަލް ޓޫރިޒަމަށް ފައްކާވަމުންދާ ރަށަކަށްވާތީވެ
އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާފައި އިނީ ރަކީދޫ އެނޫން ގޮތަކަށް އެކަން ނުކުރުމަށް .އެގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން ސަރުކާރުން
ފުރަތަމަ ހުށަހެޅި ކޮންސެޕްޓަށް އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންނުވީ އެކަން ކުރަން އިނގޭތޯ .އެއީ ހަމަ ތި ވިދާޅުވި ފަދައިން
ގޮނޑުދޮށް ޙިމާޔަތްކޮށްފައި ބާއްވާފައި އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވީ އެކަން ކުރަން .ދެން އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ އެކަނި
ވާހަކައެއް ނޫން ދެއްކީ .އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް މަސައްކަތްކޮށްފައި ސަރުކާރުގެ ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީއަށް
ހުށަހެޅިން .މިނިސްޓަރަށް ވަކި ން ވެސް އަޅުގަނޑު ހުށަހެޅިން ސިޓީއެއްގެ ވެސް .ޕެޓިޝަނެއް ވެސް ހުށަހެޅިން.
ދެން އެކަން ފަހުން މިނިސްޓްރީއަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވައިފި މި ހެދުނީ ގޯހެއްކަން .ރަކީދޫއަށް މިނޫންގޮތަކަށް މިކަން
ކުރެވެން އެބަ އޮތްކަން .އެނގިވަޑައިގެން އަޅުގަނޑުމެންނާ ވަކިން ބައްދަލުކޮށްފައި ،އަޅުގަނޑުމެންނާ ވަކިންނޭ
ބުނެވޭ މާނައަކީ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއާ ވެސް ބައްދަލުކުރި .އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއާ ވެސް ބައްދަލުކުރި .ދެން އަޅުގަނޑުމެންގެ
އެމް.ޕީ ގާބެ ވެސް އިންނެވި .ދެން ރަކީދޫ ކައުންސިލުގެ ރައީސަށް ވެސް އެ ގަޑީގައި ވެސް ހުރީ ފޯނުން ގުޅިފަ.
ދެން ޕް ލޭނިންގ މިނިސްޓްރީން ދެއްވީ ދެވަނަ ކޮންސެޕްޓަކީ އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މި ތާއީދުކުރަން ބޭނުންވާ ،ހަދަން
ބޭނުންވާ ކޮންސެޕްޓް .އެ ކޮންސެޕްޓުގައި މި އޮންނަނީ ހަމަ އެއްގަމުގެ ވެލިގަނޑު ޙިމާޔަތްކޮށް ބާއްވާފައި ރަކީދޫއާ
ބޭރުގައި ތޮއްޓެއް ހެދެނީ ރަކީދޫން ގުޅިފައި އިންނަ ތޮއްޓެއް .އެ ތޮއްޓަކީ  200ފޫޓު 300 ،ފޫޓުގެ ހުރަސް ތޮއްޓެއް
މި އިންނަނީ ގުޅިފަ .އަނެއްކާ ރަކީދޫން އަރައި ފޭބޭ ގޮތަށް މި އިންނަނީ  12ފޫޓުގެ ބުރިޖަކުން ގުޅިފައި ދެ
ހިސާބަކުން .ބުރިޖަކުން މި އިންނަނީ ގުޅިފައި އެ ކޯޒްވޭގޮތަށް ދެވޭގޮތަށް .ދެން އެ ތޮށިމައްޗަށް އަރައިގެން
ދެވޭގޮތަށް މި އިންނަނީ ބޭރަށް .އަނެއްކާ ބޭރުގައި އިންނަނީ ބައި ވެސް އިންނަނީ  25ފޫޓް ފުޅާ ،ދެފަރާތުން
ރިވެޓްމަންޓް ޖަހާފައި ހިއްކާފައި އޮންނަ ބައެއް .އަދި ބޭރުގައި އޮންނަނީ  30ފޫޓު ފުޅާ ހަމަ ރިވެޓްމަންޓް
ދެފަރާތުގައި ޖަހާފައި ހިއްކާފައި އޮން ނަ ބައެއް .ދެން އޭގައި އަޅުގަނޑުމެން ވާހަކަދެއްކިއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެން
ބުނެފައި އޮންނަނީ ރަކީދޫގެ ފެނާއި ،ރަކީދޫގެ ތެލާއި ،ރަކީދޫގެ މަސްމާރުކޭޓާއި ،ރަކީދޫގެ ކެފޭއަކާއި އެއްޗެއް
3

 24އޮގަސްޓު 2020
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ހަދައިގެން ރަކީދޫގައި މި އުޅޭ ކުޑަކުޑަ މުޖުމަތަޢު ،ކުޑަ ކުޑަ އާބާދީ ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބޭ ކަހަލަ ބަނދަރަކަށޭ
މިތަންވެފައި މިއޮތީ .ވީމާ ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ކަމުދޭ ތި ބަނދަރު ތިގޮތަށް ކޮންސެޕްޓް ސަރުކާރުން
ދެއްވާފައި އިނީމަ .އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތިކަން ކޮށްދެއްވާށޭ އެގޮތަށް .އެހެންވީމާ ،ސަރުކާރުން ދެއްވި ކޮންސެޕްޓަށް
އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން .އަޅުގަނޑުމެން އެގޮތަށް މި މަސައްކަތް ކުރަމުން މި
ދިޔައީ .އެހެންވީމާ ،އެކަމެއް އެގޮތަށް ނުވި .މިހާރު މަސައްކަތް ފަށައިގެން އެބަ ކުރިއަށްގެންދެވޭ .އެ ވާހަކަ
ދަންނަވާލީ.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
އާދެ! ޝު ކުރިއްޔާ .ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީއަށް އަޅުގަނޑު ދެން ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މި މަސައްކަތް މިހާރު ގޮއްސަ
އޮތް ހިސާބާއި ދެން އެއްވެސް އިޝޫއެއް މީގައި އެނޫން ގޮތަކަށް އެބަ ދިމާވޭތޯ ކޮމިޓީގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް
އެނގިވަޑައިގަންނަވަން ބޭނުންވާތީ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ،ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރަސްޓްރަކްޗަރގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ފާޠިމަތު
ޝާނާ ފާރޫޤް ވާހަކަދެއްކެވުން:
ޝުކުރިއްޔާ.

އަޅުގަނޑު

ޝާނާ

އިނގޭތޯ

ޑިރެކްޓަރ

ޖެނެރަލް.

ރަކީދޫ،

ދެންމެ

ވިދާޅުވި

ހަމަ

ގޮތަށް

އަޅުގަނޑުމެންނަށް  22ޖޫންގައި އެއީ އީ.އައި.އޭގެ ޑިސިޝަން ސްޓޭޓްމަންޓް ވެސް ލިބުނު ފަހުން އިނގޭތޯ 22
ޖޫންގައި ހަމަ މި ޕެޓިޝަނާ ގުޅިގެން ވަކިން އަޅުގަނޑު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިން .މި ބޭފުޅުންނާއި އަދި ކައުންސިލުގެ
ރައީސް ވެސް ހަމަ ހިމެނޭގޮތަށް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ ބޭފުޅުންނާ އެއްކޮށް ދެވަނަ ކޮންސެޕްޓަކަށް ދާން އިނގޭތޯ .ދެން
އޭގައި އަޅުގަނޑުމެން ދެން މިނިސްޓަރގެ ވެސް ޑައިރެކްޝަނާއިއެކު އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރީ ދެވަނަ
ކޮންސެޕްޓެއް އަޅުގަނޑުމެން ޕްރޮޕޯސްކުރާނަމޭ ކައުންސިލަށް އެ ކައުންސިލު އަދި ރަށުގައި ތިބި ރައްޔިތުންނަށް
ވެސް އެއީ އެކްސެޕްޓެބަލް އެއްޗެއްތޯ ބެލުމަށް ޓަކައި .އަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކުރިން  3ކަމެއް އޭރުގައި .ފުރަތަމަ
އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ހުށަހެޅުނު ޕެޓިޝަންގައި ފާހަގަކޮށްފައި އޮންނަ ގޮތުން ވެއްޖެއްޔާމުން އެ ބޭފުޅުން އެބަ
ވިދާޅުވޭ އޭރުގައި އީ.އައި.އޭ މަރުޙަލާގެ ތެރޭގައި ވަކި ސަރަޙައްދެއް ކޮންނަން ،މިހާރު އޮތް ސަރަޙައްދު ބާއްވާފައި
ވަކި ސަރަޙައްދެއް ކޮންނަން ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތީ އޮރިޖިނަލީ .އީ.އައި.އޭގެ ޑޮކިޔުމޭޓޭޝަނުން ފެންނާނެ އެ
ސަރަޙައްދު ކޮނެގެން ނެގޭ ފަހުން ވަކި ސަރަޙައްދެއް ހިއްކާފައި ދެން އެއީ އަސްލު އޮރިޖިނަލް ކޮންސެޕްޓުގައި
4

އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު ކޮމިޓީގެ  40ވަނަ ބައްދަލުވުން
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އަޅުގަ ނޑުމެންނަށް އައީ .އެހެންނަމަވެސް ،އަޅުގަނޑުމެން އަންގާފައި އެ ދުވަހުގެ މަޝްވަރާގައި އަޅުގަނޑުމެން
ވާހަކަދެވިފައި ހުންނާނީ ހަމަ ބިން ހިއްކާ ކަމަށް ވަންޏާ ނޫނީ ބިން އިތުރުކުރާ ކަމަށް ވަންޏާ އެއީ ވަކި މަޝްރޫޢެއް
ގޮތަށޭ ދާންވާނީ .ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށް ވަންޏާމުން މިހާރު ކޮނެފައި އޮތް ސަރަޙައްދުގައި އަޅުގަނޑުމެން
އެނޫން ގޮތަކަށް ތޮށި ލާފައި އެއްގަމު އެ އިންނަ ސަރަޙައްދު ހަމަ ބާއްވާގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން ކޮންސެޕްޓް ހަދައިދެނީ
އިނގޭތޯ .އެހެންވީމާ ،އެ ދެ ކަންތަކަށް މަޝްވަރާކުރެވުނު .ދެން ތިންވަނަ ކަމަކަށް އެންމެ ބޮޑަށް ރަށުން ވެސް
އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ ކޮންސަލްޓޭޝަންސް ތެރޭގައި ފާހަގަކޮށްފި ރަށް ގިރާ ސަރަޙައްދު ޙިމާޔަތްކުރުމަށް .ދެން
ބަނދަރުގެ މަޝްރޫޢު އާއި ގިރާ ސަރަޙައްދު ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ދެ މަޝްރޫޢެއްގެ ގޮތުގައި މިހާރު ވެސް ބަޖެޓު ވެސް
ކުރެވިފައި އޮންނަނީ .އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑުމެން މި  3ކަންތަކާއި މެދުގައި މަޝްވަރާކޮށްފައި އެ ދުވަހު
އަޅުގަނޑުމެން ނިންމީ ދެވަނަ ކޮންސެޕްޓެއް ހަމަ ރަށަށް ހުށަހަޅަން އިނގޭތޯ .ކައުންސިލަށް .އެއީ އަޅުގަނޑުމެން
ޢާއްމުކޮށް ހަމަ އޮފިޝަލް ކޮމިޔުނިކޭޝަންސް ގެންދަނީ ކައުންސިލު މެދުވެރި ކޮށް މިގޮތަށް އަންނަ ޕެޓިޝަން ވިޔަސް
ވެސް ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅައިގެންނޭ ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނާ އަދި ހަމަ އެ ދެކޮޅަށް ވާހަކަދައްކާ ފަރާތެއް
ކަމުގައި ވިޔަސް ވެސް ހަމަ ކައުންސިލުގެ މެދުވެރިވެގެންނޭ އަޅުގަނޑުމެންނާ ހިސާބަށް އެ އެއްޗެހި އަންނަންވާނީ
އިނގޭތޯ .ދެން ކައުންސިލަށް އަޅުގަނޑުމެން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމާއި އެއްކޮށް ވެސް ދެވަނަ ފަހަރަށް ވެސް ރަސްމީ
ލިޔެކިޔުންތަކުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ އައީ އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ހުށަހަޅާފައި އޮތް އެއްގަމުގައި ކީވޯލް
ޖައްސައިގެން މި ހަދާ ކޮންސެޕްޓަށް އިނގޭތޯ .ކުރިއަށްގެންދަން .މިގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކައުންސިލުން
ރަސްމީކޮށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިޔުން އައިފަހުން އެލް.ޖީ.އޭ އިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ އެންގި އަދި
މަޑުޖައްސާލެއްވުމަށް މަސައްކަތް އިނގޭތޯ .އެ ބޭފުޅުން ވެސް ހަމަ އިތުރު ކޮންސަލްޓޭޝަންސްތަކަކަށް ދާން
ބޭނުންވާކަމަ ށް އެއް ޕްރޮސެސްއެއް ފޮލޯކުރަން ބޭނުންވާތީ .އެލް.ޖީ.އޭގެ އެދުމުގެމަތީން އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ
މެދުކަނޑާލިން އިތުރު އިންސްޓްރަކްޝަނެއް ދިނުން އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއަށް .އިންސްޓްރަކްޝަނެއް ދީފައި އޭތި
ހޯލްޑްކުރިން .ހޯލްޑްކޮށްފައި އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ އެކުގައި އަނެއްކާ ވެސް ހަމަ ދަތުރެއްކުރިން  27ޖުލައިގައި
އިނގޭތޯ .ބަންދުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރަން .ދެން އެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވެތިއްބެވި
ފަރާތްތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއްގެ ސިފައިގައި މި ދެ ކޮންސެޕްޓް ހިއްސާކޮށްދިނިން .އިން ކޭސް
މި ސާލަކަށް ހަމަ އަންޑަސްޓޭންޑް ނުވެދާނެ ކުރެހުމެއް ފޮނުވާލީމަ އެއީ ކިހާވަރެއްގެ ކަމެއްކަން ދެއްތޯ .އެހެންވީމާ،
ދެ ކޮންސެޕްޓް ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ހުށަހަޅާފައި އެ ބައްދަލުވުމުގެ ވެސް ހަމަ ހާޒިރުވެ ތިއްބެވި ފަރާތްތައް ހަމަ
ބޮޑަށް ބޭނުންވެލެއްވީ ހަމަ އެކަމުގައި ތޮއްޓެއް އެއްޗެއް ޖެހިގެން ދާގޮތަށް ރަށާއި ގުޅިގެން އޮންނަ ތަނެއްގެ ގޮތުގަ އި
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ބަނދަރު ތަރައްޤީކުރަން .ދެން ވަރަށް ބޮޑަށް ހަމަ އޭރު ،އެ ދުވަހުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވެސް ފާހަގަކުރެއްވި ރަށް
ގިރާތީވެ އެ ގިރާ ސަރަޙައްދު އެކަމަށް ހައްލެއް ހޯދައިދެއްވުމަށް އިނގޭތޯ .ދެން އަޅުގަނޑުމެން އެ ދުވަހު
ކޮމިޓްމަންޓް ދީފައި ހުންނާނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބަޖެޓު ހަމަޖެހިގެން އެ ވަކި ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ގޮތުގައި އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ
ރަށުގައި ތިއްބާ އެކަން އެގޮތަށް ހަމަޖެހިގެންދާ ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ރާވައިދޭނެ ކަމަށް .އެހެންވީމާ،
އެ ދެ ކަންތައް އެގޮތަށް އެބަ ކުރިއަށްދޭ .ދެން އެ ބައްދަލުވުމާއި ގުޅިގެން އެލް.ޖީ.އޭ އިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް
ކުރިން އަންގާފައި އިން އެންގުން ގެންދެވީ ހަމަ ރަށުގެ އޭރުގައި އެ ދުވަހުގެ އެ ބައްދަލުވުމުގެ އެ ނިންމުމާ
އެއްގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށްދާން .އެހެންވީ މާ ،އެގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއަށް އިންނާނީ
ވަރކް އޯޑަރއެއް ދީފައި މިހާރު އެ ކޮންސެޕްޓައިގެން އީ.އައި.އޭ ފާސްކުރެވިފައި އޮތް ކޮންސެޕްޓައިގެން ކުރިއަށްދާން.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
އީ.ޕީ.އައި އިން މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ އީ.އައި.އޭ އެޕްރޫވްކުރައްވައިގެން މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދަވަނީ .އެހެންވީމާ،
އީ.އައި.އޭ ރިޕޯޓުގައި ތި ވިދާޅުވާ ގޮތަށް އޭގެ އޯލްޓަރނޭޓިވްސް ހުންނާނެ ކަމަށް ދެން އަޅުގަނޑު ޤަބޫލު މި ކުރަނީ.
އެހެންވީމާ ،ތި ބޭފުޅުން އެޕްރޫވް ކުރެއްވި ގޮތް އަޅުގަނޑުމެންގެ މެންބަރުންނަށް ސާފުކޮށްދެއްވުން އަޅުގަނޑު
އެދެން .އަދި އޭގެ އޯލްޓަރނޭޓިވް ރިޖެކްޓް ކުރެއްވި ސަބަބަކީ ކޮބައިތޯ؟ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މުހިންމު ކަންނޭނގެ.
އެހެންވީމާ ،އީ.ޕީ.އޭއަށް މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ.

އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އިބްރާހީމް ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:
ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު .އަޅުގަނޑު އިބްރާހީމް ނަޢީމް ،އީ.ޕީ.އޭގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް .ރަކީދޫގެ
އީ.އައި.އޭ ފުރަތަމަ އެޕްލިކޭޝަން ލާފައި މި އޮންނަނީ  13ޖަނަވަރީގައި .ދެން ޑިސިޝަންސް ސްޓޭޓްމަންޓެއް މިއޮތީ
އަޅުގަނޑުމެން ދޫކޮށްފައި އެއަށް އެޕްރީލް  27ގައި އިނގޭތޯ .ދެން އެ ދިޔަ ދުވަސްވަރު ތެރޭގައި އީ.އައި.އޭގެ
މަރުޙަލާގައި ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް ފާހަގަކުރެވިފައި އޮތް އެ ރަށުގެ ކުރިން ކޮނެފައި ބަނދަރަކަށް މިހާރު
ބޭނުންކުރާ ސަރަޙައްދަކީ ވަރަށް ރީތި ގޮނޑުދޮށެއް ،ބީޗެއް ލެވި އަދި އެ ސަރަޙައްދުގައި ހަމަ އެކި ކަހަލަ ދިރޭ
ތަކެތި ގިނަ އަދަދަކަށް އާލާވެފައި އޮތް ތަނެއްކަން ފާހަގަކުރެވިފައި އޮތީމަ އެ މަޢުލޫމާތާއި ބެހޭގޮތުން އީ.އައި.އޭގައި
އަލިއަޅުވާލާފައި ހުރި މިންވަރު ފުރަތަމަ ވެސް ވަރަށް ކުޑަވީމަ ދެވަނަ ފަހަރަށް ވެސް އަޅުގަނޑުމެން އެއާއި ބެހޭ
މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ކޮންސަލްޓެންޓް އަރިހުން އެދުނީ .އެދިގެން ދެން ލިބުނު މަޢުލޫމާތު ވެސް އަދިވެސް މަދުކަމަށް
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ނުފެންނާތީވެ ،މަދުކަމަށް ފެންނާތީވެ އަނެއްކާ އިތުރަށް އަދި މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ދެފަހަރަކު އެޑިޝަނަލް
އިންފޮމޭޝަނަށް އޭތި ފޮނުވުނު .ފޮނުވިގެން ވެސް މި އައި އީ.ޕީ.އޭއަށް ރިޕޯޓު އައިސް އޭގެ އެޑިޝަނަލް
އިންފޮމޭޝަންތައް އައިއިރުގައި މި ރިޕޯޓު ކިޔާ ރިވިއުކޮށް ހަދާއިރު މި ބަލަން ޖެހޭ މިންގަނޑުތަކަށް ބަލާއިރު އެ
ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީން އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ހުށަހަޅާ ރަށު ކައުންސިލުން ތާއީދުކޮށްފައި އިންގޮތަށް މިކަން
ކުރަން ހުއްދަ ދެވޭ މިންވަރަށް އެބޭފުޅުން ހުރި އޭގައި ވާހަކަތައް ލިޔެފަ .އެހެންނަމަވެސް ،އޭރު ވެސް މިކަމާ މި
ރަށުގެ އޮތް ބީޗުކޮޅާއި ތޮށި ބޭރަށް ލާން ބޭނުންވެގެން މި އުޅޭ ބޭފުޅުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް އޭރު ވެސް އެކި
ގޮތްގޮތަށް ހިއްސާކުރަމުންގެންދި ޔަ .ދެން އެހެންނަމަވެސް ،އޭރު އޮތީ ޑިސިޝަން ސްޓޭޓުމަންޓް ދޫކޮށް ޕްލޭނިންގ
މިނިސްޓްރީން ހަމަ ބޭނުން ވަގުތެއްގައި އޭގެ މަސައްކަތް ފެށޭ ހިސާބަށް ގޮއްސަ .އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއާ ވެސް މަސައްކަތް
ޙަވާލުކޮށް ބަޔަކު ރަށަށް ވެސް އަރާފައި އޭރު އޮތީ .ދެން މިހެން އޮއްވާ އަނެއްކާ ވެސް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕެލޭނިންގ
މިނިސްޓަރު ވެސް ބޭނުންފުޅުވެގެން އިތުރު އޮޕްޝަނެއް މިއައީ .އެންމެ ފަހުން މިއައި އޮޕްޝަނަކީ ޙަޤީޤަތުގައި
ކުރިން ވާހަކަދެކެވުނު ކަމުގައި ވިޔަސް އީ.އައި.އޭ ހަމައަށް ދިޔައިރު އެގޮތަކަށް އެ އޮޕްޝަނެއް ނެތް އައިއްސައެއް.
އޭރުގަ އި އެ އޮޕްޝަން އައިނަމަ ވަރަށް ރަނގަޅުވީސް .އޭރުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ ވަރަށް ބޮޑު ފުރުޞަތު
އޮންނާނެ އެ އޮޕްޝަނަށް ބާރުއަޅަން .ދެން ފަހުން ވެސް އެ އޮޕްޝަން އައިފަހުން ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ވެސް
އޮންނާނެ ކައުންސިލުގެ ރައީސަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވާފައި ،މިހާރު ފަހުން ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީން ހުށަހަޅާފައި މިއޮތް
ގާތްކުރާ ތޮށި ބޭރު ފަރާތަށް ލައިގެން ބްރިޖަކުން ނޫނީ ފާލަމަކުން އެކޮޅަށް ގޮސް ކައިރި ކުރެވޭ ގޮތަށް އެހެން
އޮތުމަކީ އެ ރަށުގެ ވެށި ހިމާޔަތްކުރުމަށާއި އަދި މިހާރު އެތާނގައި އެ ލެވިފައި އޮތް ބީޗް ނޫނީ ގޮނޑުދޮށް
ހިމާޔަތްކުރުމަށް ވަރަށް މުހިންމު ކޮންސެޕްޓަކަށްވާތީ އެގޮތަށް އެކަން ކޮށްދިނުމަށް ކައުންސިލުގެ އަރިހުގައި
އަޅުގަނޑުމެން އެދުނިން .އަދި ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީއަށް ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ފޮނުވިން އީ.ޕީ.އޭއަށް ފެންނަ އެންމެ
ރަނގަޅު ގޮތަކީ އެޔޭ .އެހެންނަމަވެސް ،އޭރު މިއޮތީ ޑީ.އެސް ދޫކުރެވިފަ .ޑީ.އެސްއާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްކުރަން
އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ބޭފުޅުން އެ ރަށަށް އަރާ ތިބީ .އެގޮތަށް މިކަންވެގެން ދިޔައީ .ޝުކުރިއްޔާ.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
އެލް.ޖީ.އޭ އިން އެ ރަށަށް ވަޑައިގެން މީގައި ދެން މީގެން ތަފާތު ޚިޔާލުތަކުގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި
މަޝްވަރާތަކެއް ހިންގަވާފައި އޮތްކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ އިނގޭ ތި ބޭފުޅުން ފޮނުވާފައި އޮތް ސިޓީން .ދެން
އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިޓީގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވެސް އެ ދަތުރުފުޅުގައި ވަޑައިގެންނެވި .ކޮމިޓީގެ މެންބަރެއް ގެ
7
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ހައިސިއްޔަތަކުންނެއް ނޫން .ތިމާވެށީގެ އެކްސްޕާޓެއްގެ ގޮތުގައި .އެހެންވީމާ ،އެލް.ޖީ.އޭގެ މި މަސައްކަތްތައް
އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުޑަކޮށް ޚުލާޞާކޮށްލަދެއްވަފާނަންތޯ؟ ކޮބައިތޯ ތި ބޭފުޅުންގެ ކޮންކްލޫޝަނަކީ.

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ ފާޠިމަތު އަފްޝާން ލަޠީފް ވާހަކަދެއްކެވުން:
ޝުކުރިއްޔާ ޗެއަރ .އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ރަކީދޫގެ ބަނދަރާ ބެހޭގޮތުން ކޮންސަރންސް ހުރެގެން
ޕެޓިޝަން ކުރެއްވި ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުވީ  1ޖުލައިގައި .އެ ބޭފުޅުން ބައްދަލުކުރެއްވުމާ އެކީގައި އަޅުގަނޑަށް ވެސް
ޤަބޫލުކުރެވުނީ އަދި އަޅުގަނޑުގެ ކޮލީގްސްއަ ށް ވެސް ޤަބޫލުކުރެވުނީ ވެލިޑް ކޮންސަރންސްތަކެއް ހުރިކަމަށް އެ
ބޭފުޅުން އެ ވިދާޅުވާ ބަނދަރު ޑިޒައިނާ އެއްގޮތަށް ހެދީމަ ބީޗަށް ގެއްލުންތަކެއްވެ ،އެ ބޭފުޅުންނަށް ކުރިއަށް
އޮތްތާނގައި ލޯކަލް ޓޫރިޒަމްގެ ޕޮޓެންޝަލަށް އޭގެ ނޭދެވޭ އަސަރުތަކެއް ކޮށްފާނެކަމަށް .ދެން އެ ބޭފުޅުންގެ
ވާހަކައިގައި އޭރު ވެސް ވިދާޅުވީ ރަށުގައި ތިބި ބައެއް މީހުން ބޭނުންވަނީ މިގޮތަށޭ .ތިމަންނަމެން ރަށުން ބޭރުގައި
އުޅޭ ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން އެބަ ލޮބީކުރަމޭ އެހެން އޮލްޓަރނެޓިވް މޮޑެލަކަށް ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީން
ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް .ދެ ން އެ ކުރެހުންތައް ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނާ ހިއްސާކުރެއްވި .ދެން އެ ބޭފުޅުންގެ ވާހަކައިގައި
ވިދާޅުވި ތިމަންނަމެން ވެސް އަސްލު ރަށް ދޫކޮށްފައި ،ދެން މިއީ ވަރަށް ފެމިލިއަރ ސްޓޯރީއެއް ކަންނޭނގެ
އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ހަމަ ފޯސް މައިގްރޭޝަންގެ ވާހަކަ .ތިމަންނަމެން މިއުޅެނީ ކޮންމެހެން ރަށުގައި ނޫޅޭކަށް ނޫނޭ.
އެކަމަކު ރަށުގައި އިޤްތިޞާދީ މިކަހަލަ ފުރުޞަތުތަކެއް ހުޅުވިފައި ހުރިނަމަ ތިމަންނަމެން ވެސް އުޅޭނީ ރަށުގައެއް
ނޫންހޭ .މިކަހަލަ ބައިވަރު ކުއެސްޝަންސްތަކަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ވޭކްވުމަށްފަހު ވަރަށް އަވަހަށް އަޅުގަނޑުމެން
އެޓެންޑްވިން އެ މައްސަލައަށް .ޕްލޭނިންގގައި އަނެއް ދުވަހުހެން އަޅުގަނޑަށް ހަނދާންވަނީ ސިޓީއެއް ގޮއްސަ
އޮންނާނީ މަސައްކަތް މަޑުޖައްސާލަން އެދިފަ .ދެން އޭރު އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އެތަނަން ގޮސް ތިބީ .އަޅުގަނޑު
އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ އެމް.ޑީއާ ވެސް ވާހަކަދެއްކިން .ދެން ވާހަކަދައްކާފައި އެ މައްސަލަ ހޯލްޑްކޮށްފައި އަޅުގަނޑުމެން
ބޭނުންވީ އެ ވީކްއެންޑްގައި ފުރައިގެން ދާން .އެކަމަކު ކަން ދިމާކުރި ގޮތުން އެ ވީކްއެންޑާއި ދެން އައި މި ހަފްތާ
ބަންދަކީ ވެސް މި ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދަތުރު ނުކުރެވޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް މޫސުން އޮތް
ދުވަސްކޮޅަކަށް ދިމާވީ .ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް  27ޖުލައިގައި .ދެން އެޗް.ޕީ.އޭގެ ހުއްދަތަކާއި އެއްޗެހި ނަގައިގެން
އަޅުގަނޑުމެން ގޮސް ހަމައެކަނި ރަކީދޫއަށް އަޅުގަނޑު އަސްލު ބޭނުންވީ ބޮޑަށް ރައްޔިތުންނާ އެންގޭޖުވެ މިކަހަލަ
ފުރުޞަތެއް އޮތުމަށް .އެކަމަކު ކަން ދިމާކުރި ގޮތުން ކޮވިޑް ދުވަސްކޮޅުވީމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެރުނީ ހަމައެކަނި އެ
ބައްދަލުވުމަށް އެ އޮންނަ ގަޑިއަށް .ދެން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ އަޅުގަނޑުމެން އެ ރަށަށް ދިޔައިރު
8

 24އޮގަސްޓު 2020

އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު ކޮމިޓީގެ  40ވަނަ ބައްދަލުވުން

ވެސް ފުދޭވަރަކަށް ހީޓެޑްކޮށް އެ ޑިސްކަޝަން ދިޔައީ .ފުރަތަމަ މަޝްވަރާގެ މި ކުރެވޭ ކަހަލަ މާހައުލެއް ވެސް
ނެތް އަސްލު .އެއީ ވަރަށް ބޮޑަށް އެ ރަށުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން އިންސިސްޓް ކުރެއްވީ ތިމަންނަމެންގެ ހަމަ ރަށް
ކަހަލަ އެހެން ރަށްރަށޭ މި އޮތީ ވ.ތިނަދޫއާ ކައިރީގައި މިއޮތް ރަށްރަށުގައި ހުރިހާ ރަށެއްގައި ވެސް ހަމަ މި
ފޮށިގަނޑު ބަނދަރޭ ހަދާފައި މި އޮތީ .އެހެންވީމާ ،ކީއްވެގެންހެއްޔޭ ތި އުޅެނީ .ދެން އެ އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ
އެހާ ދުވަސްކޮށްފައި ބަނދަރެއް ލިބެން އުޅޭއިރު އެކަމަށް ހުރަސްއެޅޭ ކަހަލަ އެއްވެސް ކަމެއް ކުރާހެން ހީވަންޏާ
އެކަހަލަ ކަންބޮޑުވުންތައް އަންނާނެކަން އަޅުގަނޑަށް ވެސް ޤަބޫލުކުރެވޭ .ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވުނީ
މިކަމުގައި އެ ރަށުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ވަރަށް އެއްކޮޅަކަށް އަރުއްވާފައި ތިއްބެވިކަން .ދެން ކަން ދިމާވި ގޮތުން
ހުއްދަތައް

ނުލިބުމުގެ

ސަބަބުން

ޕެޓިޝަން

ކުރެއްވި

ގިނަ

އަދަދެއްގެ

ބޭފުޅުންނަކަށް

އެ

މީޓިންގއަކަށް

ވަޑައިނުގެންނެވޭ .އެހެންވީމާ ،އެ ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލެއް ވެސް އެ މީޓިންގގައި އަސްލު ހިއްސާއެއް ނުކުރެވޭ.
އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ވަން ސައިޑު މި ޑިސްކަޝަންގެ އަޑުއިވިގެން ދިޔައީ .ދެން އެ ރަށުގައި
ތިއްބެވި ބައެއް ބޭފުޅުން ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީން ފަހުން ހުށަހެޅުއްވި މޮޑެލަށް ތާއީދުކުރައްވާ ވާހަކަ ޕެޓިޝަން
ކުރެއްވި ބޭފުޅުން ވިދާޅުވި .އަޅުގަނޑުމެން އަތަށް ވެސް ލިބުނު އަޅުގަނޑުމެން ފުރަން އެއް ދުވަހަށްވެފައި އޮއްވާ ދެ
ޕެޓިޝަނެއް .ކައުންސިލުން ފޮނުއްވި ސިޓީއަކާއެކު ފޮނުއްވި ޕެޓިޝަންގައި އޮތީ  100ސޮއި .މޮޑެލް ބީއަށް
ތާއީދުކުރައްވާފައި  113ބޭފުޅުން .އަދި އޭގެ ފަހުން އިތުރު  10ބޭފުޅުން ސޮއިކުރައްވާފައި އެ ޕެޓިޝަންގައި އޮތް.
އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގިނަ ބޭފުޅުން ރަށުގައި އެ ރަށުގައި ތިއްބެވި ކަމުގައި ވިޔަސް
ހަމަ މާލޭގައި ވިޔަ ސް ނޫނީ އެހެން ރަށެއްގައި ތިއްބެވި ކަމުގައި ވިޔަސް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބޭފުޅުން މި
ތާއީދުކުރައްވަނީ ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީން ފަހުން ހުށަހެޅުއްވި މޮޑަލަށް .އެއީ އެ ބީޗް ސަލާމަތްކުރުމަށާއި ،ލޯކަލް
ޓޫރިޒަމަށް މި ފައިދާވާނެ ކަހަލަ ގޮތަކަށް އެ ބަނދަރު ހެދުމަށް .ދެން އެކަމަކު ވެސް އަޅުގަނޑުމެން އެހިސާބުން އެ
މައްސަލަ ދޫކޮށްލަން ޖެހުނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިތުރަށް އަޅުގަނޑުމެން އެ ޕްރޮޖެކްޓު ހުއްޓުވައިގެން ތިބުމުގެ
ޖަސްޓިފިކޭޝަނެއް ނެތީމަ .އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އެ ޕްރޮޖެކްޓަށް އިންވޯލްވެ ޕްރޮޖެކްޓު ހުއްޓުމަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ
ބޭސިސްއަކަށްވީ ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީ ދާންވާނެއޭ .އަޅުގަނޑުމެން ކައުންސިލު މެދުވެރިކޮށް
ޕަބްލިކް ކޮންސަލްޓޭޝަނެއް ބޭއްވެން ޖެހޭނެއޭ .ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް އެ ޕްރޮޖެކްޓު މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމައަށް ލިބި
ހެލްޕު ލައިން މި ޕްރޮޖެކްޓު ޕްރޮޕޯ ޒަލް އޭ އިން ލިބޭނެ ގެއްލުމާއި ޕްރޮޖެކްޓު ބީ އިން ބީޗް ސަލާމަތްކުރެވޭނެ
ގޮތާއި ،މި ހުރިހާ ކަމެއް ކިޔައިދެވި ރައްޔިތުންނަށް އިންފޯމް ޑިސިޝަނެއް ނެގެން ޖެހޭނެ .އެހެންވީމާ ،އެއީ
އަޅުގަނޑުމެންގެ ބޭސިސްއަކަށްވީ .އަޅުގަނޑުމެން އެ ކޮންސަލްޓޭޝަނަށް ދިޔައީ ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީ ގޮވައިގެން
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އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު ކޮމިޓީގެ  40ވަނަ ބައްދަލުވުން

އަދި ވިދާޅުވިހެން އެންވަޔަރަންމަންޓް އެކްސްޕާޓެއްގެ ގޮތުން އެމް.ޕީ މުޙައްމަދު ވަޙީދު ވެސް ވަޑައިގެންނެވި.
އެހެންވީމާ ،މި ހުރިހާ ޑިސްކަޝަނަކަށްފަހު ،އެ ޕަބްލިކް ކޮންސަލްޓޭޝަން ހިންގި ކައުންސިލުގެ އެންގޭޖުމަންޓް
މީގައި އޮވެ ދެން އިތުރަ ށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ޕްރޮޖެކްޓު ހުއްޓުވޭނެ މަގެއް ނެތީމަ އަޅުގަނޑުމެން އެހިސާބުން
ދޫކޮށްލީ .އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ޖަސްޓިފައި ދެން ނުކުރެވޭނެތީ .އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ވެސް އަޅުގަނޑު
ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވޭ އަދިވެސް އޮތީ އެލް.ޖީ.އޭގެ އަތްމަތީގައޭ މިއަށް ވަކިގޮތެއް
ނިންމެވުން.

އަޅުގަނޑު

ފާހަގަކޮށްލަން

ބޭނުންވޭ

އަޅުގަނޑުމެންނަކީ

ޕްލޭނިންގ

މިނިސްޓްރީއެއް

ނޫން.

އަޅުގަނޑުމެންނެއް ނޫން މި ބަނދަރުގެ ޑިޒައިން ފައިނަލްކުރާނީކީ .ބަނދަރު އިންނާނެ ގޮތެއް ނިންމާނީކީ
އެލް.ޖީ.އޭއަކުން ނޫން .އެއީ އަ ޅުގަނޑުމެންގެ މެންޑޭޓުގައި އޮތްކަމެއް ނޫން .އަދި ތިމާވެއްޓަށްވާ ގެއްލުމުގެ އިމްޕެކްޓް
އެސެސްމަންޓާއި އެއްޗެހި ހެދުމަކީ ވެސް އެއީ ވެސް އެލް.ޖީ.އޭގެ މެންޑޭޓެއް ނޫން .އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެން
އިންވޯލްވްވާންވީ ހިސާބުން އަޅުގަނޑުމެން އިންވޯލްވެ ދެން އިތުރު ޖަސްޓިފިކޭޝަނެއް ނެތީމަ މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން
އެ އޮތީ ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީއަށް ދޫކޮށްލާފަ .ޝުކުރިއްޔާ.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ސާފުވެއްޖެ .މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކާ ވާހަކަ އަޑުއިވިވަޑައިގަންނަވާ ދެއްތޯ .ކޮބައިތޯ ތި
ބޭފުޅުން މި މައްސަލައިގައި ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކީ ،ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި މި ހުށަހެޅިފައި އޮތް ހުށަހެޅުން
އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިމަތީގައި އޮތީ ހުށަހެ ޅުމެއް .އެއީ ބީޗު ސަލާމަތްކުރުމާ އެކީގައި ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީން މިހާރު
އެ ބޭނުންފުޅުވެގެން ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތްގޮތް އެއީ ރަނގަޅު ގޮތްކަމަށް އޮތް މައްސަލައެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ
ކުރިމަތީގައި މި އޮތީ .މިއާއި ތަފާތު އެހެން ހުށަހެޅުމެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިމައްޗަކު ނެތް .އެ ކޮބައިތޯ
ކައުންސިލުގެ

ބަހަކީ

މިކަމުގައި.

(ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު)

އާދެ!

ވަރަށް

ބޮޑަށް

ޝުކުރިއްޔާ.

ބައްދަލުވުމުގައި

މަޑުކޮށްލަދެއްވާތި އިނގޭތޯ .އޭރުން އަޅުގަނޑުމެންގެ މަޝްވަރާގައި އެއްޗެއް ވިދާޅުވަން އަދި ފަހުން ޖެހިއްޖިއްޔާ
ވެސް އެކަން ކުރެއްވޭނީ  .އެހެންވީމާ ،ފޯނު ކަނޑާނުލައްވާ މަޑުކޮށްލަދެއްވާތި .އަޅުގަނޑު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް
މިހާރު މި ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަނީ ތި ބޭފުޅުން ދެއްވި މަޢުލޫމާތުގެ އިތުރުން ކަމެއް ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅު ކަމަށް
ވަންޏާ .ދާންދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.

ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދުﷲ ވާހަކަދެއްކެވުން:
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ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު .އަޅުގަނޑުގެ ފުރަތަމަ ސުވާލަކީ ދެންމެ މި އަޅުގަނޑުމެންނާ ދެންމެ ވާހަކަ
ދެއްކި ކައުންސިލުގެ ރައީސް ކަމަށް އަޅުގަނޑު މި ބަލަނީ .އެހެންވީމާ ،ކައުންސިލުގެ ރައީސް ދެންމެ އެ ވިދާޅުވީ
އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ޕްލޭން (އޭ) އާއި އެއްވެސް ވަރަކަށް ދެކޮޅު ހަދާފައި ނެތްކަމަށް .ދެން އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ
ހަމަ އެއްވެސް ވަރަކަށް ކައުންސިލާއި ،މިހާރު މިކަމާ މި ޕްލޭން (އޭ) އާއި ދެކޮޅަށް ޕެޓިޝަނެއް ނަމަވެސް ނޫނީ
ރަށު ތެރޭގައި ނުރަސްމީކޮށް ނަމަވެސް އެއްވެސް ވަރަކަށް ބައްދަލުވެ މިކަމާ ދެކޮޅަށް އެއްވެސް ބަޔަކު ހަމަ ވާހަކަ
ނުދައްކަނީތޯއޭ ،އެ ސުވާލު .ދެން އީ.ޕީ.އޭއަށް އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ ޕްލޭން (އޭ) އާއި އެއްގޮތަށް ކަން
ކޮށްފިކަމަށްވާނަމަ ރަށުގެ ގޮނޑުދޮށް ގިރާނެތޯ؟ ޝުކުރިއްޔާ.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
އާދެ! ފުރަތަމަ ކައުންސިލަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ދާންދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެއްވި
ސުވާލަށް( .ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު) ދެން އަދި އޭގެއިތުރުން އެއްސެވި އެއާއި ޚިޔާލު ތަފާތުވާ އެއްވެސް ބަޔަކު ރަށުގައި
ނޫޅޭތޯ .ތަފާތު އޮޕީނިއަނެއް ހުރި އެއްވެސް ބަޔަކު ރަށުގައި ނެތްތޯ .ހަމަ އެންމެންގެ ވެސް ވިސްނުމަކީ ތި ވިދާޅުވި
ޕްލޭންތޯ؟ އެ ސުވާލު ކުރެއްވީ .ދާންދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.

ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދުﷲ ވާހަކަދެއްކެވުން:
އަޅުގަނޑު ސާފުކޮށްލަން އަސްލު ބޭނުންވީ އެ ޕްލޭނާ ދެކޮޅަށް ރަސްމީކޮށް ވިޔަސް އަދި ނުރަސްމީކޮށްވިޔަސް
ޕެޓިޝަން ނަމަވެސް އަދި އަނެއްހެން ބައްދަލުވެގެން ވެސް އެއާއި ދެކޮޅަށް އެއްވެސް ބަޔަކު ހަމަ ރައްޔިތުންގެ
ތެރެއިން މި މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވޭތޯ .ރަސްމީ ،ނުރަސްމީ ވިޔަސް.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ކުރިއަށް ގެންދަވާ( .ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު) އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ މިވަގުތަށް އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ރަނގަޅުހެން
އީ.ޕީ.އޭއަށް އޮތް ސުވާލަށް ޖަވާބު.

އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އިބްރާހީމް ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

11

އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު ކޮމިޓީގެ  40ވަނަ ބައްދަލުވުން

 24އޮގަސްޓު 2020

ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު .މިހާރު ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޔަޢުޤޫބު އެ ވިދާޅުވި ގޮތަށް ،މިހާރު އެ
ގެންދާ ގޮތަށް އެ މަސައްކަތް ގެންދާ ކަމަށް ވަންޏާ އެތާނގައި އެ އޮތް ބީޗު ހަމަ އެއްކޮށް ގެއްލިގެން ދާނެ،
ނެތިގެންދާނެ .އެތާނގައި މި ލެވެނީ އެއްގަމު ތޮއްޓެއް ލާފައި އެ ދޭތެރެ ފުރާ މި ލަނީ .ދެން އެހެންވެގެން
ޙަޤީޤަތުގައި މި ޕްރޮޖެކްޓު ފެށުމާއި ހިސާބުން ވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެސް ކަންބޮޑުވުންތައް ހުރެގެން ވަރަށް ގިނަ
ފަހަރު ކޮމިޔުނިކޭޓްކުރެވިފައި ހުންނާނީ އިނގޭތޯ .އެގޮތުން މި ފަހުން މިހެދި ކޮންސެޕްޓާ ބެހޭ ގޮތުން ވެސް އެއީ އެ
ރަށުގެ ވެއްޓަށް އެންމެ ރަނގަޅުވާނެ އަދި އެންމެ ގެއްލުން ކުޑަވާނެ ގޮތްކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނާތީ އެ
ވާހަކަ ކައުންސިލާ ހިއްސާކުރިން އަދި އެ ވާހަކަ ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީއާ ވެސް އީ.ޕީ.އޭ ސިޓީއެއް ފޮނުވައިގެން
ހިއްސާކޮށްފައި އޮންނާނީ  .ދެން އެހެންނަމަވެސް ،އަޅުގަނޑަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވުނު މި ރަށުގައި ތިބި
ރައްޔިތުން ތިބީ ވަކި ގޮތަކަށް ނިންމައިގެން އެ ނޫން ގޮތަކަށް އެކަން ކުރިޔަ ހަމަ ނުދޭން ހިފާފައި ތިބީ .އެހެންވީމާ،
އެ ކަހަލަ ހާލަތެއްގައި މަސައްކަތް ދިގުލައިގެން ހިނގައިދާނެތީ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް މި ބެލެވެނީ މި ފަށައިގެން މިހާރު
އޮތް ކޮންސެޕްޓަށް މި ކުރިއަށް ދަނީ .ހަމަ މެންބަރުގެ ސުވާލުގެ ޖަވާބަކީ މިހާރު އެ ކުރާ ގޮތަށް ކުރީމާ އެ
ސަރަޙައްދުގައި އޮތް ވަރަށް ރީތި ބީޗެއް ހަމަ އެއްކޮށް ނެތިގެން އުވިގެން ދާނެ .ދެން އޭ.ޕީ.އޭ އިން އަބަދު ވެސް
މަސައްކަތް ކުރަނީ އެ ރަށެއްގެ ވެށި ގުދުރަތީ މާހައުލަށް ވީހާ ވެސް ކުޑަ ބަދަލެއް އަންނާނެ ކަހަލަ ގޮތަކަށް
ބަނދަރު ހެދުމާއި މިކަހަލަ މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަށް ގެންދަން .އެހެންނަމަވެސް ،އަޅުގަނޑުމެން އީ.ޕީ.އޭ އިން ދޭ
ލަފާއާ އެއްގޮތަކަށް ނޫން ހުރިހާ ކަމެއް ނިމިގެން ދަނީކީ .އޭގައި ހަމަ ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތާއި
ސަރުކާރުން ބައެއްފަހަރު ބޭނުންފުޅުވާ ގޮތްގޮތަށް ކަންތައްތައް ނިމިގެން މި ދަނީ .ޝުކުރިއްޔާ.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.

މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޚައިތަމް ވާހަކަދެއްކެވުން:
ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު .ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް މަރުޙަބާ .އަޅުގަނޑަށް އެނގިފައި އޮތްގޮތުން ވެއްޖިއްޔާ ރަކީދޫގެ
މައްސަލައަކީ ވޭތުވެދިޔަ ގާތްގަނޑަކަށް ދެ މަސް ވެއްޖެ ކަންނޭނގެ ރަކީދޫގެ މައްސަލައެއް އުޅޭ ކަމުގެ ބަނދަރުގެ
މައްސަލައެއް އެ ވާހަކަ ފެންމަތިވެގެން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާއި އެތަން މިތާ .ދެން  ،4 ،3 ،2އެހާ ދުވަސް
ވެސް ވެދާނެ އިނގޭތޯ .ދެތިން ހަތަރު މަހެއް ވެދާނެ .އެއީ ކޮވިޑް އައުމުގެ ކުރިން ވެސް ހަމަ މި މައްސަލަ
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ފެންމަތިވެގެން އޭގައި އެބަ އާދޭ .ދެން އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ ތާނގައި ވެއްޖިއްޔާ އަސްލު ޙަޤީޤަތުގައި މިސާލަކަށް
އަޅުގަނޑުމެން މި ކޮމިޓީން ،އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު ކޮމިޓީގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ބޭނުމަކަށް
މިވަނީ އެންވަޔަރަންމަންޓަށް ގެއްލުން ހުރި ކަންތައްތައް ބަލައި އެހެންނޫނީ ފްރެންޑްލީ ކަންތައްތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައި
އެއާ ދޭތެރޭގައި އަޅު ގަނޑުމެން ބޮޑަށް މި ވަކާލާތުކުރަނީ .އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އެންމެ ބޮޑު ބޭނުމަކީ .ދެން މީގައި
އަޅުގަނޑަށް މި ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަކީ މިސާލަކަށް ޕްލޭން އޭއަކާއި ޕްލޭން ބީއަކާ އެބައޮތް .ޕްލޭން ބީއަށް ދިޔައިމަ
ކޮބައިހޭ މައްސަލައަކީ .އެއީ ފުރަތަމަ ސުވާލަކީ .ކޮބައިހޭ މައްސަލައަކީ؟ ދޯނި ނޭޅެނީ ހެއްޔޭ؟ ފަޅު ބޭނުންނުކުރެވެނީ
ހެއްޔޭ؟ އެކަމަކު ޕްލޭން (އޭ)ގައި ހިފަހައްޓައިގެން ހަމަ އެ އެއްޗަށް ގޮތް ދޫނުކުރާތަން އެއްގޮތަކުން އަޅުގަނޑަށް މި
ފެންނަނީ .ދެން ހަމަ ޕްލޭން (ބީ) ބޭފުޅުން ވެސް ގޮތްދޫނުކުރޭ އިނގޭތޯ .ޕްލޭން ބީއެއް ބޭނުންވޭ ހަމަ .އެހެންވީމާ،
އެ ދޭތި މި ފެންނަނީ .ދެން ރަށު ރައްޔިތުންގެ މިސާލަކަށް އާބާދީ ތިންސަތޭކަ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށްވާއިރު މީގައި
އެބައޮތް  126ސިގްނޭޗަރސް އެބައޮތް އައިއްސަ .ދެން އެލް.ޖީ.އޭއިން ވިދާޅުވަނީ ތި ބޭފުޅުން އެކޮޅަށް
ވަޑައިގެންނެވިއިރު  42ބޭފުޅުންނޭ ހާޒިރުވީ .ދެން ޕަބްލިކް ކޮންސަލްޓޭޝަނަކަށް އަސްލު ދާއިރު އަޅުގަނޑު
އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީއާ ސުވާލުކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ޙަޤީޤަތުގައި ސޯޝިއަލް އިމްޕެކްޓް އެސެސްމަންޓަށް
ކިހާވަރަކަށްތޯއޭ މީގެ ތެރޭގައި މި އޮންނަނީ އީ.އައި.އޭއެއް ހަދާއިރު .ސޯޝިއަލް އިމްޕެކްޓް އެސެސްމަންޓެއް ނޯވޭ
އަސްލު ޙަޤީޤަތުގައި .އޭތި ރަނގަޅަށް ހެދިފައި އޮތްނަމަ އެނގިލައްވާނެ ތި ބޭފުޅުންނަށް ކިހިނެއްކަން މި އޮތީ މި
ކަން ގޮއްސަ .ކިތައް ބޭފުޅުންކަން ބޭނުންވަނީ .ކިތައް ބޭފުޅުންކަން ބޭނުން ނުވަނީ .ހަމައެކަނި ކައުންސިލުގެ ރައީސް
ނޫނިއްޔާ އެހެ ން ބޭފުޅަކު ބޭނުންވެގެނެއް ނޫންކަން މި ކަންތައްތައް ވާންވީކީއެއް .ރަށު ރައްޔިތުންގެ ވާހަކަ މި
ދައްކަނީ .ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަކީ 300އަށް ވާކަމަށް ވަންޏާ  300ބޭފުޅުންގެ އެބަ ބޭނުންވޭ އެ ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލު
އަޅުގަނޑުމެންނަށް .އެއީ އެހެންނޫނިއްޔާ ހަމައެކަނި ވަކި ބަޔަކު ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް ކަންތައްތައް ދާކަމުގައި ވެއްޖިއްޔާ
އަޅުގަނޑު ހަމަ ދެ ބަޔަށް އިނގޭތޯ ،ޕްލޭން (އޭ) ވެސް ޕްލޭން (ބީ) ވެސް ވަކި ބަޔަކު ބޭނުންވާ ގޮތަށް ކަންތައް
ދާކަމަށް ވަންޏާ އަސްލު އެންމެ ރަނގަޅަކަށް ނޫން އެ ދަނީކީއެއް .އެހެންވީމާ ،ކިހާވަރަކަށްތޯއޭ މީގައި ސޯޝިއަ ލް
އިމްޕެކްޓް އެސެސްމަންޓެއް ނެތްދެއްތޯއޭ މީގައި އައިއްސަ އެންމެ ރަނގަޅަކަށް .އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައެއް .އަބަދު
ވެސް އެއްފަޅު ،ދެ ފަޅު ،ތިން ފަޅު ،އެއް ރަށް ،ދެ ރަށް ،ތިން ރަށް ކޮންމެ ރަށެއް ހަލާކުކުރަމުން
ކުރަމުންކުރަމުން އައިއްސަ ފަހު ދުވަހު މި ބުނަނީ ރާޅު އަރައިފިއޭ ،ތޮށި ގަނޑު ގިރާލައިފިއޭ .އަނެއްކާ ވެސް
އިތުރަށް ބަޖެޓް ހޯދައިދޭށޭ މި ރަށް ހަދަން .އެއީކީ ނޫން އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވާ ގޮތަކީ .އަޅުގަނޑުމެން މި
ކޮމިޓީގައި ތިބެގެން އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުމެއް ނުވޭ އެކަހަލަ ޑިސިޝަނެއް ނަގާކަށް އަޅުގަނޑަށް އެނގިގެން
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ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް .ދެން މީގައި ޕަބްލިކް ކޮންސަލްޓެންސީއެއް އަސްލު ނެތް ،ކޮވިޑް ޖެހިގެން ނަމަވެސް ކޮންމެވެސް
ސަބަބަކާ ހުރެ ޕަބްލިކް ކޮންސަލްޓެންސީއެއް ނެތް .އެކަމަކު އަޅުގަނޑަށް އިނގޭ އެއްޗަކީ ކޮވިޑް އޮތް ކަމުގައި
ވިޔަސް އޮންލައިންކޮށްނާއި އެހެ ން ގޮތްގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހެދިދާނެކަން ކޮންސަލްޓެންސީ .އެ އެއް ވެސް ނެތް
މިވަގުތު ހިނގިފައެއް .އެހެންވީމާ ،އެއީ އެންމެ ބޮޑު އެއް ޕޮއިންޓަކީ .އެހެންވީމާ ،ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތެއް،
މިސާކަށް ރައްޔިތުން ބޭނުންވަނީ ކައިރީގައި އޮތް ފަސް ގޯސްކޮށް ހަދާފައި އޮތީމަ މި ރަށް ވެސް ގޯސްކޮށް ހަދަންށޭ.
ނޫން އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް އެއްބަހެއް ނުވެވޭނެ އެކަމާ ދޭތެރޭގައެއް .ގޯހަކީ ގޯސް ކިތަންމެ ވަރަކަށް ހަދަމުން
ދިޔަކަމުގައި ވިޔަސް .މި ރަށް ދެން އޮތް ރަށް ވެސް ހަދާ .އަދި މިހާރު އެ އޮތީ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ވެލިއަޅާ
ނިންމާފަ  .އަދިވެސް އެތަން ސަލާމަތްކުރުމުގެ ޗާންސަސް އެބައޮތް ކަމުގައި އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ .އެހެންވީމާ،
ގޯހަކީ ގޯސް ކިތަންމެ ބައިވަރު ކައިރީގައި އޮތް ކިތަންމެ ރަށެއް ގޯސްކޮށް ހަދާފައި އޮތީމަ މި ރަށް ނުޖެހޭ ގޯސްކޮށް
ހަދާކަށް .އަދި ކުރިއަށް އޮތްތާނގައި ވެސް އަޅުގަނ ޑުމެންނަށް ހަމަ ރަކީދޫ ނޫން އެހެން ރަށެއް ވިޔަސް
އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ވަކާލާތުކުރާނަން އޭގައި ރަނގަޅު ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ ބަލަން އިނގޭތޯ .ދެން އެހެންވީމާ ،ސޯޝިއަ ލް
އިމްޕެކްޓް އެސެސްމަންޓް އެއީ އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލެއް .ދެން އެލް.ޖީ.އޭއިން ފެނިވަޑައިގެން ތި ބޭފުޅުން ވިސްނާ
ވަގުތުގައި އެންމެ ރަނގަޅަށްތޯއޭ ޕަބްލިކް ކޮންސަލްޓެންސީ އޮތީ ގެންދެވިފަ .އޭގައި އަދި އެއަށްތުރެން ރަނގަޅުކޮށް
ގެންދެވޭނެ ގޮތްގޮތް އޮންނާނެ ދެއްތޯއޭ .ދެން އީ.ޕީ.އޭއިންނާއި އަދި ކައުންސިލާ އަޅުގަނޑު ސުވާލުކޮށްލަން ބޭނުންވޭ
ކޮބައިހޭ ޕްލޭން ބީއަށް ދިޔައިމަ މައްސަލައަކީ މީގައި؟ ޝުކުރިއްޔާ ދެއްވި ފުރުޞަތަށް.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ .މިއީ ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރެވެމުންދާ ބައްދަލުވުމެއް .އެހެންވީމާ ،ޕްލޭން އޭ ،ޕްލޭން ބީ
ވިދާޅުވީމަ އަޑުއައްސަވާ ބޭފުޅުންނަށް މި ދޭތީގައިހުރި ތަފާތު ނޭނގިދާނެ .ތޮށިލުމާއި ތޮށި ނުލުމާއި ،ގޮނޑު ދޮށުގައި
ތޮށި ލުމާއި ތޮށިނުލުމާއި އެކަހަލަ ގޮތަކަށް ރިފަރކުރެވިއްޖިއްޔާ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ތަންކޮޅެއް ސާފުވާނެހެން.
މިހާރު އެ ކުރެއްވި ސުވާލަކީ އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށް ރައްޔިތުންނާ މަޝްވަރާކުރެވުނު ކަމަށް އެންވަޔަރަންމަންޓް
މިނިސްޓްރީން ނޫނީ އީ.ޕީ.އޭއިން ޤަބޫލުކުރައްވަންތޯ .ދެން އެ ކުރައްވާ ސުވާލަކީ ތޮށިނުލާގޮތަށް ނިންމުމުގައި
ކޮބައިތޯ ،އެއީ ދެއްތޯ ޕްލޭން ބީއަކީ؟

މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޚައިތަމް ވާހަކަދެއްކެވުން:
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އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު ކޮމިޓީގެ  40ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޕްލޭން ބީގައި އިންނަގޮތުން ވެއްޖިއްޔާ އަޅުގަނޑަށް އެނގެނީ ގޮނޑުދޮށް ސަލާމަތްކޮށްފައި ބޭރަށް ތޮށްޓެއް....

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
އެ ވާހަކަ މި ދެންނެވީ .ބީޗް ބާއްވާފައި ކަނޑުތޮށްޓެއް ގޮތަށް ތޮށިބުރިއެއް ލައިގެން މިކަން ކުރުމުގައި ކޮބައިތޯ
މައްސަލައަކީ .ދެން ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީއަށް ކަންނޭނގޭ އެ ސުވާލަށް ޖަވާބުދެއްވޭނީ .އެހެންވީމާ ،އީ.ޕީ.އޭ އާއި
ޕްލޭނިންގއާ.

އެންވަޔަރަންމަންޓް

ޕްރޮޓެކްޝަން

އޭޖެންސީގެ

އެސިސްޓެންޓް

ޑިރެކްޓް،

އެންވަޔަރަންމަންޓް

އެސެސްމަންޓް

މުޙައްމަދު ޙަމްދާން ޒާހިރު ވާހަކަދެއްކެވުން:
އާދެ! އަޅުގަނޑު ޙަމްދާން އިނގޭތޯ އީ.ޕީ.އޭގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ .އަޅުގަނޑުމެން އީ.އައި.އޭ ޕްރޮސެސްގައި
އެބަހިމެނޭ ހަމަ ޕަބްލިކް ކޮންސަލްޓޭޝަން ކޮންމެ ރަށެއްގައި ކޮންމެ ކަމެއް ކުރިޔަސް .ދެން އެ އުސޫލުން ހަމަ
ރަކީދޫގައި ވެސް

އީ.އައި.އޭގެ އެނެކްސް ބައްލަވައިލައްވައިފިއްޔާ އޭގައި އެބައިނދޭ ކައުންސިލުން ކުރިއަށްގެންދިޔަ

ކޮންސަލްޓޭޝަނެއް .ދެން އެ ކޮންސަލްޓޭޝަނަށް ރިއާޔަތްކޮށްފައި ކައުންސިލުން ކޮންސެޕްޓް ފާސްކޮށްފައި މި
އިންނަނީ އެޕްރޫވަލް ޖަހާފަ .ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޭތި ވެސް ކަމުނުދާތީ އަޅުގަނޑުމެން ކޮވިޑް ދުވަސްވަރު މި
ރިވިއު ކުރަމުންދިޔައީ .ދެން އެ ދުވަސްވަރު އަޅުގަނޑުމެން މި އެދުނީ ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީގައި އަދި އިތުރަށް
ކޮންސަލްޓޭޝަން ކުރިއަށް ގެންގޮސްދިނުމަށް .ދެން އެޑިޝަނަލް އިންފޮމޭޝަނެއް ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް
ލިބިގެންދިޔަ ފޯނު މެދުވެރިކޮށް އެ ބޭ ފުޅުން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ކޮންސަލްޓޭޝަނެއްގެ އައުޓްކަމް .އޭގައި ވެސް ބޮޑަށް
ރަށުގައި ތިބި މީހުން ،އޭގައި ފާހަގަކޮށްފައި އޮތް ޕެޓިޝަން ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތްތަކުގެ ކޮންސަރންތައް ވެސް.
އެކަމަކު ހަމަ ކައުންސިލްގެ ސިޓީއަކާ އެއްކޮށް އަނެއްކާ ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެޑިޝަނަލް އިންފޮމޭޝަންސް
ވެސް އައީ ރަށުގައި ތިބި ބޭފުޅުން ހަމަ ބޮޑަށް ބޭނުންވަނީ މިހާރު ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީން ފުރަތަމަ މި
ހުށަހެޅުއްވި ކޮންސެޕްޓާ އެއްގޮތަށޭ ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިއަށް ގެންދަން.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
މިހާރު އެ ކުރައްވާ ސުވާލަކީ ތި ބޭފުޅުން ޤަބޫލުކުރައްވަންތޯ އެ އެކަށީގެންވާ ލެވަލެއްގައި ޑިސިޝަން ނެގުމުގައި
ރައްޔިތުންނާ މަޝްވަރާކުރެވި ގޮތެއް ނިންމުނު ކަމަށް.
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އެންވަޔަރަންމަންޓް

ޕްރޮޓެކްޝަން

އޭޖެންސީގެ

އެސިސްޓެންޓް
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ޑިރެކްޓް،

އެންވަޔަރަންމަންޓް

އެސެސްމަންޓް

މުޙައްމަދު ޙަމްދާން ޒާހިރު ވާހަކަދެއްކެވުން:
އާދެ! ކޮންސަލްޓޭޝަންގެ ކަންކަން މި ޕްރޮޖެކްޓުގައި ވެސް އަދި ޚާއްޞަކޮށް ކޮވިޑް ކަންތައް އައުމާ ގުޅިގެން ދެން
އިތުރަށް އިންފޮމޭޝަނަށް ރިކުއެސްޓްކުރީމަ ފޯނު މެދުވެރިކޮށް ދިޔަ ކޮންސަލްޓޭޝަންތަކެއް .އެހެންވީމާ ،އެންމެ
އެދެވިގެންވާ ގޮތުގައެއް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވާ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނެއް ނުދެކެން.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީން.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ،ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރަސްޓްރަކްޗަރގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ފާޠިމަތު
ޝާނާ ފާރޫޤް ވާހަކަދެއްކެވުން:
ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ މުޤައްރިރު .އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން މީގައި ފުރަތަމަ އީ.އައި.އޭ މަރުޙަލާގައި
ޕަބްލިކް ކޮންސަލްޓޭޝަން ހަމަ އެ ގެންދާ އުސޫލުން ގެންގޮސްފައިވަނީ .ދެން އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން
އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޕަބްލިކް ކޮންސަލްޓޭޝަނެއްގައި ހަމަ ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް އަޅުގަނޑުމެން އެކަން ކުރަނީ
އިނގޭތޯ .ވަރަށް ގިނަފަހަރު އަޅުގަނޑުމެން އެ ރަށަކަށް ހަމަ އޯޑިއެންސަކަށް މިސާލަކަށް އެޑްރެސްކުރަންދާއިރުގައި
ދެފަރާތައް ވެސް ވާހަކަދައްކާ ހަމަ ބަޔަކު ތިބޭ އިނގޭތޯ .ދެން ތިބޭއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެންމެ ބޮޑަށް
ރަކީދޫގައި ފާހަގަކުރެވެނީ ކައުންސިލުން ހަމަ ދެންމެވެސް ކައުންސިލް ރައީސް ފާހަގަކުރެއްވިގޮތަށް މާލޭގައި ތިއްބަވާ
ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން އިނގޭތޯ ރަސްމީކޮށް މިކަން ނާންނަ ވާހަކަ ދެކޮޅު ހަދާފައި ވިޔަސް އަދި އެއްކޮޅަށް ވިޔަސް
އަދި ބޭނުންވާ އެހެން އޯލްޓަރނޭޓިވް ގޮތަކަށް ވިޔަސް އިނގޭތޯ .ދެން މިހާރު ބޯޑުގައި އަޅުވާފައި މިއިންދަ
ޕެޓިޝަނަށް

ބަލައިލާއިރު

އެންމެ

ފަހަރުގައި

އިނގޭތޯ،

މީގެ

ކުރެހުން

ބައްލަވައިލައްވައިފިއްޔާ

ފެންނާނެ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި އައިއިރުގައި ނަންބަރސް ވޭރީވޭ ހަމަ އިރުއިރުކޮޅުން މީގައި ސޮއިކުރައްވާ ނަންބަރސް
އިނގޭތޯ .އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލެޓަރ އިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ލެޓަރ ނަންބަރ  36އިނގޭތޯ 36 .އާއި އެއްކޮށް
ފޮނުވާފައި އޮތް ޕެޓިޝަންގައި އޮންނާނެ އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުއްވި ކުރެހުން މި
ޕެޓިޝަނަރ ސް އިނގޭތޯ .އޭގައި ފާހަގަކުރައްވާފައި އޮންނަނީ މި އީ.އައި.އޭގައި ވެސް ފާހަގަކޮށްފައި އޮންނާނީ ވަކިން
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އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު ކޮމިޓީގެ  40ވަނަ ބައްދަލުވުން

ތަނެއް ކޮންނަން ބޮޑަށް އިނގޭތޯ .ހަމަ މިހާރު އޮތްތަން ބާއްވާފައި ވަކި ސަރަޙައްދެއް ކޮނެފައި އެ ކޮންނަ
ސަރަޙައްދުގައި ވަކިން ތޮށިލެވޭގޮތަށް ހަދާފައި އެތަނުން ނެގޭ ފަސް އެއީ ބިމަށް އިތުރުކުރެވޭ ބައެއްގެ ގޮތުގައި .އެއީ
އޮރިޖިނަލަކީ އިނގޭތީ އަސްލުގައި އޮލްޓަރނޭޓިވް އެއްގެގޮތަށް މި އަންނަ އޮރިޖިނަލަކީ .އެކަން އެގޮތަށް ނުވާނެކަން
އަޅުގަނޑުމެންނާ އެއްކޮށް ބައްދަލުވި ބައްދަލުވުމުގައި އިނގޭތޯ  22ޖޫންގައި ބައްދަލުކުރެއްވި މިނިސްޓަރ އަރިހުގައި
ހަމަ މި ބޭފުޅުން ވެސް ދެން އަދި ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވެސް އެ ބައްދަލުވުމުގައި ދަންނަވާފައިވާނެ އަޅުގަނޑުމެން
އިތުރު ތަނެއް ނުކޮނެ އެއީ އޯލްރެޑީ މިހާރު ކޮނެފައި އޮތްތަނެއް ރަށުގައި އޮތީތީ އިތުރު ތަނެއް ނުކޮނެ
އެހެންނަމަވެސް ،އެ ބޭފުޅު ން އެ ވިދާޅުވާގޮތަށް އެއްގަމު އެގޮތަށް ތޮށިނުލާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބަނދަރު ހެދިދާނެއޭ.
ބަނދަރެއްގެ ޕަރޕަސްއަކީ ލަފާފުރުން ގާއިމްކޮށްދިނުން އަޅުގަނޑުމެން .އެހެންވީމާ ،އެގޮތަށް ހިމާޔަތް ލިބިފައި
އޮންނަ ވާހަކައަކީ ބޭރުތޮއްޓެއްގޮތަށް އެކްޓްކުރާ ތަނެއް އިނދެފައި އަދި އެއްގަމު ހަމަ އަރާފައިބޭގޮތަށް އެ އޮންނަ
ހުރިހާ ވަސީލަތްތަކާ އެއްކޮށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރަށާއި ޑިޓޭޗްޑްވެފައި އިންނަ ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް
ތޮށިލެވިދާނެއޭ އެއްގަމު ފަރާތް ދޫކޮށްލާފަ .ދެން ހަމަ ފާލަމަކން އަޅުގަނޑުމެން ގުޅާފައި އިނގޭތޯ .އެގޮތަށް
އަ ޅުގަނޑުމެންގެ އޯލްޓަރނޭޓިވް ކޮންސެޕްޓެއް ،މި ކޮންސެޕްޓަކީ އަސްލު ދޭތެރެ މެދުގައި ހަމަ ތަރޑް އޮޕްޝަނެއް
އަޅުގަނޑުމެން ދިނީ އިނގޭތޯ .އެ ތަރޑް އޮޕްޝަން އަޅުގަނޑުމެން ހުށަހެޅީ ރަށަށް ،ދެވަނަ ފަހަރަށް އަޅުގަނޑުމެން
ހުށަހެޅީ .އެ ހުށަހެޅުމަކަށް ވެސް އެ ދުވަހު ވެސް މިނިސްޓަރ ހަމަ ވަރަށް ކްލިއަރލީ ދެންނެވި މިނިސްޓަރ
އެކްސެޕްޓް ކުރައްވާނީ ރަށުގެ ރައްޔިތުން ،ވާހަކައަކީ އެ ރަސްމީ ލިޔުމެއްގެ ސިފައިގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް
އަންނަންޖެހޭނެއޭ ،މިނިސްޓްރީއަށް އަންނަންޖެހޭނެއޭ .އަޅުގަނޑުމެން މިކޮޅުން ފޮނުވާނަމޭ މި ކޮންސެޕްޓް އަލުން
އަނބުރާ އެއަށް މަޝްވަރާކުރުމަށް ޓަކައި .ރަށުން ބޭރުގައި ތިއްބެވި ބަޔަކު ވެސް އެއަށް އެޑްވޮކޭޓް ކޮށްދެއްވައްޗޭ އެ
ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލު އެކަމަށްދެއްވައްޗޭ އިނގޭތޯ .އެކަމަކި ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަނެއްކާ ވެސް ރަސްމީ ލިޔުން
އައިއިރުގައި

ނެތޭ

އެއެއް

ރިފްލެ ކްޓްވެފައެއް.

އަޅުގަނޑުމެން

ދެވަނަ

ފަހަރަކަށް

ކައުންސިލަށް

އެދުނިން

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޔައުމިއްޔާ ފޮނުވައިދޭން އިނގޭތޯ ބައިވެރިވި ހާޒިރީންނާ އެއްކޮށް .އެއީ ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން އޮން
ރެކޯޑުގައި އެކަން ބޭއްވުމަށް ޓަކައި .އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ވެސް ބޭނުމެއްނުވޭ ރަށުގެ ދެ ތިން ފަރާތެއް އެކަނި މިހެން
ބައްދަލުކޮށްލާފައި އޮންނަ ނިންމުމެއް ގޮތަށް އެކަން އޮންނާކަށް .އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކައުންސިލުން
އެބަހުރި އެ ހުރިހާ ލިޔުންތަކެއް ހިއްސާކުރައްވާފަ .އެކޮޅުން ބައްދަލުކުރެއްވީ ކޮންފަރާތްތަކަކާ އެއްކޮށް ކަން ދެން
ވާހަ ކަދެކެވުނީ ވެސް ކޮންކޮން މައްސަލަތަކަކާ ގުޅިގެންކަން .ވާހަކައަކީ އެ ޑިސްކަޝަންސް ތެރޭގައި އެ ބޭފުޅުން
ހިއްސާކުރީ ކޮންކޮން ވާހަކަތަކެއް ކަން .ދެން އެހެންވީމާ ،އެގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައި އޮތް ފައިނަލް
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ނިންމުމެއް އިނގޭތޯ އެއީ ހަމަ އެ ރައްޔިތުންގެ ނިންމުމެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އައިސްފައި އޮތް ނިންމުން.
އެހެންވީމާ ،އެއަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ރެސްޕެކްޓްކުރަނީ .އެ ނިންމުމަކީ މިހާރު ބަނދަރާއި ބަނދަރުގެ ތޮށި އެއީ
ރަށާއި ގުޅިފައި އޮންނަ ތޮށްޓެއް ގޮތަށް ބޭއްވުން އިނގޭތޯ .ދެން އަޅުގަނޑަށް ކުރެއްވި ސުވާލަކީ އެ ރަށް ގިރާނެތޯ
އިނގޭތޯ .ރަށަކީ މިހާރު ވެސް ވަރަށްބޮޑަށް ގިރާ ރަށެއް .އަޅުގަނޑުމެންގެ އެ ދުވަހުގެ 27 ،ޖުލައި ގައި އޮތް
ބައްދަލުވުމުގައި އަޅުގަނޑު ވަރަށް ސްޕެސިފިކްކޮށް ހަމަ އިތުރު ކަންބޮޑުވުންތަކަކީ ކޮބައިކަން ހަމަ ޚާއްޞަކޮށް
މިކަން އައީ ރަށުގެ ވިމެން ގްރޫޕުން އިނގޭތޯ .އަންހެނުންގެ ،ހަމަ އެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި އަންހެން
ބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އައީ ހަމަ އެ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމަކީ އަދި ދޯނި ލަފާ
ނުފުރުނަސް ރަށަށް ރާޅު އަރާތީއޭ .ގޭދޮށަށް ،ފޫޓޭއްހާއޭ ހުރީ .ދެން އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ ދައުރުވާ ވެލިގަނޑެއް
އޮވެއްޖިއްޔާ ކޮންމެވެސް އެއްފަރާތަކުން ގިރާފައި އަނެއްފަރާތަކުން އަބަދު ވެސް ވޮޑޭނެ .އެހެންވީމާ ،އެއީއޭ އެންމެ
ޕްރައިމެރީ ކޮންސަރނަކީ މިވަގުތަށް އެ ބޭފުޅުންގެ އިނގޭތޯ .އެހެންވީމާ ،މިއީ ހަމަ އެ ދުވަހުގެ ޑިސްކަޝަންގެ އެއް
ކޮންސަރން އެއީ ،ވަރަށް މޭޖަރ އެއް ކޮންސަރން އެއީ .އެހެންވީމާ ،މިހާރު ވެސް ގިރަމުން އަންނަ ރަށެއް ހަމަ
ހިމާޔަތްކުރަންޖެހޭ ރަށެއްގައި އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ކޮންމެ ގޮތެއް ވިޔަސް ތޮށި އެބަލާންޖެހޭ .ކޮންމެވެސްކަހަލަ
ޕްރޮޓެކްޝަނެއް މި ވަގުތު ވެސް ޝޯ ޕްރޮޓެކްޝަންގެ ގޮތުގައި އެބަ ދޭންޖެހޭ އިނގޭތޯ .ދެން އެހެންވީމާ ،މިހާރު
ހަމަ ތޮށިލިޔަސް ކީ ވޯލްއެއް ގޮތުގައި މިހާރު ޖެހިޔަސް ހަމަ ގިރައިގެން އެ ދާ ފަދައިން ހަމަ ދެވަނަ ފަހަރަށް
އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ޖެހޭނެ މިހާރު ގިރަމުންދާ ތަން ހިމާޔަތްކުރަން .ޑަޒަންޓް މީން އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް މިހާރު އެ
ގިރަމުންދާ ތަން ހިމާޔަތް ނުކޮށް ނުބޭއްވޭނެ ކަންނޭނގޭ އަދި ކޮންމެ ގޮތަކަށް ބަނދަރު އަޅުގަނޑުމެން ދެ
އޯލްޓަރނޭޓިވަށް ބަނދަރު ހެދިކަމުގައި ވިޔަސް ވެސް.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ .ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.

ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:
އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު .އަޅުގަނޑަށް އެލް.ޖީ.އޭގެ ވާހަކަތަކުން ދޭހަވިގޮތުގައި ވެއްޖިއްޔާމުން
މިކަމަށް އާނ ބަސް ބުނެފައި ވެސް ނޫނީ ޕްލޭން އޭއަށް ރަށުގެ ބީޗްގައި ކީ ވޯލް ޖަހާގޮތަށް  100ވަރަކަށް މީހުންގެ
ޕެޓިޝަނެއް އެ ބޭފުޅުންނަށް ލިބިފައި އެބައިން .ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު ލިބިފައި މިއިނީ  126މީހުންގެ
18
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ޕެޓިޝަނެއް އެކަމަށް ނޫނެކޭ ބުނެފަ .އެހެންވީމާ ،މި ދޭތީގެ މާ ބޮޑު ތަފާތެއް އަސްލަކު ނެތް އެއީ ރަކީދޫގެ
އާބާދީއަށް ބަލާއިރު .ދެން އަޅުގަނޑަށް ވެސް ރަށް ރަށުގެ ކައުންސިލުން ކަންތައްތައް ކުރާ މިންގަނޑާއި
އުސޫލުތަކަށް ބަލާއިރު އަޅުގަނޑަށް ވެސް ފާހަގަކުރެވެނީ ބައްދަލުވުމަކަށް ކިޔާފައި ބައްދަލުވުމެއްގެ ހާޒިރުވާ ބައެއްގެ
އަޣުލަބިއްޔަތުން ކަންތައްތައް ނިންމާ ނިންމު ން .އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައި ވެއްޖިއްޔާމުން އަދި
އީ.ޕީ.އޭއިން ނުބުނިކަމުގައި ވިޔަސް ކީ ވޯލެއް ޖަހައިފިއްޔާމުން އެތަނުގެ ބީޗް ގެއްލުނީ .ދެން އެންމެ ކުޑަ މީހާއަށް
ވެސް އެނގޭވަރު ކީ ވޯލެއް ޖަހައިފިކަމުގައިވާނަމަ ކީ ވޯލް ޖަހާތަނުގެ ބީޗް ގެއްލުނީ .އެއީ ކޮންމެ ބަނދަރެއް
ހެދިކަމުގައި ވިޔަސް އެތަން ގެއްލުނީ އެހާހިސާބުން .އެހެންވީމާ ،އެ ސަރަޙައްދުގެ ބީޗެއް ނޯންނާނެ .އެހެންވީމާ،
އަޅުގަނޑުގެ ބޮޑު ސުވާލަކަށް މިވަނީ މިހާރު ކައުންސިލުން އެ އެދޭގޮތަށް ނޫނީ ޕްލޭން އޭ މިކިޔާގޮތަށް
މަސައްކަތްކޮށްފި ކަމުގައިވާނަމަ އެ ރަށުގެ ތިމާވެއްޓަށް އިޔާދަ ނުކުރެވޭވަރުގެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ވެގެން ގޮސްދާނެތޯ
މުސްތަޤުބަލުގައި؟ އެއީ ބަޔަކަށް އަގު ކިޔާފައި މަސައްކަތެއް ދޭއިރުގައި ދެވަނަ ކޮންސެޕްޓަކަށް ދާއިރުގައި އަސް ލު
އޭގެ ސަބަބުން ފުދޭވަރަކަށް އަގަށް ބަދަލު އައިސްފައި މަސައްކަތްކުރަންދާ ބައެއްގެ ވަގުތަށް އޭގެ ސަބަބުން
ހުރަސްއެޅި އަދި ޕްލޭން ބީއަށް ދިޔަކަމުގައި ވިޔަސް އޭގެ ސަބަބުން ވެސް ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުންތަކެއް ވަމުންދާނެ.
އެހެންވީމާ ،މި ދޭއްޗާއި އަޅާބަލާއިރުގައި އިޔާދަ ނުކުރެވޭވަރުގެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ރަކީދޫއަށްވެގެންދާނެތޯއޭ ޕްލޭން އޭ
އާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިކަމުގައިވާނަމަ؟ އެއީ ސުވާލަކީ .ޝުކުރިއްޔާ.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ކޮންފަރާތަކަށްތޯ ސުވާލުކުރައްވަނީ؟ އީ.ޕީ.އޭއަށް.

އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އިބްރާހީމް ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:
ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު .ބަނދަރު ހެދުން ،ބިން ހިއްކުންފަދަ މަޝްރޫޢުތަކަކީ އެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ
ސަބަބުން އެ ހިންގާ ރަށެއްގެ ހިންގާ ސަރަޙައްދަކަށް ހަމަ އިޔާދަނުކުރެވޭފަދަ ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ވެގެންދާނެ
މަޝްރޫޢުތައް  .މިފަދަ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގާއިރު އަޅުގަނޑުމެން މި ބަލަނީ އޭގެ ސަބަބުން ދެން އަންނާނެ އިކޮނޮމިކް
ބެނެފިޓްސް ނޫނީ އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ލިބޭ ފައިދާ ބޮޑުވެގެން ދާތީވެ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށްވާތީވެ މި
މަސައްކަތްތައް މި ކުރަނީ .މިހެންކުރާއިރު އަޅުގަނޑުމެން މި ބަލަންޖެހެނީ ތިމާވެއްޓަށް އެންމެ ގެއްލުން
ކުޑަވާގޮތަކަށް އަދި އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ނަފާ އެންމެ ބޮޑަށް ލިބޭނީ ކިހިނެއް ކޮށްގެންތޯ ބަލާފައި މިދޭތި އަޅާ
19
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ކިރާލާފައި ޑިސިޝަނެއް މި ނަގަނީ .މިކަހަލަ މަޝްރޫއުތަކަކީ އިޔާދަ ނުކުރެވޭފަދަ ގެއްލުންވާނެ މަޝްރޫޢުތައް.
މިގޮތަށް ބަލާއިރު މިފަހުން ހުށަހަޅާފައި މިއޮތް ގާތްކުރާ ތޮށި ރަށާ ދުރަށް ލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާގޮތަށް
ހުށަހަޅާފައި އޮތް ކުރެހުމަކީ ޙަޤީޤަތުގައި އެ ރަށުގެ ވެއްޓަށް އެންމެ ބޮޑަށް ގެއްލުން ކުޑަވާނެގޮތް މިހާރު ކުރިއަށް
ގެންދާ ކޮންސެޕްޓާ ބަލާއިރު .އެ އަލަށް ހުށަހަޅާފައި އޮތް ކޮންސެޕްޓް މާ ބޮޑަށް ވެސް ރަނގަޅު .އަނެއްކާ މިހާރު
މިފަދަ ކުދި ރަށްތަކުގެ ކުރިއަށް އޮތް ތާނގައި އިޖްތިމާޢީ ގޮތުންނާއި އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ހިންގޭނެ ހަރަކާތްތަކަށް
ބަލާއިރު ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ވަރަށްބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ .އެ ހުރިހާ ކަމަކަށް ބަލާއިރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް
ބުރަވެވޭ ސަރުކާރުން ފަހުން ހުށަހަޅާފައި އޮތް ކޮންސެޕްޓަކީ ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅު ކޮންސެޕްޓްކަން .ހަމަ އެއާއިގެން
އަދިވެސް ކުރިއަށް ދެވޭނެ ގޮތެއް އޮތިއްޔާ އެގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔައިމަ އިޔާދަ ނުކުރެވޭފަދަ ގެއްލުންތަކެއް ވިޔަސް
އިޖުތިމާޢީ އަދި އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ލިބޭ ފައިދާތައް ބޮޑުވެގެންދާތީވެ މި މަޝްރޫޢު އެންމެ ރަނގަޅުގޮތް ކަމަށް
އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބެލެވެނީ ހަމަ ފަހުގެ ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީން ހުށަހަޅާފައި އޮތް ފަހުގެ ކޮންސެޕްޓް އިނގޭތޯ.
ޝުކުރިއްޔާ.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ވަރަށް ބޮޑަށް މަޢާފުކުރައްވާތި .މި ބުރު ނިންމާލާފައި އަޅުގަނޑަށް ވަގުތު އޮވެއްޖިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް
އަންނާނީ އިނގޭތޯ .އެލް.ޖީ.އޭއިން ވެސް ބޭނުން ވަރަށް ކުރުކޮށް ދެންމެ އެ ކުރެއްވި ސުވާލާ ގުޅޭގޮތުން އެއްޗެއް
ވިދާޅުވާން .ވަރަށް ކުރުކޮށްލަދެއްވާތި އިނގޭތޯ ގަޑި ވަރަށް ކުޑަތަންވެއްޖެ.

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ ފާޠިމަތު އަފްޝާން ލަޠީފް ވާހަކަދެއްކެވުން:
ދެންމެ އެމް.ޕީ ޚައިތަމް ކުރެއްވި ސުވާލުގައި އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ވިދާޅުވިހެން ޕަބްލިކް ކޮންސަލްޓޭޝަން ދިޔަގޮތާއި
ބެހޭގޮތުން .ދެން އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަން އެންމެ އައިޑިއަލްކޮށްނެއް ނޫން އެ ޕަބްލިކް ކޮންސަލްޓޭޝަން އެ
ދިޔައީކީ .ފުރަތަމަ މިދެންނެވިހެން އެ މާހައުލު އޮތްގޮތުންނާއި އަދި ހަމަ އެއާއިއެކު އަޅުގަނޑުމެން ރިކުއެސްޓްކުރި
ބައެއް އެރޭންޖްމަންޓްސް ،އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވި ގްރޫޕް ޑިސްކަޝަން ވޯކްޝޮޕް ސްޓައިލެއް ކަހަލަގޮތަކަށް
ގެންދަން މަސައްކަތްތަކެއް .އެއީ ދެ އޮޕްޝަންގެ ޕްރޯސް އެންޑް ކޯންސް ވޭކޮށްފައި ޑިސައިޑްކޮށްފައި ވަކިކަހަލަ
އެކްޓިވިޓީސްތަކެއް ހިންގައިގެން އެންމެން ވަކި ޑިސިޝަނަކަށް އަންނަން .އެކަމަކު އެ އެރޭންޖުމަންޓެއް ހެދިފައެ އް
ނެތް .ދެން އަނެއްކާ ރަށުގެ ސްކޫލު ހޯލު ހުރީ ،މިހާރު ސްކޫލަކީ ބޭނުންކުރާ ސްކޫލެއް ނޫން .އެހެންވީމާ ،ހޯލް
20
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ވެސް ބޭނުންކުރެވެން ނެ ތީމަ ފުޓްސެލް ދަނޑެއްގައި އޮތީ ވަރަށް އަނދިރި އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ބައްދަލުވުން
ބޭއްވޭނެ ކަމަށް މި އޮތީ ރޭގަނޑު .ކިރިޔަކިރިޔާ މީހެއްގެ މޫނު ވަކިވާވަރަށް އެތާނގައި ލައިޓެއް ހުރީ .މިދެންނެވި
ވާހަކައަކީ އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވީ އެ ބޭފުޅުންނާ އެކީގައި އިށީނދެގެން ކޮންމެވެސް ކަހަލަ މަސައްކަތްތަކެއް
ހިންގާފައި އެ އެކްޓިވިޓީއަށްފަހު ނިންމުމަށް އަންނާށޭ އެކަމަކު އެ މަސައްކަތެއް ކުރިއަކަށް ނުގެންދެވުނޭ .ދެން
އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ އަދިވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކޮމްޕްރޮމައިޒެއް ކުރެވިދާނެކަމަށް .އެހެންވީމާ ،މިހާރު އެންމެ
އާ ޖެންސީއެއް މި އޮތީ ރަށުގެ ބީޗް ހިމާޔަތްކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ގޮތެއް ހޯދުން
ކަންނޭނގޭ .އެއީ މިސާލަކަށް ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ރެފަރެންޑަމެއް ނަގައިގެން ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ކޮންމެވެސް
އަވަސް ޙައްލެއް އެބަ ހޯދަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ .ޝުކުރިއްޔާ.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ .މަޑަވެލި ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.

މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ފިރުޝާން ވާހަކަދެއްކެވުން:
އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް .އީ.ޕީ.އޭއިން ދެންމެ ފާހަގަކޮށްފި މިހާރު އޮތް ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ގޮސްފިއްޔާ
ތިމާވެއްޓަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއްވާނެ ކަމަށް .ބީޗް ހަލާކުވެގެންދާނެ ކަމަށް .އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ ޕްލޭނިންގ
މިނިސްޓްރީން އެގޮތަށް އެކަން އޮތްއިރު އަދި އީ.ޕީ.އޭއިން އެގޮތަށް އެ ފާހަގަކުރާއިރު މަސައްކަތް ކުރިއަށް
ގެންދާނެތޯ .ދެން މިހާރު ކުރިއަށް އެބަދޭތާ .އެހެންނަމަވެސް ،އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދާނެތޯ އެއް ސުވާލު .ދެވަނަ
ސުވާލަކީ އީ.ޕީ.އޭއިން އެގޮތަށް ގެންދަން އެޕްރޫވްކުރިންތޯ ކުރިއަށް ގެންދަން ،އެ ޕްރޮޖެކްޓް ގެއްލުންތަކާއިއެކު
ކުރިއަށް ގެންދަން އެޕްރޫވްކުރިންތޯ؟ ދެން ތިންވަނަ ސުވާލަކީ ތިމާވެށީގެ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށް ގޮނޑުދޮށް
ހިމާޔަތްކުރުން ނުވަތަ ރާޅުއެރުމުގެ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށް ތި ބޭފުޅުން އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ޕްލޭނިންގ
މިނިސްޓްރީން ވެސް އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް މިހާތަނަށް އަޅާފައިވޭތޯ؟ މިހާތަނަށް ނާޅާވަންޏާ ކުރިއަށް އޮތްތާނގައި
އެޅުމަށް ރާވާފައި ވަނީ ކޮން ފިޔަވަޅެއްތޯ؟ މިހެން މި ފާހަގަކޮށްލީ ޙަޤީޤަތުގައި އީ.އައި.އޭތަކާއި ރައްޔިތުން އެދޭ
ގޮތާއި މިކަންކަމާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖޭގައި ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގާފައި އެބަހުރި .އެ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުން ރައްޔިތުން މި އުޅެނީ
ސަލާމަތް ނުވެގެން .އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑު ބޭނުން ވަރަށް ސާފުކޮށް އީ.ޕީ.އޭއިން އެޕްރޫވްކުރިތޯ ،މިނިސްޓްރީން
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އީ.ޕީ.އޭއިން އެޕްރޫވް ނުކުރަނީސް ކުރިއަށް ގެންދާނެތޯ ނުކުރަންޏާ .ކޮށްފައި އޮތިއްޔާ އެ މައްސަލަތައް އެނގިހުރެ
ކުރިއަށް ގެންދާނެތޯ .ޝުކުރިއްޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
އާދެ! ފުރަތަމަ އީ.ޕީ.އޭއަށް .ދެން ޕްލޭނިންގއަށް.

އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އިބްރާހީމް ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:
ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު މިހާރު .އީ.ޕީއޭއިން މިހާރު އޮތް އީ.އައި.އޭ އެޕްރޫވްކުރިއިރުގައި ތޮށި ބޭރަށް
ޖައްސައިގެން އަންނަ ކޮންސެޕްޓެއް އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަކު ނެތް .އެއީ އީ.އައި.އޭގައި ވެސް ނެތް އެ އެއްޗެއް.
ދެން އެހެންވީމާ ،އޭރުގައި ހުށަހެޅިފައި ހުރި އޯލްޓަރނޭޓިވާއި އެއްޗެއްސަށް ބަލާއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް,
އަޅުގަނޑުމެންނަށާއި އަދި ރިވިއުކުރި ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ހަމަ ބުރަވެވުނީ އޭރު ހުށަހަޅާފައި ހުރި އޯލްޓަrނޭޓިވަށްވުރެ
ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީގެ އޭރު ފްރިފަރޑް އޮޕްޝަން ރަނގަޅުކަމަށް .އެއީ މިހާރު އެ ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތް.
އެހެންވެގެން އޭތި އެޕްރޫވްކުރީ .އޭގެ ފަހުން އައިސްގެން މިއުޅެނީ މި ތަންކޮޅެއް ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ކޮންސެޕްޓެއް
އައިސްގެން ޙަޤީޤަތުގައި މިއުޅެނީ .އެހެންވީމާ ،އެއީ .މިހާރު ކުރިއަށް އެ ގެންދާ ކުރީގެ އޮޕްޝަނަކީ ހަމަ
އީ.އޭ.އައި.އޭގެ ޕްލޭނި ންގ މިނިސްޓްރީން ހުށަހަޅައިގެން އީ.އައި.އޭ އެޕްރޫވްވެގެން އީ.ޕީ.އޭއިން ހުއްދަ ދީގެން ގެންދާ
ކަމެއް ހަމަ އިނގޭތޯ .ޝުކުރިއްޔާ.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
އާދެ! ޕްލޭނިންގ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ،ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރަސްޓްރަކްޗަރގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ފާޠިމަތު
ޝާނާ ފާރޫޤް ވާހަކަދެއްކެވުން:
ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ .އަޅުގަނޑު ހަމަ މިހާރު ކުރިއަށް އެ ދާ ކޮންސެޕްޓަކީ ޑެސިޝަން ސްޓޭޓުމަންޓު ހަމަ
އީ.އައި.އޭއިން ލިބިގެން ކުރިއަށް ދާ ޕްރޮޖެކްޓު އިނގޭތޯ .ދެން އޭގެ އިތުރަށް އެޑިޝަނަލީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް
ވ.ރަކީދޫގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މައްސަލަ އެބައޮތް ހަމަ ވަކިން ހަމަ އިނގޭތޯ އެއީ ވަކި ޕްރޮޖެކްޓެއް ގެ
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ގޮތުގައި .ދެން އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު އެމް.ޓީ.ސީ.ސީން މޮބިލައިޒުވެފައި ހުރި ގަޑީގައި އެ ޕްރޮޖެކްޓު ވެސް ހަމަ
އެގްޒެކިއުޓް ކުރުމަ ށް މިހާރު ޑިޒައިންތައް ހަމަ ހެދިގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކޯޓޭޝަން ލިބިފައި މިހާރު އޮތީ .ދެން
އަޅުގަނޑުމެން ކޯޓޭޝަން ރިވިއުކޮށްފައި ހަމަ މި ސޭމް ޓައިމް ޕީރިއަޑްގައި އެބައިން އެބަ ގެންދަން .ދެން
އަޅުގަނޑުމެން އޭގައި މި ކުރާ ކަމަކީ ގޮނޑުދޮށް ވެލިން މުއްސަނދިކޮށްފައި ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ހުއްޓުވޭގޮތަށް
ދައުރުވާ ވެލިގަނޑު އެއީ ދެން ހުއްޓޭގޮތަށް ގްރޯވިންސްތަކެއް ޖައްސަނީ .ކޮންމެހެން ވަށައިގެން ބޮޑު ތޮއްޓެއް
ލަނީކީއެއް ނޫން .އެކަމަކު ކޮންމެ މޫސުން ބަދަލުވާއިރުގައި އެ ދައުރުވާ ،އެ ނެޗުރަލީ އެ އިންނަ މޫވުމަންޓަށް
އެލަ ވްކުރާ ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ތޮށިތައް މިހާރު ފަރުމާކޮށްފައި ހުންނާނީ .އެހެންވީމާ ،އެގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން
މިހާރު އެބައިން ހަމަ ރަށުގެ ޕްލޭންގައި ގާތްގަނޑަކަށް މޭޖަރ އެއް އޭރިއާ އެއްކޮށް ކަވަރކުރެވޭ ގޮތަށް ،އެ
ގިރަމުން އެ ދާ ސަރަޙައްދު ކަވަރކުރެވޭ ގޮތަށް ޑިޒައިން ތައްޔާރުކޮށްފަ .އެހެންވީމާ ،އެ ދެ ޕްރޮޖެކްޓް ދާނީ ،މިހާރު
ބަނދަރުގެ ޕްރޮޖެކްޓާ ހަމަ އެކުއެކީގައިހެން އެބައިން ކުރިއަށް ދާނީ ވަކިން.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ގައްދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.

ގައްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޒާހިރު ވާހަކަދެއްކެވުން:
ޝުކުރިއްޔާ .އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ އީ.ޕީ.އޭއިން ވިދާޅުވެއްޖެ މި ފަހުން ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީން ހުށަހެޅި ޕްލޭން
ބީއަކީ މާ އެޕްރޮޕްރިއޭޓް ޕްލޭނެކޭ އެތަނަށް .އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ ކުރީގައި އޯކޭ އެޕްރޫވްކޮށްފައި ،ކުރީގެ ޕްލޭނާ
އެއްގޮތަށް އެޕްރޫވް ކޮށްފައި އެ އޮތީ .އެހެންނަމަވެސް ،އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ ޑިސިޝަން ޗޭންޖުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު
އީ.ޕީ.އޭއަށް އެބައޮތްތޯއޭ .އޮތް ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ އެ ޑިސިޝަން ޗޭންޖު ނުކުރާނަންތޯއޭ .ދެވަނަ ސުވާލަކީ ޕްލޭނިންގ
މިނިސްޓްރީއަށް .ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީގެ ޕޮއިންޓު އޮފް ވިއުގައި މިހާރު އެޕްރޫވްވެގެން އެ ދާ ޕްރޮޖެކްޓް
ރިވައިސްކޮށް ޕްލޭން ބީއަށް ދިއުމަކީ ޕްލޭނިންގއަށް މިނިސްޓްރީއަށް ފެންނަ ގޮތުގައި ރަނގަޅު ކަމެއްތޯއޭ .ދަންޏާ
ކޮސްޓު ޑިފަރެންސަކީ ކޮބައިތޯއޭ .ގޮސްގެން ދިމާވާނެ މައްސަލައެއް އެބައޮތްތޯ .މިހާރު އެ ޕްރޮޖެކްޓު ހުއްޓުވާފައި
ޕްލޭން ބީއަށް ދިއުމުގެ އެއްވެސްކަހަލަ ރިޒަރވޭޝަންސްތަކެއް އެބަހުރިތޯއޭ .ޝުކުރިއްޔާ.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
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އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ .ވަރަށް ވަގުތު ކުޑަތަންވެއްޖެ އިނގޭތޯ .އަދި އިއްޒަތްތެރި ދެ މެންބަރުން އެބަ
ތިއްބެވި .އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަދި ކެންދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު .އެހެންވީމާ ،ތި
ބޭފުޅުން އެކަމަށް ވިސްނާވަޑައިގެން ޖަވާބު ދެއްވުން އެދެން .އީ.ޕީ.އޭއަށް އެ ސުވާލު ބޮޑަށް އަމާޒު މިވަނީ ދެން
ޕްލޭނިންގއިން ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް ވިދާޅުވޭ .ނޫން ،ފުރަތަމަ ޑިސިޝަން ބަދަލުކުރުމުގަ އެބައޮތްތޯ އީ.ޕީ.އޭގެ
އިޝޫއެއް.

އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އިބްރާހީމް ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:
ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު .އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރަނގަޅީ މިހާރު އޮތް ގޮތަށް ގެންދިއުމަށްވުރެ ފަހުން
ހުށަހަޅާފައި ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީން .އެއީ ހަމަ ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައި އޮތް ހުށަހެޅުމެއް އެއީ .އެއީ ފަހުން
ހުށަހެޅި ގޮތަށް މީތި ގެންގޮސްފިއްޔާ އަޅުގަނޑު މެންނަށް ރަނގަޅީ .އެ ފުރުޞަތު ވެސް އެބައޮތް .ޕްލޭނިންގ
މިނިސްޓްރީން މިކަމަށް އެދި އެޑަމްޑަމަށް ލައިގެން ދެން އެ ގެންނަންޖެހޭ ސޯޝަލް ކޮންސަލްޓޭޝަންތަކެއް
ގެންގޮސްފައި ހުށަހެޅީމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ޑިސިޝަން ބަދަލުކުރެވޭނެ އިނގޭތޯ .މި ހުރިހާ ބާރެއް މިހާރު މި
އޮތީ ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީގެ ރަށު ކައުންސިލުގެ އަތުގައި .އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށްވެސް ރަނގަޅު އެ
ރަށުގެ ވެށި ސަލާމަތްވެފައި އަދި ރަށަށް އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ފައިދާވާނެ އޮޕްޝަނަކީ ފަހުގެ އޮޕްޝަން ކަމަށްވާތީ
އެގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފަ .އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ އެދޭ ކަމެއް އިނގޭތޯ .ޝުކުރިއްޔާ.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ވަރަށް ރަނގަޅު .ހަމަ ޕޮއިންޓަށް ތި ޖަވާބުދެއްވަނީ .ޕްލޭނިންގއިން މީގައި އެއްޗެއް ވިދާޅުވަންވާނެ ކަންނޭނގޭ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ،ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރަސްޓްރަކްޗަރގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ފާޠިމަތު
ޝާނާ ފާރޫޤް ވާހަކަދެއްކެވުން:
އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން މިއީ ނިންމުންކަމުގައި ހަމަ އައިސްފައި އެ އޮތީ ކައުންސިލުން
އިނގޭތޯ .އެހެންވީމާ ،ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޖެހޭނެ މިހާރު އެ އޮތް ނިންމުން ބަދަލުކޮށްދެއްވަން
އޯލްޓަރނޭޓް އޮޕްޝަނަށް ދާކަމަށް ވަންޏާ ދާ އޮޕްޝަނަށް އިނގޭތޯ .ދެން މަސައްކަތް މިހާރު ގޮސްފައި އޮތް ގޮތަށް
ބަލާނަމަ އަޅުގަނޑުމެން ކޮނުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު އެ ކުރިއަށް ދަނީ .މިހާރު ކޮންނަމުން އެ ދަނީ ހަމަ ކީވޯ ލް
24
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ޖައްސާފައި ކޮންނަ ކޮނުން އިނގޭތޯ .މިސާލަކަށް އަޅުގަނޑުމެން އޮޕްޝަން  3ގައި ނަމަ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް
ސްކޯޕެއް އަޅުގަނޑުމެން ލާންޖެހޭނެ އެއީ ބީޗް މެއިންޓެއިންކުރާ ކަމަށް ވަންޏާމިހާރު އެ ދާ ހަލުވިމިނުގައި ދާއިރުގައި
ފަހަރެއްގައި ޗޭންޖުނުކުރެވޭނެ ޙާލަތަކަށް އައިސް ދާނެ އެތަން ދިގުލާނަމަ އިނގޭތޯ .އެހެންވީމާ ،މިހާރު އެ ދަނީ އަދި
ކޮންނަމުން .ތޮށިތައް ލާކަށް ނުއެއް ފަށާ .އެހެންނަމަވެސް ،ބީޗެއް ގޮތުގައި ބާއްވާ ކަމަށް ވަންޏާ ފޮލޯއަޕްސް
ޑިފެރެންޓުވާނެ ނޯމަލް ކީއެއް ޖައްސާއިރުގައި އެ ކޮންނަ ކޮނުމާ.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ .އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.

އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:
އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ .އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ފުރަތަމަ ވެސް އަޅުގަނޑަކީ ތިމާވެށީގެ އެކްސްޕާޓެއް ނޫން .ދެން
ކޮމިޓީން ނިންމަވައިދެއްވައިފިއްޔާ ވަރަށް އުފާވާނެ އެކްސްޕާޓެއް ކަމަށް ނިންމަވައިދެއްވައިފިއްޔާ .އަޅުގަނޑަށް
ދަޢުވަތު ލިބުނު މިކަމުގައި ބައިވެރިވާން އިނގޭތޯ .އެހެންވީމާ ،ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު މީގައި ފާހަގަކޮށްލަން
މިދިޔަ އަހަރު ބަޖެޓްކުރެވިފައި އޮތް މަޝްރޫޢެއް މިއީ .ޑިސެންބަރު ތެރޭގައި އަޅުގަނޑަށް އެނގިގެން .ދެން
އީ.ޕީ.އޭއިން ނަޢީމް ފާހަގަކުރައްވައިފި ޖަނަވަރީގައި އީ.އައި.އޭގެ މަސައްކަތް ފެށުނު ކަމަށް .އެހެންވީމާ ،ފުރަތަމަ
ކަމަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ކުރެވެނީ ،ވާހަކަދެއްކިދާނެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކޮންމެ ކޮޅަކަށް ވެސް އިނގޭތޯ.
ދައްކާއިރުގައި މިބުނީ ހަމަ މީގައި ދެ އަތަށް ވެސް ވާހަކަދެއްކިދާނެ ކަމެއް .އެއްކޮޅުން ހަމަ ރަށުގައި ތިބި
ރައްޔިތުން .ދެން މިކަމުގައި ސޯޝަލް މީޑިއާއިންނާއި އެއްޗެހި އަޑުތަކެއް މިއިވެނީ ވަކި ރަށެއްވީމަ ވަކިގޮތެއް ހަދާ
ވާހަކަ .ގުދުރަތީ ރީތިކަމެއް ނައްތާލެވޭ ވާހަކަ .ރައްޔިތުންނާ މަޝްވަރާނުކުރެވޭ ވާހަކަ .އެކަން އަސްލު އެހެން އޮއްވާ
ދަޢުވަތު ލިބުނީތީ އަޅުގަނޑުވެސް ގޮސް ހަމަ އެ ބައްދަލުވު މުގައި ބައިވެރިވިން .އަޅުގަނޑަށް ފެނުނު ޕްލޭނިންގ
މިނިސްޓްރީން ވެސް އިނގޭތޯ އަދި ޚާއްޞަކޮށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓު އޮތޯރިޓީން އަދި ވަރަށް ބޮޑަށް ކޮމިޔުނިޓީއަށް
މީތި ވިސްނަދޭން ހަމަ އެ މަސައްކަތްކުރެއްވިތަން އަޅުގަނޑުމެން ދެކުނިން އެ ބައްދަލުވުމަށް ރަކީދޫ މިދެންނެވީ
 374މީހުންގެ އަބާދީގެ ރަށެއް .ޢާއްމުކޮށް މުޤައްރިރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ގިނަ ރަށްރަށަށް ފެނިއްޖެ .އެކަމަކު
އެވަރު ރަށެއްގައި ބާއްވާ ކޮމިޔުނިޓީ ބައްދަލުވުމަކާ ބަލާފައި ހަމަ ވަރަށް ބޮޑު ތަރުޙީބެއް އެ ހާޒިރީން ފެންނަން އޮތް.
އެ ބައްދަލުވުމުގައި ހަމަ އެންމެން ކަހަލަ ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑަށް ފެނުނީ ބުނަމުން ދިޔައީ ތިމަންނަމެން ބޭނުންވަނީ
25
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އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު ކޮމިޓީގެ  40ވަނަ ބައްދަލުވުން

މިގޮތަށޭ އިނގޭތޯ .ދެން އޭގެ ތެރެއިން ފަހުން ބައްދަލުމުގެ ތެރޭގައި ތަންކޮޅެއް ދޮށީ އުމުރުގެ އެއް ބޭފުޅަކު އެކަމާ
ދެކޮޅުހައްދަވައި އަޑުއުފުއްލެވި .ދެން އެކަމަކު ހަމަ އެއްއަޑަކުން ތިމަންނަމެން ބޭނުންވަނީ މިގޮތަށޭ .ދެން
އަޅުގަނޑުމެން

ޕްލޭނިންގ

މިނިސްޓްރީން

މިނިސްޓަރ

ވެސް

ވަރަށް

ގިނައިން

ވިދާޅުވާ

ވާހަކައެއް

އެއީ

ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ އިންޖިނިއަރިންގއާއި މިކަންކަމަކީ އަދި ކޮމިޔުނިޓީ ވޯޓަކުން ނިންމާ ކަންކަމެއް ނޫނޭ އެއީކީއެއް.
އެހެންވީ މާ ،އަޅުގަނޑުމެން އަސްލުގައި މިއަދު މި ކޮމިޓީން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެބަޖެހޭ ކަންނޭނގޭ މިސާލަކަށް
މިހެން ހިނގަމުންދާ މަޝްރޫޢުތަކެއް އޮންނަ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން އުސޫލުތަކަކުން މަޝްރޫއަކާ ހިސާބަށް މިދަނީ.
އެހެންވީމާ ،އީ.އައި.އޭ ޕްރޮސެސްގައި އެ އޮންނަ ކޮމިޔުނިޓީ ކޮންސަލްޓޭޝަންގެ ތެރޭގައި އަސްލުގައި ތި
ބޭފުޅުންނަށް އެކަން ހިންގެވުން .މިހާރު މީގައި އެބަ އާދޭ މިސާލަކަށް ހަމައެކަނި ތިމާވެށި އިޝޫ އެކަންޏެއް ވެސް
ނޫން .ހަމައެކަނި ޕްލޭނިންގެ އިޝޫ އެކަންޏެއް ވެސް ނޫން މި އަންނަނީކީ .ލާމަރުކަޒީ އުސޫލު ވެސް އެބައާދޭ.
ރަށު ގައި އެބައޮވޭ ލޯކަލް ކައުންސިލެއް ހަމަ ތި ރަށު ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކޮށްފައި ތިބޭ .އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑުމެން
ހަމަ އާދައިގެ ފަރުދެއްގެ ސޯޝަލް މީޑިއާއިން ފެންނަ އަޑަކަށްވުރެ އެބަޖެހޭ ކަންނޭނގޭ އެ ކައުންސިލު ވަކިގޮތަކަށް
ބުނާކަމަށް ވަންޏާ އެއަށް ވެސް އަޅުގަނ ޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ކަންނޭނގެ އިޖާބަދޭން އަސްލު .ދެން ތި ބޭފުޅުން ތި
ދައްކަވާ ވާހަކަ ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް ޚާއްޞަކޮށް މި ކޮމިޓީގަ ހިމެނޭ މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ވަރަށް
ބޮޑަށް އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ ޤުދުރަތީ ރީތިކަމާއި ތިމާވެށީގެ ކަންކަމަށް ހަމަ ވަރަށް ލޯބިކުރާ ޝަޢުޤުވެރިވާ މީހެއް.
އެހެންނަމަވެސް ،އެބަ ޖެހޭ ކަންނޭނގޭ ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ތި ފިކުރު ތަންކޮޅެއް ބޮޑަށް ހިންގެވުން ތި
ބޭފުޅުންގެ ވެސް ޒިންމާއެއް އޮންނާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން އަސްލު .އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑުމެން އެ
ބައްދަލުވުމުގައި ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުން ވަރަށް ޖަޒުބާތާ އެކީގައި ފާހަގަކުރިން މި ރަށް ކުޑަވީމަ ކީއްވެހޭ މި ރަށް
ވަކި ގޮތެއް ހަދަންވީ .މި ރަށްވީމަ ކީއްވެހޭ ވަކި ގޮތެއް ހަދަނީ .އެކަމަކު އަޅުގަނޑަށް އެ ބައްދަލުވުމުން ހަމަގައިމު
ވެސް ޔަޤީންވި އެއްކަމަކީ ރަކީދޫ ކުޑަވެގެން ސަރުކާރުން ވަކި ރަކީދޫއާ ދޭތެރޭގައި އިހުމާލުނުވާކަން .އެއީ
ލޮކްޑައުނެއްގެ ތެރޭގައި ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީން ވެސް ހަމަ ވަޑައިގެން އެލް.ޖީ.އޭއިން ވެސް ވަޑައިގެން އެ ކުރެއްވި
މަސައްކަތް އިނގޭތޯ .އެހެންވީމާ ،ރަކީދޫއާ ދޭތެރޭގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ސަމާލުކަން ދެއްވާކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް
އެނގުނު .މިދެންނެވީ އަސްލު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަޖެހޭ މިކަހަލަ ކަންކަމުގައި ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ވެސް މިކަން
މިގޮތަށް ދާން ފަށައިފި ކަމަށް ވަންޏާ ދުވަހަކު ރާއްޖޭގައި އެއްވެސް މަޝްރޫޢެއް ހިންގާ ނުނިންމޭނެ .ހަމަ
ދޭތެރެއަކުން ޕެޓިޝަނެއް އަންނާނެ .ވާގޮތަކީ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ވެސް އެބައޮވޭ ރަށުގެ އެއްކަލަ ލޯކަލް ޕޮލިޓިކްސް
އާއި އެއްޗެހި އެބައޮވޭ .ރަށުގެ އަވަށު ވާދަ އެބައޮވޭ .ރަށުގައި އޮންނަ ބޮޑެތި އާއިލާތަކުގެ މައްސަލަ އެބައޮވޭ.
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އެހެންވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ބައެއް ފަހަރުން މި ޕެޓިޝަންތަކުގައި އެއްކަލަ ބުނާހެން ފުން ވިސްނުމަކުން ނުވިސްނާ
އަޑުގަދަ މީހާ ބުނީތީ އަންނަ އުސޫލުވެސް އެބައާދޭ .ދެން އަނެއް ކަމަކީ ރާއްޖޭގެ އާދަކާދަ ކަންކުރާ ގޮތް އިނގޭތޯ.
މިސާލަކަށް ޢާއްމު އިންތިޚާބެއްގައި ވޯޓުލާހެން ދަފްތަރުކުރެވިގެން ވޯޓުލާ އެންމެން ހަމަކޮށްގެންނެއް ނޫން ޢާއްމުކޮށް
މި ކޮމިޔުނިޓީތަކުގައި މި ނަގާ ވޯޓުތައް މި ނަގަނީކީ .އެހެންވީމަ ،ގިނަފަހަރަށް ދުނިޔޭގެ އެހެން ތަންތަނުގަ އި
މުނިސިޕަލް ކަންކަން މި ކުރަނީ ވެސް އެތަނެއްގައި ދިރިއުޅޭ ބައެއް .ވޯތް ވެސް ދެނީ ކޮންމެހެން އެ ރަށު ގެ
ރަޖިސްޓަރޑް އާބާދީއަކަށް ނޫން .އެ ރަށުގައި އުޅޭ ބަޔަކު އެ ހާޒިރުވެގެން އެ ވަކި ގޮތަކަށް ބުނީމާ އަޅުގަނޑަށް
ހީވަނީ އެ އޮތީ ކޮމިޔުނިޓީގެ ބަސް ވަރަށް ބޮޑަށް އިވެންހެން .އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑަށް މި ހުރިހާ އަޑުތަކެއް އަހާފައި
އަޅުގަނޑު އަމިއްލައަށް އެ އަޑުއަހާފައި އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީން އެ ގެންދަވަނީ ހަމަ އެ
އޮންނަ އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއިން ކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން .ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ފުރުޞަތު ދެއްވައިގެން
ވަރަށް ރަނގަޅަށް މަޝްވަރާކުރައްވައިގެން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ގެންދަވާ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ.
އެހެންވީމާ ،އެކަން ފާހަގަކޮށް ލާނަން އަޅުގަނޑު އެތަނަށް ދިޔައީމަ .އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ .ކެންދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު.

ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން:
އަޅުގަނޑު މިތަނަށް އަންނަނިކޮށް ވެސް ފޯނު ބަލާލީމަ ވެސް ފެނުނު މަންޒަރުތަކުން ވެސް އަދި ރޭގައި ޓީވީ
ބަލާލީމަ ވެސް ފެނުނު މަންޒަރުތަކުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ ރަށެއް ހަމަ ބޮޑުތަނުން ހިއްކަން ފެށީމަ ހަމަ
ރައްޔިތުން ދަނޑިޖަހާފައި ވަރަށް ގަދައަށް ފޯރި ހަމަ ދޭތަން .ދެން މިދިޔަ  2008ގައި އަޅުގަނޑުމެން އައީ ހަމަ
ޖަޒީރާ މެނިފެސްޓޯއޭ ކިޔައިގެން .އެހެންވީމާ ،އެކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ އަދިވެސް ހަމަ އެއްވެސް އެ
ކޯޒު ނަގާފައި ހުރި މިސްރާބު ބަދަލުކުރަން ހަމަ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރޭ .އެންވަޔަރަންމަންޓު މިނިސްޓްރީއެއް
އެބަހުރި .އީ.ޕީ.އޭ އެބައޮތް .އަނެއްކާ އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ މޮޅުކޮށްލަންވެގެން އެންވަޔަރަންމަންޓު ކޮމިޓީއެއް ވެސް
ހަދައިފިން .އެހެންނަމަވެސް ،ހަމަ އެންމެ ބީޗެއް ވެސް ހަމަ ސަލާމަތްނުކުރެވޭނެ ކަހަލަ ގޮތަކަށް މި ދަނީ.
އެހެންވީމާ ،މިއަދު އަޅުގަނޑު ޙަޤީޤަތުގައި ސުވާލަކަށްވުރެ ބޮޑަށް އަޅުގަނޑު އުފައްދާ ސުވާލެއް މިއީ .އަޅުގަނޑުމެން
ހަމަ ރަނގަޅަށްތޯއޭ މިކަން މި ކުރަނީ .މިހުރިހާ ޚަރަދެއް ކޮންމެހެން އީ.ޕީ.އޭ ހަދާފައި ބޮޑެތި އެސެސްމަންޓު
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ހަދާފައި ހަމަ އިކޮނޮމިކު އެކްސްޕެކްޓް އައީމަ ދޫކޮށްލަންޖެހިފައި އިނގޭތޯ .އެންވަޔަރަންމަންޓު މިނިސްޓްރީއެއް
އޮވެފައި ހަމަ މޮޅެތި ވާހަކަ ދައްކާފައި ތަންތަނަށް ދަތުރުކޮށްފައި ކޮންވެންޝަންސްތަކުގަޔާއި ކޮންފަރެންސްތަކުގައި
ބައިވެރިވެފައި އަޅުގަނޑުމެން މިތާނގައި ހަމަ ރައްޔިތުންގެ އެކްސްޕެކްޓޭޝަން މެނޭޖުކުރަން އެންވަޔަރަންމަންޓު
ކޮމި ޓީއެއް ހަދައިގެން ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅަށްތޯ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިކަން މި ކުރެވެނީ .ހަމަ އެ ސުވާލުކޮށްލަން
އަޅުގަނޑު ބޭނުންވަނީ .އެކަމަކު އަޅުގަނޑު ބޭނުން އެންމެ ބީޗެއް ސަލާމަތްކުރެވުނަސް އެ ބީޗް ސަލާމަތްކުރަން
އަޅުގަނޑު ހުރި ވާހަކަ ދަންނަވަން.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ .މި ކޮމިޓީގެ ނިންމުމަކީ ކޮމިޓީގެ ކޮންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރެއްގެ ރަޢުޔަށް ހަމަ
ނިންމާ ނިންމުމެއް .އެހެންވީމާ ،ހަމަ ކޮންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް ވެސް އެ ފުރުޞަތު އެބައޮތް އެ ބޭފުޅަކަށް
ވިސްނިވަޑައިގަންނަވާ ނެ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކަށް މިކަމުގައި ގޮތް ނިންމަން .ދެން އަޅުގަނޑު ނިންމާލުމުގެ ކުރިން
އެކަން އަދި ހައިލައިޓް ވެސް ކޮށްލަން މިއުޅެނީ .ވާހަކައަކީ ޑިސިޝަނަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ދާނަމޭ ހުށަހެޅިފައި އޮތް
މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން .ދެން އެއީ އަދި އަޅުގަނޑުމެން އެހެން ބައްދަލުވުމެއްގައި އެކަން ނިންމާނީ .މި ކޮމިޓީގައި
އެބަ އޮބްޒަރވަރެއް ގޮތުން ބައިވެރިވަޑައިގަންނަވާ އެ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު .ކޮމިޓީގެ ދާއިމީ މެންބަރުން
އިޢުތިރާޟުނުކުރއްވާ ކަމަށްވަންޏާ އަޅުގަނޑު އެ މެންބަރަށް ފުރުޞަތެއް އަރުވާނަން އެއްޗެއް ވިދާޅުވަން މިކަމަށް.

ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޤާސިމް ވާހަކަދެއްކެވުން:
ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު .އިއްތިފާޤެއް ކަންނޭނގެ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކީ މި ކޮމިޓީގެ
މުޤައްރިރުކަން .އީ.ޕީ.އޭއިން އެންވަޔަރަންމަންޓު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން އެބަ ފާހަގަކުރައްވާ ރަކީދޫ ބަނދަރުގެ
މިހާރު އެ ހަދާ ޕްލޭނަށް ހަދައިފި ކަ މަށްވަންޏާމު އިޔާދަނުކުރަނިވި ގެއްލުންތަކެއް ރަކީދޫއަށް ވެގެންދާނެ ކަމަށް.
އެކަމަކު އީ.އައި.އޭ ހަދާފައި އޮތީ  2019ޑިސެންބަރުގައި ފުރަތަމަ ރަކީދޫގައި ހަމަ ތި ތަނުން އިނގޭތޯ .ދެން ހަމަ
ޢަލީ ޙުސައިން ފާހަގަކުރެއްވިހެން އަޅުގަނޑަށް ވެސް ހިތުގައި އުފެދޭ ސުވާލެއް އަސްލުގައި އޮތީ އިނގޭތޯ.
އަޅުގަނޑު މި ހިތަށްއަރާ އެއްޗަކީ ހަމަ އެ ވިދާޅުވިހެން މި ހުރިހާ މުއައްސައާތަކެއް އެބައޮތް .ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ،މެއިން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިވަލޮޕްމަންޓް މި ގެންނަނީ ހަމަ ސަރުކާރުން .އެއިރެއްގައި
އޮންނަ ސަރު ކާރަކުން .މިސާލަކަށް މިސްކިތް .ހިނގާ އުމުރުފުރައިގެ ހުރިހާ ބޭފުޅުން އަރާވަޑައިގަންނަވާ ތަނެއް
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މިސްކިތަކީ .ބޮޑުސިންގާހަ މުންނަރު ވެސް ލައި ،ތާޅަފިލި ވެސް ހަރުކުރޭ .އެއްވެސް ރައްޔިތެއް ކައިރީގައި ނާހާ
ކިހިނެއްހޭ މި ރަށުގައި ކޮން އުސްމިނަކަށް މުންނާރު ހަދައިގެން ތާޅަފިލި ކޮން މިސްރާބަކަށް ބެހެއްޓީމަހޭ މުޅި ރަށަށް
އެންމެ ރަނގަޅަށް އަޑުއިވޭނީ .ނާހާ އެއްވެސް މީހެއް ކައިރިއަކު އިނގޭތޯ .ސްކޫލް ހަދަން ،މަލްޓި ޕަރޕަސް ހޯލް
ހަދަން ،އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަން އުޅޭ ވާހަކައާ ހަމައަށް ދެވޭނީ ބައެއް ވާހަކަދަންނަވައިލާފައި ކަމަށްވާތީވެ...

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
މިއަދުގެ މި މަޢުޟޫޢަށް ވާހަކަދައްކަވާ.

ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޤާސިމް ވާހަކަދެއްކެވުން:
މަޢުޟޫޢާ ދިމާއަށް މި ދަނީ އިނގޭތޯ .އަޅުގަނޑު މި ބުނަން އުޅޭ ޕޮއިންޓަކީ މި ދަންނަވަނީ ފެނާއި ނަރުދަމާ ވެސް
ހަމަ ރަ ށްރަށުގައި އަޅައޭ .މަގު ވެސް ހަދައޭ .އެކަމަކު ރައްޔިތުންގެ ކޮންސަލްޓޭޝަނަކަށް ނުދެއޭ .ބަނދަރު
އީ.އައި.އޭ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް .ރަށްރަށުގައި ތިބޭ ރައްޔިތުންނަކަށް އެނގިވަޑައެއްނުގަންނަވާ އޭގެ ލިޔެފައި
އޮންނަނީ ކޮންކަމެއް ކަމެއް .މީގެން މި އަންނަ މައްސަލަތަކަކީ ކޮބައިކަމެއް ވެސް އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާ .އެކަމަކު
ވެސް ކޮމިޔުނިޓީ ކޮންސަލްޓަންޓަކު އެބަދޭ .ތިޔައިމަ ތި ބޭފުޅުން ހައްދަވާފައި އޮންނަ އެއްޗަކާއި އަދި ހަދަންޖެހޭ
އެއްޗަކާ ވެސް ދިމައެއްނުވޭ .އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަންއުޅޭ އެންމެ ޚައްޞާސް މައްސަލައިގެ ކީއްވެގެންތޯއޭ މިގޮތަށް
މި ހައްދަވަނީ .ތި ވިދާޅުވާހެން ރަކީދޫގެ ބަނދަރު އެއްގަމު ތޮށި ލީމަކާ ރަކީދޫ ސަލަމާތެއްނުކުރެވޭ .އެއްވެސް
ރަށެއްގެ ބަނދަރެއް ނުވެއް ހަދާ އެއްގަމު ތޮށި ނުވެއްޖަހައެއް .ހަމަ އީ.ޕީ.އޭ ހަދާހެން ،އީ.އައި.އޭ އެހެންނޫންތޯ.
ވަރަށް މަދު ރަށެއްގައި އިނގޭތޯ .އެހެންވެގެން ،ހަމައެކަނި އެ ވާހަކަ ފާހަގަކޮށްލަން .ދެން އަޅުގަނޑު ދެން އަނެއް
ވިސްނުމަކީ ،އަނެއް ވާހަކައަކީ މިހާރު އަޅުގަނޑަށް މިހާރު މިތަނަށް މި އައިއްސަ އޮތް ޕެޓިޝަނާއި ކުރިން
އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައި އޮތް ޕެޓިޝަނާ މި ސޮއިތަކާ ދެން ވަރަށް ބޮޑަށް އެހެންކަހަލަ ވިސްނުން ގޮތެއް
އެބައުޅޭ .ދެން އެހެންނަމަވެސް ،މިހާރު އެންވަޔަރަންމެންޓް ކޮމިޓީގައި މި މައްސަލަ އައިއްސަ އޮތީމަ ދެން މި އޮތީ
މައްސަލަ އައިއްސަ .އެހެންވީމާ ،އެ އަދި ދެ ވާހަކައެއްކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވެނީ .ދެން އިއްޒަތްތެރި
މުގައްރިރު

އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތު ދެއްވީތީވެ އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުއަދާކުރަން .ހަމައެކަނި

ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވީ މި ވާހަކަ .އަޅުގަނޑުގެ ދާއިރާގައި މިކަހަލަ ކަމެއްކުރަމުންދާތީވެ ދެން އަޅުގަނޑަށް ދެން
މަސްލަޙަތު އޮތް ކަމަކަށްވާތީވެ މި ވާހަކަ ދެންނެވީ .އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ ކުރިމަގުގައި އޮތް ތާނގައި
29
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މިއަށްވުރެން މާ ރަނގަޅު އަޅުގަނޑާއި ރަކީދޫ ގިރަމުން ގޮސް ރަކީދޫ ގޭގެ ބުޑަށް ރާޅުޖަހަމުންދަނީ އިއްޒަތްތެރި
މުޤައްރިރު .އަޅުގަނޑު އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރުގެ ސަމާލުކަމަށް އެ ވާހަކަ އެބަ ގެންނަން ބޭނުން މިވަގުތު ވެސް
އިނގޭތޯ .ޝުކުރިއްޔާ.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ތި ވިދާޅުވި މެސެޖް އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ވަރަށް ސާފުކޮށް ލިބިއްޖެ .މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި
މެންބަރަށްފަހުގައި އަޅުގަނޑު އެލް.ޖީ.އޭއަށް ފުރުޞަތެއް އަރުވާނަން.

މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޢަލީ ވާހަކަދެއްކެވުން:
ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު .އަޅުގަނޑު އަސްލު ކުރި ސުވާލަކަށް އަދިވެސް ޖަވާބެއް ނުލިބޭ ކަންނޭނގެ އަޅުގަނޑަށް
ހީވަނީ .އެއީ މިސާލަކަށް ޕްލޭން ބީއަށް ދާންވީ ސަބަބަކީ ކޮބައިހެއްޔޭ .ޕްލޭން އޭއަށް ދެއްތޯ ބޮޑަށް ،މިހާރު މި
ޕްލޭން (ބީ) ސޮރީ ،ޕްލޭން އޭގައި މަސައްކަތްކުރު މަށް މި ދަނީ .އެއީ އެއްގަމު ތޮށި ލާގޮތަށް .އެއީ ޕްލޭން ބީއަށް
ނުދަންވީ ސަބަބަކީ ކޮބައިހެއްޔޭ .އެ އެއްޗެއް އަޅުގަނޑަކަށް ހަމަ އަދިވެސް ހިއެއްނުވޭ ނަގައިގަނެވޭހެން .ޕްލޭން
ބީއަށް ނުދާންވީ ސަބަބެއް އިނގޭތޯ .ދެން މީގައި އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ އެއްކަމެއް ރަކީދޫ ކައިރީގައި އިންނަ
ރަކީދޫ ކަނޑުއޮޅިއަކީ ވެސް ވަރަށް ރަނގަޅު ޑައިވިންގ ސްޕޮޓެއްކަމުގައި މިއޮތީ .އެހެންވެ އެއަށްވެސް އިފެކްޓްކުރާނެ
މިހާރު މި އިން ޑިޒައިނަށް ދާކަމުގައި ވެއްޖިއްޔާ .ދެން އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު ،އަޅުގަނޑު އަސްލު ޙަޤީޤަތުގައި
ހައިރާންވެއްޖެ ދެންމެއަކު މިސްކިތު ތާޅަފިއްޔާ މިއާއި އަޅާކިޔޭތީ .މިއީ އެންވަޔަރަންމެންޓަލް އެއްޗެއްގެ ވާހަކަ
އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކަނި .މިސާލަކަށް މިސްކިތު ތާޅަފިލި އަޅުވާއިރަކު ނުޖެހޭނެ ޕަބްލިކް ކޮންސަލްޓަންސީއަކަށް
ދާކަށް .އެކަމަކު މީގައި އޮންނަ ކަމެއް މިއީ ހަމަ ސީދާ ސޯޝަލް އިމްޕެކްޓް އެސެސްމަންޓެއް ހެދުމަކީ .އެކަމަކު
އަޅުގަނޑު ދެރަވާ ސަބަބަކީ އެންވަޔަރަންމެންޓް މިނިސްޓްރީން އޭތި މަޖުބޫރުނުކުރާތީވެ .އީ.އައި.އޭގެ އެ އިންނަ
ކުޑަކުޑަ ތަންކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އެ އަންނަނީ .ފުރަތަމަ ކޮންސަލްޓަންސީގެ ތެރޭގައި  17މީހުން އެތާ ތިބީ .އެއީތޯ
ޕަބްލިކް ކޮންސަލްޓަންސީއަކީ .އެއީ ޕަބްލިކް ކޮންސަލްޓަންސީއެއް ނޫން އަޅުގަނޑަށް ފެންނަގޮތުގައި އަސް ލު
ޙަޤީޤަތުގައި .ރަށު ރައްޔިތުންގެ އެއްޗެއް އަންނަކަމުގައި ވެއްޖިއްޔާ އޭގެ މެޖޯރިޓީ އެންމެ ކުޑަވެގެން  20މީހުން،
 30މީހުން 300 ،ގެ އާބާދީއެއް މިއީ .އެއެއް ނާދޭ .ވިއްސަކަށް މީހުންގެ ވާހަކަ އައިއްސަ އެހެންވީމާ ،އޭގެ
މާނައަކީ އީ.އައި.އޭ ހަދާފައި އޮތްއިރު ޙަޤީޤަތުގައި އެ އޮތީ އެންމެ ރަނގަޅަކަށް ނޫނޭ އީ.އައި.އޭ ހެދިފަ .އެއީ
30
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އަޅުގަނޑުމެން އަބަދު ވެސް މި ދައްކާ ވަހަކައަކީ .އީ.އައި.އޭ ރަނގަޅެއް ނޫނޭ .އެއް މަސް ދުވަސް ދެ މަސް ދުވަސް
ތިން މަސް ދުވަސް ތެރެއިން ހަދަންޖެހޭ އީ.އައި.އޭ ދެ ދުވަސް ތިން ދުވަސްތެރޭ ނިންމާލާފައޭ މި ދެނީ .ދީފައި ދެން
އެހިސާބުން މާދަން މިބުނަނީ ރަށް ގިރައިފިއެ ،ރަށް ހަލާކުވެއްޖެއޭ .ދެން ކިހިނެއްހޭ ހަދާނީ ،އިތުރަށް ލާރިދޭށޭ ރަށް
ހަދަންޖެހިއްޖެ އޭ .އެގޮތަށް ދާވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން އަބަދު ވެސް މި ދައްކަނީ .އީ.އައި.އޭ ކަމަކުނުދެއޭ ހަދާލެއް.
ޝުކުރިއްޔާ.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
އާދެ! ޕްލޭނިންގއިން އެއަށް ،ވާހަކައަކީ އެ އޮޕްޝަން ބީއަށް ނުދާންވީން ކީއްވެގެންހޭ؟

މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ،ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރަސްޓްރަކްޗަރގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ފާޠިމަތު
ޝާނާ ފާރޫޤް ވާހަކަދެއްކެވުން:
އަޅުގަނޑަށް ހަމަ އަނެއްކާ ވެސް އިނގޭތޯ އަޅުގަނޑުމެން ކައުންސިލަށޭ ރަސްމީކޮށް އަޅުގަނޑުމެން މި ލިޔަނީ
އިނގޭތޯ .ކައުންސިލުގެ ޒިންމާއެކޭ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން އަދި މެޖޯރިޓީ އާއި ރަށުގައި ތިބި ބަޔަކާއި ރަށުގެ ބޭރުގައި
ތިބި ބަޔަކާ އިނގޭތޯ އެކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެންޝުއަރކޮށްދެއްވާފައި ކައުންސިލުން ފޮނުވާފައި މި އޮންނަނީ
މިއްޔޭ ރައްޔިތުންގެ ނިންމުމަކީ .އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މި ދަނީ މި ރައްޔިތުންގެ ނިންމުމޭ ކިޔާފައި
އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފޮނުވާފައި މިއޮތް ކޮންސެޕްޓާ އެއްކޮށްނޭ އިނގޭތޯ .ކައުންސިލުން އޭތި ހަމަ މާދަމާ ވެސް
ބަދަލުކޮށްދެއްވާށޭ މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި މިގޮތަށް ވިސްނިގެން މިހެން އައިއްސި ކަމަށްވަންޏާ .އައިއްސިއޭ
އެގޮތަށް ބަދަލުކޮށްދެ އްވާށޭ .އެހެންވެއްޖެ ކަމަށްވަންޏާ އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން ކުރެހުންތައް އަނެއްކާ
ވެސް ހަމަ ބަދަލުކުރާނަން .އެ ބަދަލާ އެއްކޮށް އެ އަންނަ ކޮސްޓަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ އެހެންޏާ ވެސް އެދޭ
އުސޫލުން އެދެމުންދާނެ.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ތި ފާހަގަ ކުރައްވާ ނުކުތާއަކީ މިހާރު ކުރިއަށް މި ދަނީ ރައްޔިތުންގެ ނިންމުމުގެ ގޮތުގައި އަދި އީ.ޕީ.އޭއިން ވެސް
އެޕްރޫވަލް ދީފައި އޮން ކޮންސެޕްޓަކަށޭ މިހާރު މަސައްކަތް އެ ދަނީ ދެއްތޯ .ދެން އިތުރު ގޮތްތައް ވެސް މިއަށް
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ގެނެވިދާނެ .އެކަމަކު އެއި އެކީގައި އަންނަ ކޮސްޓް ދެން އެހެން ޑިލޭތަކުގެ ކަންތައްތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް
ކުރިމަތިވާނެ .އެލް.ޖީ.އޭ.

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ ފާޠިމަތު އަފްޝާން ލަޠީފް ވާހަކަދެއްކެވުން:
ޝުކުރިއްޔާ .އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވީ އެލް.ޖީ.އޭއާ އެއްކޮށް އަޅުގަނޑު ކުރިން ވެސް ދެންނެވިހެން ޕްލޭން
އޭއަށްތޯ ބީއަށްތޯ ދާނީ އެއެއް ނުވެއް ނިންމޭނެއޭ .އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެން އިންވޯލްވްވީ މި ޕްލޭން (އޭ)
ގެއްލުންތަކެއް ލިބޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް ޤަބޫލުކުރެވުމުން .ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިންވޯލްވްވި
ހިސާބަކީ މި ދެންނެވިހެން  1ޖުލައިގައި އަޅުގަނޑުމެނަށް ޕެޓިޝަންކުރެއްވި ބޭފުޅުން ބައްދަލުވީމަ .ދެން އެދުވަހުން
ފެށިގެން އަދި މިހާތަނަށް ވެސް އަޅުގަނޑު ކޮންސްޓެންޓްލީ ކޮމިޔުނިކޭޓްކުރަމުން އެބަ ދަން ޕެޓިޝަންކުރެއްވި
ބޭފުޅުންނަށް .އެ ބޭފުޅުންގެ ކޮންސާންތައް އަދިވެސް ހު ރީމަ އަޅުގަނޑު ހަމަ އެކަމުގައި އިންވޯލްވްވެގެން އެ
ބޭފުޅުންނާ ވާހަކަދައްކަމުން މި ދަނީ .އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮންސެލްޓެންޓު އެ ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް ސާފުކޮށް
އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ އަޅުގަނޑު ކޮންސްޓަންޓްލީ ރިކުއެސްޓްކޮށްފައި އޮންނާނެ ކައުންސިލަށް އެ ބޭފުޅަކު ޕެޓިޝަން
ހިއްސާކޮށްދެއްވާށޭ .ހިއްސާނުކުރެއްވި ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންނާ ބައްދަލުކުރެއްވީމަ އަޅުގަނޑުމެން އެންގޭޖްވީ.
އެކަމަކު ވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ރިކުއެސްޓަކީ އޭރު ވެސް މިހާރު ވެސް ކައުންސިލަށް އެ
ބޭފުޅުންގެ އަދި ކައުންސިލު ކޮންމެ ގޮތަކަށް ވިއު ގެންގުޅުއްވި ކަމުގައި ވީނަމަވެސް އެ ޕެޓިޝަން ހިއްސާކުރައްވާށޭ.
އޭރުންނޭ އެ ޕްރޮސެސް ތެރޭގައި އެ ދަނީ .ދެން އެ ބޭފުޅުންގެ ލެޖިޓިމޭޓްކޮށް އެކަން އެ ވެލިޑްކޮށް ބަލައިގަނެވޭނީ
އޭރުންނޭ .އެހެންވީމާ ،އެއީ އެއް ސްޓެޕް އެ ބޭފުޅުން އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތު ލިބުނީމަ އަޅުގަނޑު
ރިކުއެސްޓްކުރަން ބޭނުންވާ އަދިވެސް.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
އާދެ! މިހާހިސާބުން މި ވަޑައިގެން ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ ބައި އަޅުގަނޑުމެން ނިންމާލީ .އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން
ކުޑަކުޑައިރުކޮޅަކު މަޑުކޮށްލަދެއްވުން އެދެން .އެބައޮތް ގަޑީގައި ވެސް އަދި  5މިނިޓު .އެހެންވީމާ ،ތި ބޭފުޅުން
ކޮމިޓީން ވަޑައިގެންނެވިޔަސް އެންމެ ރަނގަޅު .ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ( .ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު) އާދެ! މި ކޮމިޓީގެ
ބައްދަލުވުން އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ކުރިއަށް އަނެއްކާ ވެސް ގެންދަނީ .މިހާރު ދެންމެ ތި ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް
ރަނގަޅަށް ކަނުލާ ތި އަޑުއެއްސެވީ މިތަނަށް ވަޑައިގެންނެވި އަދަދުނުކުރެވޭހާ ގިނަ މުއައްސަސާތަކުގެ ބޭބޭފުޅުންގެ
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ވާހަކަފުޅުތައް .އަޅުގަނޑު ބޭނުން މިކަމުގައި މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީން ނިންމާ ނިންމުމެއް ނިންމަން .އޭރަށް މި
މައްސަލަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކްލޯޒްކުރެވޭނެ .ހިނގަމުންދާ މައްސަލައެއްގައި އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ރެގިއުލަރ
ޕްރޮސެސްގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށްގެންދާ ކަމަށްވަންޏާ ހަމަ މީނިންގްލެސް އެކްސައިޒަކަށްވެގެންދާނެ.
އެހެންވީމާ ،މި ހުށަހެޅިފައި އޮތް ކަންތަކާއިމެދުގައި ކޮމިޓީން ދެކޭ ގޮތް އަޅުގަނޑުމެން ނިންމާފައި ތަޅުމަށް
ފޮނުވާލަން .ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑައިގެންފައި މި އޮތީ މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާ.

މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޚައިތަމް ވާހަކަދެއްކެވުން:
ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު .މިހާރު މީގައި މުޤައްރިރު އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ ގޮތަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ
ނިންމުމަކީ އަސްލު ޙަޤީޤަތުގައި މި އޮތީ ،އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކައަކީ ކިތަންމެ ބައިވަރު ބަޔަކު ސަޕޯޓްކުރިކަމުގައި
ވިޔަސް ގެއްލުން ބޮޑު އެއްޗަކީ ގެއްލުން ބޮޑު އެއްޗެކޭ .ގެއްލުން ކުޑަ އެއްޗަކީ ގެއްލުން ކުޑަ އެއްޗެކޭ .އެހެންވީމާ،
އަޅުގަނޑުމެންގެ ނިންމުމަކީ ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ މި ކަމުގައި މިދާ ކަންތައްތައް އެ ބީޗް ސޭވްކުރެވެން
އޮތްގޮތެއް ވެއްޖިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެން އެ ގޮތަކަށް ދިއުން .ދެން އަޅުގަނޑަށް އެނގޭ ގޮތުގައި މިހާރު އަނެއްކާ ވެސް
އިތުރު ޑިޒައިނެއް އޭގެ ތެރެއަށް އެބައާދޭ .ކުޑަ ބީޗްކޮޅެއް ލާފައި ބާކީ އަނެއްކާ ވެސް ތޮށިލާ ޑިޒައިނެއް ވެސް
އެބައާދޭ .އެ ވެދާނެ ޕްލޭން (ސީ) ކަމަށް ވެސް .އެހެންވީމާ.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ވަރަށް ސްޕެސިފިކްކޮށް ވިދާޅުވެދެއްވާ.

މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޚައިތަމް ވާހަކަދެއްކެވުން:
ބީޗް ސޭވްކުރެވޭނެ ގޮތެއް.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ބީޗް ސޭވްކުރެވޭނެ ގޮތެއް ދެއްތޯ.

ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަޟުލް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:
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އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު ކޮމިޓީގެ  40ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު .އަޅުގަނޑުގެ ހުށަހެޅުމެއް އޮތީ .މި ދެކެވުނު ހުރިހާ ވާހަކައެއް ބިނާކޮށް އަޅުގަނޑަށް
ޤަބޫލުކުރެވޭ ޤަބޫލުކުރެވުމަކީ ޙަޤީޤަތުގައި އެބަހުރި ޕްލޭނިންގ ސްޓޭޖުގެ މައްސަލަތަކެއް އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި.
އެއީ އީ.ޕީ.އޭއިން އެބަ ވިދާޅުވޭ ފަހުން އެ ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީން ދެއްވި އޮޕްޝަންތައް ފުރަތަމަ އީ.އައި.އޭ
ހެދިއިރު

ނެތްކަމަށް .އެހެންވީމާ ،އެ އޮޕްޝަނަކަށް އީ.އައި.އޭއެއް

ނަހަދާނެ.

ދެން އަދި އޭގެ

ޕަބްލިކް

ކޮންސަލްޓޭޝަން ވެސް ނުހިންގާނެ އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި .އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ ޙަޤީޤަތުގައި ސީދާ
ކައުންސިލަށް ،މިނިސްޓްރީއަށް އަޅުގަނޑުމެން ފޮނުވަން ސީދާ ކައުންސިލަށް މި އެ ބޭފުޅުން އެ ހިންގެވި ޕަބްލިކް
ކޮންސަލްޓޭޝަންގެ އަލީގައާއި އަދި މި ބައްދަލުވުމުގެ އަލީގައި އެ އީ.ޕީ.އޭއިން ވެސް ފާހަގަކުރެއްވި ކަންކަން އަދި
އަޅުގަނޑުމެން މި ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ވެސް ފާހަގަކުރި ،މިސާލަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ،އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް
ބޭނުން ބީޗެއް ސަލާމަތްކުރެވެން އޮވެއްޖިއްޔާ ބީޗް ސަލާމަތްކުރަން .އެކަމަކު އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ ރައްޔިތުން
އެގޮތަށް ބޭނުންނުވަންޏާ އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް އެކަން ކުރެވޭނެހެއްޔޭ .އެހެން އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނޭ ކުރެވޭނެ ތަނެއް.
އެހެންވީމާ ،އަޅުގަ ނޑު ހުށަހަޅަން މިނިސްޓްރީއަށް އަޅުގަނޑުމެން ސިޓީއަކުން ދަންނަވަން އެ ބޭފުޅުން އެ
ހުށަހަޅުއްވާ އޮޕްޝަންތަކުގެ އެޑްވާންޓޭޖްސް އަދި ޑިސްއެޑްވާންޓޭޖްސް ކައުންސިލަށް ފޮނުވައިގެން ފައިނަލް
ނިންމުމެއް ކައުންސިލުން ހޯދަން .އަދި އެ ޕްރޮސެސް ތެރެއަށް އެލް.ޖީ.އޭ ލުމަކީ އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި އެ ޕަބްލިކް
ކޮންސަލްޓޭޝަން އިތުރަށް ރަނގަޅުވެގެންދާނެ ކަމެއްހެން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ .ޙަޤީޤަތުގައި ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު
ނުލިބިހެން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މިހިސާބަށް ދާންޖެހުނީ .އެހެންވީމާ ،ރައްޔިތުންނަށް އެ މަޢުލޫމާތު ލިބެންޖެހޭ ކަމަށް
އަޅުގަނޑު ދެކެނީ .ޝުކުރިއްޔާ.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
އަޅުގަނޑަށް މި ވިސްނުނީ ރަނގަޅަށްތޯ ދަންނަވައިލާނަން .މިހާރު މިނިސްޓްރީން އަލުން ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަންވީ
މި ހުށަހެޅި އޮޕްޝަންގެ އެޑްވާންޓޭޖްތަކާއި ޑިސްއެޑްވާންޓޭޖްތަކާއި ރައްޔިތުންނަށް ވިސްނައިދީފައި އަނެއްކާ
ރައްޔިތުންގެ ލަފައެއް ހޯދާފައި ނިންމާ ނިންމުމެއް އަނބުރާ ޕްލޭނިންގއަށް ގެންނަން .އެވެސް ހުށަހެޅުމެއް އިނގޭތޯ.
ގައްދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.

ގައްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޒާހިރު ވާހަކަދެއްކެވުން:
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އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު ކޮމިޓީގެ  40ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޝުކުރިއްޔާ .އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލެއް ވެސް އެބައޮތް .އެކަމަކު ސުވާލަށް ދިއުމުގެ ކުރިން ފުރަތަމަ ޕްލޭން އޭއަށް
އަޅުގަނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި މި ހެދިފައި މި އޮތީ ޕަބްލިކް ކޮންސަލްޓޭޝަން ހަދަންވާ ވަރަށް ނުހަދާ އޭގެ
ތެރެއިން އެ ޕްލޭން (ބީ) ހަދަންޖެހޭކަން ވެސް ނޭނގިހުރެ ހެދި ޕްލޭނެއްގެ ސަބަބުން މި އޮތީ މިހިސާބަށް ގޮއްސަ
ކަމަށް އަޅުގަނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރަނީ .ދެން މިހިސާބުން އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ކޮމިޓީން މި
މަސައްކަތް ހުއްޓުވިދާނެތޯއޭ .ހުއްޓުވާފައި ޕްލޭން ބީއަށް ދާން މަޖުބޫރުކުރެވިދާނެތޯއޭ .އެއީ އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލެއް.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ތި ސުވާލަށް އަޅުގަނޑަށް އެނގިހުރިވަރަކުން ޖަވާބުދަންނަވައިލާނަން .ކޮމިޓިއަކަށް ނުވެއް ހުއްޓުވޭނެ .ކޮމިޓީއަށް
ރެކޮމަންޑޭޝަނެއް ދެވޭނީ .އެ ރެކޮމަންޑޭޝަންގެ އަލިން މިހާރު އޮތްކަމެއް ރަނގަޅަށް އިޞްލާޙުވަންޏާ ވުން އެއީ
ކަ ންނޭނގެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެވޭނެ އެކްސްޓެންޓަކީ .އެހެންވީމާ ،އެބައޮތްތޯ ހުށަހެޅުމެއް؟ ގައްދޫ ދާއިރާގެ
އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.

ގައްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޒާހިރު ވާހަކަދެއްކެވުން:
އަޅުގަނޑުގެ ހުށަހެޅުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ،އަޅުގަނޑު ގައިމު ވެސް

މި

ކޮމިޓީން ދެކެނީ

ޕްލޭން ބީއަކީ

އެޑަޕްޓްކުރަންޖެހޭ ޕްލޭނެއްގެ ގޮތުގައި .ދެން އެކަން ކުރެވޭނީ ޕަބްލިކް ކޮންސަލްޓޭޝަނާ އެއްކޮށް ކަމަށްވާތީވެ
އެގޮތަށް ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީއަށް ފިރުޝާން ދެންނެވިހެން ފިރުޝާންގެ އެ އައިޑިއަރއަށް ވެސް ތާއީދުކުރާގޮތަށް.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ހުރިހާ ހުށަހެޅުންތަކެއް ނިމުނީމަ އަޅުގަނޑު ދެން އަދި ފްލޯ ތި ބޭފުޅުންނަށް އަރުވާނަން މީގައި ގޮތެއް ޗޫސްކުރަން
އިނގޭތޯ .ގެމަނަފުށި ދާއިރާ.

ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:
ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު .އަޅުގަނޑު ޤަބޫލެއްނުކުރަން ޕްލޭން (އޭ) އެއްވެސް (ބީ) އެއްވެސް ރަނގަޅު ކަމަކަށް .އެއީ
އެއް

ދުވަހުން

ދެ

ދުވަހުން

ސަރވޭކޮށްފައި

ނިންމާލެވޭ

ކަމަކަށްނުވާނެ ރަށެއްގެ

ބަނދަރު ހެދޭ

ތަނާއި

އެންވަޔަރަންމެންޓަށް އަންނަ ގެއްލުމާއި އެ ކަންތައްތަކަކީ .އެހެންވީމާ ،ޕްލޭން ބީއަކީ ވެސް އެއްވެސް ގޮތަކަށް
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ބަޔަކު ސަރވޭއެއް ކޮށްފައި ބަލާފައި އިން އެއްޗެއްނޫން އެއީ .ހަމަ ބައެއްގެ އަތުކުރެހުމެއް އެގޮތަށް ހަމަ ހުށަހަޅާލީ.
އެއްވެސް ވަރަކަށް ސަރވޭއެއްކޮށްފައި ޑިޒައިންކޮށްފައި ރަށުގެ ވެއްޓާއި ،މޫދާ ،ރާޅާއި ،ބީޗް ދާގޮތާއި އޭގެ އެއްވެސް
އެއްޗެއް ކޮންސަލްޓެންޓުން ބަލާފައި ހުށަހަޅާފައި އިން އެއްޗެއް ނޫން ޕްލޭން ބީއަކީ ވެސް .އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑު
ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ޤަބޫލެއްނުކުރަން ޕްލޭން ބީއަކީ ވެސް ރަނގަޅު އެއްޗެއް ކަމަކަށް .އެހެންވެއްޖެކަމުގަ އި
ވާނަމަ މިއިން ކޮންމެ ރަށެއްގައި އީ.އައި .އޭ ހަދަން މަދުވެގެން ދޮޅު އަހަރު ދުވަސް ،މަދުވެގެން ދޮޅު އަހަރު ދުވަސް
ބޭނުންވާނެ ކޮންމެ ރަށެއްގެ އޮއިވަރު ދަތުރުކުރާ ގޮތާއި ވައި ދަތުރުކުރާ ގޮތާއި ބީޗްގެ ވެލި އެނބުރޭ ގޮތާއި މި
ހުރިހާ އެއްޗެއް ބަލަން މަދުވެގެން ދޮޅު އަހަރުދުވަސް ބޭނުންވާނެ މިކަންކުރަން .އެކަންކުރުމަށްފަހުގައި ނޫނީ
އެއްވެސް ރަށެއްގެ ބަނދަރެއް ވެސް ހެދިގެންނުވާނެ .ގިރާ ސަރަޙައްދެއް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް
ކޮށްގެންނުވާނެ  2އަހަރު ދުވަހުގެ މިނިމަމް ކޮންސަލްޓެންސީ އެ ރަށުގެ ސަރވޭތައްކޮށްފައި ނޫނިއްޔާ .އެހެންވެ
އެނޫން ގޮތަކަށް މިކަން ކޮ ށްފި ކަމުގައިވާނަމަ މިކަމަށް ރަނގަޅު .އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން ޕްލޭން
އޭއާއި އެކީގައި މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދަން .ޝުކުރިއްޔާ.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް.

ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން:
އާދެ! އަޅުގަނޑު ހަމަ މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން މިތާނގައި މި ބޮޑު ބައްދަލުވުމުގައި އަޅުގަނޑަށް
ފާހަގަވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންވަޔަރަންމެންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ ފެއިލްވެއްޖެ ކަމާއި އެންވަޔަރަންމެންޓް ކޮމިޓީ
ފެއިލްވެއްޖެ ކަމާއި ސަރުކާރު ފެއިލްވެއްޖެ ކަމާއި .މީގައި މި ވީގޮތަކީ ކައުންސިލުން އެޕްރޫވްކޮށްފައި ރައްޔިތުން
ބޭނުންވާ ގޮތަށް އަދި ކޮންސަލްޓެންސީ ހަދާފައި ރައްޔިތުން ކައިރީ އަހާފައި އެ ހުރިހާ ކަމެއް ނިމިފައި އޮތް
ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިނގަމުންދަނިކޮށް ވަކި ބައެއްގެ ނުފޫޒު މީގެ ތެރެއަށް ވަދެ މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަދި އެހެން އޮއިވަރެއްޖެހި
އަދި އެހެންގޮތަކަށް އަނބުރާލަން ޕްލޭން ބީއެއް މި އައީ .ޕްލޭ (ބީ) އައިއިރު އަނެއްކާ އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުން މި
ބުނަނީ ތިއެއް ބޭނުމެއްނޫނޭ .ތިމަންނާމެން ބޭނުން ގޮތޭ ،ކައުންސިލު ބޭނުންވި ގޮތޭ ،ދާއިރާގެ މެންބަރު ބޭނުންވާ
ގޮތެއް.
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ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
މިހާރު މަޑުކޮށްލައްވާ ،މަޑުކޮށްލައްވާ ،މަޑުކޮށްލައްވާ .ފުރުޞަތުތައް މި އޮތީ .ހަމަ މައިކް އެހެރީ ނޫންތޯ އޮންކޮށް.
މި ދެންނެވީ މި ވަގުތަކީ އަޅުގަނޑުމެން ބަޙުސަށް ނުގޮސް މީގައި އަޅުގަނޑުމެން ނިންމަންވީ ކޮންކްލޫޝަން
ވިދާޅުވެދެއްވާ.

ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން:
އަޅުގަނޑު ވެސް ކޮންކްލޫޝަނަކަށް ދާންވެގެން ތަޢާރުފެއް މި ދެއްވީ ދެއްތޯ .އެހެންވީމާ ،މި ރާއްޖޭގައި މި ހަދާ
ހުރިހާ ތިމާވެއްޓާއި ގުޅުންހުރި ހުރިހާ ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ވެސް ތައްގަނޑު ޖަހާފައި އެ ކަންކަން ރާއްޖޭގެ ތިމާވެއްޓަށް
ލިބޭ ހުރިހާ ގެއްލުމެއްގެ އެއީ ގެއްލުން ނުވާކަމަށް ހަދަން އޮންނަ ތަނެއް އީ.ޕީ.އޭއަކީ .އީ.ޕީ.އޭ އުވާލަން އަޅުގަނޑު
މި ފުރުޞަތުގައި ހުށަހަޅަން .މިރާއްޖޭގައި މިވަގުތު އީ.ޕީ.އޭގައި ތިބި ބޭފުޅުންނަކީ ރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރެވޭނެ
ބައެއް ނޫންކަން މި ފުރުޞަތުގައި މިއަދު ވެސް ހާމަވެގެން ހިނގައްޖެ .އެ ބޭފުޅުން ހުއްދަދިން އެއްޗަކަށް ހަމަ
މިތާނގައި ތިބެފައި ބުނަނީ އާނ ،މިއަދު މިހާރު ޕްލޭން ބީއަކީ އެއަށްވުރެ މާ ރަނގަޅު އެއްޗެކޭ.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ،ޕްލޭން އޭއާއި އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ގެ ންދަން އެ ނިންމީ .މިހާރު ރަކީދޫ ބަނދަރު ހަދާނެ
އޮޕްޝަނެއް ކަނޑައެޅުމުގެ ތެރޭގައި އީ.ޕީ.އޭ އުވާލުން އެއީ ކޮންކްލޫޝަނަކަށް ނުވާނެ ނޫންތޯ .ރަނގަޅޭ ،މި
ދެންނެވީ މި މައްސަލައިގެ ކޮންކްލޫޝަނަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ އޮޕްޝަން ލީމަ އަޑުއަހާ މީހުން ވެސް މީގައި
އޮޅުންބޮޅުންވާނެ .އާދެ! ފިރުޝާން.

މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ފިރުޝާން ވާހަކަދެއްކެވުން:
އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި މުޤައްރިރު އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނުނިންމޭނެ މިތާކުން ރަކީދޫ ބަނދަރު ހަދާނީ މިވެނި
މޮޑެލަކަށޭ .އެއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނިންމޭނެ އެއްޗެއް ނޫން .އެ ވާހަކަ ފާހަގަކޮށްލީ.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
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މިހާރު އަޅުގަނޑު ދަންނަވަންތޯ މީގައި އަޅުގަނޑު ނެތިން ޓެކްނިކަލީ އެއްވެސް އެއްޗެއް ދަންނަވާކަށް .ޙަޤީޤަތުގައި
މަސައްކަތަކީ ޓެކްނިކަލް ކަމެއް .އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޮޕްޝަނެކޭ ކިޔާފައި އޮޕްޝަންއެއްގެ ވާހަކަ ބުނާއިރުގައި އޭގެ
ފަހަތުގައި ޖަސްޓިފިކޭޝަންތަކެއް އައުން އެއީ ބުއްދިވެރި ގޮތް ދެއްތޯ .އެހެންވީމާ ،އޭ ،ބީ ،ސީ ކިޔާފައި
އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ގޮތްތަކެއް ނިންމާއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ޖަސްޓިފައިކުރެވޭ ގޮތެއް ޙަޤީޤަތުގައި ވަރަށް
މުހިންމު .އެހެންނޫނީ ވާނީ ކޮމިޓީން ނިންމި ނިންމުމެއްގެ މައްޗަށޭ ދެން މަސައްކަތް ދިޔައީ މިސާލަކަށް ،ދެއްތޯ.
މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާ.

މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޚައިތަމް ވާހަކަދެއްކެވުން:
ނިޒާމީ މައްސަލައެއް އިނގޭތޯ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު .މުޤައްރިރު ދެންމެއަކު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު އެ
ވިދާޅުވީ އޭ.ޕީ.އޭއަކީ ގެއްލުން ނުވާނެކަމަށް ކަންކަން ނިންމައިގެން ކުރިއަށްގެންދާ ތަނެކޭ .އީ.ޕީ.އޭއަކީ އެއްގޮތަކަށް
ވެސް އެއެއް ނޫން އިނގޭތޯ އީ.ޕީ.އޭއަކީ.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
މިއަދު އަޅުގަނޑު އެ މައުޟޫޢަކަށް ބަޙުސެއް ،އެހެން ދުވަހެއް އަޅުގަނޑުމެން އެޖެންޑާގައި އެ އައިޓަމް ހިމަނައިގެން
ގެންދާނަން .ސަޢުދު ދެވަނަ ފުރުޞަތަކަށް އެދިވަޑައިގަންނަވަންތޯ؟ އާދެ! ކުރިއަށް.

ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން:
އަ ޅުގަނޑު ދެވަނަ ފުރުޞަތަކަށް މި އެދުނީ މިހާރު ޑިޒައިންކުރެވިގެން އެޕްރޫވަލް ނިމިފައި އޮތް ގޮތަށް
މަސައްކަތްކުރަމުން ދަނިކޮށް އަނެއްކާ އެހެން ވިސްނުމެއް އައިސް އޭތި އެގޮތަށް ބަދަލުވާއިރު ފަހުން އަނެއްކާ މި
ބަނދަރުގައި އެއްގަމު ތޮއްޓެއް ލައިގެން ރައްޔިތުންގެ

ޑިމާންޑް ހަމަ އެ ރައްޔިތުންގެ

ތެރެއިން ބަޔަކު

ޑިމާންޑްކުރަމުންދާ ގޮތަކަށް ނިމިފައި އޮތް ކަމެއް އެނޫން ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ކޮމިޓީން އިންޓަރވީންކޮށްގެން
ނިންމައިފިއްޔާ ވެސް ފަހުން އަނެއްކާ އެ ތޮށި ލާން ޖެހިއްޖެއްޔާ ކޮން ބައެއްތޯ އޭގައި ޒިންމާ ނަގާނީ؟

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

38

އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު ކޮމިޓީގެ  40ވަނަ ބައްދަލުވުން

 24އޮގަސްޓު 2020

އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ސާފު އިނގޭތޯ މިހާރު .ވިސްނުން ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް އަދި ކޮންވަރޖްކޮށްލަން އަޅުގަނޑު ތި
ބޭފުޅުންނަށް މި ދަންނަވަނީ .ދެ ވިސްނުމެއްގެ ހުށަހެޅުންތަކެއް މި އޮތީ .އެއީ ބިޒްނަސް އޭޒް ޔޫޝުއަލް މިހާރު
ކުރިއަށްދާ ގޮތަށް ކުރިއަށް ދިއުމަށް ކޮމިޓީން ރެކޮމަންޑްކުރާ ކަމަށް .ދެވަނަ ގޮތަކީ މިއަށްވުރެ ރަނގަޅު ގޮތެއް އޮތްތޯ
ބަލާފައި އެގޮތެއް އެކްސްޕްލޯކޮށްފައި އަނެއްކާ ޕްރޮސީޖަރ ތެރެއިން ކުރިއަށްދާ ގޮތަށް .މި ދެ ވިސްނުމުގައި އަސް ލު
ހުށަހެޅުންތައް މި ހުރީ .އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ މީގައި ކިހިނެއްތޯ ގޮތެއް ކަނޑައަޅަން .އެއީ ދެންމެ ފިރުޝާން އެ
ވިދާޅުވި ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަކި އެއްޗެއް އޭ ،ބީ ،ސީ ،ޑީ ކިޔާފައި ނުބުނެވުނު ކަމުގައި ވިޔަސް މިހާރު
އޮތްގޮތަށް މިހާރު އެޕްރޫވަލް ޕްރޮސެސްގެ ތެރެއިން އައިސްފައި އޮތްގޮތަށް ކުރިއަށްދާށޭ ނޫނީ އެ ޕްރޮސެސް
ހޯލްޑްކޮށްފައި މުޅި ން އަލުން ކޮންސަލްޓޭޝަންތަކަކަށް ގޮސްގެން އެކްސްޕެރިމަންޓުތަކެއް ހަދައިގެން ގޮތްތަކެއް
ނިންމާށޭ .މި ދެގޮތުންކުރެ ކޮބައިތޯ ކޮމިޓީގެ ރަޢުޔަކީ؟ މަޝްރޫޢެއް ހިނގާ ކޮންމެ ސްޓޭޖެއްގައި ވެސް މައްސަލައެއް
ހުށަހެޅިދާނެ އިނގޭތޯ ކޮމިޓީއަށް .އެކަން އަޅުގަނޑުމެން ނުވާނެ ބަންދުކޮށްގެންނެއް .އެއީ ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެން ވާ
އިޚްތިޞާސްއެއް އަޅުގަނޑުމެން އެ ބަލަން .އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެ ހުށަހެޅުނީމަ އެ ނުބަލަން ފެންނަ ކަމަށް
ވަންޏާ ދެން ދޫކޮށްލުން އެއީ އަދި މުޅިން އެހެން ކަމެއް އިނގޭތޯ .ގަޑި ޖެހިއްޖެ .ދެން ނިޒާމީ މައްސަލައަކަށް
ފުރުޞަތު ދީފަ.

މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ފިރުޝާން ވާހަކަދެއްކެވުން:
މުޤައްރިރު ނިޒާމީ މައްސަލައެއް .ގަޑި ޖެހިއްޖެ .އަޅުގަނޑުމެން އިތުރަށް މިހާރު  7މިނިޓު މިތާނގައި ތިބެފިން .ދެން
އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ ނިޒާމީ...

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ގެމަނަފުށި ދާއިރާ .ނިޒާމީ މައްސަލަ ނިމިގެންތާ ކޮމިޓީ ލެއްޕޭނީ.

ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:
އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރަކީދޫ ކައުންސިލުގެ ރައީސް ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި.
ރަކީދޫ ކައުންސި ލުގެ ރައީސް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ދަންނަވައިފި ރަކީދޫގައި ދިރިއުޅޭ ރަކީދޫ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތް.
އީ.ޕީ.އޭއިން އެބައިން ގޮތެއް ނިންމާފަ.
39
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އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު ކޮމިޓީގެ  40ވަނަ ބައްދަލުވުން

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
މަޑުކުރައްވާ،

މަޑުކުރައްވާ

އުހުނ،

މަޑުކޮށްލައްވާ.

ހަމަ

މިހާރު

ރައްޔިތަކަށް

ޓަކައި

ގޮތެއް

ނިންމާފައި

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދާން އޮންނަ ހާލަތެއްގައި އަޅުގަނޑުމެން ޖެހޭނެ އަވަހަށް ނިންމަން އިނގޭތޯ މީތި .ވީ ކާންޓް
ޑްރޭގް އިޓް.

މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޚައިތަމް ވާހަކަދެއްކެވުން:
ނިޒާމީ މައްސަލައެއް .މުޤައްރިރު އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ އަސްލު ހަމަ ދެންމެއަކު އެ ވިދާޅުވި ގޮތަށް ހައެއްކަ މިނިޓު
ހިނގައިފި .އެހެންވީމާ ،ގަޑި އިތުރުކުރަން އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ގަޑި އިތުރުކުރު މެއް ނޫން .މިހާރު އަޅުގަނޑު ހަމަ ނިންމާލަން މި ބޭނުންވަނީ .މި ކޮމިޓީން އެބައޮތްތޯ އިތުރަށް
ކުރިއަށްދެވޭނެ މެންޑޭޓް ނޫނީ ކިހިނެއްތޯ ނިންމާނީ .ގައްދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ވާހަކައާއެކީ
ނިންމައިލާނީ.

ގައްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޒާހިރު ވާހަކަދެއްކެވުން:
އަޅުގަނޑުގެ ކޮންކްލޫޝަނަކީ ދެން އަޅުގަނޑަކަށް ނޭނގެ ކޮން ބައެއްކަމެއް މިއަށް ތާއީދުކުރާނީ .އަޅުގަނޑުގެ
ކޮންކްލޫޝަނަކީ މިތާނގައި ތިބި ވަރަށް ގިނަ މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިން އެ ވިދާޅުވަނީއޭ މިހާރު އެ ކުރިއަށްގެންދާ
ޕްލޭން އޭއަށްވުރެ ޕްލޭން ބީ މާ ރަ ނގަޅޭ .ދެން މިތަނަށް ޕެޓިޝަނެއް ހުށަހަޅާފައި އެބައޮތް އެ ބޭފުޅުން ބޭނުންވަނީ
މި ރަނގަޅު ޕްލޭންގައި ކުރިއަށްދާން ކަމަށް .އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑުގެ ކޮންކްލޫޝަނަކީ މި ކަންތައްތަކަށް
ބޭސްކޮށްފައި މި ކޮމިޓީން ނިންމަންވީ ނޫންތޯއޭ ޕްލޭން ބީއާއި ދޭތެރޭގައި އިތުރަށް ވިސްނަން.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ތިއީ ހުށަހެޅުއްވުމެއް .އެހެންވީމާ ،ވަރަށް ފާސްޓްކޮށް އިނގޭތޯ މަޑަވެލި ދާއިރާ.
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މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ފިރުޝާން ވާހަކަދެއްކެވުން:
މުޤައްރިރު އަޅުގަނޑު ހަމަ ދެން ފާސްޓްކޮށެއް ނުއެއް ގެންދެވޭނެ މިކަހަލަ ވާހަކައެއް މިކަހަލަ ސެންސިޓިވް
އިޝޫއެއްގައި .މުޤައްރިރު އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ރައްޔިތުން އެދޭގޮތް އިނގޭތޯ އީ.އައިއޭ ނިންމާފައި
އޮތްގޮތް ޙަޤީޤަތުގައި އެތަނަށް ވާގޮތް ދެނެނުގަނެ މިހެން ހިންގޭ ޕްރޮޖެކްޓުތައް އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ފަހުން
މަޑަވެލި ހޯޑެއްދޫ ކޯޒްވޭގެ މައްސަލަ މިތަނުން ނިންމީ ،މި ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމީ .ނިންމިއިރު އެތައްހާސް
މައްސަލައެއް އެއިން ފާހަގަވެ އެއްތިރީސް މިލިއަން ރުފިޔާ ފެނަށްވެގެންދިޔަ ވާހަކަ .މުޤައްރިރު އަޅުގަނޑަށް
ފުރުޞަތު ދެއްވާ .އެހެންވީމާ ،މިފަދަ މައްސަލައެއް އަނެއްކާ ތަކުރާރުވާން އަޅުގަނޑުމެން ފުރުޞަތު ދޭނީތޯ ނުވަތަ
ނޫންތޯ އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ނިންމަންޖެހޭ ނިންމުމެއް .މުޤައްރިރު އަޅުގަނޑުގެ ހުށަހެޅުމަކީ ކުރިން ވެސް އަޅުގަނޑު
ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން އެކްސްޕްލޯކޮށް އެއްވެސް ހަމަ މީގެ ފައިނެސްޓް ނިންމުމެއް ރައްޔިތުންނާއި މިނިސްޓްރީ އާއި
އީ.ޕީ.އޭއާ ހުރިހާ ތާކުން ނިންމާށޭ .އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް މިތާކު ނުނިންމޭނެ ވ.ރަކީދޫ ބަނދަރު ކުރިއަށް
ގެންދަންޖެހޭނީ ޕްލޭން އޭއަށޭ ،ޕްލޭން ބީއަށޭ ،ތޮއްޓެއް ލާނެއޭ ،ތޮއްޓެއް ނުލާނެއޭ ،ދޯނި އެޅޭގޮތް ހުންނަންޖެހޭނެއޭ
ނުޖެހޭނެއޭ އެއީ އަޅުގަނ ޑުމެންނަށް ނިންމޭނެ ނިންމުމެއް ނޫން .އެ ނިންމުން ނިންމަންޖެހޭނީ މިނިސްޓްރީން.
އަޅުގަނޑުމެންގެ ރެކޮމަންޑޭޝަން ދާންޖެހޭނީ މުޤައްރިރު ރެކޮމަންޑޭޝަނެއް ގޮތަށް ތި ބޭފުޅުން އެކްސްޕްލޯކުރާށޭ
އަދިވެސް .މިހިރީއޭ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަމަކީ .މި ކަންކަމުގައި މިވެނި މައްސަލައެއް އެބަހުއްޓޭ
އެވެނި މައްސަލައެއް އެބަހުއްޓޭ .ޕްލޭން އޭ...

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ނޫން ،މިހާރު މަޑުކުރައްވަބައްލަވާ .ނޫން ނޫން މިހާރު ދެން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ފުރުޞަތު އެރުވިއްޖެހެން .ދެން
ކޮމިޓީގެ ވަގުތު ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަ ށް ހަމަވެއްޖެ .އެހެންވީމާ ،މިހާރުގެ ކޮންކްލޫޝަނަކީ އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ
ގޮތުގައި މި ހުށަހެޅިފައި އޮތް މިހާރު މި ކުރިއަށްދާ ގޮތަށްވުރެ ރަނގަޅު ގޮތްކަމަށް ގޮތެއް އޮތްތޯ އަދި އިތުރަށް
ބައްލަވާފައި ދެން އެ ،އަޅުގަނޑު މިހާރު ...އެހެންވީމާ ،މަޑަވެލި ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތި ހުށަހެޅުއްވީ
ރައްޔިތުންގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ކައުންސިލާ އެކުގައި މަސައްކަތްކޮށް މީގައި އެންމެ ރަނގަޅު އޮޕްޝަނަކަށް ކުރިއަށް
ދިއުމަށް ކޮމިޓީއަކުން އިޢުތިރާޟެއް ނުކުރާ ކަމަށް .އެކަމަކު ވެއަރ އޭޒް ކޮމިޓީއަކުން މިވަގުތަކު ބުނާކަށް ބޭނުމެއް
ނޫނޭ މިއީއޭ އެންމެ އެކަށީގެންވާ އޮޕްޝަނަކީ .އެއަށް އިޢުތިރާޟްކުރައްވާ މެންބަރަކު އެބަ އިންނެވިތޯ؟
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މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޚައިތަމް ވާހަކަދެއްކެވުން:
ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު .މިހާރު ދެންމެއަކު އެ ވިދާޅުވި ގޮތަށް އަސްލު ޙަޤީޤަތުގައި ،އާދެ! އެ ވިދާޅުވި
ގޮތަށް ހަމަ ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ވެސް އޮޕީނިއަން ނެގުމަށްފަހުގައި އަޅުގަނޑުމެން ،އެ އޮޕީނީއަން ނަގަން
އަޅުގަނޑުމެން މި ރެކޮމަންޑޭޝަނަކީ.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ދެއާ އިޒް ނޯ އޮޕީނިއަން ޓޭކިންގ .އަޅުގަނޑުމެން މިއަށް ވަކި ޕްރިސްކްރިޕްޝަނެއް ނުދެމޭ ވަކި އޮޕީނިއަނެއް
ނުދެމޭ .އޭގައި ރައްޔިތުންނާއި ،ކައުންސިލާ މަޝްވަރާކޮށްފައި އެ ނުކުންނަ އެންމެ ރަނގަޅު އެންވަޔަރަންމަންޓް
މިނިސްޓްރީން އެޕްރޫވްކުރާ އެއްޗެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޯކޭ ދެއްތޯ.
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