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 { މުޙައްމަދު ޝިފާޢުދާއިރާެގ މެންބަރު   އިހަަވންދޫ؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ފެށުނީ. މި ވަުގތު   33ވަނަ އަހަރުެގ    2021`. އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީެގ   ވަނަ ބައްދަލުވުން އަޅުަގނޑުެމން މި 

، ޝިފާޢުކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުވެަވޑަިއެގން ތިއްބެވި މެންބަރުންނަކީ، އަޅުަގނޑު އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙައްމަދު  

ދާއިރާެގ   އުތުރު  ރަޝީދުބަރު  މެންއިްއޒަތްތެރި  މައްޗަންޮގޅި  ދާިއރާެގ  ، މުޙައްމަދު  މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި  ފުނަދޫ 

. މިއަދު އަޅުަގނޑުމެންެގ ކޮމިޓީަގިއ  އަޙްމަދު ޢީސަމެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ  ، މުޙައްމަދު ޝާހިދު

ޔޫތު މަސައްކަތަކީ،  އޮތް  އެޖެންޑާކޮށްފައި  ޮގ  ެގންދިއުމަށް  ުގޅޭ  ހިންުގމާ  ދަތިތަކާ  ސެންޓަރުތައް  ބޮޑެތި  ހުރި  ތުން 

އެސޯސިއޭޓު މި ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާފައި އޮތް މައްސަލަާއ    ުގޅިެގން، ޚާއްޞަކޮށް ށ.ފުނަދޫ އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒުެގ ޔޫތު

ޔޫތު އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ޓަކައި  ސާފުކުރުމަށް  މަޢުލޫމާތު  އިތުރަށް  ކޮމިއުނިޓީ    ުގޅިެގން  އެންޑް  ސްޕޯޓްސް 

ލޯ އަދި  ބޭފުޅުންނަށް އެންޕަވަރމަންޓް  އެ  އެހެންވީމާ،  ބައްދަލުކުރުން.  ބޭފުޅުންނާ  އޮތޯރިޓީެގ  ަގވަރމަންޓް  ކަލް 

ިމ  އަޅުަގނޑުމެން  )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ސެކްރެޓޭރިއޭޓުން.  އެދެން  އަޅުަގނޑު  ދެއްުވން  ދަންނަވާލަ  ކޮމިޓީއަށް 

ވަން. މި ަވުގތު ކޮމިޓީއަށް ވަޑަިއެގން މި ކޮމިޓީއަށް ވަޑައިެގން ދެްއވި ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަ

މިނިސްޓަރ   ފަރާތުން ސްޓޭޓް  އެމްޕަވަރމަންޓުެގ  ކޮިމއުނިޓީ  އެންޑް  ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ތިއްބެީވ، 

ދެއްތޯ ޖެނެރަލް  ޑިރެކްޓަރ  ޒަކީ،  ޢަލީ  ޝަރީފް.  ޙުސައިން  ސެކްރެޓަރީ  ޕަރަމނަންޓް  އިސްމާޢީލް،  ؟ ޙުސައިން 

އަފްޝާ  އޭެގއިތުރުން، ފާޠިމަތު  އޮފިސަރ  އެްގޒެކެޓިވް  ޗީފް  ފަރާތުން  އޮތޯރިޓީެގ  ަގވަރމަންޓް  . ލަޠީފްން  ލޯކަލް 

އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީއަށް   ޢަބްދުލް މުއުމިނު.  ޖެނެރަލް، ޝައްޫމނު އާދަމް. އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ،  ޑިރެކްޓަރ 

ހު ފަރާތުން  މަރުކަޒުެގ  ށ.ފުނަދޫ އިޖުތިމާޢީ  ޮގތެްއަގއި  ައޅުަގނޑު  ޚާއްޞަ  އެބައޮތް.  މައްސަލައެއް  އޮތް  ށަހެޅިފައި 

އޮތީ ދެއްތޯ  ޯގތްރޫކޮށްލެވިފައި  ވެސް  ސިޓީ  ލިބި،  ކޮޕީއެްއ  ސިޓީެގ  އެ  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  ޮގތުަގއި  ؟ ަގބޫލުކުރާ 

ތި  ިވޔަސް،  ކަމުަގއި  ނުދެންނެވި  ތަފުސީލުކޮށް  އަނެއްހެން  އަޅުަގނޑު  އެްއޗެއް  އޮތް  ސިޓީަގއި  އެހެންވީމާ، 

ބެލެވެނީ.  ބޭފު ކަމަށް  އޮންނާނެ  ރެޑީވެފައި  މިހާރު  ބަހެއް  ބޭފުޅުންެގ  ތި  ދޭތެރޭަގއި  އެކަމާ  އެނިގ  ޅުންނަށް 

އެހެންވީމާ، ކޮމިޓީެގ ަވުގތު ސަލާމަތްކުރުމުެގ ޮގތުން، ފުރަތަމަ އަޅުަގނޑު މިނިސްޓްރީައށްތޯ، އެލް.ޖީ.ޭއއަށްތޯ މިކަމާ 

ރުޞަތު ދޭނީ. ފުރަތަމަ މިނިސްޓްރީން. އެހެންވީމާ، ފޮނުވިފައި އޮތް  ުގޅޭ ޮގތުން ތި ބޭފުޅުންެގ ބަހެއް ބުނެލަން ފު

 ސިޓީއާ ުގޅޭ ޮގތުން ތި ބޭފުޅުންެގ ބަހެއް ދަންނަވާލަ ދެްއަވންވީ ނޫންތޯ ކޮމިޓީއަށް. 

 



 2021 ނޮވެންބަރު 17                  ވަނަ ބައްދަލުވުން  33 އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ

 

 

2 

 

ޔޫތު އޮފް  އެންޑް  ،  މިނިސްޓްރީ  ޙުސައިން މްއެކޮމިއުނިޓީ  ސްޕޯޓްސް  ސެކްރެޓަރީ  ޕަރމަނަންޓް  ޕަވަރމަންޓުެގ 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޝަރީފް 

އާދެ! އަޅުަގނޑުމެން ޔޫތު ސެންޓަރުތައް، އިޖުތިމާޢީ ސެންޓަރުތައް އިނޭގތޯ، އެ ތަންތަނުެގ މަސައްކަތްތަކަށް މިދިޔަ  

ލާ ެއއްކަލަ  ބަދަލުތަކާއި،  އައި  ެވސް  އޭެގކުރިން  ތެރޭަގިއ  ދުވަހުެގ  އަިއ  އަހަރެއްހާ  އެ  ުގޅިެގން  ާގނޫނާ  މަރުކަޒީ 

ބަދަލުތަކާ ުގޅިެގން މި ދިޔަީއ ޔޫތު ސެންޓަރުތައް ހަމަ ކަުއންސިލުތަކުެގ ބެލުުމެގ ދަށަށް ބަދަލުކުރަމުން. ދެން، ެއ  

ކަންކަން  އެ  މަތީން.  ޮގތުެގ  އެންެގވި  ހަމަ  އޮފީހުން  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ވެސް  ކުރިއަށްެގންދިޔަީއ  ކަންތައްތައް 

އަށްެގންދިޔައިރު އެލް.ޖީ.ޭއއާ ވެސް އަޅުަގނޑުމެން މަޝްވަރާތައް ކުރިން. ދެން، ފަހުން އައިސް ެއއްކަލަ ބައެްއ  ކުރި

ެއްގރީމެންޓެްއެގ   އެމް.އޯ.ޔޫެއއް،  ފަރާތްތަކާއެކު  އެ  ދިމާވެދާނެތީ  ދަތިތައް  އިތުރު  ހިންުގުމަގއި  މަސައްކަތްތައް 

މް.އޯ.ޔޫއެްއަގިއ ސޮއިކުރުމުެގ މަސައްކަތްތަކެއް ވެސް ރޭވި އިނޭގތޯ.  މަސައްކަތެއް ވެސް ކުރިއަށް ރޭވުނު. އަދި އެ

ދެން އެހެންވީމާ، މި ފަހުން ައއިސް މަސައްކަތްތަްއ މި ދިޔައީ ެއްގރީމެންޓެްއ ޮގތަށް ބަދަލުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް،  

އަނެކަތި އޭރުެވސް އޮތް އިނޭގތޯ.    މިނިސްޓްރީެގ މަސަްއކަތްތައް ކުރިއަށްެގންދިއުމުަގއި ދަތިތަކެއް ދިމާވެދާނެ ކަުމެގ

އެހެންވީމާ، ފަހުން އަިއސް ައނެއްކާ ެވސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮފީހުން ވިދާޅުެވެގން ައނެއްކާ ެވސް މީޓިންގެއްއ  

ރޭވުނު މިނިސްޓްރީ ާއއި އެލް.ޖީ.އޭއާ އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮފީހާ. ެއއްކޮށް ބޭްއވުނު ބައްދަލުވުމުަގއި އަނެްއކާ 

ވެސް އަޅުަގނޑުމެންެގ ކަންތައްތައް މިނިސްޓްރީން ކުރިއަށްެގންދަން ބޭނުންވާ ޕްރޮްގރާމުތައް ކުރިއަށްެގންދެވޭ ޮގތަށް 

އިނޭގތޯ، އެ ތަންތަނުެގ މަސައްކަތްތައް ރާަވއިެގން އިތުރު އެމް.އޯ.ޔޫަގއި ސޮއިކުރުމުެގ ަމސައްކަތްތަކެއް ފަށަިއަގނެ  

ތައްޔާ މިހާތަނަށް  ވެސް  ފަހުން އެމް.އޯ.ޔޫ  ވަރަށް  ީވޮގތަކީ  ދެން،  މަޝްވަރާކުރެވިފަ.  އެލް.ޖީ.އޭައކު  ރުކުރެިވ، 

އަޅުަގނޑުމެން މީޓިންގައކަށް ތައްޔާރުވަމުން ތައްޔާރުވަމުން ޮގސް އެ މީޓިންގ ރޭވުނީ ެއލް.ޖީ.އޭެގ ކައުންސިލުތައް 

ކައިރި  ވަރަށް  ބަދަލުވާން  ކައުންސިލުތައް  ރަށު  ކައުންސިލުތައް،  ސޮރީ!  ެއ  ބަދަލު،  އެހެންވީމާ،  އޮއްާވ.  ވެފަިއ 

މީޓިންގެގ މާބޮޑު ބޭނުމެއް ެއހެންވީމާ، ނުހިފުނު. އެހެންވީމާ، ދެން އައު ކައުންސިލުތަކާ އެްއކޮށް އެ މީޓިންގެއްއ  

އަދިެއއް ނުއެއް ރޭވޭ. އެހެންނަމަވެސް، އެލް.ޖީ.ޭއއިން އެބަ ެގންދަވާ ކަންނޭނެގ އެމް.އޯ.ޔޫެގ މަސަްއކަތްތައް މިހާރު 

ހަމަ އެބައުޅޭ.    ވެސް. މިނިސްޓްރީން ވެސް އެ ކަންތައްތަކުަގއި  ެއއްކޮށް ސޮއިކުރުމުެގ މަސަްއކަތް.  ފަރާތްތާކާ  އެ 

ފުނަދޫ   އިނޭގތޯ،  މައްސަލައިަގއި  ފުނަދޫ  މި  ދެން  ޮއވެފަިއ،  މިހެން  ކަންތައްތައް  ދެންނެިވ  މި  އެހެންނަމަވެސް، 

ެގ ޔޫތު އެސޯސިއޭޓު ޙަސަން ޒަރީރު އިނޭގތޯ، އެ ބޭފުޅާ މި މައްސަލަިއަގއި ެވސް މިވާޮގތަކީ ކުރިން އަޅުަގނޑުމެން

ހުރޭ.  ސެންޓަރުަގއި  އިޖުތިމާޢީ  އެ  ހަމަ  ވެސް  މުވަްއޒަފަކު  އަދި  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ދެން،  ފުނަދޫަގއި.  ހުންނަވަނީ 

ސޫލަށް ބަދަލު  ދެން، ކުރިން މިވީޮގތަކީ އަޅުަގނޑުމެންެގ ޔޫތު އެސޯސިއޭޓު އެ ތަނުަގއި ހުންނެވީމާ، މި ދެންނެވި އު
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ވުމުެގ ކުރިން އެ ބޭފުޅާެގ ބެްއލެވުމުެގ ދަށުން ބަލަހަްއޓަމުން ެގންދެީވ އިނޭގތޯ. ބަލަހައްޓަމުން ެގންދަވަނިކޮށް ދެން 

ހަމަ ރަށު ކައުންސިލުން އެ ތަން ހަވާލުނުކޮށްެގން ވެސް އެ ބޭފުޅުން ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެކި ފަހަރުމަތީން  

ދަށުން މިއަިއ  ުގޅުްއވާ އަދި ސިޓީ ވެސް ާގނޫނުެގ  ލާމަރުކަޒީ  ހަމަ  ެގންދިޔައީ. ދެން އެހެންވީމާ،  ބަދަލުކުރަމުން   

ބަދަލާ ުގޅިެގން ހަމަ އެ ކަުއންސިލަށް ފުނަދޫަގއި ހުރި މަރުކަޒު ެވސް ހަވާލުކުރީ. ހަާވލުކުރީމަ ދެން، މިވާޮގތަކީ  

ނު ޖާަގެއއް  މަސައްކަތްކުރާކަށް  ވަދެ  ތަނަށް  އެ  އެސޯސިއޭޓަށް  ިމީއ ޔޫތު  ދެން،  އިނޭގތޯ.  ބޭފުޅުން  އެ  ދިން 

އެބައުޅޭ   ހަމަ  ވެސް  ތަންތާނަގއި  އެހެން  ނޫން.  މައްސަލައެއް  ދިމާވާ  އެކަނި  ފުނަދޫަގއި  ހަމައެކަނި 

މިހާތަނަށް  ދިމަެއއްނުޭވ. އެހެންވީމާ،  ިމ މައްސަލަތަކެއް  ބޮޑަކަށް  މިހާ  މި މައްސަލަ. އެކަމަކު  ކޮންމެވެސްވަރަކަށް 

ދެން   ިގނަ އަިއއިރު،  ވަރަށް  ވެސް  މަސައްކަތްތަްއކުރުމުަގއި  ތަންތަނުަގއި  އެ  ހަވާލުކޮށްެގން  މަރުކަޒުތައް  ބައެއް 

ޮގންޖެހުންތައް އެބަހުރި. ތަންތަން ހުޅުވައިެގން، އެ ތަންތަން ގަވާއިދުން ހުޅުވުުމަގއި ެވސް މައްސަލަތައް އެބަުއޅޭ.  

ންދިޔަ ރަށުެގ ރައްޔިތުންނަށް އެ ތަންތަން ބޭނުންނުކުރެވިެގން ދެން، އަނެއްކާ ބަެއއް ހަމަ ެއ ތަންތަން ބޭނުންކުރަމު

ބައްދަލުވުންތަކުަގިއ   ބޭއްވޭ  މިހެން  އަދި  ހަމައަށް.  މިނިސްޓްރީއާ  އާދޭ  ޮގތްޮގތަށް  ފޯނުންނާ  ވެސް  އެ ޝަކުވާތައް 

އްސަލަތަކެއް، މުޅި  ވެސް އެ މަޝްވަރާތައް ކުރެޭވ. އެހެންވީމާ، ޖުމުލަކޮށް އެބަހުރި ވަރަށް މި ދެންނެވި ކަހަލަ މަ

ހުރިހާ ޔޫތު ސެންޓަރުތައް ިއޖުތިމާޢީ ސެންޓަރުތައް ހިންުގމުަގއި ވެސް. ެއއީ ކައުންސިލުތަކަށް ބަދަލުވުމާ ުގޅިެގން. 

ދެން އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ޑިޒައިންކުރެވިފައި އޮތް އެމް.އޯ.ޔޫަގއި އޮތްޮގތުން ވެއްޖެއްޔާ ކައުންސިލުެގ ދައުރަކަށްާވނީ  

ން މަރާމާތުކުރުމާއި، ުމވަްއޒަފުންެގ ކަންތައްތަްއ ބެލެހެއްޓުން އެކަނި. ދެން، ހަމަ މިނިސްޓްރީން ދެން  އަސްލު ެއ ތަ

މި   ކަމަކަށް  އަނެއް  ދެން  ފަހަރުގައި،  އެހެންވީމާ،  އޮންނަނީ.  މި  ޮގތަށް  ކުރިއަށްެގންދާ  މަސައްކަތްތައް  ހުރި 

ބެިވ ކައުންސިލަރުން އެ ބޭފުޅުންެގ ވެސް ވިސްނުން ތަފާތު ފާހަަގކުރެވެނީ، މިހާރު ކައުންސިލުތައް ހިންގަވަން ތިއް

ޮގތަކަށް ހުރެއްޖެްއޔާ އެ މިނިސްޓްރީއާ ެއއްކޮށް މަސައްކަތްކުރަން އުނދަޫގ ތަންތަން ެވސް އެބަހުރި. ހަމަ ކުރަން 

ނޫން،   ެއއްޮގތް  ވެސް  ޚިޔާލު  ކަމަކު  އެ  ެއބަހުރި.  ވެސް  ތަންތަން  ފަސޭހަ  ވަރަށް  ތަންތަން،  ފަސޭހަ 

ހެންނަމަވެސް، މަސައްކަތްކުރަން ފަސޭހަ ތަންތަން ވެސް އެބަހުރި. މި ދެންނެވި ޮގތަށް މި މައްސަލަތައް ބޮޑަށް  އެ

އުފެދިފައި  މައްސަލަތައް  ބޮޑެތި  ވަރަށް  ކައުންސިލާ  ދެން  ޒަރީރުއާ  ޙަސަން  ދެންނެވި  މި  އެއީ  އިނޭގތޯ.  މިހުރީ 

ެއއް ނުލިބޭ. ހުޅުވަެއއް ނުލެވޭ. ދެން، ައދިވެސް ޭއެގ ބޭރުން ވެސް  މިހިރީ. އެ ތަނަށް ވަންނާކަށް ބައެއްފަހަރު ހުއްދަ

ބެލުމުެގ   ކައުންސިލުެގ  ެއއީ  ުގޅާ.  ނުއެްއ  ކަުއންސިލަކުން  އެކަމަކު  މިހާރު  ދެން،  އޮތް.  ވާހަކަތައް  ިގނަ  ވަރަށް 

އިނޭގތޯ. ދިމާވަނީ  މި  މައްސަލަ  މި  ޙަސަނަށް  މިހާރު  އެކަަމކު  ދެން،  ދިޔައީ.  ތަން  އެ  ވަދެ    ދަށަށް  ތަނަށް  އެ 

 މަސައްކަތްކުރުުމެގ ފުރުޞަތެްއ އޭނައަކަށް ނުލިބޭ. ެއއީ އިނޭގތޯ އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން. 
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ޔޫތު އޮފް  އެންޑް  ،  މިނިސްޓްރީ  ޖެނެރަލް  މްއެކޮިމއުނިޓީ  ސްޕޯޓްސް  ޑިރެކްޓަރ  ޒަކީ ޕަވަރމަންޓުެގ  ޢަލީ 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

عليكم  މި މައްސަލަ ޙަޤީޤަތުަގއި އުފެދެން ދިމާވާ ސަބަބެއް އެބައޮތް އިނޭގތޯ. އެއީ ކައުންސިލުަގިއ ހުންނަ   .السالم 

މި  ވިދާޅުވާންޖެހޭ.  ވެސް  ބަސް  އެސޯސިއޭޓު  އަޅުަގނޑުމެންެގ  އެޮގތަށް  ހަމަ  ވިދާޅުވާންޖެހޭ.  ބަސް  ރައީސްެގ 

ންޓަރުތައް ބަދަލުވުމާ ުގޅިެގން މި މައްސަލަ ހަމަ ފުށުއެރުމެއް މި އޮންނަނީ. ޙަޤީޤަތުަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ސެ

ކުރަނީ.  މި  މިކަން  ކައުންސިލަކުން  ދިނީމަ  ހިންަގން  ތަން  ހުރިހާ  ކައުންސިލަށް  އިނޭގތޯ.  ވަނީ  ފެންމަތިވެފައި 

ސިލުެގ  ކުރާއިރުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން ޢައްޔަނުކޮށްފައި ހުންނަ ބޭފުޅަކީ އެްއޮގތަކަށް ވެސް ކައުން

ރައީސަށް ނޫނިްއޔާ ެއ މީހުން ކޮމިޓީން ނިންމާ ކަންތައް ކުރަން ހުންނަ މީހެއް ނޫން. ޭއނައަކީ ހަމަ މުސްތަޤިއްލު  

ބޮޑު   އެންމެ  އުޅޭ  ދިމާވެެގން  ވަުގތު  މި  އެހެންވީމާ،  މީހާ.  ހުންނަ  ތަންފީޛުކުރަން  ސިޔާސަތެއް  ވަކި  އިނޭގތޯ، 

ނަށް އެ ކޯޑިނޭޝަން ލިބުމުަގއި ހުރި މައްސަލަތަކެއް. ެއކަމަކު މިއީ ވަރަށް  އެްއކަމަކީ މި ދެ ފަރާތުން އަޅުަގނޑުމެން

މަދު، އެހެންނަމަވެސް، ޖުމުލަ ޮގތެްއަގއި އަޅުަގނޑުމެންެގ ސެންޓަރުތައް ބައްޓަންކުރެވިފައި އަދި އެ ތަން ހިންަގން  

އަޅުަގނޑުމެންނަ އޮތީ.  މި  ޮގންޖެހުމެއް  ބޮޑު  ަވރަށް  ދޭތެރޭަގއި  ހަމަ  ދެވިފަިއވާޮގތާ  ފެންނަނީ  މި  މިއަދު  ށް 

އެސޯސިއޭޓުންނަށް ތަންތަނަށް ވަދެވިފައި އަދި މަސައްކަތްކުރެވޭ ތަންތަން ކަމުަގއި ވީނަމަެވސް، އެ ތަންތަނުެގ ރޯލު 

އިޖުތިމާޢީ  އަދި  ކުޅިވަރާއި  ޒުވާނުންނާއި،  އަޅުަގނޑުމެން  އެއީ  އިނޭގތޯ.  ފެންނަނީ  މި  ދަށްކޮށް  ބޮޑަށް  ވަރަށް 

ށުެގ ރަްއޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި އުފެއްދި މަރުކަޒުތަކުން ކައުންސިލަށް އެ ރޯލު ދިނީމަ އެ  ހަރަކާތްތައް ރަ

އިނޭގތޯ.   ކުޑަވުން  ދޭންޖެހޭ ސަމާލުކަން  އެއަށް  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  ިގނަވީމާ،  ބޮޑުވެ  މަސްއޫލިްއޔަތުތަްއ  ބޭފުޅުންެގ 

ޝަންެގ މައްސަލައޭ މިހުރީ. ދެން، ައޅުަގނޑުމެންނާ ކައުންސިލާ ކުރުކޮށްލަންޏާ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ، ހަމަ ކޯޑިނޭ

ހަމަ ވާހަކަ ދެކެވޭ އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑުމެން ޚާއްޞަކޮށް ައޅުަގނޑުމެންެގ ޢަްއޔަނުކުރެވިފައި ހުންނަ ބޭފުޅުންނަށް އެ  

ކީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ސީދާ ބޭފުޅުންނަށް ދެއްވަންޖެހޭ މަސައްކަތުެގ މާހައުލު ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް. އަދި އެ ބޭފުޅުންނަ

އިނޭގތޯ، އަޅުަގނޑުމެން ސޮިއކުރެވިފައި ހުރި އެމް.އޯ.ޔޫަގިއ ވެސް ވަރަށް ސާފުކޮށް އޮންނާނެ އެ ބޭފުޅުން މިވެނި 

ކަންތަކޭ ބަލާނީ. އެ ބޭފުޅުންެގ ރިޕޯޓުކުރާ ފަރާތްތަކަކީ ވެސް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، އެންޑް ސްޕޯޓްސް ކޮމިއުނިޓީ 

ަގޑިތަކާިއ، އެ ތަނުަގިއ ހުންނަ މުވަްއޒަފުން މިހާރު އަސްލުަގިއ  އެމްޕަވަރމަން މި ދިމާވަނީ ހުޅުވާ  ޓޭ. ހަމައެކަނި 

އިނޭގތޯ.   ނުވަނީ  ތަނަވަސް  އެންމެ  މާހައުލެއް  މަސަްއކަތްކުރުމުެގ  އެްއކޮށް  ދިނުމާ  ޮގތަކަށް  އަންާގ  ކައުންސިލަރު 

  ޖުމުލަކޮށް މި ދިމާވާ މައްސަލައަކީ. ޝުކުރިއްޔާ.  އެހެންވީމާ، ެއކަން އަދިވެސް އެބައޮތް. އެހެންވީމާ، ެއއީ
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އިސްމާޢީލް   ޙުސައިން  އެމްޕަވަރމަންޓް  ކޮމިއުނިޓީ  އެންޑް  ސްޕޯޓްސް  ޔޫތު،  ފޮރ  ސްޓޭޓް  އޮފް  މިނިސްޓަރ 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

އޭރު ދެން މިހިރީ ހަވާލުކުރެވި ނިމިފަ. ؟ ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުަގނޑު ދެން ވަކި ހިސާބަކުން މި ޖޮއިންކުރެވުނީ ދެއްތޯ

އެންމެ  އަޅުަގނޑަށް  ބެލިއިރުަގއި  ފަށަންެވެގން  ފަންކްޝަންސްތައް  އަލުން  އަޅުަގނޑުެމން  އެހެންނަމަވެސް، 

ޔޫތު ސެންޓަރުތަކުަގއި ހުރި ފެސިލިޓީސް އިނޭގތޯ. ހަމަ ިގނަ  ހައިރާންކުރަނިވި ކަަމކަށް ދިމާވީ، އަޅުަގނޑުމެންެގ  

ބަެއއް   ިގނަ،  ދެން،  އިނޭގތޯ.  ނުބެލެހެއްޓިެގން  ހަމަ  ޮގްއސަ.  ހަލާކުވެ  ހުރީ  ެއއްޗެހި  ހުރިހާ  ޔޫތު ސެންޓަރުަގއި 

ބަހުރި ތަންތަން ރަށްރަށުަގއި ވެސް ޔޫތު ސެންޓަރު އެބަހުރި ކައުންސިލުެގ ުގދަނަށް ވެސް ހަދާފަ. އެ ފެންވަރުަގއި އެ

އަންނަ  މި  ހަދައިެގން  ބަޖެޓެއް  އައު  އަނެއްކާވެސް  ުއޅެނީ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  މިހާރު  އެހެންވީމާ،  ދެން  އިނޭގތޯ. 

އަހަރު އެ ފެސިލިޓީތަކަށް އެްއޗެހި ފޮނުވައިދޭން. އެހިސާބުންތާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ޔޫތު އެސޯސިއޭޓްސް ލަްއވާ 

 އެހެންވީމާ، އެ ހާލަތުަގއި ައޅުަގނޑުމެން މިައދު މި ތިބީ.  ؟ ވެސް ދެއްތޯމަސައްކަތެއް ވެސް ކުރުވޭނީ  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކަންބޮޑުވުންތަކެްއ   ބޮޑެތި  ވަރަށް  އަސްލުަގއި  އެބަހުރި  ސިޓީަގއި  މި  ދެން،  ޝުކުރިއްޔާ.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އާދެ! 

ހަވާލުނު ތަޅުދަނޑި  މަރުކަޒުެގ  އިނޭގތޯ.  ބޭނުންނުކުރުމަށް ފާހަަގކޮށްފައި  އޮފީސް  މަރުކަޒުެގ  ދެން،  ކުރުން. 

ފަރާތުން  ސްޓާފުންެގ  ސިވިލް  ކައުންސިލަރުންނާއި  ުގޅުމުން  ކަންކަމާ  މަރުކަޒުެގ  އެންުގން.  ރައީސް  ކައުންސިލުެގ 

ޔޫތު   ތަފުސީލެއް  އެްއވެސް  ޚަރަދުކުރަމުންދާޮގތުެގ  ކައުންސިލުން  ފައިސާ  މަރުކަޒުެގ  ނުލިބުން.  އެއްބާރުލުން 

އެސޯސިއޭޓާ ހިއްސާނުކުރުން. ކުޅިވަރުެގ ސިޔާސަތު ތަންފީޛުކުރުމަށް އަޅުަގނޑު ކުރިއަށްެގންދަން ބޭނުންވާ އެްއވެސް  

ކަެމއްަގއި   އެްއވެސް  ުގޅޭ  ޒުވާނުންނާ  ނުވުން.  ލިބިފައި  އެހީތެރިކަން  ކައުންސިލުެގ  ހިންުގމުަގއި  ޕްރޮްގރާމެއް 

ދާކަން ފާހަަގކޮށްފަ. އަދި ކައުންސިލު، ޕްރޮްގރާމުތައް ހިންުގމުަގިއ  ކައުންސިލުން އަޅުަގނޑާ މަޝްވަރާ ހޯދަމުން ނު

ކައުންސިލުެގ އެހީތެރިކަން ެއްއވެސް ވަރަކަށް ނުލިބުން. ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ތަކެތި ހޯދަިއ ނުދިނުން. ކައުންސިލުން  

ކުރުމަށް މިކަމާ ރައްޔިތުން ކުރިމަތީ    ރައްޔިތުންނަށް ކޮށްދޭ ކަންކަުމެގ ޮގތުަގއި ދެްއކުމަށް އަންނަނިވި މަސަްއކަތްތައް

ސަރުކާރާ ދޭތެރޭަގއި ނަފުރަތު އުފެއްދުން. ކުރިން، ދެން އަދި މީަގއި ފާހަަގކޮށްފައި ެއބަހުރި ކުރިން އެ ތަނުަގއި 

ހިފައިެގންދިޔަ   ލިޔެކިޔުެމއް  އިދާރީ  ހުރިހާ  ހުރި  ތަނުަގއި  އެ  އޮފިސަރެއް  ެއޑްމިން  އާދަިއެގ  ކުރި  މަސައްކަތް 
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ދެކެވުނު ވާހަކަ މި  ދެކެަވޑައިަގންނަވަނީ  ކިހިނެއްތޯ  އެލް.ޖީ.އޭއިން  މައްސަލަތަކެއް.  ބައިވަރު  ވަރަށް  ވެސް.  ެއއް 

 ؟ވާހަކަތަކާ ދޭތެރޭަގއި

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ލަޠީފް ން މަތު އަފްޝާޠިލޯކަލް ަގވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީެގ ޗީފް އެްގޒެކެޓިވް އޮފިސަރ ފާ

އޮފީހާ  ރައީސް  އާއި  މިނިސްޓްރީ  ޔޫތު  ފެށިެގން  އަހަރުން  މިދިޔަ  ވެސް  އަޅުަގނޑުމެން  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

އެކީަގއި އެންޭގޖުވަމުންދިޔައީ ޔޫތު ސެންޓަރުތައް. ދެން، ފަހުން ބޮޑަށް ރެކޮމެންޑުކުރީ ކޮމިއުނިޓީ ޕްރޮްގރާމްސްތައް  

ޮގތުގައި ޮގތުަގއެއް ނޫނޭ ހިންާގ ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރުތަކެްއެގ  . ހަމައެކަނި ޔޫތު ޕްރޮްގރާމްސްތައް ހިންާގ ތަނެއްެގ 

އެްއ   ރެޕްރެޒެންޓެޓިވް  ތަން  އެ  ނޫނީ  ކޯޑިނޭޓަރ  ޔޫތު  ތާނަގއި  އެ  ވާނީކީ.  ހަވާލުވެެގންދިޔައިމާ  ކައުންސިލުތަކާ 

ުގޅިެގ ޖަމުޢިއްޔާތަކާ  މަދަނީ  ެއކަމަކު ކައުންސިލުން  ޕްރޮުގރާމްސްތައް.  މުޅި އެކި އުމުރު  ހިންގަވާނޭ ޔޫތު  ހަމަ  ން 

ޮގތަކަށް އެ   ޮގތަށޭ އެ ތަން ފަންކްޝަންކުރަންވާނީ. ދެން، އެކަހަލަ  ފުރާއަށް ކޮމިއުނިޓީ ޕްރޮުގރާްމސްތައް ހިންޭގ 

ދެން  އޮތީ.  ހޯދިފައި  ެވސް  އިންޕުޓު  ކައުންސިލުތަކުން  އޭރުެގ  ފަރުމާކުރެވި،  ެވސް  އެމް.އޯ.ޔޫެއއް  ވިދާޅުވިހެން 

ަގބޫލު މިހާރު އަޅުަގނޑަށް  ހަމަ  ޙައްލުވެެގންދާނެޭއ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އިޝޫސްތައް  ކޯޑިނޭޝަން  މިކަހަލަ  ކުރެވެނީ 

މެނޭޖުކުރާނެ  ެއ ތަން  މި ދެންނެވީ  ެއކީަގއި  އެ ކައުންސިލުތަކާ  ޔޫތު ސެންޓަރުތަކާ  ހުރިހާ  ހުރި  ހަވާލުކުރެވިފައި 

ބަ ކޮންމެ  އޭރަށް  އާދެވުނީމަ.  ެއްގރީެމންޓަކަށް  ޮގތުން  ބެހޭ  އޮންނާނޭ  ޮގތަކާ  މަތިކުރެވިފަިއ  ކުރަންޖެހޭ  ޔަކުވެސް 

ހުރިހާ  ހީވަނީ  ައޅުަގނޑަށް  އަދި  ކަންތައްތަކެއްތޯ.  ކޮން  ކުރަންޖެހޭނީ  ބައެއް  ެއ  ލިޔުމަކުން  ސޮއިކުރެވިފައި 

ކައުންސިލަކުން ނުެއއްކުރޭ. ދެން، އެކަމަކު މި ސްޕެސިފިކް އިޝޫެގ އިތުރުން އަޅުަގނޑު ހަމަ ބްރޯޑުކޮށް އެ ވާހަކަ  

އިޝޫސްތައް.   ކަހަލަ  މި  ދިމާވެދާނެ  ހަމަ  ެވސް  ތާނަގއި  އޮތް  ކުރިއަށް  ހަމަ  އެއީ  ބޭނުންވަނީ  މި  ދައްކާލަން 

ރޯލަކީ   ބަެއއްެގ  ކޮންމެ  ފަންކްޝަންކުރާއިރު  ކަންނޭނެގ  ކުލިއަރވާންޖެހޭ  ވަރަށް  އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންވީމާ، 

ފާއި؟ ކޮބައިތޯ މިދިޔަ،  އަބަދުވެސް  ކައުންސިލުތަކުން  ހަވާލުވި ދެން،  އަލަށް  މިހާރު  ވެސް  ކައުންސިލުތަކުން  ތުވި 

ކައުންސިލުތަކުން ވެސް ޖަްއސާ އެންމެ ބޮޑު މަްއސަލަައކީ އެްއކަލަ ފަންޑްސްއެްއ، ރިސޯސެއް ސްޓާފުންނަށް ނުލިބޭ 

ތައް ވެސް  ހަމައެކަނި ތަނޭ ކޮންމެ ފަހަރަކު ހަވާލުވަނީ. ެއއީ ދެން ހަަމއެކަނި ޔޫތު ސެންޓަރުތަކެއް ނޫން. މިސްކިތް

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއެްއ   ޑިވޯލްްވކުރެިވެގންދާިއރު  ފަންކްޝަންސްތައް  އެހެން ސަރުކާރުެގ  ބައިވަރު  އެހެންނޭ.  ހަމަ 

އެބަ ހަވާލުެވއޭ. އެކަަމކު ކަުއންސިލުަގއި މި އޮންނަ ހަމަ ލިމިޓެޑް ބަޖެޓަކުން ކިރިޔާ އެްއކަލަ ސެލެރީ އާއި ބިލުތަކާ  

 ކުރާކަށް ނޯވެ އެ މީހުންެގ އަމިއްލަ ޕްރޮްގރާމުތަކަކަށް ވެސް. އޮންނައިރު އަދި އިތުރު ދައްކާފައި މާބޮޑު ޚަރަދެއް

ހަމަ  ަގބޫލުކުރެވޭ  ައޅުަގނޑަށް  ދަތިވޭ.  ވަރަށް  މެނޭޖުކުރަން  ތަންތަން  އެ  އެޅިެގންދިޔައިމާ  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެއް 
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ޔޫތު ސެންޓަރުތަކުގަ  ބޮޑަށް އެންކަރޭޖުކުރަން  ވަރަށް  ބޭފުޅުން  އަޅުަގނޑުމެން  އެ  ބޭނުން  އެފެކްޓިވް  ހަމަ  އި ވެސް 

ހިއްޕަވާ. އެކަންވެސް ހަމަ ަވރަށް ިގނައިން ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ފާހަަގކުރެްއވިހެން ހަމަ ވަރަށް ދެރަ ހާލުަގއި ހުރި  

ކައުންސިލުތަ މެނޭޖުނުކުރެވިެގން. ދެން، އެއީ އަޅުަގނޑަށް ަގބޫލުކުރެެވނީ ހަމަ  ކަށް ތަންތަން ވެސް އެބަހުރި. ހަމަ 

އިޝޫ   ހަވާލުކުރުުމެގ  ތަޅުދަނޑި  ދެން،  މެނޭޖުކުރަން.  ތަންތަން  އެ  ބޭނުންވެއޭ  ެއބަ  ރިސޯސަސް  އިތުރަށް  އަދި 

ކައުންސިލު  މިހާރު  ފަހުން  ދެން  ހަވާލުނުކޮށްެގން،  ތަޅުދަނޑި  ކައުންސިލާ  ެއސޯސިއޭޓު  ޔޫތު  މި  ފުރަތަމަ  އެންމެ 

އެ ކަހަލަ އިޝޫެއއް މިހާރު މި އުޅެނީ. ދެން، މީަގއި އެބަުއޅޭ   އަނެއްކާ ޔޫތު ެއސޯސިއޭޓަށް ތަޅުދަނޑި ނުދީެގން

އިޝޫސްތަކެްއ   ބައިވަރު  އަންޑަސްޓޭންޑުޭވ  ައޅުަގނޑަށް  މިކަހަލަ  ރީޒަންސްތަކާިއ،  ބައިވަރު  ޕޮލިޓިކަލް  ހަމަ 

ވާންޖެހެނީ ވަކި    އެބަހުރިކަން. ެއކަމަކު މިއިން އެްއވެސް ކަމަކީ ައޅުަގނޑަށް ަގބޫލުކުރެވެނީ އެ ހުރިހާ ެއްއޗެއްސެއް

މީހާއަށް ބައްޓަންކުރެވޭ ކަންކަމަކަށް ނޫނޭ. އެ ސިސްޓަމެްއ އޮންނަންވާނެތާ ދެއްތޯ. އެހެންވީމާ، އެ ހުރިހާ ރަށެްއެގ  

ކަންކަން   އެ  އެްއޮގތަކަށޭ  ހުއްޓަސް  އެސޯސިއޭޓަށް  ޔޫތު  މީހަކު  ކޮންމެ  ތިއްބަސް  ކައުންސިލުަގިއ  ބަޔަކު  ކޮންމެ 

ދެން އަޅުަގނޑުމެންެގ  ،  ޙައްލަކީ ހަމަ އެްގރީމެންޓާއި، ެއައށް ދެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އޮތް  ކުރެވެންވާނީ. އެހެންވީމާ

މޮނިޓަރިންގ އަޅުަގނޑަށް ހީަވނީ ތަންކޮޅެްއ ބޮޑަށް ވަރުަގދަކުރުން ކަންނޭނެގ އަޅުަގނޑުމެނަށް ކުރެވިދާނެ ކަަމކީ.  

މެނޭޖުކުރައް ކޮން ކަންތައްތަކެއްތޯ  މެނޭޖުކުރަްއވާތޯމި ދެންނެވީ ކައުންސިލުން  ކަންތައްތައް ރަނަގޅަށް  ؟ ވަނީ، އެ 

ދެން، އެނިގވަޑަިއަގންނަވާނެ މި އަހަރު މޭަގއި އަދި ައއު ކައުންސިލުތަކުން އެ ހަވާލުެވަވޑައިަގތީ. ދެން އެހެންވީމާ،  

ެގ ޒިންމާ  އަޅުަގނޑުމެން ެވސް ވަރަށް ބޮޑަށް އެސެސްކުރަން ކައުންސިލުތަކުެގ ޕަރފޯމަންސް ބަލާއިރު ެއ ބޭފުޅުން

ޕަރފޯމަންސް  ދެންނެވީ  މި  ބަލާ  ޕަރފޯމަންސް  މިންކުރާ،  އެލް.ޖީ.އޭއިން  މިންވަރަކަށްތޯ.  ކިހާ  އަދާކުރަްއވަނީ 

އިންޑެކްސްެއއް އިނދޭ. މިހާރު އެ އިންޑެކްސް ދަނީ ރިަވިއސްކުރެވެމުން ޑިސެންބަރާ ހަމައަށް، ޖަނަވަރީ ފަރސްޓް  

އަން މި  އެހެންވީމާ،  ދެން  ހަމައަށް.  ައއު  ވީކާ  ުއއްމީދުކުރެވެނީ  ކައުންސިލުތައް  ައއު  ފެށިެގން  އަހަރުން  ނަ 

ޕީ.އަިއއިންނޭ އެ ބޭފުޅުންެގ ޕަރފޯމަންސް ބެލޭނީ. އޭެގތެރެައށް އެކަހަލަ ކަންތައްތައް އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް  

ކިހާވަރަކަށްތޯ. ެއވެސް ވާނެ  ވައްދަން، ިވސްނަން މި ދެންނެވީ ހަވާލުކުރެޭވ މިކަހަލަ ފަންްގޝަންސްތަްއ އަދާކުރަނީ  

އިންސެންޓިަވކަށް އެ ބޭފުޅުންެގ މިކަހަލަ މަތިކުރެވޭ ޒިންމާތައް ކިހާވަރަކަށްތޯ އަދާކުރެެވނީ ބަލާފައި، އެ ބޭފުޅުންެގ 

ރޭންކިންނަށް އެއަށް އެފެކްޓްކުރަންޏާމުން ކައުންސިލުތަކުން ތަންކޮޅެއް ބޮޑަށް ސަމާލުކަންދޭ އެކަހަލަ ކަންތައްތަކަށް.  

 ؟ޝައްމޫން އެބައޮތްތޯ އެްއޗެއް އެޑްކުރަްއވަން

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ލޯކަލް ަގވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީެގ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޝައްމޫނު އާދަމް 
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ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ދެތިން،  އަސްލު  ބޭސިކަލީ  އަސްލު  މި  ދެން،  ޝުކުރިއްޔާ.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އާދެ! 

މިސްޓޭކްސްތަކެއް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ހެދިފައި ހުރިކަންނޭނެގ މި ފަންކްޝަންސްތައް ޑިވޯލްވްކުރުމުަގއި އިނީޝިއަލީ.  

އެްގރީ ކޮންމެވެސް  ދެން  ޮއންނަނީ  މި  ާގނޫނުަގއި  ޑިވޯލްކުރުން.  ލާމަރުކަޒު  ފަންކްޝަންސްތައް  ދަށުން  މެންޓެްއެގ 

މި  އެހެންވީމާ،  ސިޓީއަކުން.  ެއއްކަލަ  ޑިވޯލްްވކުރެވިެގންދިޔައީ  ފަންކްޝަންސްތައް  ފުރަތަމަ  އެންމެ  އެކަމަކު، 

ިގނަ  ވަރަށް  ައޅުަގނޑުމެން  ދެން  ވަންއިރު،  ރިޒޯލްވްކުރަން  މި  ެއލް.ޖީ.އޭއިން  ައއިސްެގން  އިޝޫސްތަްއ 

ހަމަ. ދެން، އޭެގތެރެއިން  މީޓިންގ  ބޭްއވިން ޔޫތު ކޯޑިނޭޓުންނާ އެކީަގއި ވެސް، ކައުންސިލާ އެކީަގއި ވެސް  ތަކެއް 

ފާހަަގކުރެވުނު އެންމެ ބޮޑުކަަމކީ، އަސްލު އެ ބޭފުޅުންނަށް ރޯލް އެހާވަރަކަށް، އެ ޖޮބް ޑިސްކްރިޕްޝަނެއް ނެތޭ،  

ސެންޓަރު ޔޫސްކުރާނީ ކިހިނެއްކަމެއް. ދެން، އޭެގތެރެއިން ިމ   ކޮންކަމެއްކަން ކުރަނީކީ އެހާ ސާފެއްނޫން އަސްލު. އެ

ބަދަލުކުރުމުެގ   މި  ޑިފައިންެވެގން  ކްލިއަރލީ  ރަނަގޅަށް  މި  ތެރެއިން  އެމް.ޯއ.ޔޫެއއްެގ  އަޅުަގނޑުމެން  އައީ 

ބަޖެޓުނުކުރެވި ޑިވޯލްކުރެވިފަިއ،  ފަންކްޝަންތައް  މި  އަސްލު  މައްސަލަައކީ  ދިމާވި  ދެން،  މި ކަންތައްތައް.  ދިޔައީ   

އަހަރުަގއި ޭއެގ ެއއްެވސް ކަަމކަށް. އެއީ މިނިސްޓްރީން ބަޖެޓެއް ނުެއއްކުރަްއވާ ކައުންސިލުތަކުން ބަޖެޓުކުރައްވާނެ  

ކަމަށް ހީކުރައްވާ. ކައުންސިލުތަކުން ބަޖެޓެއް ނުއެއްކުރަްއާވ، އެއީ މިނިސްޓްރީން އެ އަހަރު ޑިވޯލްވްކުރި އަހަރުެގ  

. އެކަަމކު، ޖެހިެގން ައއި އަހަރު ބަޖެޓެއް ނުއެއް ކުރޭ. ދެން، ކައުންސިލުތަކަށް ެވސް މި ބަޖެޓާ އެކީަގއި ދެްއވީ

ހުންނަނީ އެއްކަލަ ލިމިޓެޑް ބަޖެޓެއް ލިބިފައި މި ހުންނަނީ. އެހެންވީމާ، ބަޖެޓު ނުލިބެންޏާ ވާޮގތަކީ މުސާރަދީފައި ެއ  

ވަނީ އެ ކަންތައްތައް ރަނަގޅުކުރަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކަންތައްތައް ނުކުރެވިދާނެ. ދެން އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް ހީ

ބަދަލުކުރާއިރުަގިއ   ފަންކްޝަނެއް  ކަމެއްކަންނޭނެގ،  މުހިންމު  ެގންނަން  ސިސްޓަމެއްޮގތަށް  ވިދާޅުވިޮގތަށް  ސީ.އީ 

ޓުކުރެްއވުން. ސެންޓްރަލް ލެވަލްަގއި އޭތި ކޮންޑިޝަނަލް ްގރާންޓެއް ޮގތަށް އެ ފަންކްޝަންސްތައް ބަދަލުކުރާއިރު ބަޖެ

ފަންކްޝަންސްތަކެއް.  ފޮލޯކުރާނީ  ފަންޑްސް  އެއީ  ޑިވޯލްވްކުރުން.  ފަންކްޝަން  އެކީަގއި  ބަޖެޓާ  ބަޖެޓުކުރައްވާފައި 

އެޮގތަށް   ހީވަނީ  ައޅުަގނޑަށް  އެހެންވީމާ،  ނާންނާނެ.  ފަންކްޝަންސްތަކެްއ  ނެތިއްޔާ  ފަންޑްސް 

ދެން،   ވެދާނެކަންނޭނެގ.  ހީވަނީ،  ބައްޓަންކުރެިވއްޖެްއޔާމު  އަޅުަގނޑަށް  ވާޮގތަކީ،  މި  އިޝޫސްަގއި  ސްޕެސިފިކް 

އަޅުަގނޑު ދެން އިނީޝިއަލީ އުޅުނިން. އޭރު ކައުންސިލުން ހަމަ މިޮގތަށް މައްސަލަޖަްއސަވާ އެތަން ބޭނުންކުރަން 

މިނިސްޓްރީއާ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ސަިއޑަށް.  އަނެއް  ެއއްކަލަ  މިއޮތީ  މިހާރު  ިއ  ނުދީެގން. 

ކަންނޭނެގ.  ޙައްލުކުރެވިދާނެ  މި  ވާހަކަދައްކަިއެގން  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ކޭސްއަށް  މި  އެކީަގއި  އަޅުަގނޑުމެންނާ 

ދެން، އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ޕްރިއޮރަޓަިއޒްކުރެވިދާނެ މި ބޭފުޅުންނާ އެކީަގއި އެްގރީމެންޓެއް ހަދައިެގން، ތަންކޮޅެއް  

. ދެން، މީެގ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ރަނަގޅު ޮގތަކީ އަސްލު ލޯކަލް ލެވަލްއަށް  އަވަހަށް މި އިޝޫސް ރިޒޯލްްވކުރަން
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ެއކަމަކު،   ދެން  ހިކަޕްސްތައް.  މިކަހަލަ  ހުންނާނެ  އިނީޝައލީ  ދެން،  ކަންނޭނެގ.  ދޫކޮށްލުން  މިއެއްޗެހިތައް 

 އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ފަހުން ރަނަގޅުވާނެ ކަންނޭނެގ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފްޠީން ލަމަތު އަފްޝާޠިއެްގޒެކެޓިވް އޮފިސަރ ފާ ލޯކަލް ަގވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީެގ ޗީފް

ވެސް   ވާހަކަދެކެވުނުއިރު  އަޅުަގނޑުމެންނާ  ިމނިސްޓްރީއާއި  ޔޫތު  އޮފީހާއި  ރައީސް  އުޅުނީ،  ދަންނަވަން  އަޅުަގނޑު 

އަ  ެއހެންވީމާ،  ދެން  ދިމާވެދާނެކަން.  ިއޝޫސްތަްއ  ބައެްއ  މިކަހަލަ  ކުރެވުނު  ޅުަގނޑުމެން އަިއޑެންޓިފައި 

ކައުންސިލުތަކަށް އޭރުެގ، ދެން ކުރީަގއި ތިބި ކައުންސިލުތަކާ އަޅުަގނޑުމެން ވާހަކަދެއްކިން ކޮބައިތޯ އެ ބޭފުޅުންނަށް 

ޮގތަކީ މި ޔޫތު އެސޯސިއޭޓުންނާ އެކީަގިއ މަސައްކަތްކުރަން. ދެން، ހަމަ ދެ ކައުންސިލެއްވަރު   ފެނިވަޑަިއަގންނަާވ 

ސިސލަކުން ވެސް ވަރަށް ޕޮސިޓިވްކޮށް އޭރު ތިއްބެވީ. ދެން، އެ ބޭފުޅުންެގ ހަމައެކަނި،  ނޫން އެހެން ހުރިހާ ކައުން

އެ  ހަމަ  ނޫނީ  މައްސަލަ  ސްޓާފުންެގ  ރިސޯސްެގ  އިޝޫ،  ފަންޑްސްެގ  ބޭނުންވޭ  ތަކުރާރުކޮށްލަން  ހަމަ  އަޅުަގނޑު 

އި އެބައޮތް ކޮމިއުނިޓީ ޕްރޮްގރާމްސްތައް ބޭފުޅުން ވެސް ަގބޫލުކުރެއްިވ، އެީއ ހަމަ ެއ ބޭފުޅުންނަށް ެވސް މަތިކުރެވިފަ 

ހިންަގން. އެހެންވީމާ، އެކަުމަގއި ވެސް ހަމަ އެހީތެރިވެދޭނެ އިތުރު މީހެކޭ އެއީ. ދެން، އަނެއްކާ ސަރުކާރާއެކީ އެ  

އަޅުަގނޑަށް   ހަމަ  ުގޅޭޮގތުން. އެވެސް  ހައިރާކީއާ  ެއއްކަލަ  އާދޭ  ކުއެޝްޔަންސް  އެ  އެކަމަކު،  ލިންކެކޭ.  އޮންނާނެ 

ވަނީ ެއއްކަލަ ހަމަ ކާކުެގ ބަހެއްތޯ، މިސާލަކަށް ސަރުކާރުން މިނިސްޓްރީތަކުން އެހެންވީމާ، ކޯޑިނޭޓުކުރާނީ ަވކި ހީ

ބޭފުޅުންވީމަ  ޕޮލިޓިކަލް  ދެން  އެކަހަލަ  އެއްކަލަ  ކައުންސިލާތޯ.  ނޫނީ  އެސޯސިއޭޓާތޯ  ޔޫތު  ކަންތައްތަކެއްަގއި 

ންވީމާ، އެީއވެސް ދެން ައޅުަގނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭނެ ކަމެްއ ކަންނޭނެގ އެ ކުއިޝަންސްތައް އެ އަންނަނީ. އެހެ

 ކުރިއަށްދާއިރު. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ. ޢަލީ ޒަކީ ެއްއޗެއް އިތުރުކޮށްލާފައި އަޅުަގނޑު މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުދޭނަން އިނޭގތޯ. 

 

ޔޫތު އޮފް  އެންޑް  ،  މިނިސްޓްރީ  ޖެނެރަލް  މްއެކޮިމއުނިޓީ  ސްޕޯޓްސް  ޑިރެކްޓަރ  ޒަކީ ޕަވަރމަންޓުެގ  ޢަލީ 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

މުޤައްރިރު ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑު ހަމަ ދަންނަވަން މިހާރު ބޭނުން އެއްޗަކީ ާގތްަގނޑަކަށް  

ން މިހާރު ދެން އިތުރުވަުމންދާއިރު، އަޅުަގނޑުމެންެގ ސެންޓަރާ އެްއކޮށް އަޅުަގނޑުމެން މި މަސައްކަތް ފަށައިެގ  72



 2021 ނޮވެންބަރު 17                  ވަނަ ބައްދަލުވުން  33 އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ

 

 

10 

 

ކައުންސިލަކުން ނޫނިއްޔާ ހުރިހާ   5އެްގރީމެންޓު ފޮނުވިން އިނޭގތޯ ާގތްަގނޑަކަށް ައޅުަގނޑަށް ަގބޫލުކުރެވޭޮގތުަގއި  

ކައުންސިލުން    ތަނަކުން ވެސް ސޮއިކޮށްފައި އިނޭގތޯ. ޭއަގއި ވަރަށް ރަނަގޅަށް އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ މަސްއޫލިއްޔަތު،

ރޯލް   އެސޯސިޭއޓްެގ  ޔޫތު  އަޅުަގނޑުމެންެގ  އަދި  ކަންތައްތަކަކާ  ކޮށްދޭނެ  މިނިސްޓްރީން  ކަންތައްތަކަކާއި  ކުރާނެ 

އޭަގއި އޮންނާނެ ބުނެވިފަިއ ިއނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، އެކަން ދިޔައީ. ދެން އޮތީ ބަޖެޓުެގ ކަންތަކުަގިއ ައޅުަގނޑުމެން  

 އެ ވިދާޅުވީ. އޭރުަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ފުރަތަމަ ކުރީަގއި ހަމަ ހަވާލުކުރެވިފައި  އޭރު މިނިސްޓްރީން، ތެދުފުޅެއް 

ވާހަކަދެކެިވެގން   އެްއކޮށް  އެލް.ޖީ.ޭއާއ  ފަހުން  އެހެންނަމަވެސް،  ހަވާލުކުރީއޭ.  މި  ހަމަ  ސިޓީއަކުން  ހަމަ  ހުރީ 

ފޮ ެއްގރީމެންޓު  އެ  އައިއްސަ،  ހަމައަށް  އެްގރީމެންޓަކާ  ކުރި  އަޅުަގނޑުމެން  ފަރާތުން  ދެ  ައޅުަގނޑުމެން  ނުވައި، 

މަސައްކަތް އެއީ އިނޭގތޯ. ހަމަ އެލް.ޖީ.ޭއެގ މި ލަފަާއއި އިރުޝާދުެގ ދަށުން އަޅުަގނޑުމެން އެ ކައުންސިލުތަކަށް  

ފޮނުވާ، އެ ބޭފުޅުންެގ ހުރި ކޮންސަރނެއް ވެސް ެއއަށް ލާފައި، މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން އަސްލުަގއި އަޅުަގނޑުމެން  

ކުރިން  ސޮއިކޮ އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ެއއްކޮށް  ކައުންސިލުތަކާ  މިހާރު  އުޅެނީ،  މި  ދަންނަވާލަން  އަޅުަގނޑު  އެބަ،  ށް 

  2021ެގ ބަޖެޓު ދީފަިއ،    2020ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ވާހަކަދައްކަމުން ދިޔަ ބަޖެޓު ދިނިން. އަޅުަގނޑުމެން އޭރު  

ސިޓީން ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން  ބަޖެޓުކުރާށޭ  އަސްލުަގއި  ބެޖެޓުކުރާނީ  ަގއި  މިހާހިސާބުން  ދެން  ބުނެފައި،  ވެސް   

ކައުންސިލުންނޭ އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑުމެން އެ ދޭ ޕްރޮްގރާމުެގ ބަޖެޓު އަޅުަގނޑުމެން އެ ލިބޭ އަދަދަކުން ބަހާނަމޭ.  

އެހެންނަމަވެސް،  ބޮޑަށް.  ވަރަށް  ހަމަ  އިނޭގތޯ  އެޑްަވއިސްކުރިން  ހަމަ  އަޅުަގނޑުެމން  އެހެންނަމަވެސް، 

ަވކި ކައުން އަސްލުަގިއ  ޮގތަށް  ވިދާޅުިވ  އެ  ހަމަ  އެްއކޮށް  މަސައްކަތާ  މީހުންނަށް  އެ  ައއުާމ،  އަލަށް  ސިލުތައް 

އެހެންނަމަވެސް،   އެޮގތަށް،  ހަމަ  ބަޖެޓެއްނުކުރަން.  އަޅުަގނޑުެމން  ދިމާލަކުން  އެްއެވސް  އައިރުަގއި  ހިސާބަކަށް 

ފާއި އަހަރު،  ކުރީ  ހަމަޖައްސައިދެްއވި  އޮފީހުން  ތަންތަނަށް ރައީސް  ފައިސާ  ހަމަ  ވަރަށް  ދެްއވި  އަހަރު  ތުވެދިޔަ 

މިހާރު   ހުންނާނެ  ފައިސާ  އިނޭގތޯ.  ހަވާލުކުރެވިފައި  ކައުންސިލުތަކާ  ވާނީ  މިހާރު  ފައިސާ  އެ  އަދި  ހަމަޖައްސައި 

މަްއސަ ދިމާވާ  ހިންުގމުަގއި  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ކަމަކީ  ވެސް  ހުރިހާ  މަސައްކަތްކުރެޭވަވރަށް.  ހަމަ  ލަ. ވެސް 

ދެން ިމހާރު އަޅުަގނޑުމެން އެތަނަށް މި ކިޔާ ނަން ވެސް އަޅުަގނޑު ހަމަ ބޭނުން އިނޭގތޯ ؛ އަނެއްކާ އިޖުތިމާޢީ

ކޮމިއުނިޓީ   ހަމައެކަނި  އިނޭގތޯ.  ސެންޓަރ  ކޮމިއުނިޓީ  އެންޑް  ޔޫތު  ކިޔަން.  އެޮގތުަގއި  ނަން  އެ  ތަކުރާރުކޮށް 

މިހާރު އެ ސެންޓަރު ވެފައި  ކުރީަގއި  ބޭނުންވަނީ،  ކިޔަިއެގން،  މި  ބޮޑަށް  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން  އެތަނުެގ ނަމުަގއި   

ކޮމިއުނިޓީއަފްޝާ ވިދާޅުވިހެން  އެ  ދެންމެ  ވެސް ؛ ން  މިނިސްޓްރީެގ  އަޅުަގނޑުމެން  ެއއީ  ކަމެއްކުރެވޭ.  ހުރިހާ 

ޑުމެން މި ކުރިއަށް މެންޑޭޓުަގިއ މިއޮތީ އެކަނި ޔޫތެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، އެތަނުެގ މިހާރު ނަމެއްެގ ޮގތުަގއި އަޅުަގނ 

 ެގންދަނީ ޔޫތު އެންޑް ކޮިމއުނިޓީ ސެންޓަރ. އެހެންވީމާ، އެ ވާހަކަ ހަމަ އިތުރުކޮށްލަން. ޝުކުރިއްޔާ. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ން ކުރިއަށް. އަޅުަގނޑު މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ދީފައި ތި ބޭފުޅުންނަށް ދެންތޯ. އެހެންނޫނީ، އޯކޭ އަފްޝާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފްޠީން ލަމަތު އަފްޝާޠިލޯކަލް ަގވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީެގ ޗީފް އެްގޒެކެޓިވް އޮފިސަރ ފާ

ަގބޫލުކުރަން ޔޫތާއި އެލް.ޖީ.ޭއާއ އެކީަގއި ހަމަ ކޮމެންޓްސް، އަޅުަގނޑުމެންެގ ކޮމެންޓާ   އެ ވިދާޅުވިހެން އަޅުަގނޑު 

ެއްގރީމެންޓް ފައިނަލްކުރަން. ދެން، އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް މަޢުލޫމާތެއް  އެކީަގއި އިންކޯޕަރޭޓުކުރަްއވަިއެގން އެ ބޭފުޅުން

އަޕްޑޭޓެއް ފަހުން ލިބިފައެްއ ނެތް ކިތައް ކައުންސިލުން ކަެމއް، ކޮންއިރަކުން ކަމެްއ ސޮިއކުރެްއވީކީ. އެހެންވީމާ، އެ  

އަޅުަގނޑު  އަންނަނަމަ  އިޝޫއެއް  އިތުރު  ދެން،  ނެތީ.  އަޅުަގނޑުމެންެގ  އެހެން  މަޢުލޫމާތު  ހަމަ  ދެން  މެން 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ބޭފުޅުން  އެ  ދެން  އައިމަ  އިޝޫެއއް  ހަމަ  ޮގތަކީ،  ޯވކްކުރާ  ެވސް  އެކީަގއި  މިނިސްޓްރީތަކާ 

ޮގތުަގިއ   ަގބޫލުކުރެވޭ  އަޅުަގނޑަށް  މިހާރު  އެޓެންޑުވާނީ.  ކަމަކަށް  އެ  ދެން  އަޅުަގނޑުމެން  ހައިލައިޓްކުރެއްވީަމ 

ސިލުތަކުން އެ ދައްކަވަނީ ކައުންސިލުތައް، ކުރީެގ ކައުންސިލުތަކާ ދެކެވުނު ވާހަކަތަކާިއ، ފަންޑްސްެގ ވާހަކަ ކައުން

ނެތީ   އަންޑަސްޓޭންޑިންގެއއް  ރަނަގޅަށް  ފުރިހަމައަށް  ކައުންސިލުތަކަށް  އައި  ދެން  ބައްދަލުވީމަ  ކައުންސިލު 

ބޭފުޅު ެއ  އޮތިއްޔާމު  ސޮއިކުރައްވާފައި  ދެން  މިހާރު  ެއކަމަކު،  ެއ  ކަންނޭނެގ.  ކޮބައިކަން  ސާފުވާންވާނެ  ންނަށް 

ޔޫތު   މި  ފޮލޯއަޕްކުރާނަން  އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  ދެން  ސެންޓަރުތައް.  މި  ރިާގޑިންގ  ޒިންމާއަކީ  ބޭފުޅުންެގ 

ސެންޓަރުތައް ހުރި ހުރިހާ ކައުންސިލަކާ، އެ ބޭފުޅުންނަށް މިހާރު އެ އެްގރީމެންޓް ލިބިަވޑަިއެގންފައި އޮތީމަ ދެން  

އިމްޕްލިމެންޓުކުރައްވާތޯ  ސޮއިކުރަ  އެ  ކަންތައްތަކަށް  އޮތް  ކޮމިޓްެވވަޑަިއެގންފައި  އެ  ބޭފުޅުން  ެއ  އޮތީމަ،  އްވާފައި 

ޮގތްތަކާ ބެހޭޮގތުން، ެއއްވެސް ދަްއޗެްއ   ައޅުަގނޑުމެން ރިމައިންޑަރސް ދީ، އެކަންކުރެވޭނެ  އަލުން އަނެއްކާ ހަމަ 

އަ ައއިޑެންޓިފައިކޮށްފައި،  އެކަެމއް  ބަލާނަން. ހުރިއްޔާމު  އަޅުަގނޑުމެން  ވެސް  ކީއްތޯ  ކޮށްދެވޭނީ  ޅުަގނޑުމެންނަށް 

ދެން، އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ، ޔޫތު އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރ ވިޔަސް، ޔޫތު ސެންޓަރ ވިޔަސް،  

މުހިންމީ ހަމަ  އަޅުަގނޑަށް  މެޓަރއެއްނުޭވ.  ނަމެއް  އެ  އަޅުަގނޑަކަށް  ިވޔަސް  ސެންޓަރ  އެތާނަގިއ  ކޮމިއުނިޓީ   

ކުރެވޭނެ   އެތާނަގއި  ެވސް  ކަންތައްތައް  ކައުންސިލުެގ  އެއީ  ހަމަ  ދެން،  ހިންެގނިކޮށް.  ޕްރޮްގރާމްސް  ކޮމިއުނިޓީ 

ޮގތަކަށް އެތަން ދެ ބަޔަށް ެވސް ބޭނުންކުރެވޭ ޮގތަށް. ޔޫތު އެސޯސިއޭޓަށް ެވސް ކައުންސިލަށް ވެސް ބޭނުންކުރެޭވ  

ޖަމު ަމދަނީ  ޚާއްޞަކޮށް  އަދި  އެތަން  ޮގތަށް  ޮގތަކަށް  ހިންޭގނެ  ޕްރޮުގރާމުތައް  އިންވޯލްކޮށްެގން  ޢިއްޔާތައް 

 ފަންުގޝަންކުރުން ެއއީ އަޅުަގނޑުމެންެގ އެންމެ ބޮޑު ބޭނުމަކީ. ތެންކިއު. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޙުސައިން ޝަރީފް.

 

ޔޫތު އޮފް  އެންޑް  ،  މިނިސްޓްރީ  ޙުސައިން މްއެކޮމިއުނިޓީ  ސްޕޯޓްސް  ސެކްރެޓަރީ  ޕަރމަނަންޓް  ޕަވަރމަންޓުެގ 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޝަރީފް 

ޒަކީ އެ ފާހަަގކުރެްއވި ޮގތަށް މި ބަޖެޓާ ބެހޭޮގތުން ރައީސް އޮފީހުން  ޝުކުރިއްޔާ އިނޭގތޯ. އަސްލު ދެންމެ ޢަލީ 

ށް މި ދޭ މި ފައިސާ ސެކްޓޯރައަލް  އަންަގވާފައި އޮތްޮގތަކީ، ކޮންެމ އަހަރަކުވެސް އެ ބޭފުޅުން ައޅުަގނޑުމެންެގ ބަޖެޓަ

މެނޭޖުކުރުމުަގއި  ބަޖެޓު  ެއއްކަލަ  ދެން،  ޮގތަށް.  ޓްރާންސްފަރކުރާ  އެ  ކައުންސިލުތަކަށް  ޮގތުަގއި  ުގރާންޓެްއެގ 

ޮގތަށް ބަހާލައިެގން ހަތަރު ބަޔަކަށް އިނޭގތޯ. ފޯ ކުއަޓަރސް. ެއ   ެއއްކަލަ ކުއަރޓަލީ  ހަމަޖައްސާފައި އޮތްޮގތަކީ، 

ރޓަރެްއެގ ފައިސާ އެ ފޮނުވާލާ ޮގތަށް. ހަމަ މިހާރު އަސްލު މުވަްއޒަފުންެގ ޚަރަދާއި، އެތަން މަރާމާތުކޮށް ކޮންމެ ކުއަ

ބެލެހެއްޓުމުެގ ޚަރަދާ މިހާރު މިދަނީ. އަސްލު ޕްރޮްގރާމުތަްއ ހިންުގމުެގ ބައި އެައކަށް އަދި އެޑްރެސްކުރެވިފައެއްނުޭވ  

ހިންާގ ކަންތަްއތަކަށް ހަމަ މިނިސްޓްރީން ޚަރަދުކޮށްެގން ހަމަ ކުރިއަށް އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، މިނިސްޓްރީން ބޮޑަށް  

އޮތްތާ ެވސް ހަމަ ހިންާގނީ. އެހެންވީމާ، ދެން އަދި ސަރުކާރު އެހެން މުއަްއސަސާައކުން ވެސް ޕްރޮްގރާމެއް، ކަމެްއ  

 . ޝުކުރިއްޔާ އިނޭގތޯ. ހިންަގން ޖެހިއްޖެއްޔާ އެތަނުން އެ ޚަރަދުކުރާނީ. އެކަން ހަަމއެކަނި ފާހަަގކޮށްލަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  އެއަށްފަހު  ރަޝީދު،  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ  ފުރަތަމަ 

 ޢީސައަށް ފުރުޞަތުދީފައި އަނެއްކާ ައޅުަގނޑު ެއކޮޅުން ފުރުޞަތުދޭނަން. މުޙައްމަދު ނަޝީދު.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:   މުޙައްމަދު ރަޝީދުމައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

މި  ފާހަަގކުރެވެނީ  މީތި  ހަމަ  ައޅުަގނޑަށް  ވަޑައިަގތީމަ.  ބޭފުޅުން  ހުރިހާ  އުފާެވއްޖެ  ވަރަށް  ޝުކުރިްއޔާ.  އާދެ! 

އިޝޫއެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ހަަމ    ސިޓީެގ، ހަމައެކަނި މި ސިޓީައކަށް ރިޢާޔަތްކޮށެއްނޫން. ހަމަ އޯވަރރޯލްކޮށް ބޮޑު

ބޮޑަށް މި ފެންނަނީ. މިއީ އަދި މިޮގތަށް ހަމައެކަނި ސިޓީެއްއ އައުެމއް ނޫން މިީއކީ މި ސަރަޙައްދުަގއި އަޅުަގނޑަށް  

ހުންނަ ސިޔާސީ  ޢައްޔަނުކުރައްވާފައި  ބޭފުޅަކު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ކިޔާފަިއ  ފާހަގަވަނީ. ޔޫތު ެއސޯސިއޭޓް  ހަމަ 
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ޅަކާއި ޔޫތު ސެންޓަރ ކަުއންސިލާ ނުުގޅި ހިނާގކަން ިމ ފާހަަގވީ. ައޅުަގނޑު ހަމަ ހިތަށް އަރަނީ އެމް.އޯ.ޔޫެއއް  ބޭފު

ބަލައި   އަބަދު  އޭތި  މަސައްކަތްކުރިައސް،  ވަރަކަށް  ކިތަންމެ  ކުރިއަށްެގންދަން  ެއްއޮގތަށް  އެމް.ޯއ.ޔޫއާ  ހަދާފައި، 

ވޭނެ. ެއވަރުެގ މަސައްކަތެއް ނުެވސް ކުރެވޭނެ. އެހެންވީމާ، މި އެއްޗަށް  މޮނިޓަރކުރާނެ ބައަކު ކައިރީަގއި ނުއެއް ތިބެ

އެބަޖެހޭ ހަމަ ބޮޑު ެއއްތަނުން އެްއ ޙައްލެއް އަންނަން. އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގވީ، މިސާލަކަށް ހެލްތު ސެންޓަރތަކުަގއި،  

ކައުންސި އެބަހުރޭ.  ސެންޓަރތަކެއް  ހެލްތު  ދަށުަގއި  ބެލުމުެގ  މިނިސްޓްރީެގ  ެއ  ހެލްތު  ނޫން  ބާރެްއަގެއއް  ލުތަކުެގ 

ތަންތަން ހުންނަނީކީ. އެހެންީވމާ، އަޅުަގނޑު މި ބުނަން މި އުޅެނީ ވަކި މިނިސްޓްރީެގ ބެލުމުެގ ދަށުަގއެއްނޫނޭ. އަދި  

ކައުންސިލުެގ ބެލުމުެގ ދަށުަގެއއް ނޫނޭ. ކޮންމެވެސް އެއް ބައެްއެގ ބެލުމުެގ ދަށަށް މުޅި އެތި އައިްއސަ ނޫނިއްޔާމަކު  

ކަން ކުރުމެއް، އޭެގން ެއްއވެސް ވަރަކަށް މީެގ ޙައްލަކަށް މީެގ ނާންނާނެ. މީަގއި ކިތަންމެ ވަރަކަށް މިސާލަކަށް މި

ބަޖެޓު، ބަޖެޓުެގ ވާހަކަދެއްކިޔަސް ހަމަ ކޮންމެވެސް ެއއް ބައެްއެގ ބޮލަށް އޭތި ޖަހާނީ، ިމއީ މިވެނި ބަެއްއެގ ބަޖެޓު 

މިހުރީ. ހަލާކުވެފައޭ މިހުރީ. މިނިސްޓްރީއަށް ޖަހާނެ، ހަމަ ކައުންސިލުަގއި ހަމަ ނުލިބިެގން މިވެނިކަމެއް ނުކުރެވިފައޭ  

ކައުންސިލުން ވެސް އިންނާނީ އޭތި ޖަހާފަ. އެހެންވީމާ، ހަމަ ދެ ފަރާތުން މި ސެންޓަރަށް ވެސް ހަމަ އަޅާނުލެިވ  

އަޅުަގނޑު މީަގއި  އެހެންވީމާ،  ނުޖެހި.  ތާކުންތާކު  ހަމަ  ދާނީ  އެ  ޮގސް  ހަމަ  ރަނަގޅު    މީތި  އެންމެ  ދެކޭ  ހަމަ 

އެްއޮގތަކީ، މި ކުޅިވަރުކުޅުމާިއ މި އިޖުތިމާޢީ އެހެނިހެން ހަރަކާތްތައް ހިންުގމަށް އެ ޕްރޮްގރާމުތަކެްއ، އެލް.ޖީ.ޭއާއިއ  

ހިންާގ   ލެވަލްއެްއަގއި  ޤައުމީ  ބުނާނަމަ  އަނެއްހެން  ެއއީ  ޕްރޮުގރާމުތަކެއް،  ހިންާގ  ެއ  ޖާމިލުވެެގން  މިނިސްޓްރީއާ 

ހިތަކެއް މިނިސްޓްރީ ލެަވލްއުން ހިންާގފައި، ެއއީ އެލް.ޖީ.އޭ މެދުވެރިކޮށް ރަށްރަށަށް ލައްވާ ހަމަ ހިންުގވަންވީ.  އެްއޗެ

ހަމަ  އެީއ  ތަންތަން  އެ  ވަންޏާމުން  ކަމަށް  ހުންނަ  ސެންޓަރުތައް  ދަށުަގއި  ބެލުމުެގ  ކައުންސިލުެގ  ހިންގުވާފަިއ، 

ހާ އެއްޗެއް ެއްއކޮށް، މިނިސްޓްރީން އެ ްގރާންޓެއް ހަދާފައެއް އެޮގތަށް  ކައުންސިލުެގ ބެލުމުެގ ދަށުަގިއ ބަޖެޓާ ހުރި

ބަހައިެގން އެ ދޭކަށް ކޮންމެހެންނެއް ކުރާނެކަމެއް ނެތް. ެއކަން ކުރުމުަގއި ެވސް ހަމަ ެއ ބޭކާރު ހަމަ ބޮޑު ކަމެއް.  

މެ އެދޭޮގތަކީ މިނިސްޓްރީެގ ބެލުމުެގ  ހަމަ އިތުރު މަސައްކަތްތަކެއް. އެކަމަކު، އެހެންނޫނިްއޔާމު އަޅުަގނޑު ހަމަ އެން

ސެންޓަރެއް އެ އިންނަނީ. ހަމަ ހެލްތު   72ދަށުަގއި ިމ ހުރިހާ ސެންޓަރުތަކެއް ބެހެއްޓުން. މިހާރު ެއ ވިދާޅުވަނީ  

އެްއޗެހި މި  ދަށުަގއި  ބެލުމުެގ  މިނިސްޓްރީެގ  ހަމަ  ހުންނަހެން  ނުބެހެސެންޓަރުތައް  ނޮޓް  ވައި  ކިއިފައޭ.  އްޓޭންވީ.   

 ބަހައްޓައިފިްއޔާމުން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މި މެއިންޓެއިންކުރުމުެގ ވެސް، ޒިންާމދާރުކުރުވަން ތިބޭ ބަޔަކަށް އަސްލު

ދެ  އެހެންނޫނިއްޔާމު  ދިނިއްޔާ.  ެއއްކޮށް  ބާރުވެރިކަން  މުޅި  އެ  ފަރާތަކަސް  އެއް  ކޮންމެެވސް  ޒިންމާދާރުކުރުވޭނީ 

ށް ހިެއއްނުޭވ މިކަން ޙައްލުވާނެހެންނެއް. އެހެންވީމާ، މި އަބަދުވެސް  ފަރާތައް މި ކޯޅުމެއް ބާްއވަިއެގން ައޅުަގނޑަކަ

އޭނަ   އަންނާނީ  ދުވަހު  އަނެްއ  ހަވާލުނުކޮށްެގން.  ތަޅުދަނޑި  އަންނާނީ  ދުވަހަކު  ެއއް  މި.  ތަކުރާރުކޮށް  އަންނާނީ 
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ަވހު އަންނާނީ އޭނަ މިހާރު  މިތަނަށް ހާޒިރުނުވަނިއްޔޭ. ައނެއްދުވަހު އަންނާނީ އޭނަ މިހާރު މަހަށް ޮގހޭ ވީ. އަނެއްދު

ވާހަކަތަކެްއ   ބޭކާރު  މިކަހަލަ  ނޫނޭ.  ފެންނަނީކީއެއް  މިތަނަކުން  އޭނައެއް  ދުއްވަނީއޭ.  ޓެކްސީ  ކާރުަގއި  ހުންނާނީ 

ެއ   ހަރަކާތްތަކެއް  އެކަހަލަ  އެްއވެސް  ކަމެއްވެސް،  އިޖުތިމާޢީ  ެގއްލިެގންދާނީ.  އަހަރުތަކެއް  ބޮޑު  ހަމަ  އައިސްެގން 

ބޭފުޅުން  ސަރަޙައްދުަގއި ދެބައި  ތި  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ޓަކައި  ޒިންމާދާރުކުރުވުމަށް  އެހެންވީމާ،  ދާނީ.  ނުހިނާގ   

ލަްއވަިއ   މީހުން  އެ  ހަދަިއެގން  އެމް.އޯ.ޔޫ  ހަމަޖައްސަިއެގން،  އެމް.އޯ.ޔޫއަކަށް  އިށީންނަންީވކީ  ހަމައެކަނި 

ާގނޫ ލާމަރުކަޒީ  ކަންނޭނެގ.  ނޫން  ނިޒާަމކަށް  ެއ  މަސައްކަތްކުރުުމެގ  ޖެހިއްޖެއްޔާމު  ެގންނަން  ބަދަލެްއ  ނަށް 

ޮގތަކަށް   ކުރެވޭނެ  އެކަން  ކުރާޮގތަށް  ިމކަން  ެއއްބަޔަކު  ކޮންމެެވސް  ިވޔަސް  އެްއކޮށް  ބަދަލަކާ  ެގންނަންޖެހުނު 

 ރާވަންވީ. އެއީ ދެން ައޅުަގނޑު އެދޭ ޮގތް. ދެން، މިއީ އަޅުަގނޑަށް ފެންނަ ޮގތް. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ްއކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢީސަ.

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: އަޙްމަދު ޢީސަކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

މި އިނޭގތޯ. ެއއްބަޔަކީ މިއީ ހަމަ ސީދާ ސްޕެސިފިކް މި ިއޝޫއަށް އަޅުަގނޑުމެން ެއއްޗެއް ބުނުން. ދެވަނަ ކަމަކީ  

ރަށްރަށުަގއި   އެހެން  މައްސަލަތައް  ދެ  މި  އިނޭގތޯ.  ހޯދުން  ޙަްއލެއް  ދާއިމީ  އެއަށް  ދިމާވެދާނެތީ  ނުވަތަ  ދިާމވަނީ 

ބޮޑަށް   ވަރަށް  ކަންބޮޑުވުންތައް  ައޅުަގނޑުެގ  ވާހަކަދައްކާއިރު،  މިއާުގޅޭޮގތުން  އަޅުަގނޑު  އަންނަނީ.  މި  ބައެއް 

   ިއދާރާއާ ހިސާބަށް ައއިސް މި ޝަކުވާ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ.  އެބަހުރި އަސްލު ތި ދެ މުައްއސަސާއާ ދޭތެރޭގައި

އިނޭގތޯ. އެްއ   އިނީ ދެ ތިން ދުވަސް  ެއއް އަހަރު ދުވަސް ވާން މި،  ަގއި. ދެނ2020ްނޮވެންބަރު    19އޮތީ،    މި

ދުވަސްީވއިރު  ކަމުަގއި    ގައިއަހަރު  މި  މުއައްސަސާއަށް  ބޮޑު ޙަދެ  ވަރަށް  ތިބޭފުޅުންެގ  އެީއ  ނުހޯދުން  އްލެއް 

ކަމަކީ ެއްއ  އިނޭގތޯ.  ެއއީ    ތި،  އިހުމާލުވުމެއް  އެމް.އޯ.ޔޫއަކީ  ވާހަކަ.  ހަދާ  އެމް.އޯ.ޔޫެއއް  ވިދާޅުވަނީ  ތި  ބޭފުޅުން 

ދިޔައިޙަދާއިމީ   ހިސާބަށް  މި  އެކަަމކު  މުައއްސަސާއެއް މިއީ  މަ  އްލެއް.  ޚިދުމަތް ،  ދައުލަތުެގ  ރައްޔިތުންނަށް 

، އެ ރަށުަގއި ހުރި ދެ މުއައްސަސާައކުން ނުވަތަ ދެ ބާރުވެރިކަމަކުން،  ފޯރުކޮށްދޭން އޮތް ތަނެއްެގ ހިންުގން ހުއްޓި

އްލެއް ތި ދެ މުއައްސަސާއިން ހޯދައި ދެވެން ޖެހޭނެ މި ކަމުަގއި. ޙަތަޅާ ތެޅުމެއްަގއި. އެހެންވީމާ، ަވުގތީ  މި  މިއަށް  

ަވުގތީ   ކުޑަކުޑަ  ވަރަށް  ހޯދައިދޭން  ޙަހަމަ  ޔޫ  ންއެލް.ޖީ.އޭއިއޮތީ.  އްލެއް  ސިޓީއެްއ  ން  މިނިސްޓްރީ  ތު ނުވަތަ 

އިދާރާެގ އެ  މުއަްއސަސާ ނުވަތަ  އެ  އެއީ  ،  ފޮނުވާފައި ބުނަންވީ ތިމަންނަމެން މިކަމުަގއި ދާއިމީ ޙައްލެްއ ލިބެންދެން
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ެއއް    ،އެންމެ ސިޓީއަކުން ޙައްލުކުރެވެން އޮތް ކަެމއް  އިނޭގތޯ.   ވާލުކޮށްފީމޭ. ނިމުނީހަ  ބެލެހެއްޓުން މިވެނި މީހަކާ

ޔޫތު ބޭފުޅާ  މި  ދުއްވާލައިފި.  ދުވަސް  އެތަ  އަހަރު  މިތަނަށް  އެތަން  އެލް.ޖީއަށާ  ޝަކުާވެއްއ    އްމިނިސްޓްރީއަށާއި 

މަޢުލޫމާތު ޯގސްވެދާނެ އިނޭގތޯ. އެ ލިބިފައި ވަނީ. އަޅުަގނޑުެގ  މަޢުލޫމާތު  ހެންވީމާ،  ހުށަހެޅި ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް 

އްލު ހޯދެން ޙަ ަވުގތީ  ،  ބޭފުޅުންނަށް ދާއިމީ ޙައްލު ހޯދައިދެވެން ދެން  އަޅުަގނޑުެގ ވާހަކަައކީ، އެންމެ ސިޓީައކުން ތި

ކަމެއް ދެން،  އޮތް  ދޫކޮށްފަ.  ތަޅަން  ފަރާތުން  ދެ  ދުއްވާލައިފިއޭ  ދުވަސް  އަހަރު  ޕޮއިންޓަކީ  މީެގ،  ެއއް  ،  އަނެއް 

ައއްސަސާއެއް ހިންުގމަށް ސިޔާސީ މަޤާމެއްަގއި މީހަކު ޢަްއޔަންކޮށްފިއްޔާ، އޭނަެގ އަތް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ަވކި މު

ލެްއެގ މަތިން.  ސޫތަން ހިންުގމުެގ ބާރުވެރިކަން ތިބޭފުޅުން ކަނޑައަޅާ އު  އެ،  މަތީަގއި އެ ބާރުވެރިކަން އޮންނަންވާނެ

ބޭފުޅާ ވަކިކުރަްއވަން އިނޭގތޯ.    އެ މަޤާމުން އެ  އެހެން ނޫން ކަމަށް ވަންޏާ، ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާއަށް ދަންނަވާ،

ަވކި ކަންތައްތަކެއް ކުރަން   މަޤާމެއްަގއި  މަތީ ވެރިޔާ ސިޔާސީ  ބާރު ނުދީހަދައުލަތުެގ އެންމެ  މީހާއަށް  ، ވާލުކުރާ 

ން ވަކި ކުރަ  އޭނަ  އެ ހިސާބުން ؟އެހެންނު ވާނީ؟ އޭނަ ބަހައްޓާ ކަމަށް ވަންޏާ ކީއްކުރަން ޢަްއޔަނު ކުރަނީ އޭނަ

ދެންމެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުެވއްޖެ ވަރަށް    ،މިހާރު ނުލާހިކު ރަނަގޅަށް ކުރެވެން ހުރި ކަންކަން؟ އަންަގންވީނު

ސެންޓަރު ހުރީ. އަޅުަގނޑު ދާއިރާަގއި    ެގ ުގދަނަކަށް ޔޫތުިގނަ ރަށްރަށުަގއި ކައުންސިލްތަކާ ޙަވާލުކުރީމާ ކައުންސިލު 

ޮގތަށް އެބަހުރި. އަދި ހަމަ ރަނަގޅު ވާހަކަެއއް. ހުރިހާ ކުޅިވަރު ސާާމނެއް ނެތް. އެކަމަކު ހުރި ،  ވެސް ހަމަ އެ 

އެންމެ  ވެސް  ހަދާލަން  ޮގތަށް  ލެއްޕޭނެ  ހުޅުވާ  އެތަން  ބޭނުންކުރަން  ޒުާވނުންނަށް  ވަސީލަތްތައް  ކުޅިވަރުެގ 

އެކަން ެވސް ނުވޭ. އަޅުަގނޑު މި ފަހަރު ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ައއިްއސުރެން ފެށިެގން ައޅުަގނޑުެގ   ؟ރަނަގޅެއްނު

ޔޫތު ހުންނަ  ރަށެއްަގއި  ކައުންސިލާ    ދާއިރާެގ  ކަންތަކުަގއި  ވާހަކަދަްއކަން. އަޅުަގނޑު  ސެންޓަރުެގ  އެބަ 

އެބަހުރި. ކެރަމް ބޯޑު    އެއް މޭޒު އެބަހުރި. ާގލަންޑޯއާދޭސްކޮށްފައި އެތަން ހުޅުވާލަބަލާށޭ. މިހާރު ވެސް އެތާ ޓީ.ޓީ  

ބިލިޔާޑް ބޯޑެްއ    ދެން،ބިލިޔާޑު ބޯޑެއް ނެތް.    އެއް ެއތާކު،  އެބަހުރި. ރާޒުވާ ކުޅިބައި އެބަހުރި. ރަނަގޅު ވާހަކަެއއް

ކަުއންސިލު އެހެންވީމާ،  ނޫން.  ސަބަބެއް  ބަހައްޓަންޖެހޭ  ބަންދުކޮށްފައި  އެތަން  އެއީ  ވެސްނެތީމަ  ހުރިހާ    ތައް 

ޒިންމާދާރު ތިހާ  ހުރީކީ  ހިންުގންތެރި،  ރަށެއްަގއި  ކައުންސިލު،  ތިހާ  ތަޖުރިބާކާރު  ނޫން.  ތިހާ  ތަކެއް 

ޕޮލިޓިކްސް ރަށު  ެވސް  ރަށެއްަގއި  ކޮންމެ  މީހުން.  ސިޔާސީ  ވެސް  ެވސް  ކައުންސިލަރުންނަކީ  އެބައޮޭވ. ެއއް 

އް. މިސާލަކަށް ތިބޭފުޅުންނަށް ހަމަ ދެންނެވިދާނެ ދެއްތޯ  އްލެ ޙައެހެންވީމާ، މިއަށް މިހާރު ހޯދަން އެބަ ޖެހޭ ދާއިމީ  

ބެލެހެއްޓުން މަރާމާރުކޮށް  އެތަން  ވިދާޅުވަނީ،  އެ  ،ތި  ޚަރަދުތަކުގެ   ހުޅުާވލެއްޕުން،  ލުމުެގ  މުވަްއޒަފުން  ތަނަށް 

ދިމާވާ ވާހަކަ. ކޮންމެ ރަށެއްެގ ޖަމުޢިއްޔާ އެބައޮތް އިނޭގތޯ. ކީއްތޯ  މައްސަލަ  މަދަނީ  ކުްއޔަކާ    ހަތަރުފަސް  ވާނީ 

އެ ޖަމުޢިއްޔާއިން  މަދަނީ  ހަދައިެގން   ނުލާ  ކެފޭ  ދޮރުމަތީ  ެއތާ  މިސާލަކަށް  އެތަން    އެ،  ތަނުަގއި،  ބޭފުޅުން 



 2021 ނޮވެންބަރު 17                  ވަނަ ބައްދަލުވުން  33 އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ

 

 

16 

 

މަދަނީ   ނުލާ  ކުއްޔަކާއި  ހުޅުވާލައްޕަން  އެތަން  ލައްވާ  މުވަްއޒަފުން  އެބޭފުޅުންެގ  ނުވަތަ  ބަލަހައްޓާ،  މަރާމާތުކޮށް 

ބަޖެޓުެގ މައްސަލަ އުޅޭ ތި    ހަމަ އެ ވެސް ކޮށްލެވިދާނެ ކަމެއް ދެއްތޯ؟  ކީއްތޯވާނީވާލުކުރިްއޔާ ހަޖަމުޢިއްޔާއަކާއި  

ެއއް އަހަރު ދުވަހަށް ވެސް، ދެ އަހަރު ދުވަހަށް ވެސް. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ަވުގތީޮގތުން ިމސާލަކަށް  ކަމަށް ވަންޏާ  

ައޅުަގނޑުމެކައުންސިލު ވެސް  ދެން  ކުރެވެން  އެކަން  ދީެގން  ބަޖެޓު  ކަންތައްތަކެކޭ  ތަކަށް  ހުރި  ކުރެވެން  ންނަށް 

ކަމެއްަގއި ހުރިހާ  މި  އެހެންވީމާ،  ހުރިހާ ،  މިހިރީ.  މި  ދަންނަވަނީ،  ިމ  އެްއކޮށް  އިޙުތިރާމާ  ަވރަށް  އަޅުަގނޑު 

އެއް މާލުވެފައޭ މިއޮތީ. އެހެން ނޫން ނަމަހުކަމެއްަގއި މި ކަމުަގއި އިންޯވލްވްވާ މުައއްސަސާތަކުން ވަރަށް ބޮޑަށް އި

ފުއެއް   މީހަކާ  ސިޔާސީ  ހުރި  ޢަްއޔަނުކޮށްފައި  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ވަންދެން  ދުަވސް  ކައުންސިލާ އަހަރު    ނަދޫ 

ނޫންތޯ ޙައްލުކުރެވޭނެ  ސިޓީއަކުން  އެންމެ  ހަމަ  ނުކުރާނަން.  ދުލެްއ  ައޅުަގނޑުމެން  މިނިސްޓަރ   ޔޫތު؟ ތަޅާކަށް 

ނޫންތޯ ޙައްލުވާނެ  މިކަން  ސިޓީައކުން  ފޮނުވާ  ނޫންތޯ؟ ސޮއިކޮށްފައި  ލިބޭނެ  ޙައްލު  ކީއްެވ   ލިބޭނެ. ؟ވަުގތީ 

 .ވާލުކޮށްފީމޭހަ  އާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަނުކޮށްފައި ހުރި ބޭފުޅާހަމަ    ދާއިމީ ޙައްލެއް ހޯދެން ދެން؟ ނުލިބެންވީ

؟ ބޭނުންކުރެވޭނެޭއ. ނުބުނެވޭނެތޯތަން    ލުތަކުން ކައުންސިލުން އެސޫބޭފުޅާެގ ބެލުުމެގ ދަށުން މިވެނި ެއވެނި އު  އެ

ވަކި  އެ ބޭފުޅާ  އެހެން ނޫން ކަމަށް ަވންޏާ ރައީސް އޮފީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ދަންނަވަންީވ ނޫންތޯ  ،  ދެން

ޔޫތު ކައުންސިލާ  ތި މިއިން  ވާލުކޮށްފީމޭ.  ހަސެންޓަރު    ކުރަްއވާށޭ،  ނޫންތޯ  ކުރެވޭނެ  ކަމެއް  އެްއ    ކޮންމެވެސް 

އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ޮގތުަގއި މި ފެންވަރަށް މިކަންކަން ޮގސްެގނެއް ނުވާނެ.  ؟ އެހެންނުބޭފުޅުންނަށް.  

އަޅުަގނޑުެގ ސުވާލެއް ނޫން. ައޅުަގނޑު،  މި ނޫން ޙައްލެއް އަޅުަގނޑުެމންނަށް ހޯދެން ޖެހޭނެ އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ،  

ޔައުމިްއޔާއަށް ޓަކަިއ ދަންނަވަން މި ރިޕޯޓުަގއި ައޅުަގނޑު  ،  މި ރިޕޯޓުަގއި ވެސް  މެންއަޅުަގނޑު އެދެނީ، ައޅުަގނޑު 

ކަނޑައަޅާފައި މުއްދަތެއް  ބޭނުން  ފާހަަގކުރަން  އަޅުަގނޑު  ޔޫތު ،  ވެސް  އެލް.ޖީ.އޭއާއި  ޙައްލުކޮށްދޭން    މިކަން 

 މިނިސްޓްރީަގއި އެދެން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ފާހަަގނުކުރޭ. ވެސް  އްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑަކަށް އަނެއްހެން އެއްެވސް ސުވާލެއް ދެ މެންބަރުން  ޝުކުރި

 އެހެންވީމާ، އިތުރަށް ހަމަ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝާހިދުއަށް ފުރުޞަތުދޭނަން.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:ޝާހިދު މުޙައްމަދު ދާއިރާެގ މެންބަރު ފުނަދޫ 
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ތި ޮގތަށް ލާމަރުކަޒީ    ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑު ހިތަށް އަރަނީ ފުރަތަަމ ކަމަކަށް،  ބޭފުޅުން ތި ވިދާޅުާވ 

މި ދެންނެވީ  ؟ ތަކަކާ ކޮންކޮން ތަންތަނެއްތޯ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ޙަވާލުކުރެއްވީާގނޫނުެގ ދަށުން ކޮންކޮން ކައުންސިލު

މަރުކަ މި  ހުރީ.  މިސާލަކަށް،  ރަށްތަކުަގއި  ބައެއް  ނޫން.  ތަންތަނެއް  ހުރި  ރަށްތަކެއްަގއި  ހުރިހާ  ރާއްޖޭެގ  ޒުތަކަކީ 

އެ ތަންތާ މަސައްކަތް ކުރަނީ ހަމައެކަނި އެ ރަށުަގއި. އެ ރަށެއްެގ ބަޔަކަށް އެކަނި ކުރާ ކަމެއް މިީއ.    ގައިހުރިއިރު

ދަންނަވާހެން މި  އެބަހުރި  ފުނަދޫަގއި  ބަލަންޏާ،  އެ  ޔޫތު  މިސާލަކަށް  އެބަހުރި.  އަތޮޅު    ސެންޓަރެއް  ތަނުަގއި 

ތަނުަގއި އެފް.ސީ.އެސް.އީެއއް ެއބަހުރި. މިއީ ތިން މިނިސްޓްރީން ހިންާގ ތިން ތަން. މި    ހޮސްޕިޓަލެއް އެބަހުރި. އެ

ތަން   ފުރަތަމަ  ތެރެިއން  ޭއެގ  އޮއްވާ  އެހެން  ޖެހެންދެން.  މިހާތަނާ  ރީެގ  މިނިސްޓް  ޔޫތު،  ވާލުކުރެވުނީހަދެންނެވީ 

ހަވާލުކުރެވުނީ ކައުންސިލާހަބެލުމުެގ ދަށުަގއި އޮތްތަން މި   ބޭފުޅުން    ވާލުކުރެވުނީމަ އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އެ. 

 ދެންނެވީ، ޔޫތު   މިޔޫތު،  ކުރެްއވި ކަމަކީ، މި ވަުގތު ެއ ރަށުެގ އިންޖީނުެގ ހިންާގނީ ކައުންސިލުން. އެހެންވީމާ،  

ކުރަނީ މެއިންޓެނެންސް އޮފިސަރަކަށް. އޭނަެގ ހުރިހާ މަސައްކަތަކީ، އިންޖީނުެގ    ސެންޓަރުން ވަޒީފާއަށް މި ިއޢުލާނު

ތަން ފޮޅާ ސާފުކުރުމާިއ، ދެން އޮތް ކަންތައްތައް. އޭނަެގ މަސައްކަތް ކުރާ ތަނަކީ   ބިލު ހެދުމާއި، ބިލު ބެހުމާއި، އެ

ކައުންސިލު  ޔޫތު މިހާރު  އޭެގފަހުަގއި  ދެންނެވީ.  މި  ޮގތް  ފެށުނު  މިއީ  ކުރަނީ  ސެންޓަރު.  މަސަްއކަތް  ަގއި 

ދަށަށް    ސީއެފް.ސީ.އެސް. ބެލުމުެގ  ހުރި   ެގންނަން.ކައުންސިލްެގ  ދަށުަގއި  ބެލުމުެގ  މިނިސްޓްރީެގ  ޖެންޑަރ  އެއީ 

މި ދެންނެވީ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް  ،  ރީެގ ދަށުަގއި ހުރިމިނިސްޓް  ައނެއްކާ ހިފަންވީ ހެލްތު  އްސަތަން ެގނެ   ތަނެއް. އެ

ލާމަރުކަޒީ ާގނޫނުެގ ދަށުން ކައުންސިލަށް ލާޒިމުކުރާ ކަންކަން. ެގ،  މިއިން ކޮންމެ ކަމަކީ ހަމަ ކައުންސިލް.  ެގންދަން

ދޫނުކޮށް ތަންތަން  އަ،  މި  ކަމަކަށް  ފުރަތަމަ  ކީއްވެތޯ  ކުރަނީ  މި  ކަންކަން  މި  މިންވަރަށް  ދެންނެވި  ޅުަގނޑުެގ މި 

ދާއިރާަގއި އަޅުަގނޑުެގ  ދެންނެވިހެން  ިމ  ކަމަކީ،  އަނެްއ  ރަށް،  ސުވާލަކީ.  ތިން  އޮންނާނެ  ދާއިރާަގިއ  . ފުނަދޫ 

ސެންޓަރެްއ    އޮތްއިރު ހަމަެއކަނި ހުންނާނީ މި ރަށް. މި ދެންނެވީ ކަުއންސިލްެގ ބެލުމުެގ ދަށުަގިއ ހުރި އަދި ޔޫތު

މުޅި ދާއިރާއަށް އެ ރަށުން ބޭރުާވ  ނީ  ތަން ކީއްެވެގންތޯ މުޅި އަތޮޅަށް ނޫ  . އެހުންނާނީ ވެސް ހަމައެކަނި ފުނަދޫގައި

ެގ ބެލުމުެގ ދަށުަގިއ  އެހެން އެކަން ކުރެވުނީމަ ހަމައެކަނި ރަށު ކައުންސިލު؟ އެްއކޮށް ނުހުންނަނީ؟ ޮގތް ނުހެދެނީ

ާވކަށް ނުޖެހޭ. މިހާރު މި ދަންނަވާހެން ފުނަދޫަގއި އެތަ ިމ  ހުންނަ ތަނަކަށް ވެސް  ން ހުރީމާ ހަމައެކަނި ބަޖެޓެއް 

އެހެން    އަށް.ހަމައެކަނި ފުނަދޫ، މުބާރާތްތަކާިއ، ފުނަދޫ ިއން އެތަނުެގ ސްޓާފުންނާ ެގދެވެނީ ެވސް ފުނަދޫއަށް. ފުނަދޫ

އެ ނޫންކަމު ރަށްތަކަކަށް  ކަމެއް  އޮތް  މަންފާއެއް  ލާބައެްއ  ފުނަދޫ    ެގ  ދަންނަވަނީ،  މި  މިހެން  އަޅުަގނޑު  މިއީ. 

އުޅެނީ، މި ހުރި ބައިވަރު ކަންތައްތަކާ    ދަންނަވަން މިއެހެންވީމާ،  ެގ މެންބަރުެގ ޮގތުަގއި ހުރެމެ އިނޭގތޯ.  ދާއިރާ

ބޭފުޅުންެގ ބެލުމުގެ   ބޭފުޅުންނަށް ބަދަލު އެތަން ނުކުރެއްވެންވީ ތި  ހުރެއޭ އެހެން ވަނީ. މިސާލަކަށް ކީއްެވެގންތޯ ތި
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އޭރަށް  ؟ ޕްލަސް، އެއީ މުޅި ދާއިރާއަށް ނުވަތަ އަތޮޅަށް ޚިދުމަތްކުރާ ތަނެއްެގ ޮގތުަގއި  ،ދަށުަގއި ކަމަށް އެތަން ހުރީ

ސަ އެ އިޝާރާތް ޢީދެ ފިކުރެއްެގ ބަޔަކު އުޅޭ ކުރިން  ،  ދިޔައީ. ޮގސް އެކަން  ފުނަދޫ ކައުންސިލްެގ ބާރުެގ ދަށުން  

ފަދައިން ޮގތުގަ ،  ކުރެްއވި  ތަނެްއެގ  ތަޅާފޮޅާ  މެދުަގިއ  ފިކުރެއްެގ  އަޅުަގނޑު  ދެ  ހެޔޮނުވާނެ.  ބާއްވަން  އެތަން  އި 

ވާހަކަދެއްކިިއރު ދުވަހު  މިސާލަކަށް  ގައިކުރިން  މާލޭ  ،ދެންނެވިން  ދަށުން   ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކީ  މޭޔަރުެގ 

އޮންނާނީ ހާލެއްގައިތޯ  ކޮން  މިައދު  ެވއްޖެްއޔާ  ޮގތުަގއި  މީހެއް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ؟ މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ 

ހަމަ ސީދާ އިދިކޮޅު ވިސްނުމުެގ ބައެްއެގ ތެރެއަށް ޮގސް އޭނަގެ   ،ކޮށްފައި ހުރި މީހާ ިމ ޖެހެނީ ކައުންސިލުޢައްޔަނު

މީހެއްެގ   ކުރާ  މަސައްކަތް  ތަނުަގއި  އެ  ވަނަނުދީ.  އެތަނަށް  އެބަހުރި  ފަހަރަކު  ކިތަންމެ  މަސައްކަތްކުރަން.  ދަށުން 

ނުމީމައްޗަށް   އަމުރެއްމަުއރޫފެއް  ދެހިނާގނަެގ  މީހެއްތޯ،  ން.  އަހަރެއްހާ ޢީއެ  ؟ ކީއްކުރާ  ވިދާޅުވިހެން  އެ  ސަ 

މިކަން ފެށުނީއްސުރެ  މިީވކީ.  މިއަށް  ނޫން  ފެށިެގންހަފުރަތަމަ   ؛ދުވަހެއް  ދުވަހުން  މިހެންވެފަ.  ވާލުކުރެްއވި    އޮތީ 

 ޮގތް. ައޅުަގނޑު  މިކަން ހިނާގދިޔަ  ަވޑަިއަގންނަވާނެއަޅުަގނޑު ހިތުން ވަރަށް ރަނަގޅަށް ޙުސައިން ޝަރީފަށް ެއނިގ

ޙައްލެްއ  މިއަށް  އަދަށް ވެސް  އަދި  ެއކަމަކު  ހަމައަށް ވެސް.  މިއަދާ  މިއީ  ކަމެއް  އަންނަ  ބަލަމުން  ާގތުން  ވަރަށް 

ދާއިމީ ޙައްލެއް  ،  ސަ އެ ވިދާޅުވި ފަދައިންޢީމިއޮތް ދަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ  ،  ނުލިބި މިއޮތް ދަނީ

ލިބެންދެން   ނޫންޮގތަކަށް   ވަުގތީމިއަށް  މި  މިއަށް.  އެބަޖެހޭ  ހޯއްދަވައިދެއްވަން  ތިބޭފުޅުން  ޙައްލެއް  ކޮންމެވެސް 

މި ދަންނަާވހެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް  ،  މިކަމެއް ނުވާނެ.  ބަލަމާ ހިނާގ ކޮންސެޕްޓެްއ  މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން 

އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަކީ މުޅި އަތޮޅުެގ ހުރިހާ   ތް. ހިނާގ ޮގރަނަގޅަށް އެބައޮތް ފެންނަން. މިސާލަކަށް އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލު  

މީހުންެގ ބެލުމުެގ ދަށުަގއި ހުންނާތީ.   ޞިއްޙީ މަރުކަޒެއްެގ ބެލެނިެވރި ފަރާތް ކަމަށް ާގތްަގނޑަކަށް ބުނެވިދާނެ އެ

ޔޫތު ނޫންތޯއޭ  ކުރެިވދާނެ  މިކަން  އެޮގތަށް  އަ  ހަމަ  ބަހައްޓައިެގން  ެއތަން  ދަށުަގއި  ބެލުމުެގ  ދި މިނިސްޓްރީެގ 

އެ ޮގތަށް  ހިމެނޭ  ރަށްތައް  ހުރި  ދެން  އަދި  ވިޔަސް،  ކަމަށް  ފުނަދޫއަށް  ދެއްވަން   ހަމައެކަނި  ޚިދުމަތް  ތަނުެގ 

އަރަިއަގނެވި  ތަޅާފޮޅުުމން  ދެންނެވި  މި  ެވސް،  ވިސްނެިވޔަސް  ޒާތުަގިއ    އެ  ،ތިބޭފުޅުން  ތަނުެގ  ެއ  ވެސް  ތަނަކީ 

އެހެން ނުވާހާހިނދަކު މި ކަމަކަށް ރަނަގޅު ކަމެއް އޮތް ކަމަކަށް އަޅުަގނޑު  ހިނާގ ތަނެއްެގ ޮގތުަގއި ހެދިދާނެއޭ.  

ބޭފުޅުން މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން މި ވާހަކަތައް މާ ިގނައިން ނުދައްކާ   މީދުކުރަނީ ތިއްަގބޫލެއް ނުކުރަން. އަޅުަގނޑު އު

މިހެން މިކަން  މިއީ.    ަގކުރާ އިޝޫއެއްމިއީ ވަރަށް ބޮޑު އިޝޫެއއްެގ ޮގތުަގއި ހަމަ އެންމެން ފާހަ،  ހުއްޓެއް ކަމަކު

ހޯއްދަަވއިދެްއވުން އެދޭ   ވިޔަސް ެވސްބޭފުޅުން ދޫކުރަްއވަިއެގން ނުވާނެ. މި ދެންނެވިކަހަލަ ަވުގތީ ޙައްލެއް    ވާން ތި

 ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ފުރަތަމަ. އަށް ައޅުަގނޑު ޙުސައިން ޝަރީފްފާހަަގކޮށްކަން، ވަކި ކަެމއް ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

ޙުސައިން  ސެކްރެޓަރީ  ޕަރމަނަންޓް  އެމްޕަވަރމަންޓްެގ  ކޮމިއުނިޓީ  އެންޑް  ސްޕޯޓްސް  ޔޫތު،  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

 ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝާހިދު އެ   ަގއި ައޅުަގނޑު  ފާހަަގކުރެްއވި ކަންތަކު އާދެ! ދެންމެ ފުނަދޫ 

ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުްއވީ.  މި  އެްއޗެއް ދަންނަވާލަން ބޭނުން އިނޭގތޯ. އެއީ މިހާރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ އޮފީހުން  

އެންެގވީ   މިނިސްޓްރީއަށް  ުގޅިެގން  ާގނޫނާ  ލާމަރުކަޒީ  ރަށު    ޔޫތުހަމަ  ތަންތަން  އެ  އެއީ  ސެންޓަރުތައް 

މިނިސްޓްރީން މި ދިމާވި    ފައި، ތަންތަން ޙަވާލުކޮށް  ރަށު ކައުންސިލްތަކާ އެއެހެންވީމާ،  ވާލުކުރާށޭ.  ހަކައުންސިލްތަކާ  

ހަމައިރަީއސް    އިމައްސަލަތަކުގަ  ބައްދަލުުވންތަކުަގއި    ގައިއޮފީހާ  ނަާގފައި އަޅުަގނޑުމެން  ެއކި  މައްސަލަތައް  މި 

ެވސް ުގޅައިެގން  ކުރި،  ހުންނާނީ.  މަޝްވަރާތައް  މި  ވެސް  ފޯނުން  އެހެންީވމާ،ހަމަ  ހިސާބަށް    ން.  މި  މިއަދު 

ކަމަ  އޮތް  ފާހަަގކުރެވިފައި  މައްސަލަައކަށް  ބޮޑު  އެންމެ  ަމއްސަލަ  މި  ދެންއަިއއިރު،  އިނޭގތޯ.  ދެންނެިވ  ،  ކީ  މި 

އަދި އިނޭގތޯ.  ،  އިޖުތިމާޢީ  ތަންތަނެއް  ރީޖަނަލް  ނުހުރޭ  ތަންތަނުެގ  މި  ސެންޓަރުތައް  އިޖުތިމާޢީ  ޒުވާނުންނާިއ 

ޝަނަލް ލެވެލްެގ ތަންތަނޭ. އެހެންނަމަވެސް، އެބަހުރި ޒޯން ސްޓޭޑިއަމްތައް. އެީއ އަޅުަގނޑުމެން މި ބަލަނީ، ެއއީ ނޭ 

ތަންތަނޭނޭއެހެންވީމާ،   ލެވެލްެގ  ލޯކަލް  މިނިސްޓްރީންނޭ.  ބަލަހައްޓަނީ  ތަންތަން  ލެވެލްެގ    ހުންނަ   ދެން  ޝަނަލް 

އަދި   އިނަސް،  ހަދާފައި  ދަނޑެއް  ފުޓްސަލް  އަދި  އިނަސް،  ހަދާފައި  ދަނޑެްއ  ރަށެްއަގއި  އެ  އެީއ  ތަންތަނަކީ. 

އިނަސް  ހަދާފައި  ތަންތަންވީމާ  އެ.  މަރުކަޒެްއ  ލޯކަލް  އެީއ  އެތަންތަން  ރަށެއްެގ      އެ  ބަލަހައްޓަވާނީ  ތަންތަން 

ޮގތަށް ސިޔާސަތު ކަނޑަައޅުްއވާފައި  ކަންކަން އެ    ނިންމެވީމަ އަސްލު މިނިސްޓްރީން އެ، އެ  ކައުންސިލުންނޭ. އެ 

ދެން ެގންދިޔައީ.  ދަށުން  ،  ޮގތަށް  ާގނޫނެްއެގ  ކަންތައްތަކެްއވީމާ،  އެ  ލާމަރުކަޒީ  ދެން ؛ މިނިސްޓްރީއަކުންކުރައްވާ 

ހިނާގ ކަންތައްތަކެއް މަްއޗަށް މިނިސްޓްރީން އިތުރު އެކަމާ ުގޅިެގން ފިޔަވަޅުތަކެއް ައޅަންވީމާ،  އެ  ާގނޫނާ ުގޅިެގން  

ޮއތީ.   ފާހަަގކުރެވިފަިއ  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ކަމަށް  ވެދާނެ  މައްސަލައަކަށް  އަޅުަގނޑުމެން  އެއީ  ވަރަށް ސެންސެޓިވް 

ުގޅިެގން   އިނޭގތޯއެއާ  މަޝްަވރާކުރިން  ބޭއްވުނު ،  ދެން  ހަމަ.  ހަމަ  އެްއކޮށް  އެލް.ޖީ.ޭއއާ  ދެންނެވި  ،  އަދި  މި 

ެއބަސްވުން ހަދަންވެެގން ެވސް ބޭއްވި ބައްދަލުވުންތަކުން  އެ  އެމް.އޯ.ޔޫ ޑްރާފްޓް ކޮށްެގން އަދި ކައުންސިލްތަކާއެކު  

މި މައްސަލަިއަގއި މި ދެންނެިވ   ،ވަރާކޮށްފަ. ދެންވެސް މަޝް  މިހެން ހުރި މައްސަލަތައް ހުންނާނެ އަޅުަގނޑުމެން

 ހިސާބަށް އައިސްެގން މި ކަންތައްތައް ދިޔައީ އިނޭގތޯ. ޝުކުރިއްޔާ.  
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެއް މިނެޓު އެންމެ ދިުގ ވެެގން  ، ހަމަ  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ައޅުަގނޑު އެއަށް ެއއްޗެއް އިތުރުކޮށްލަން ޝާހިދުއަށް

 ތެއް ދޭނަން އިނޭގތޯ.  ފުރުޞަ

 

 ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝާހިދު ވާހަކަދެއްކެވުން:ފުނަދޫ 

ހުރިހާ   ހުރީ  ތަނެއް  ހުރިހާ  މިކަހަލަ  ހުރި  ރާއްޖޭަގއި  ސުވާލަކީ،  ކުރި  ފުރަތަމަ  އަޅުަގނޑު  ޝުކުރިއްޔާ. 

ެއކުަގއި؟ ވާލުކުރެވިފައިތޯހަކައުންސިލްތަކާ   ރަށްތަކާ  ދެން   ސިޓީތަކާއި  މާލޭަގއި  ،  އިނޭގތޯ.  ަގބޫލުކުރީ  ައޅުަގނޑު 

ކުޅުދުއްފުށި އަދި  ވެސް  ައއްޑޫަގިއ  އަދި  އެހެންތާއޭފުވައް،  ވެސް  ހުންނަންވާނީ  ތަންތަން  ހުރި  ެވސް  .  ުމލަކުަގއި 

އެހެންތާއޭ.   ހުންނަންވާނީ  އަިއއިރުަގއި  ހަމައަށް  މިއަދާ  އޮތިްއޔާ  އެހެން  ެއކަން  ާގނޫނުން  ދެން،  ލާމަރުކަޒީ 

ވިދާޅުވި ތި  ހަމަ  ދެންނެވި  ތި،  މިސާލަކަށް  މި  ކަންކަމޭ.  އޮތް  ޮގތަށް  ނިމޭ  ނިންމެވީމަ  ންމެ  ކޮ  ހެންބޭފުޅުން 

އެބަހުރޭ އެ  ރަށެއްަގއި  ހިންަގ  ޞިއްޙީަމރުކަޒެްއ.  ނިންމީމަ  ވަނީ ތަން  ހަމަ  ނޫން.  ޮގތަށް    ކައުންސިލަކުން  ނިމޭ 

ކަންކަން ނުކުރެވެނީ. ކޮންމެ ރަށެްއަގިއ  އެ  ލުން  ސޫބޭފުޅުންނަށް އެ އު  މި ދެންނެވީ. ކީްއވެތޯ ތިމޭ  އޮންނަ ކަންކަ

ންމެ ރަށަކަށް ލާޒިމެއް ވެސް ނޫން އެހެން ތަނެއް ހުންނާކަށް. އަމުދުން އޭެގ މާނައަކީ ކޮ،  ހުރި ތަނެއް ނޫންވިްއޔާ

ނޫންތޯއެހެންވީމާ  ހުންނަންވީ   ދަށުަގިއ  ބެލުމުެގ  ރަނަގޅު؟ މިނިސްޓްރީެގ  މާ  ހިތުން    އެއަށްވުރެ  އަޅުަގނޑު 

ތަނެއްވި ހަޞިއްޙީމަރުކަޒުތައް   ހުރި  ރަށެއްަގއި  ކޮންމެ  ެއއީވާލުކުރަން.  ތި.  އްޔާ  ނިންމަވާ   އެހެންވީމާ،  ބޭފުޅުން 

މިހެން މިކަން އޮތީތީ އެހެން ީވއޭ ކިޔާފަިއ އެކަން ނިންމާލެވެން އޮތް  .  ނިންމުމެއްެގ މައްޗަށް އޮންނަ ކަމެކޭ ެއއީ

 ކަމަކަށް ވުރެ ބޮޑު މަްއސަލަެއއްެގ ޮގތުަގއި ައޅުަގނޑު ފާހަަގކުރަނީ. ޝުކުރިްއޔާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ރިއްޔާ. އަޅުަގނޑު ފުރަތަމަ އެލް.ޖީ.އޭއަށް ފުރުޞަތުދޭނަން. ޝުކު

 

 ން ލަޠީފް ވާހަކަދެއްކެވުން: އަފްޝާފާޠިމަތު ލޯކަލް ަގވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީެގ ޗީފް އެްގޒެކެޓިވް އޮފިސަރ 

ދެން  ،  ފާހަަގކުރެްއވި އިޝޫަގއިސަ  ޢީޕީ  .އެމްއަސްލު،    އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވީޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު.  

އެޓެންޑު މިކަމަށް  ވެެގން  އަހަރެއް  ވާހަކަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ދިޔަ  ހަމަ   މެންޝަންކުރީމަނުވެ  އަޅުަގނޑު 
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ބޭނުންވޭ ހިމަނާލަން  އެްއވެސް  ،  ޔައުމިްއޔާަގއި  އިނޭގތޯ  ނެތް  ޝަކުވާެއްއ  އެްއވެސް  ހަމައަށް  އަޅުަގނޑުމެންނާ 

،  އަޅުަގނޑު ހަމަ ކަންބޮޑުވޭ،  ފަރާތުން މި ފާއިތުވި އެްއ އަހަރު. ދެން  އެސޯސިއޭޓު  ޔޫތު  އް ސިޓީއެްއ ހުށަހަޅުްއވާފައެ

ބްލޭމް ޝިފްޓް ކުރަްއވަންޏާމު އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީން ވެސް ައހަރެއް ފަހަކުން ނޫން އަޅުަގނޑުމެން ެގންނަވަންވާނީކީ.  

ެގންުގޅެންވާނެ އެޓިޓި ައޅުަގނޑުމެން  ެއއީެއއް ނޫން  ދިމާެވެގންމިހާރު  ުއޑްައކީ.  އެހެންވީމާ،  މިއަށް  ،  މައްސަލައެއް 

އެކީަގއި އަދި މަޖިލީހާ އެކީަގއި ެވސް ސޯޓްކޮށްފައި ހުންނާނެ   ވުރެ މާ ބޮޑެތި އިޝޫސްތައް ވެސް މިނިސްޓްރީސްތަކާ

ޓައިމް އެލީކޮށް.  ވަރަށް  ދިމާވީމާ،  އިޝޫއެއް  އެ  ހައިލައިޓްވީމަ  އެހެންީވމާ،   އެހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން    ކަމެއް 

މިހާރު ބޭފުޅުންނަށް އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ    ބަިއވަރު މަްއސަލަތައް ތި،  ަމސައްކަތް ކޮށް އެ  ކައުންސިލަކާ ުގޅިެގން  

ދެން  ޙަ އެހެންވީމާ،  ހުރީ.  އިޝޫަގއި ހަމަ  އްލުވެފަިއކަން  މި  ފާހަަގކޮށްލަން.  އެކަން  ބޭނުން  ވަރަށް  އަޅުަގނޑު 

ެގ ފަރާތުން އެނުގނީމަ، އަޅުަގނޑުމެން އޭރުެގ  އެސޯސިއޭޓު   ފުރަތަމަ ޔޫތުދަތިތަކެއް ހުރިކަން  މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  

ދެން ުގޅޭޮގތުން.  އެކަމާ  ވާހަކަދެއްކިން  އެކީަގއި  ކޮމްޕްލެއިނެްއ  ،  ކައުންސިލާ  އޭެގ  ބަދަލުވުމަށްފަހު،  ކައުންސިލް 

އޮތީ. އެހެންީވމާ، ދެން އަނެއްކާ ވެސް  މެޓަރ މިހާރު ރިސޯލްވްވެފައި ކަމަށް  އެ  ންނާތީ އަޅުަގނޑުމެން ަގބޫލުކުރީ  ނާ

ވުމުެގ މަސައްކަތް އަޅުަގނޑުމެން ކުރިއަށް ެގންދާނަން. މިީއ  އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ މި މެޓަރ، މި އިޝޫއަށް އެޓެންޑު 

އެބަ  މައްސަލައަށް  މި  ހަމަ ވަކި ސްޕެސިފިކް ިއޝޫެއއްެގ ޮގތުަގއި މި ދެންނެވީ. ެއކަމަކު ތި ފާހަަގކުރެއްވިހެން މުޅި  

ކިހިނެއްތޯ  ޙަ އެބަ  ވާންޖެހޭ  ކްލިއަރ  ވަރަށް  ެގންނަންޖެހޭ.  ދެންދެން  އްލެއް  ދާނީ.  ކުރިއަށް  ،  އަޅުަގނޑުމެން 

ކުރަްއވާ ބޭފުޅުންެގ މަސައްކަތް،  ސަ ފާހަަގކުރެއްވިހެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެޕޮއިންޓުޢީ އަޅުަގނޑު އެްގރީވަން ހަމަ  

އަންޑަރމައިން  އެ ރޯލް  އެއް    .ރެވޭނެނުކު  އެއްބޭފުޅުންެގ  އެންމެން  އަޅުަގނޑުމެން  ހަމަ  ވެސް  އެ  އެހެންވީމާ، 

ިމ  އްސަ  ޕޭޖަކަށް އައި  ެއކީަގއި  ކުރިއަށް ދާންޖެހޭ ކަމެއް. އަޅުަގނޑު ކުރިން ވެސް ފާހަަގކުރިހެން ކައުންސިލްތަކާ 

ެއއީ ސޯސިއޭޓާ ދެ  އެ   ާއއި ޔޫތު  ކައުންސިލް ރައީސް، ކައުންސިލް ރައީސް މިސާލަކަށް،  އޮންނަ އިޝޫައކީ ެވސް 

،  އެހެންވީމާ، އެ އޮންނަ ކޮންފްލިކްޓްތަކެއް   އެއީ.  ޕޮލިޓިކަލީ އިސް ބަސް ވިދާޅުވާ ބޭފުޅުންހަމަ  ބޭފުޅުންނަކީ ވެސް  

ކައުންސިލުފްރިކް ބައެްއ  ކުރާ  ފަންކްޝަން  ރަނަގޅަށް  އެކީގައި.  ކައުންސިލްތަކާ  އެކި  އެބަހުރެޭއ  ތަްއ  ޝަންތަކެއް 

ދެންވެސް   ފާހަަގކުރެޭވ.  ޔޫތު ،  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އަޅުަގނޑުމެންނާއި  ަގބޫލުކުރެވެނީ  އަޅުަގނޑަށް   އެކަމަކު 

މި،  މިނިސްޓްރީއާއި ކަމަކަށް  ،  ކަމަށް  ރަީއސް އޮފީހާ އެކީަގއި ވާހަކަދައްކަިއެގން  މުޅި ސްޕެސިކް  އިޝޫ  މި  ހަމަ 

މުޅި ޙައްލެއް  ނޫން.  ވެސް  އެހެންީވމާ  އިޝޫއަށް  ބޭނުންވީ.  ހޯދިދާނެ.  ފާހަަގކޮށްލަން  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  އެކަން   ،

ދެން، އިތުރަށް އަޅުަގނޑު ހަމަ ؟ ނައު އޯކޭ؛ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ޝަމްޢޫނު ބޭނުންފުޅުވީ ކަންނޭނެގ ފަންކްޝަން

؟ އްތޯފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވީ، ދެން މި ފަންކްޝަން ދެން ޑިވޯލްވްކުރުމަކީ އެއީ ހަމަ ސަރުކާރުެގ ސިޔާސަތު ެއއީ ދެ
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ެގންުގޅުްއާވ  ފަހުން  މިހާރު  އެބައޮތް.  ލިޔެވިފައި  ކްލިއަރކޮށް  ވަރަށް  ވެސް  ެއސް.އޭ.ޕީަގއި  އެހެންވީމާ، 

އެން.އާރު.އާރުަގއި ވެސް ވަރަށް ކްލިއަރކޮށް އެބަ އޮތް. ސަރުކާރުެގ މަޤްޞަދަކީ އަދި ދުރު ރާސްތާެގ ވިސްނުމަކީ  

ފެސި ޚިދުމަތްތަކެއް،  ިގނަ  ވެސް  ވީހާ  ހަމަ  ފޯރުކޮށްދިނުން.  ވެސް  ާގތުން  ެވސް  ވީހާ  ރައްޔިތުންނާ  ލިޓީސްތަކެއް 

ހަމަ   އަޅުަގނޑުމެން  ދެން،  ވެސް.  ދަނީ  މި  ހަވާލުކުރެވެމުން  ކައުންސިލުތަކާ  ޒިންމާތަކެއް  ިގނަ  އެހެންވީމާ، 

ކޮ އަންނަ  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން  އަންނަ  ދެން  އަދި  ވެސް  ކޮމިޓީަގއި  ލާަމރުކަޒީ  ތަކުރާރުކޮށް  ންމެ  އަބަދުވެސް 

ކޮމިޓީއެްއަގއި ެވސް އަޅުަގނޑުމެން ފާހަަގކުރާ ކަމަކީ އެ ފަންކްޝަންތަކާ ެއކީަގއި އެ ލިބެންޖެހޭ ރިސޯސަސް ހަމަ  

ސަސްޓެއިނަބަލް ޮގތަކަށް ކޮންޓިނިއުއަސްލީ ކޮންމެ އަހަރެްއެގ ބަޖެޓަށް ހަމަ އެބައި ލެވެުމންލެވެމުން ދިޔައިމާ ނޫނީ 

 އުންސިލުތަކުަގއި ވެސް ނުކުރެވޭނެޭއ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. އެކަން ދެމެހެއްޓެނިވި ޮގތަކަށް ކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުަގނޑު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީއަށް ފުރުޞަތު ދޭނަން.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  މުޙައްމަދު ރާޢީމަކުނުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ޝުކުރިއްޔާ! ައޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ދެންމެއަކު ޢީސަ ވިދާޅުވި ވާހަކަތަކަށް. މިހާރު މި ވާހަކައަކީ މި 

ދެން ސިޓީއެއް ނާދޭ، އެކަމަކު އަންނާނެ މި ތަނަށް އިނޭގތޯ. މާިގނަ  ؛ އަޅުަގނޑު މިތާ ހައިލައިޓުކޮށްލަން ބޭނުންވޭ

ކީ، ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލަރުން  ދުވަހެއް ނުވާނެ. މީަގއި މި ދިމާވާ ޮގތަ

ހުރި ސްޕޯޓްސް   ކަނޑައަޅާފައި  ރަށަށް  އެއް  ދާއިރާެގ  ައޅުަގނޑުެގ  އޭެގތެރެއިން  އިނޭގތޯ.  ރަށްރަށުަގއި  ތިބޭ  އެބަ 

ރު އެލް.ޖީ.ޭއއަށް ސިޓީ  ކައުންސިލަރެްއ، ދިމާާވ މަްއސަލައަކީ، މި ޔޫތު، މި ކަުއންސިލަރު، ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލަ

ހުރި.   އެބަ  ފޮނުވާފައި  ެވސް  ސަރވިސްއަށް  ސިވިލް  ފޮނުަވއި،  މިނިސްޓްރީއަށް  ޔޫތު  ހުރި.  އެބަ  ފޮނުވާފައި 

ކައުންސިލް  ނިމިދިޔަ  އުޅުނީ  ބޭފުޅާ  މި  އިނޭގތޯ.  ރަށެއް  އޮންނަ  މެޖޯރިޓީ  އެމް.ޑީ.ޕީ  ފުލީ  ކައުންސިލަކީ 

 ީވޑިއޯތައް އެބަ ހުރި. ނުވިތާކަށް ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލަރުެގ ބަރަހަނާ ފޮޓޯތަކާ  އިންތިޚާބުަގއި ނިކުމެ ޕޯޑިއަމްތަކުަގއި

ހުރީ.   ވަޒީފާަގއި  އިނޭގތޯ.  ހުރި  އެބަ  ލާފައި  ރިޕޯޓު  ޕޮލިހަށްލާ  އެއްޗެހި  މި  ނިކުމެެގން،  ވެސް  އެްއޗެހި 

ވެސް ދެކެވުނު އިނޭގތޯ.  ސަސްޕެންޑުކޮށްފަިއ ެއއް އަހަރު ެވއްޖެ. ޙުސައިން ޝަރީފާ ވެސް މި ވާހަކަ ައޅުަގނޑާ  

ދެން، ހަމަ ކޮންމެ ދުވަހަކު، މި ކައުންސިލު ތެރެއަށް ަވްއދާކަން މިހާރު އެ ބޭފުޅުން ބޭނުމެއް ނުވޭ. އެތާ ހުންނަ 

ވިދާޅުވި،   ދުވަހަކު  އެއް  ނުރައްކާ.  އެހާ  ލާ.  އެބަ  މީޑިާއއަށް  އެބަ  ސޯޝަލް  ނަަގއިެގން  ަވަގށް  އެއްޗެހި  ލިޔުން 
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އަމިއްލައަށް ޔޫތު  ތިމަންނަ  ބަހައްޓާފައި،  ކިޔާ  ުއޅެއޭ  އެބަ  ަމއްސަލަތަކެއް  ތިމަންނަެގ  ވަކިަވންވެެގންނޭ،   

ނޫނެކޭ  ވިދާޅުެވއްޖެ،  ދުވަހު  އަނެއް  ވާހަކަދައްކާފަ.  ެވސް  ބައްދަލުވުމެއްަގއި  އޮތް  ވެސް  އެއްކޮށް  މިނިސްޓްރީއާ 

މި ދެން  ބަިއވަރު،  މިކަހަލަ  އިނޭގތޯ.  ތިމަންނަމެންނެއް  ނޫނޭ  ބޭފުޅާ  އެޮގތަކަށް  މި  ޮގތުން  ައމިއްލަ  ބުނާހެން   

އަޅުަގނޑު   މިނިސްޓްރީން  ޔޫތު  އެބަދޭ  ާވހަކަދައްކަވަމުން  ކޮޅުން  އަނެއް  އޭެގ  ހަމަ  ދެން،  ފޮނުވަނީ.  ސިޓީތައް 

ުގޅާފައި ބުނަމޭ އެބަ. ބުނީމަ ބުނެއޭ އެބަ ޔޫތު މިނިސްޓްރީަގއި ހުންނަ ބޭފުޅަކު އަޅުަގނޑު ކައިރީަގއި ވިދާޅުވޭ އެބަ  

އޭނަ ވަކިކުރެވޭނެ ޮގތެއް ނެތް. ދެން، ސިވިލް  ؛ ންނަ ވައްކެއް ނުކުރެވޭނެއޭ. މި ހާލުަގއި، ދެން އެ ބޭފުޅުންތިމަ

ޖަވާބެއް   މިއަކަށް  މިނިސްޓްރީން  ޔޫތު  މި  ބުނަނީ  ބޭފުޅުން  އެ  ވާހަކަދަްއކައިފިން.  އަޅުަގނޑު  ޚުދު  ސަރވިސްއަށް 

ފެ ސްޕޯޓްސް  ނުލާހިކު  ރަށަކީ  އެ  ދެން،  އިނޭގތޯ.  ނުދެއްަވއޭ.  ހިނާގ  އެބަ  ކަންތައްތަކެްއ  އެތަްއ  ސްޓިވަލްތަކާ 

ެވސް  ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް  އަޅުަގނޑުމެންެގ  އެކްޓިވިސްޓެްއހެން.  އުޅެނީ  މިހާރު  ހަމަ  މީނަ  އަނެއްކޮޅުން 

ކުމެ  ބަސްތައް ބުނަނީ. ސޯޝަލް މީޑިއާަގއި ވެސް ބުނަނީ. ީވޑިއޯ ެވސް ހަދަނީ. ނުވިތާކަށް މި ބުނާހެން ހަމަ ނި

ކޮންމެ ރެއަކު ޕޯޑިއަމްތަކަށް ވެސް އަރައިެގން، އެ ތަނުަގއި މި އުޅެނީ ސިޔާސީ ކަންތައް ކުރަން. ދެން، މިައކީ  

ދުވަހަކު   ކޮންމެ  ހަމަ  އިނޭގތޯ.  އަހަރުވަނީ  ދޮޅު  އަހަރުވަނީ.  ދޮޅު  ބުނީ.  މި  ވާހަކަ  ކައުންސިލަރެއްެގ  ސްޕޯޓްސް 

ކައުން މީޑިއާއަށް  ސޯޝަލް  ލާ  އެބަ  އެޮގތަށް ސިޓީއެއް  ހަމަ  ބަދުނާމުކޮށްފަ.  ސަރުކާރު  ބަދުނާމުކޮށްފައި،  ސިލަރ 

ކައުންސިލުން އެބަ ފޮނުވާ ިމ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކަށް ސިޓީތައް. މީނަެގ ޢަމަލުތައް ހުރީ މިޮގތަށޭ، ވަކިކޮށްދޭށޭ  

ން ސިވިލް ސަރވިސްާއ  ތިމަންނަމެންނަށް. އެހެންވީމާ، ކޮންމެވެސް ޮގތެއް ހޯދައިދޭން. ދެން، އަޅުަގނޑު މި ބުނާހެ

ވާހަކަދެްއކެވީމާ ވިދާޅުވަނީ، ތިމަންނަމެންނަކަށް ނޭނގެއޭ، އޭެގ ޖަވާބެއް ނުލިބޭ ޔޫތު މިނިސްޓްރީެގ ތެރެއިންނެއް.  

ރަީއސް   ރަށުެގ  އެ  ުގޅައި  ރަށުން  އެ  ތަފުސީލުކޮށް،  ވަރަށް  ހަމަ  އަޅުަގނޑަށް  ކަންނޭނެގ  ކުރިން  އަހަރެއް  މީެގ 

ފާ ވެސް މި ވާހަކަ ދެކެވުނު. އަދިވެސް ހަމަ މީތި މީެގ ކޮންޓިނިއުއަސް ވަމުން ދަނީ ވެސް ހަމަ ޙުސައިން ޝަރީ

އަނެއްކާ  ފަހުން  މި  ދެން،  ކުރިއަށްެގންދެވޭކަށް.  ކަމެއް  އެއްވެސް  ނެތް  ވެސް  އެކޮޅުަގިއ  ހެދި  މިކަމަކާ  މި. 

ކަ ކައުންސިލަރުން  ސްޕޯޓްސް  ކަންނޭނެގ  ކަނޑައެޅީ  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ދަށަށް ސިޔާސަތެއް  އުންސިލުެގ 

ޢައްޔަނުކުރާ ޮގތަށް. ދެން، ެއްގރިމަންޓެއް ހަދާފައި ނޫނިއްޔާ ވަކި ޮގތެއް. ެއޮގތަކަށް ެވސް އެ ބޭފުޅުން ބޭނުމެއް 

މަސައްކަތްކުރުވާނީ ކިހިނެއްތޯ  ހުންނަ ؟ ނޫން.  ތެރޭަގއި  ތަނުެގ  އެއްޗެހި  ހުރިހާ  މި  ލިޔުންތަކާ  ކޮންފިޑެންޝިއަލް 

އެކަ ހަމައެކަނި  މި އަދި  ލަިއެގން،  ހަމަ  ނެރެެގން  ެވސް  ެއއްޗިހިތަްއ  އިތުރު  ނޫން،  ެއއްޗެއްސެްއ  ުގޅޭ  ާމ 

ނުނެރެންވާނެ ކިތަންމެ ކައުންސިލުެގ ލިޔުންތަކާ އެްއޗެހި ލައިެގން އުޅެނީ. އެހެންވީާމ، މިއަށް ވެސް ހަމަ ޙައްލެއް 

މި ފާހަަގކޮށްލަން،  މިކަން  އަޅުަގނޑު  ައސްލު  އެހެންވީމާ،  ދަނީ.  އެބަ  ނުލިބި  ކަންތައްތައް  އުނދަޫގ  ވަރަށް  ކަހަލަ 
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ވެސް   ކަމެއް  ހިސާބަކުން  ކޮން  އޮންނަނީ  ހުއްޓިފައި  މީތި  ބުނާހެން  މި  މީަގއި  ދެން،  އިނޭގތޯ.  އުޅޭ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވެސް މިހާރު ނޭނިގެގން މި އުޅެނީ. މި އަޅުަގނޑު ހަމަ ވަރަށް ހިތާމައާ ެއއްކޮށް ފާހަަގކޮށްލާ  

ފުޅުން ބަްއލަވައިފިްއޔާ ހުންނާނެ ކަންނޭނެގ، ދާދި ފަހަކުން މިދިޔަ ހަފުތާަގއި ވެސް އަޅުަގނޑަށް  ކަމެއް މިއީ. ތި ބޭ

އެ   ފޮނުވާފަ.  ވެސް  ސިޓީއެއް  ކައުންސިލުން  ހަމަ  ކަންނޭނެގ  އޮތް  އެބަ  ވެސް  މިނިސްޓްރީއަށް  ޔޫތު  ހީވަނީ 

. ހަމަ އެޮގތަށް މި ބޭފުޅާ ކޮންމެ ދުވަހަކު ިމ  ޢަމަލުތަކާ މި ކަންތައްތަްއ ހުރީ ހަމަ އޭެގ ކޮޅެއް މެދެްއ ނުފެނިެގން

ދަނީ ހުރިހާ ތާކަށް އެ ބޭފުޅާ ސިޓީ ފޮނުވަމުން، ކައުންސިލު ބަދުނާމުކޮށް، އެކަހަލަ ބަިއވަރު ވާހަކަތަކެއް ދައްކާފަ.  

އަސްލު  އަޅުަގނޑު  ކަންބޮޑުވުމެއް.  ވަރަށް  މިއީ  އަ؛ އެހެންވީމާ،  ަގބޫލެއްނުކުރަން  މިހާރު  އަޅުަގނޑު  މި ދެން  ދި 

މަޖިލީހުެގ އިދާރާއަށް ެވސް މި ސިޓީ އަންނާނެ ކަމަށް މި ބަލަނީ މި ވަރުން މިކަންދާތީވެ. އެހެންވީމަ އަޅުަގނޑު  

އެކަމަކު މިއީ ދެން ޔޫތު އެސޯސިއޭޓްސްެއްއ  ؛ އަސްލު ބޭނުންވޭ ސާފުކޮށްލަން މި ކަމުެގ އެްއވެސްކަހަލަ މަޢުލޫމާތެއް

ެއްއ  ނޫން. އެކަމަކު ެވސް މިީއ ހަމަ ސްޕޯ ާވހަކަ މިއަކީ. ދެން،  ޮގތުެގ  ޓްސް ކައުންސިލަރެއއްެގ ކަންތަްއ ހުރި 

އަހަރު ެވެގންދާއިރު އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ޙައްލެއް ލިބެންޖެހޭނެ ކަންނޭނެގ މީަގއި ވެސް ެއޮގތަށް.  

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

ެވސް ޝުކުރިއްޔާ   ވާހަކަ  ެއ  ހަމަ  ނުވިޔަސް،  މައުޟޫޢުއަށް  ސީދާ  ހިތުން  އަޅުަގނޑު  މެންބަރ.  ިއއްޒަތްތެރި 

ދައްކަން އެންމެ ރަނަގޅު އެްއ ބައްދަލުވުން ކަންނޭނެގ މިއީ ޔޫތު މިނިސްޓްރީެގ މުވަްއޒަފަކަށް އަދި އެލް.ޖީ.ޭއެގ  

އެއްެވސް ކަމެއް ތި ބޭފުޅުން ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން  ދަށުން އިދާރާއެްއަގއި މަސަްއކަތްކުރާއިރު. އެކަމާ ބެހޭ ޮގތުން  

 އޮެވއްޖެ، ޙުސައިން ޝަރީފްައށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ދެން.

 

ޔޫތު އޮފް  އެންޑް  ،  މިނިސްޓްރީ  ޙުސައިން މްއެކޮމިއުނިޓީ  ސްޕޯޓްސް  ސެކްރެޓަރީ  ޕަރމަނަންޓް  ޕަވަރމަންޓުެގ 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޝަރީފް 

އެ  އަސްލު  މައްސަލައަކީ،  ފާހަަގކުރެއްވި  އެ  ރާޢީ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދެންމެ  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިްއޔާ  އާދެ! 

ނޑުމެންެގ ޔޫތު ސެންޓަރު ސިވިލް ސަރވިސް ުމވަްއޒަފެްއވީމާ އޭނަ މަސައްކަތް މި ކުރަނީ މި ދެންނެވި ހަމަ އަޅުަގ

އިންނާތީ އެ ތަނުަގއި އިނޭގތޯ. އަދި ހަމަ ކައުންސިލް، ފަހުން ދެން ކައުންސިލު ބެލުމުގެ ދަށަށް ބަދަލުވީމާ މިހާރު  

ހަމަ ފަހުން މި ދެންނެވި ލާމަރުކަޒީ ާގނޫނުެގ ދަށުން ހަމަ އެ ސްޓާފުން ވެސް މިހާރު ެއއީ ކައުންސިލުތަކުެގ ދަށަށް  
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ބަދަލު އޭރު މިހާރު  މައްސަލަތައް  މި  އުޅެނިކޮށް  ތެރޭަގއި  މަރުޙަލާެގ  ެއ  އެހެންވީމާ،  އިނޭގތޯ.  ތިބީ  އެ  ކުރެވިފައި 

އަޅަން   ައޅަންޏާ  ފިޔަވަޅެއް  މުަވއްޒަފަކަށް  ސަރވިސްެގ  ސިވިލް  އަނެއްކޮޅުން  ހަމަ  ދެން،  ދިޔައީ.  ނުކުންނަމުން 

ސުޕަވައި އޭނަެގ  ފަރާތުން  ސަރވިސްެގ  ސިވިލް  އުސޫލަކީ،  އޭނަާއ  އިންނަ  ސުޕައިަވޒަރު  އެ  ހުންނާނެ.  ޒަރެއް 

ދެން،   ބޭފުޅަކު.  އެ  ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭނީ  ލިޔެކިޔުން  ެއ  ދީ،  ނަމަވެސް  ނަސޭޙަތެއް  ނޫނީ  އިންޒާރެއް  ދޭތެރޭަގއި 

އޭނަެގ  އެހެންނަމަވެސް،  ސިޓީތަކުން.  ރައީސްެގ  ކައުންސިލުެގ  ހުރީ  އަިއއްސަ  މައްސަލަތައް  އެ  އެްއކަލަ  ބޮޑަށް 

 ބަޔާނާ މިކަހަލަ ކަންތައްތަކެއް އެޮގތަކަށް މި ދެންނެވިހެން ނެތިއެއް ސިވިލް ސަރވިސްައކުން އޭނަ ަވޒީފާާއ  އެްއކަލަ

ދޭތެރޭަގއި މި ދެންނެވި ޮގތަކަށް ވަކިކުރުމާ ެއކަހަލަ ކަންތައްތަކެްއ ނުެއއްެގންދެވޭނެ. ދެން، ހަމަ އެހެން އޮތްވާ މި  

މި މައްސަލަތަ ަވުގތާ، ހަމަ  ަމރުޙަލާ ވެސް ކުރިއަށްދިޔަ  ދެންނެވި އެްއ  އް ނުކުމެެގން އަިއއިރު މި ބަދަލުކުރުމުެގ 

ވަުގތު އެއީ. އެހެންވީމާ، މިހާރު އަސްލު އެ ކަންތައްތައް ކައުންސިލުެގ ފަރާތުން ހަމަ އެޮގތަށް ކުރިއަށްެގންދެވޭނެ 

އިނޭގތޯ.   ޮގތުަގއި  ސްޓާފެއްެގ  ކައުންސިލުެގ  ހަމަ  ހުންނާނީ  އޭނަ  މިހާރު  ކައުންސިލުން  އިނޭގތޯ.  އެހެންވީމާ، 

އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައިެގން ހަމަ ކުރިއަށްެގންދިއުަމކަށް އެްއވެސް ހުރަހެއް ނޯންނާނެ. ދެން، އޭނަ އޮފީސް  

ބަރަހަނާ   އަދި  ލިޔުންތަކާ  ސިއްރު  ތަނުެގ  އެ  ފާހަަގކުރެއްވިހެން  އެ  ދެންމެ  މަސަްއކަތްކުރަމުންދިޔައިރު  ތެރޭަގއި 

އެކަ ސަސްޕެންޝަނުަގިއ  ފޮޓޯއަކާ  އޭނަ  ޮގސްެގން  ޕޮލިހަށް  ރިޕޯޓު  ެއ  ވެސް  ފާހަަގކުރެިވެގން  ކަންތައްތަކެއް  ހަލަ 

ޕޮލިހުެގ   ލިބި،  ހަމަ އެީއ ސިވިލް ސަރވިސްއިން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އެކަހަލަ ލިޔެކިޔުންތަކެއް  ބެހެއްޓި އިނޭގތޯ. 

ހެންނަމަވެސް، އޭނަ ަމއްޗަށް އަދި މިއަދާ ހަަމއަށް މި ރިޕޯޓަކާ ެއއްޗެހި ައއިމަ ެއޮގތަށް އެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅީ. އެ 

ހިސާބަށް   މިހާ  ކަމެއް  އެއްެވސް  ކަހަލަ  އެ  ނޫނީ  ތަޙުޤީޤަކަށް،  އިތުރު  ނުވަތަ  ބަންދެްއވެ،  އޭނަ  މައްސަލަިއަގއި 

ކުރުުމެގ  ނެތިއްޔަކާ ަވޒީފާއިން ަވކިކުރާނެ ފުރުޞަތެއް ނީންނާނެ އިނޭގތޯ. އެއީ ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފަކު ވަކި

ފުރިހަމަކޮށްފައި  މަރުޙަލާތައް  އެ  ދެންނެވީ  މި  ދޭންޖެހޭ.  އިންޒާރެއް  ދޭންޖެހޭ.  ނަސޭޙަތެއް  ދޭ  އޭނައަށް  ކުރިން 

 ނޫނިއްޔަކާ މުަވއްޒަފަކު ަވއްކެއް ނުކުރެވޭނެ އިނޭގތޯ އެ ިއންނަ އުސޫލުން ވެއްޖެއްޏާ. ޝުކުރިއްޔާ އިނޭގތޯ. 

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

ޔޫތު ސެންޓަރެއް  ދާއިރާަގިއ ވެސް  ައޅުަގނޑު  ވިޔަސް  ކަމުަގއި  މުޤައްރިރު  އަޅުަގނޑު  ދެން،  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. 

ހުންނަ ހަމަ އެއް ރަށެއް އެބަ ހުރި. ދެން، ވަރަށް ހަމަ ކޮންފްލިކްޓުެގ މައްސަލަެއއް ކަންނޭނެގ. އެންމެ ފުރަތަމަ  
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 ހެޑުކުރާނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަނުކުރަްއވާފައި ހުންނެވި ޔޫތު އެސޯސިއޭޓުތޯ،  އެއް ކަމަކީ، ޔޫތު ސެންޓަރުތައް

ސެންޓަރު  ޔޫތު  ައންނާނީ،  އެސޯސިއޭޓު  ޔޫތު  ދަށުންތޯ  ކައުންސިލަރުެގ  ކައުންސިލަރުތޯ،  ސިޔާސީ  އަނެއް  ހަމަ 

ބަ މިކަހަލަ  ދަށަށްތޯ،  އެސޯސިއޭޓުެގ  ޔޫތު  އަންނާނީ  ކައުންސިލަރު  ކޮންފްލިކްޓިންގ ކަންކަމުަގއި  ހަމަ  އިވަރު 

ކުޑަކޮށް  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ފާހަަގކޮށްލެވޭ،  ދެން،  ހުރީ.  ިމ  ކުރިމަތީަގއި  ައޅުަގނޑުމެންެގ  ކަންނޭނެގ  ސުވާލުތަކެއް 

ކަންކަން   ބަެއއް  ވެސް  އަޅުަގނޑުެގ  އިނޭގތޯ  ެއއްކޮށް  އިޒުނައާ  މެންބަރުެގ  ިއއްޒަތްތެރި  ވިޔަސް،  މުޤައްރިރު 

ބޭނު މިންވަރެއްެގ  ފާހަަގކޮށްލަން  ކޮންމެވެސް  ނެތަސް  ބަޖެޓުކޮށްފައި  ފާހަަގކުރައްާވ،  އެބަ  މިނިސްޓްރީން  ޔޫތު  ން. 

ދެްއތޯ ވެސް  ވާހަކައެއް  ދިން  ސެންޓަރުތަކަށް  ޔޫތު  ހަމަ ؟ ބަޖެޓެއް  ފާހަަގކުރެވެނީ  ައޅުަގނޑަށް  އެހެންނަމަވެސް، 

އަޅުަގނޑުެގ ދާއިރާަގއި ހުރި ޔޫތު ސެންޓަރަށް    ގައިުމވެސް އަޅުަގނޑު ވަރަށް ފަހުން ސްޓޭޓް މިނިސްޓްރާ އެްއކޮށް

ވެސް ކުރިން ދަތުރެއް ހަމަ. އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް، ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުން ވަރަށް ބޮޑަށް ޔޫތު ސެންޓަރުތަކަށް  

އަނެއް   ދަށުަގއި.  ބެލުމުެގ  ފެނަކައިެގ  ހުރީ  ސެންޓަރުތައް  ޔޫތު  ރަށްރަށުަގއި  ބައެްއ  އިހުމާލުވެފަ.  ހުރި  ބައި އެބަ 

ރަށްރަށުަގއި ހުރީ ސްކޫލުެގ ބެލުމުެގ ދަށުަގއި. ދެން، ބަެއއް ރަށްރަށުަގއި ޞިއްޙީ މަރުކަޒުެގ ބެލުމުެގ ދަށުަގއި ނެތް  

ކަމެއް ެވސް ނޭނެގ. އެހެންެވ އެޮގތަށް އަިއސް، މި ސަރުކާރާ ހަމައަށް ޔޫތު ސެންޓަރުތައް ވާރުތަވީއިރުަގއި، ޔޫތު 

ވީރާނާވެފައި އިނޭގތޯ. ެއ ދުވަހާ ހަމައަށް މިއަދު މި ސަރުކާރު އަިއއްސަ މިއަދަށް    ސެންޓަރުތައް ހުރީ ާގތްަގނޑަކަށް

ޔޫތު  ހުރި  އެ  ދާއިރާަގއި  ނިސްބަތްވާ  ހަމަގައިމުވެސް  ައޅުަގނޑު  އިނޭގތޯ،  ވެސް  ފުރުނުއިރު  އަހަރު  ތިން 

ޅުވޭ ބަޖެޓެއް ކައުންސިލަށް ދޭ  ސެންޓަރުެގ މަރާމާތަކަށް ހަމަ އެއް ކަމެއް ވެސް އަދި ނުކުރޭ. ތި ބޭފުޅުން އެބަ ވިދާ

ނޭނޭގތާއޭ އަސްލުަގއި  ވާނުވާެއއް  ބަޖެޓަށް  އެ  އެހެންވެ  ވެސް.  ބަޖެޓުެގ ؟ ވާހަކަެއއް  ދެއްވާ  ތި  ބޭފުޅުން  ތި 

އެ ހަދާ އެއްޗެްއ  ؟ ޚަރަދުތަކުެގ ހިސާބު އެްއވެސް ވަރަކަށް އަލުން އަނބުރާ ޔޫތު މިނިސްޓްރީން އެބަ ބައްލަވަންތޯއޭ

ބޭފުޅުންނަށް ޔޫތު ؟ އެބަ ސާފުކުރެވޭތޯއޭ  ތި  ބޭނުން،  ހަމަ ސާފުކޮށްލަން  އަޅުަގނޑު  ހަމަ  ކަމަކަށް  އަނެއް  ދެން، 

ިގނަ  ވަރަށް  ބޭނުންވާ  ހިންަގން  ތަންތަނުން  އެ  މިނިސްޓްރީން  ޔޫތު  ޮގތުަގއި  ަގބޫލުކުރާ  އަޅުަގނޑު  ސެންޓަރުތައް 

އެ އުއްމީދު މިހާރު މި ؟ އްމީދެްއ އޮންނާނެ ދެއްތޯ ޕްރޮްގރާމްތަކަކަށް، ެއ ސެންޓަރުތަކާ ދޭތެރޭަގއި މިނިސްޓްރީން އު

އަޅުަގނޑު  ؟ ކިހާ މިންވަރަކަށްތޯޭއ ހާސިލުަވނީ އިނޭގތޯ؟ ދާ ސިސްޓަމުން ތި ބޭފުޅުންނަށް ހާސިލު އެބަ ކުރެވޭތޯއޭ

މިހާރު  ބޭނުންވޭ،  ސާފުކޮށްލަން  އެލް.ޖީ.އޭއިން  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ދެން،  ސާފުކޮށްލަދޭން.  އެދެން  ވަރަށް  ހަމަ 

ޔޫތު   ޢައްޔަނުކުރަްއވާ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ދަށުން  ބެލުމުެގ  މިނިސްޓްރީެގ  ޔޫތު  މިއޮތްޮގތުން،  ާގނޫނު  ލާމަރުކަޒީ 

އެސޯސިއޭޓާ ވެސް އެކުަގއި ެއ ޔޫތު ސެންޓަރުތައް ހިންުގމުެގ ެއއްެވސް ާގނޫނީ ހުރަހެްއ އެބަ އޮތް ބާަވއޭ. ެއކަން 

 ސްޓްރީެގ ފަރާތުން. ސާފުކޮށްލަދެއްިވއްޔާ. ފުރަތަަމ ޔޫތު މިނި
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ޔޫތު އޮފް  އެންޑް  ،  މިނިސްޓްރީ  ޖެނެރަލް  މްއެކޮިމއުނިޓީ  ސްޕޯޓްސް  ޑިރެކްޓަރ  ޒަކީ ޕަވަރމަންޓުެގ  ޢަލީ 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ސެންޓަރުތައް  ޔޫތު  މިއޮތްޮގތަށް  މިހާރު  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ވާހަކަައކީ،  އެއް  ވެސް  ފުރަތަމަ  އެންމެ 

ޙައްލު   ީމެގ  ވިދާޅުވީ  އެ  ރަޝީދު  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ޮގންޖެހުމެކޭ.  ހަމަ  ެއއީ  ހިންަގންވެއްޖެއްޔާ 

ެވސް އެްއ ފަރާތަކަށް މީެގ ހިންުގން ހަމަ އެްއކޮށް ދޭން ޙަޤީޤަތުަގއި އިނޭގތޯ. ކޮންމެެވސް އެްއ ފަރާތަކަށް، ކޮންމެ

ދިާމވާނެ  ޮގންޖެހުންތަކެއް  ާމިގނަ  މިއަށްވުރެ  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ަމސައްކަތްކޮށްފިއްޔާއެްއ  ބަިއކުޅަބަޔަށް  ޖެހޭ.  އެބަ 

ވި ދުވަސްތަކުަގއި މި އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، ެއއީ ެއ ވާހަކަ. ދެން، އަޅުަގނޑުމެން އަސްލުަގއި ޙަޤީޤަތަކީ، މި ފާއިތު

ކައުންސިލާ އެްއކޮށް ސެންޓަރުތައް ހަވާލުކުރުމާ ުގޅިެގން، ޙަޤީޤަތުަގއި ވަރަށް ބޮޑެތި އިހުމާލެއް ހަމަ ވެފައި މި އޮތީ 

އިނޭގތޯ. މިއީ ހަމަ ދަްއކަންޖެހޭ ވާހަކައެއް އިނޭގތޯ. އަޅާލާނެ ފަރާތެއް، ކާކުތޯ އަޅާލާނީ، މިކަހަލަ ސުވާލުތަކެއް  

ދިޔަ. ޮގތް    ވެސް  އެކަންކުރަންވީ  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން  ކަުއންސިލުތަކަށް  ހަވާލުކުރީމާ  ސިޓީއަކުން  އަޅުަގނޑުމެން 

ވެސް ކިޔައިދެން. އެހެންނަމަެވސް، ކައުންސިލުތަކުެގ ހާލަތާ، އެ މީހުން ބަދަލުވެެގން މިައއި އައު ކައުންސިލު ައއުމާ 

ޙަޤީޤަތުަގއި  ހިނީގމާ  ކަންތައް  ކަހަލަ  ިމ  ައޅުަގނޑުމެން   ދޭތެރޭަގއި  އިނޭގތޯ.  އޮތް  އަރާފައި  ހުއްޓުން  ހަމަ 

ވެސް   ެއއްޮގތަކަށް  މަރާމާތެއް  ބޮޑެތި  ޭއަގިއ  އިނޭގތޯ.  ބަޖެޓެއް  ޕްރޮްގރާމް  ބަޖެޓަކީ  ދޭ  ތަނަށް  އެ  އަސްލުަގއި 

މަރާމާތު ކުދިކުދި  މަރާމާތު އިނޭގތޯ.  ތަނުެގ ކުދިކުދި  ހުންނަނީ އެ  އެ  އޭަގއި  ދޭ އެއްޗެއް.  މި  ތަކުެގ  ނުހުންނާނެ 

ތެރޭަގއި ފްލެޝް ޓޭންކެއް، ނޫނީ ބޮތްކެއް، މިކަހަލަ އެއްޗަކާ، ދެން ހަމަ ޓޯޓަލް ހުރިހާ ކަމެއް އެ ހުންނަނީ ހިންގާ 

ޕްރޮްގރާމްތަކަށާިއ، އެ ތަނުެގ އިންޓަރނެޓުެގ ޚިދުމަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއާ. އެ ތަނުަގއި ނުހިމެނޭނެ ކަރަންޓުގެ 

ފައިސާެއއް، ބޮޑެތި ފުރާޅު ބަދަލުކޮށް ނުހިމެނޭނެ. އެހެންވީމާ، އެ ދޭ ފައިސާއަކީ ހަމަ   ފައިސާެއއް އިނޭގތޯ. ފެނުެގ

ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްެގން ިއޖުތިމާޢީ ކަންތައް ހިންަގން ކުޅިވަރު ހިންަގން ހުންނަ ބަޖެޓެއް އިނޭގތޯ. ފަސްދޮޅަސް  

ބަޖެޓަކީ.   ހުންނަ  ެއ  ެއއީ  އެހެންވީމާ،  އިނޭގތޯ.  ރުފިޔާ  ހާސް  ޙަޤީޤަތަކު ދެ  ބަޖެޓަކުން  އެ  އެހެންވީމާ، 

ބަޖެޓެއް ނޫން.   ހުރި  ދީފައި  ފެންވަރެއް ނުހުންނާނެ. އެއީ އެޮގތަށް  މަރާމާތުކުރެވޭނެ  ވީރާނާެވެގންދާ ސެންޓަރެއްެގ 

އަސްލު   އަޅުަގނޑުމެން  ކަމުގައި،  މި  ދަންނަވައިލާނީ  ހަމަ  ވެސް  ވާހަކައަށް  ފަހު  އެންމެ  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ، 

ނޫނިއްޔާ    މިކަން ވިދާޅުވީ،  ޢީސަ  މެންބަރު  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ދެން،  ބުރެއް.  ޓެސްޓް  މިއީ  ޙަޤީޤަތުަގިއ  ކުރުމުަގއި 

މެންބަރު، ފުނަދޫ ދާއިރާެގ ޝާހިދު ވިދާޅުވި ކަމެއް ނޭނެގ، ޖަމުޢިއްޔާތަކަށް ހަވާލުކޮށްެގން ހިންުގން އިނޭގތޯ. އެ 

ކޮށްފިން. އެކަމަކު ހުންނަ    ޕްރެކްޓިސް ވެސް އަޅުަގނޑުެމން  އެއީ ނާކާމިޔާބެއް. އެކަންވާނީ އެހެން. ދައުލަތުެގ އެ 
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މިނިސްޓްރީއެއް އިނޭގތޯ، ސަރުކާރެްއަގއި ޢަްއޔަނުކޮށްފައި ހުންނަ މިނިސްޓްރީއެއްެގ ބެލުމުެގ ދަށުަގއި ހުރުމާ އަދި 

އި ކުރެޭވނީ  އަސްލު  އެކަން  ތަފާތެއް.  ބޮޑު  ވަރަށް  މިއީ  ހުރުމާ  ކަންކަން  ފަރާތެއްެގ  ވަުގތަށް  އެހެން  މި  ނޭގތޯ، 

އެްއޗެްއ   ހުރިހާ  މަސައްކަތާ  ހުރި  ކުރެވިފައި  އަޅުަގނޑުެމންނަށް  މިހާތަނަށް  ޮގތުަގއި،  ަގބޫލުކުރާ  އަޅުަގނޑު 

އެންޑް  ޔޫތު  ކިޔާ  މި  އަޅުަގނޑުެމން  އަދި  ކިޔަސް  މަރުކަޒު  އިޖުތިމާޢީ  ދަށުަގއި  މިނިސްޓްރީެގ  ޔޫތު  ބަލައިފިއްޔާ 

ހުންނަން ސެންޓަރު  ބޮޑަށް  ކޮމިއުނިޓީ  ވަރަށް  ކަންތައްތަކަށް  ހިންަގންޖެހޭ  މި  ރަށެްއަގިއ  އެޮގތުން،  ޖެހޭނީ. 

ރަށްރަށް   ތަންފީޛުކުރުމުަގއި  އޭތި  އެއްޗެއް.  އޮންނަ  ކަނޑަައޅާފައި  އަޅުަގނޑުމެން  ސިޔާސަތަކީ  މަުގފަހިވެެގންދޭ. 

އް ކައުންސިލަކުން ބޭނުންވާ ޮގތަކަށް  ތަފާތުވަނީ. އެހެންނަމަވެސް، މުޅި ޖުމުލަކޮށް ރަށެއްަގއި ބޭނުންވާ ހުރިހާ ކަމެ

މި  ައޅުަގނޑުމެން  މިސާލަކަށް  ނުކުރެިވެގންދާނެ.  ވެސް  ކަންތައްތަކެްއ  ޖުމުލަ  ދޭންޖެހޭ  ރަށަކަށް  އެ  ކުރަންވީމާ 

ފުރުޞަތުތައް  ވަޒީފާެގ  ޒުވާނުންނަށް  ތިބި  ރަށްރަށުަގއި  އޮތީ،  މި  ކަމަކަށް  އޮތް  ފޯކަސް  ބޮޑަށް  އެންމެ  ވަުގތަށް 

ހަދާނީކިހިނެއްތޯ ވިސްނުން  ؟   ިމ  ޓްރެއިންކޮށްދެވިެގން.  މީހުންނަށް  އެ  ނޫނިއްޔާ  ތިބެެގން  ރަށްރަށުަގިއ  ެއ 

ނޯންނާނެ.  ޮގތެްއ  ެއްއވެސް  މަސަްއކަތްކުރެވޭނެ  ަވުގތު  މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ނެތިއްޖެއްޔާ  ކައުންސިލެްއަގއި 

ބަ  އެ  އެހެންނަމަެވސް،  އޮތް.  އެބަ  އެއްބާރުލުން  ެއއްކޮށް  ކައުންސިލުތަކުެގ  ކެރިކުޅަދާނަކަމަކާ  އޮންނަ  ެއއްެގ 

މަސައްކަތް ކުރެވޭނީ. ވަރަށް އަލަށް ކައުންސިލްތަކެއް ައިއސްެގން މި އުޅެނީ. ަވުގތު ނަާގނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު  

ޮގތަށް   ވިދާޅުވި  އެ  ރަޝީދު  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ބުރަވަން  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ހަމަ  ވެސް  އަދި  ތި ހަމަ 

 ބޭފުޅުންެގ ވިސްނުން ބައްޓަންކުރަްއވާ، ކޮންެމވެސް ެއއް ފަރާތަކަށް މިކަން ހަވާލުކޮށްދިނުން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ލަޠީފް ން މަތު އަފްޝާޠިލޯކަލް ަގވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީެގ ޗީފް އެްގޒެކެޓިވް އޮފިސަރ ފާ

އާދެ! ައޅުަގނޑަށް ވެސް ަގބޫލުކުރެވޭ މި ދެ ބަެއއް ުއޅޭތީެވ ހަމަ މި ކަހަލަ ކޮންފްލިކްޓްސްތައް ހަމަ ކުރިއަށް އޮތް 

ޔޫތު  ވަރަކަށް  ދެ  ހަތްދިހަ  ފާހަަގކުރެއްިވ،  މިނިސްޓްރީން  ދެން،  ލައިކްލީކަން.  އުފެދެމުންދިުއން  ވެސް  ތާނަގއި 

ވަރަކަށް ކަންނޭނެގ    39ނޑަށް ހީވަނީ ޔޫތު އެސޯސިއޭޓުން ތިއްބަވަނީ  ސެންޓަރެއް ހުންނަ ވާހަކަ. ެއކަމަކު އަޅުަގ

އާދެ! އެހެންވީމާ، ހުރިހާ ތަނެއްަގއި އަދި ޔޫތު ެއސޯސިއޭޓުންނެއް ވެސް ނުތިބޭ. އެހެންވީމާ، މި ދައްކަނީ ؟ ދެއްތޯ

އެ ބޭފުޅުންނަށް ދެން    ަވރަކަށް ރަށުަގއިތާއޭ. އެހެންވީާމ،  39އަސްލު ފްރިކްޝަން އުފެދެންޏާ ވެސް އުފެދޭނީ މި  

އަޅުަގނޑުމެން އަސްލު ޮގތެްއ ހޯދައިދޭން މި ޖެހެނީ. ދެން، އަޅުަގނޑަށް ަގބޫލުކުރެވެނީ އެންމެ އައިޑިއަލީ އަސްލު  

އޮފިސަރެްއ  ޕްރޮްގރާމް  ކޮމިއުނިޓީ  ހުންނަވާނީ  ސްޓާފެކޭ  އަސްލު  ހަވާލުކުރެވެންޏާމު،  ކައުންސިލުތަކާ  ތަން  އެ 

ޕްރޮްގ ެއކަހަލަ  ރެލަވަންޓް ނަމަވެސް  ހުރިހާ  ދެން  މިނިސްޓްރީއާިއ  ޔޫތު  ހަމަ  އެ  ދެން  އެ  ހިންާގ.  ރާްމތައް 
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ވަރަށް ހީވަނީ  ައޅުަގނޑަށް  ވެސް  ޖެންޑަރ  ވެސް،  ުގޅިެގން  އެކީ  ެއއީ  .  ވާނެހެންރެލަވަންޓު    މިނިސްޓްރީތަކާ 

  ވިލަރެސްކުރާނެ ެއކަކޭ ހުންނަން،  ހިންާގނެޕްރޮްގރާމްސްތައް  ބަިއވަރު މިކަހަލަ  ،  ވެސްހެލްތު  ،  ކޭޝަން ވެސްޔު އެޑި

ސީދާ ރައީސް   ، ހަމައުޅެނީ ވަރަށް ހައިލެވަލް ޕޯސްޓަކަށް  ިމހާރު މައްސަލަ ޖެހިެގން މިސްޓާފެްއެގ ޮގތުަގއި.  ވާނީ  

ިމހާރު މި ހުންނަނީ   ންންސިލުެގ ދަށުކައުންސިލުެގ ސްޓާފެއް ނޫން. ކައު  އީއެ ،  ދެން.  އެޕޮއިންޓްކުރަްއވާ ބޭފުޅެއް 

އަޅުަގނޑު ައސްލު  ވެސް  މީހެއް  ެއކްސްޕެކްޓްކޮށްެގންމެން  މަސައްކަތްކުރަން  ެއކަހަލަ   ވާނެ  ނޫން.  ެވސް 

، ެއއަށް އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އަދި ހަމަ އަޅުަގނޑުމެން އިތުރަށް ރައީސް އޮފީހާ  އުޅެނީ. އެހެންވީމާ  މިފްރިކްޝަނެއް  

މިތާނަގކަންނޭނެގ  ވާހަކަދަްއކަިއެގން  ވެސް   އަޅުަގނޑުމެން  މަޖިލީހާއި  ެއ އިޝޫއަށް  ިއ  އަޅުަގނޑުމެންނާއި،  އަދި 

ވާހަކަދަްއކަިއެގނެ  ޔޫތު މި  އް  މިނިސްޓްރީއާ  ނުެގނެވޭނެ  ޙައްލެއް  އިޝޫައކަށް  ެއސޯސިޭއޓުންެގ  39އެ    ޔޫތު 

ޔޫތުއިއިޝޫގަ  ތާނަގއި  އޮތް  ކުރިއަށް  ަގބޫލުކުރެވެނީ  އަޅުަގނޑަށް  އެކަމަކު  ބެލެހެއްޓުމުެގ  ތައް  ސެންޓަރު  . 

ހަމަ އެ ބަހައްޓަިއެގން އަޅުަގނޑުމެން    ށްކަމަ  ކައުންސިލުެގ ސްޓާފެއް އެ  އޭިގދާނެހިންހަމަ  ؛ ތައް ހަވާލުކޮށްކަންތައް

ވަރަށް  އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަން ހަމަ ކައުންސިލުތައް  . ދެން،  ބަޖެޓު ރަނަގޅަށް ސްޕެންޑްކުރޭތޯ އެންޝުއަރކޮށްެގން

ހަމައަލަށްކަން ވަރަށް  ތާނަގިއ    ޑްއެކްސްޕީރިއަންސް   ންއި  ،  އޮތް  ކުރިއަށް  އެކަމަކު  ތިއްބެވީ.  މި  ބޭފުޅުން  އާ 

އަހަރަށް ެއ    5. އެ  ައހަރު  5ހައްދަވަނީ ކުރިއަށް އޮތް  އެ  ންޓް ޕްލޭންސްތަކާ ެއއްޗެހި މިހާރު އެ ބޭފުޅުން  ލޮޕްމަވެޑި

ކޮމިއުނިޓީ   ހުންޕްރޮްގރާމްސްތަކާ  ބޭފުޅުން  ޮގތްތަކުެގ  އެްއޗެހި  ބޭނުންކުރާނެ  ވަސީލަތްތަްއ  އެ  ރޭވިފަ.  ނާނެ 

ެއ  ،  ކޮށްެގންއެންކަރޭޖުއެ ކައުންސިލުތަކުން ވެސް އެބަ ެގންުގޅުްއވާ. އަޅުަގނޑުމެން އެ ކަންކަން    އްވިސްނުންތަކެ

ިމވަުގތު ނެތޭ    ކެޕޭސިޓީވާނީ ވެސް. އެހެންނޫނީ އެ    ބިލްޑުކެޕޭސިޓީ  އެ  ވެސް    ބާރުތައް ދޫކޮށްލަިއެގން އެ ބޭފުޅުން

ނުކުރެވޭނެ. އެހެންވީާމ، އެ  ވެސް  ލޮޕް  ވެނެއް އެ ސްޓްރެންތެއް ޑިކިޔާފައި ައޅުަގނޑުމެން އެ ހިފަހައްޓައިެގން ތިބެެގ

ހަވާލުކޮށް ބޭފުޅުންނާ  އެ  ސެންޓަރުތައް  ކޮިމއުނިޓީ  އެ  ވިސްނަން.  އެބަޖެހޭ  ައޅުަގނޑުމެން  ވެސް  ެއ ކަމަށް  ެގން 

ެއ   އޭރުން  ދައްކައިދޭން.  މަުގ  އެބަޖެހޭ  އަޅުަގނޑުމެން  މަުގފަހިކޮށްދީފައި  ަވސީލަތްތައް  ހިންޭގނެ  ޕްރޮްގރާމްސްތައް 

ޮގތަށް    ކުރެވެމުންދާނީ ކުރިއަށް އޮތް ތާނގައިބިލްޑު ޮގތަކަށް އެ  އެންމެ އެކަށީެގންވާ  ޕްރޮްގރާމްތަްއ ދެމެހެއްޓެނިވި 

އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ަގބޫލުކުރެވެނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ  ިއ  މައްސަލައިގަ ެއސޯސިއޭޓުންެގ  ޔޫތު  ހިންުގމަށް. އެކަމަކު  

  ވޭ ަގބޫލެއް ނުކުރެ  ކަށްއަޅުަގނޑަ)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ދާން.    އޮފީހާ އަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ އިތުރު ޑިސްކަޝަންއަކަށް

ހަަގކުރަްއވަން ބޭނުންފުޅުވީ ކަންނޭނެގ ދެއްތޯ އަނެއް  ެއއްޗެއް ފާމުއުމިނު  ހުރައެއް އޮތް ކަަމކަށް. ދެން، އެކަމަކު  

 އިޝޫަގއި.  

 



 2021 ނޮވެންބަރު 17                  ވަނަ ބައްދަލުވުން  33 އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ

 

 

30 

 

 ލޯކަލް ަގވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީެގ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ، ޢަބްދުލްމުއުމިނު ވާހަކަދެއްކެުވން:

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރޭ    65ލާމަރުކަޒީ ާގނޫނުެގ  ހަމަ،    އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަންއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.    ތެންކިއު

ސާސް ތެރޭ  ޚްތިކައުންސިލު ިއދާރާެގ އި،  މިނިސްޓްރީތަކުން ކަމެއް ކައުންސިލު ލައްވާ ކުރުވަން،  ޤައުމީ އިދާރާތަކުން

ހަމަ  ށުން  ދަަވނަ މާއްދާެގ    65. އެހެންވީމާ،  ކުރަން ވާނެ ޮގތް ބަޔާންކުރޭ، ކަންތައް  ކުރަން ބޭނުންވާނަމަ  ހިމެނޭ

އެންމެހާ   ހިންަގވާ  މި  މިނިސްޓްރީން  ނެތް  ހުރަހެއް  ހިންުގމަށް  ޕްރޮްގރާމުއެްއވެސް  މެދުވެރިކޮށް  ކައުންސިލު  ތައް 

ހުޅުވާލެވިފަ.  ހަމަ  އެބައޮތް  އެ ފުރުޞަތު ެވސް  ޓަކައި   ފަހިކޮށް  ފާހަަގކުރަން  ސޯ،  ވަރަށް  ޭއެގކުރިން އަޅުަގނޑު 

ކުރީެގ އިޝޫަގ ެއއީ ކައުންސިލުން އަޅުަގނޑުމެންނާ ިއ،  ފާހަަގކުރެއްިވ މައްސަލަިއަގ  ޢީރު ރާމެންބަިއ،  ދެން އަދި 

ކޮމިއުނިކޭޓު ޒަރީ  ހަމަ  ފޯނުެގ  އިޝޫގަ ޢާކުރެއްވި  އެ  އިނޭގތޯ.އިން  އަޅުަގނޑު  ،  އެހެންނަމަވެސް   އި  ބޭފުޅުން  އެ 

އެ  .  ދެއްވާށޭއިހުށަހަޅަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ލިޔުމުން  ންދެންނެވި އަޅުަގނޑުމެން  މިނިސްޓްރީތަކާ ރެލަވަންޓް  އޭރުން 

މަސައްކަތްކޮށްދޭނަޙައްލުކޮށްދޭ  ތިުގޅިެގން   ނުވާމޭން  ކައުންސިލުން  ޚަބަރެއް  އެްއވެސް  އޭެގ  އަދި  ޭއެގފަހުން   .  ،

 ތެންކިއު. އިނޭގތޯ.   ހަމަ އެހެންވީމާ، ެއކަން އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

މިނިސްޓްރީެގ ުއއްމީދުތައް ކިހާ މިންވަރަކަށްތޯޭއ   ޔޫތު  ، އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ައޅުަގނޑު ހަމަ އެއް ސުވާލެއް އިނޭގތޯ

ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ެއއްޗެއް ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވެެގން  ؟ މަރުކަޒުތަކުން މިހާރު މި ހިނާގ ނިޒާުމަގއި ހާސިލުވަނީ

 މަ. އިޝާރާތެއް ކޮށްލީ

 

އިސްމާޢީލް   ޙުސައިން  އެމްޕަވަރމަންޓް  ކޮމިއުނިޓީ  އެންޑް  ސްޕޯޓްސް  ޔޫތު،  ފޮރ  ސްޓޭޓް  އޮފް  މިނިސްޓަރ 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

އަ ހަމަ  އިނޭގތޯގިއުމެރއަޅުަގނޑު  ނޫން  މިވަުގތު    ން.އަފްޝާ  ންޓަކަށްދާކަށް  އެސޯސިއޭޓުން    ޔޫތު  39މިހާރު 

މި ތަންތަނަށް އަޅުަގނޑުމެން ކް ވަުގތު މި ފަންތިއްބަކަސް އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ މިހާރު  ހުރި  ޝަން ނުހިނާގތީ ދެން 

  ައނެއްކާ ދެން ހުރި ރަށްތައް   ށްެގ ތެރެއަކޮންފްލިކްޓެއްއިނޭގތޯ. އެއީ    ނީތިބެ  އެސޯސިޭއޓުސް ކަނޑަނާޅާ މި  ޔޫތު

އަސްލު   އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެހެންވީމާ،  ނެތީމަ.  ބޭނުމެްއ  ވަްއޓާލުމުެގ  ދަށަށް  ،  ކޮންމެހެން ވެސް  ައޅުަގނޑުމެންެގ 

 މިމެންޑޭޓު، އަޅުަގނޑުމެންެގއޭ މެންޑޭޓު  ނޫނޭ. އެކަމަކު އަޅުަގނޑުމެންެގ ހުރި    އްކޮންމެހެން ކައުންސިލު ެގންނާކަށެ

  ހުރިހާ ޕްރޮްގރާމްތަކެއް ހިންަގން.   ،ވެސް ހިންގާ   ހުރިހާ ކަމެއް  ކަމެއްެގ  ހުރިހާެގއާިއ،  އޮންނަނީ އިނޭގތޯ. ޒުވާނުން
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ޮގތުންތާއޭ ބެލުމުެގ  އަޖުމަ  ސެންޓަރުތައް    ،އެހެންވީމާ،  މި  ހަވާލުކުރީ މި  އަޅުަގނޑުމެންެގ  މި  ފުރަތަމަ 

އޮތް ދޮޅުއަހަރު ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި އަޅުަގނޑުމެން   ކުރިައށް މި،  ކައުންސިލުތަކަށް ލާމަރުކަޒުކުރުމުެގ ޮގތުން. ެއކަމަކު

އަޅުަގނޑުމެން   ތިބެެގން  ބަޔަކަށް  ފެދަސްކޮށްދޭ  ބޮޑުތަނުން  ފެންނަނީއިލްވަރަށް  މިކަން    ވާނެކަމަށޭ  މިޮގތަށް 

ޤައުުމެގ    ޅިމި ދައްކަނީ މުއިނޭގތޯ.    ކުރިއަށްދާ ކަމަށް ވަންޏާ. ެއއީ ކުރިއަށް މިއިނދީ ައޅުަގނޑަށް ދޮޅު އަހަރޭ

ހުރިހާ ކަމަކާ މަސް އެހެންއޫޒުވާނުންެގ  މީހެއްެގ ހައިސިއްޔަތުން.  ހުރި  ހަވާލުެވެގން  ވީމާ، މި ސަރުކާރުެގ  ލިްއޔަތު 

ފެ ތެރެިއން  ދާއިރާެގ  ހުރި  ޒިންމާަގއި  އަޅުަގނޑުެގ  ނޫނޭ.    އްވާކަށެ އިލްވެެގން  ވެއްޓުމަކީ  ބޭނުމެއް  ައޅުަގނޑެއް 

ދެން އެ ކައުންސިލަރުންނާއި ެއ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަކީ މި  ،  އެހެންވީމާ، މި ކޮންމެވެސް ޮގތަކަށް ޙައްލުކޮށްދެްއވާފައި 

ހަމަ ،  ކޭޝަން ވެސް ޔުބަދަލުކޮށްދެއްވާށޭ. މިހާރު ެއޑިތަންތަން  ދެން މި  ،  ންނަށް ހައްދަވާފައި ކަމަށް ާގބިލު ބޭފުޅު

އެޑި   ސްކޫލުތައް ހަމަ  ނޫންތޯ  ޔު ވެސް  ދަށުން  މިނިސްޓްރީެގ  ހަމަ   ހެލްތު ؟ހިންަގނީއެ  ކޭޝަން  ވެސް  ސެކްޓަރ 

ެގ ވެސް ވާހަކަ. އެހެންވީމާ،  ސް މި ދައްކަނީ އެސް.ޯއ.އީއިނޭގތޯ.  ތަންތަން ވެސް ހަމަ އެޮގތަށް  އިެގ  އެޮގތަށް. ފެނަކަ 

  ކައުންސިލުން   ށޭ.ެގންދަވާއި  ެއކީގަ   ެވސް  މެންޑޭޓާ ެގ  ޒުވާނުންެގ މަރުކަޒު ެވސް ެގންދަވާ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުަގނޑު

ލައްވަ ދަށަށް  ޒިންމާެއއްެގ  ކައުންސިލުެގ  ވެސް  މެންޑޭޓު  މިނިސްޓްރީެގ ،  އަޅުަގނޑުެގ  ްއވާށޭ!އިދެ އެ  މިހާރު 

މި އަންނާނެ ހަމަ  އަޅުަގނޑަށް    ،ކޮށްލައްވާށޭ. އެހެންނޫނީޕާސްވެސް އެކޮޅަށް    އެ ބައި  މެންޑޭޓުެގ މިހިރަ ކަންކަމުގެ 

ހަމަ    އިޝޫ. އެ   މިއެ  މުސްތަޤުބަލެއްަގއި  ކަިއރި  މި  އަޅުަގނޑުމެންެގ  އަދިއެއް  އެީއ  ތަފާތު.  ފިކުރުެގ    އަންނަނީ 

ކަށް. އެހެންވީމާ، އެ އުނދަޫގ  މެންނަމަސަްއކަތްކުރެވޭނެ ތަނެްއ ނުފެނޭ އަޅުަގނޑު  ަގއި އެކީަގއިއެ ތަފާތު  ފިކުރުެގ

 ެއއް. ޝުކުރިއްޔާ. ހުރިހާ ރަށެްއަގ އްޓާެގޓެމި އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ހާސިލެއް ނުކުރެވޭނެއޭ ، ންނާނޭއަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެދިފައި  .  ޝުކުރިއްޔާ އާދެ!   ފުރުޞަތަށް  ދެވަނަ  ޝާހިދު  މެންބަރު  ބޭފުޅުން.  ރަޝީދުއާއޮތް  އިްއޒަތްތެރި   ެގ ދެ 

 ޝާހިދު ކުރިއަށްެގންދަވާ!   .ނަންއަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާ ތަށްފަހުދެވަނަ ފުރުޞަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މުޙައްމަދު ޝާހިދުފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

މުޤައްރި ވެސްޝުކުރިއްޔާ  ބޭފުޅުންނަށް  ހުރިހާ  ހިތުން  އަޅުަގނޑު  ބޭފުޅުންނަށް  ،  ރު.  އެންމެ  ތިޔަ  މިހާރު 

މީެގ ޙައްލަކާމެދު ކަންނޭނެގ އަޅުަގނޑުމެން   ،ދެން ؟ފާހަަގެވވަޑައިަގންނަވާ މި މަްއސަލައަކީ ކޮބަިއކަން އެހެންނޫންތޯ

އިސްކޮށް މި މަސައްކަތުަގއި އުޅުްއވަން  އި  މީަގނިސްޓްރީން އަޅުަގނޑު ހިތުން  މި  ޔޫތުއެއީ  ވިސްނަން މި ޖެހެނީ.  
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ަގބޫލުކުރަނީ.   ބުއްދި  އަޅުަގނޑުެގ  ކަމަށް  ފަރާތްއެ  ވާނެ  ބޭފުޅުންެގ  ދެން  ޕުޅުންތި  މިއޮތީ.  ފެށިފައި  ، މިކަން 

؟ ތޯއަޅުަގނޑު ހިތަށް މި އަރަނީ ތި ބޭފުޅުންެގ ިވސްނުންފުޅުަގއި މިކަން ޙައްލުކުރުމަށް ެގންުގޅުްއވާ ޮގތަކީ ކޮބައި

އެއްދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް ބޮޑުެވެގންދާނެ ތި ހަމަ  ކައިރި މުސްތަޤުބަލެްއަގއި މި މައްސަލަތައް ޙައްލު ނުވަންޏާ މީ

ވެސް ރަށްތަކުަގިއ  އެހެން  ނަާގފާނެތޯ.  ރާއްޖޭެގ  ާގތްަގނޑަކަށް  ކަމުަގއި  މި  އިތުރަށް ދެން،  ؟ ކިހާދުވަހެއް  އޭެގ 

ލަފަެއއް  އަެގ  އަޅުަގނޑުެގ  ބޭފުޅުން  ޮގތުަގއި  ތި  ދަންނަވަން  ަގބޫލުކުރައްވަންޏާއެޅުަގނޑު  ރަނަގޅޭ    ކަން  އެންމެ 

ހުރީ. އެހެންވީމާ، މިސާލަކަށް    ،މިޮގތް ހަމަ ބައެއް ރަށްތަކުަގއޭ  ތަނެއް ނޫނޭ މިއީކީއެއް.  ހުރި  ކޮންމެ ރަށެއްަގއި 

ސް މުޅި އަތޮޅަށް ޚިދުމަތްދޭ ތަނެއް. ވެއެފް.ސީ.އެސް.ސީއަކީ  ދެންނެވިހެން    މީެގކުރިން މިއި  ށ.ފުނަދޫއަށް ބަލާއިރުގަ 

އެޮގތަށް    މި ތަނަކީ ވެސް މިއީ  މުޅި ައތޮޅަށް ޚިދުމަތްދޭ ތަނެއް.ެއ  އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ބަލާއިރު ެވސް  އެހެންވީމާ،  

ށް  މަސައްކަތްކުރާނެ ތަނެްއެގ ޮގތުަގއި ހެއްދެވުން އެންމެ ރަނަގޅު ކަމަށް އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަމޭ. އޭރަށް އެއްރަށަކަ

ބޭފުޅުން އެކަން ކުރެްއވުން  ތި  މުޅި އަތޮޅަށް    އެކަނި މިނިސްޓްރީން އެ ބަޖެޓު ދެއްަވއިެގން ެއކަން ކުރެްއވުމަށްވުރެ

ބަހައްޓަަވއިެގން  ވިސްނުންފުޅު  ޮގތަކަށް  މިކަހަލަ  އެހެންީވމާ،  ަގބޫލުކުރަމޭ.  ައޅުަގނޑު  ކަމަށް  ރަނަގޅު  ،  މާ 

ތަ ހިނާގ  ދަށުން  ބެއްލުމުެގ  ޮގތަކަށް ސަރުކާރުެގ ސިޔާސަތުމިނިސްޓްރީެގ  މިކަން ވާނެ  ޮގތުަގިއ  ޕޮލިސީ  ،  ނެއްެގ 

އަޅުަގނޑު ކުރީަގއި ދެންނެވިން ލާމަރުކަޒީ ާގނޫނުެގ ދަށުން ހުރިހާ ،  ދެން  .އެދޭ ވާހަކަ ދަންނަވަން  އްވުންބަދަލުކުރެ

މާލޭަގއި   މިސާލަކަށް؟ ފަިއތޯވެސް ހުރީ އެ ކައުންސިލަކަށް އެ ނިސްބަތްވާ ތަނެއް ހަވާލުކުރެވި  ކަށްކައުންސިލުތަކަ 

ކައުންސިލުެގ ބެއްލެވުމުެގ ދަށުަގއިތޯ  . ސިޓީ  ވިްއޔާ މިނިސްޓްރީެގ ބެއްލެުވމުެގ ދަށުަގއި މިކަހަލަ ތަންތަން އެބަހުރި

ހުރީ؟ އޮތީ އެހެންތޯ  ތަނެއް  ހުރިހާ  މިކަހަލަ  ހުރީ  އިކުޅުދުއްފުށީގަ ؟ ައއްޑޫަގއި  ތަންތަން  ؟ އެހެންތޯ  މި  ނެތިއްޔާ 

ހެން ެގންދިއުމަކީ ެވސް އަޅުަގނޑަށް ަގބޫލުކުރެވޭ ޮގތުަގއި ާގނޫނީ ހަމައިން ެވސް އަދި ބުއްދީެގ ހަމައިން އެކަނި އެ

އަންނަ ބަދަލަކީ. އެހެންވީމާ، މި ކަންކަމަށް ތި މިެއއީ ކަންނޭނެގ    .ބަލާއިރު ވެސް ކުޑަކުޑަ ޚިލާފެއް އުޅޭ ކަެމކޭ

ބައްލަވަިއެގން މި  ޕޮލިސީއެްއ،    ބޭފުޅުން  ހޯއްދަަވއިދެްއވުންއަލުން  ޕޮލިސީއެއް  ލިބޭނެ  ޙައްލެއް  ރަނަގޅު  ،  ކަމަށް 

 އަވަސް މުސްތަޤުބަލެއް ހޯއްދަވައިދެއްވުން ވަރަށް ބޮޑަށް ެއދޭ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މުޙައްމަދު ރަޝީދަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތުއަރުވަން.  

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:   މުޙައްމަދު ރަޝީދުމައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު 
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ވެސް  ޝުކުރިްއޔާ.  އާދެ!   ފާހަަގކުރިހަމަ  އަޅުަގނޑު  ބޮޑަށް  އެ    އެއް  ވަރަށް  ޑެޕިއުޓީ  ފާހަަގކުރެއްވީ.  ކަމެއް 

ކަންތައްތައް  ހިމެނޭ  ތެރޭަގއި  އަދިމެންޑޭޓުެގ  ައިއއްސަ    ،  ވުޖޫދުެވެގން  ާގނޫނު  ލާމަރުކަޒީ  ޚާްއޞަކޮށް 

ެވސް ބޮޑު  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ރަށެއްެގ  ޙަޤީޤަތުަގއި   އެދުމަކީ  އެންމެ  އެ  ބަޔަކު  ހަމަ  ރަށެއްެގ  ރަށެްއ    އެ  ،އެ 

ޮގ ބޭނުންވާ  ބަޔަކު  ރަށެްއެގ  އެ  ކަންތައްތަކާއިއެދޭޮގތަށް  ކުޅިވަރު  ެއ  ހުރި    ،ތަކަށް  ކަންތައްތަްއ  ދެން 

ެއއީ އަދި  ،  ތެއް ކުރިޔަސް ެއ ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކުރާ ބަޔަކު ތިބެެގންޮގޖަމުޢިއްޔާތަކުން ހިންިގޔަސް ައދި ކޮންމެ  

ފިކުރު  ކޮންމެ  ވިޔަސްެގ  ވަކި  ކަމުަގއި  ބަޔަކަށް،  ބަެއްއ  އެކަމަކު  ކުއެކަން  ބާރުދީެގން    ފުރިހަމަ  އެ  ރުން. 

އައި  ވެެގން  ކަންކަން  މި  ވިދާޅުވެއިއެހެންނަމަވެސް،  ޑެޕިުއޓީ  ޢައްޔަނު  39  ފިރު  ެއއީކީ  ފަރާތެކޭ  ކުރެވުނީ. 

ތިބީ    އަދި ބައިވަރު ބަޔަކު ނުލާ މި،  ތިބީ  ހަމަކުރާކަށް ކުރި ކަމެއް ނޫން. އަދިވެސް ހަމަނުކޮށް އެ  39ކޮންމެހެނެއް  

މިކަހަލަ ކޮންފްލިކްޓްތަކެއް ހުރީމައޭ. އެހެންވީމާ، ޭއެގ މާނައަކީ އަސްލު އެ ހިންަގން ބޭނުންވާ ޮގތަކަށް ނުހިނިގއޭ.  

މިއޮތީ  ހިސާބުން ފެށިެގން ނުހިނާގ ސިސްޓަމަކަށް މީތި  އެ  މިހާ ދުވަހު މަސައްކަތްކުރިިއރު ވެސް މި ސިސްޓަމް  

ދެން މި ހުރިހާ އެހެންވީމާ،  .  ޔައޭހެންވިމާ، މި ކަމެއް ކުރިއަކަށް ނުއެއް ދި ވަރަށް ރަނަގޅަށް ފާހަަގކުރެިވފައޭ. އެ

އެއްބަޔަކު ުގދަނަކަށް ތަން  ،  ޖެހެނީ. ތަން ފުނޑިފައި  ަގންހިންމި  ދެ ފަރާތުން ހަމަ މި ޒުވާބެއް  ،  ކަމެއް ކުރާއިރު 

ކޮންމެވެސް    ނޫނީ،  ޅިވަރެއް ކުރަންއެހެން ކޮންމެވެސް އެހެން ކު  ވަނީބޭނުންކުރަނީ. އަނެއް ބަޔަކު އެ ތަން ބޭނުން

އެ ޖަަގހަެއްއވެސް ހަދައިެގން އެތާ ކަމެއް ކޮށްފާނެ. އެއީ އޭރަކު އެ ބާރު  އެއް ބައެްއެގ، އެކިކަހަލަ ނޫނިއްޔާ ޮގސް  

ދަށު ބާރުެގ  ބައެްއެގ  ތިބި  ހަމަ ޝާހިދު އެ  ގައިޑޮމިނޭޓުކޮށްެގން  މީތި  ކޮށްފާނެ. އެހެންވީމާ،  ވިދާޅުވާހެން   އެކަން 

އެ  އަދި ެއއީ    ޑެޕިއުޓީ  ެއްއޮގތް  ނެޭގނެ  އޭތި  ތެރެއިން  މެންޑޭޓު  ނޫނިްއޔާމު އެ  ވިދާޅުވާހެން  ެއްއޮގތް.  ހަދަންވީ 

މިހިރި  މަރާމާތުކުރުމާއި  މިހާރު  އިންނަންީވޮގތަކީ.  އެ  ެއީއ  ޮގތް  ހިނޭގނެ  މީތި  ދަށުަގއި  ބެލުމުެގ   މިނިސްޓްރީެގ 

ހަމައެކަނި ޚަރަދެއް  ކަންތައްތަކެްއެގ  ކައުންސިލަކުންނު  ހުރިހާ  ބެއަރކުރާކަށް  ހިންގާ    ނެއް ޖެހޭ  މިނިސްޓްރީން 

އެއީ އަޅުަގނޑު ދެކޭ ޮގތެއް ނޫން. މިތާނަގިއ އަޅުަގނޑުމެން މަޖިލީސް އިދާރާއެއް ހިންަގނީ މަޖިލީހުެގ  .  ތަނެއްެގ

؟ ނު ވާނީ ޖޯކަކަށްމިނިސްޓްރީން އައިސް މި ތަން މަރާމާތު ކުރަން ޖެހިޖިއްޔާ ވަރަށް ބޮޑު  މެންބަރުން. އެކަމަކު ޔޫތު

އެްއޗަކީ  އުޅޭ  ބުނަން  ބޭނުންކުރީ  ކަށްކަުއންސިލަ  ނޫނިްއޔާށް  އެލް.ޖީ.ޭއއަކަ،  މި  ތަން  ނޫނޭ  ތަން    މަޒިންމާެއއް 

ވެސް ެއ    ެއއްވެސް ޕްރޮްގރާެމއް ހިންާގނެ އެްއވެސް ވަސީލަތްތަކެއް ނޫނިްއޔާމު ެއްއވެސް ކަހަލަ ބަޖެޓެއް.  ހެދުމުެގ

ނެތި ޕްރޮ،  މީހުންނަށް  ފުރުޞަތުތައްމި  ހިންާގނެ  ނެތި  ްގރާމްތައް  އެ  ވެސް  ކޮންމެހެން  މީހުންނަށް    ކަންއެ 

ބޭނުމެއް ބޭއްވުުމެގ  އަސްލު   ؟ނެތެއްނޫންތޯ  ހަވާލުކޮށްފައި  ނަންގަވަންޖެހޭ  އެބަ  ވެސް  މެންޑޭޓު  އެހެންެވއްޖިއްޔާ 

މިހިރަ   ކައުންސިލުތަކުަގއި  އެދެންވީ  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކަމަށް ހުރި  އެލް.ޖީ.ޭއއަށް  ކުރާ  ކަންތައްތައް  ހުރިހާ 



 2021 ނޮވެންބަރު 17                  ވަނަ ބައްދަލުވުން  33 އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ

 

 

34 

 

އޯކޭ  ރަށެްއަގއި.  އެ  ރަށް.  ،  ވަންޏާމު  ބޭނުންވާ  ކުޅެން  ކްރިކެޓު  ހަމައެކަނި  ހުސް  ހުރެދާނެ  ރަށްރަށުަގއި  ބައެްއ 

ކުޅޭނީ ކްރިކެޓު  ރަށުަގއި ހުސް  ބަޔަކަށް،  ދެން.  އެހެން ކަމަށް ވަންޏާ ދެން އެ  ިއ  ލެވަލްެއއްގަ ދެން ޤައުމީ  ؛ އެ 

ޕްރޮްގރާމްތަކެްއެގ ބޭފުޅަކު    ހިންާގ  އެ  ހުރިއްޔާ  ބަހައްޓާފައި  އެސޯސިއޭޓެއް  ހުންނަ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެ  ެއ 

އް ނުވިްއޔާ ނުވީ. ެއކަމަކު ކޮންމެހެނެއް އެ ބާރުތަކުރީމަ ކުރީ،  ނޫނިއްޔާ މިނިސްޓްރީން އެދޭ ކަމެއް ކުރަން އެދޭނީ.  

ެއއީ މިބުނަން މިއުޅޭ އެްއޗަކީ. އެހެންވީާމ، މިހާރު ތިވިދާޅުވާހެން ބާކީ އޮތް    ނޫންތޯއޭ.  ވީނުދެންޏާ ނުދޭންއެޮގތަށް  

ެގނެްއސަ ޙައްލެއް  ެއއް  ކޮންމެވެސް  ހަދާނެ ކަމެްއ ނެތް. މިއަށް  މިހެން  މީހުން ޒުާވބުކުރަން  ދެ  މި  ،  ދޮޅުއަހަރު 

ވީހާވެސް ނަަގންވީ  ބާރުވެރިކަން  މީެގ  ފަރާތަކުން  ެއއް  އަވަހަކަށްކޮންމެވެސް  ސިޓީއަކަ.    ނޫން   ށްމި  ެއކަންޏެއް 

 އެކަން އަޅުަގނޑުމެންނާ   . މައްސަލައަކަށް ޙައްލެއް ެގނެސްދެްއވަންވީ ހުރިހާ  އިނދަ    ޖަވާބުދޭންވީކީ. މުޅި ޯއވަރޯލް މި

ެގނެސް އަވަހަކަށް  ވީހާވެސް  ބޭނުމެއް  ންވީދެއްވަ  ހަމަ  ވެސް  އެއްޮގތަކަށް  އަޅުަގނޑުމެން  މި ނެތް،  .    މިއަކަށް 

ބަޖެޓެ  އެއްފަރާތަކުން  ކޮންމެވެސް  އަންނަންޖެހޭނީ  ވެސް  އަންނައިރު  ހަަމޖެހިެގން.  ބަޖެޓެއް  އަބަދުވެސް  އް  ހަމަ 

ބުނާނެ   ރުކޮށް،ތަކުރާ އަޔަސް  ބަޔަކު  ތާނކުން  ކޮންމެ  މިނިސްޓްރީއަކުން  ކޮންމެ  ވެސް  ކޮންމެފަހަރަކު 

. އައީ ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީން ކަންތައްތަކެއް ނިންމާފަ  މި  ނެތޭ. އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ވެސް   ތިމަންނާމެންނަށް ބަޖެޓު

އައި މަސައްކަތްތަކާއިއިހަމަ  ހުރިހާ  ހުންނާނީ  ޖެހޭނޭ،  ރު  މިނިސްޓްރީއަކުން  އެްއ  ރިސޯސްއެއް  ހުރިހާ   ބަޖެޓާިއ 

ކަނޑަައޅަން،  ދޭން  ކައުންސިލުތަކަށް ެއޮގތަށް  އެހެންވީމާ،  މިހިރި  ޏާކަނޑައަޅާފަ.  ެއޮގތަށް    ކަންތައްތައް   މިހާރު 

  މި  އެހެންވީމާ، މިހާރުއްސުރެއެ ތަން އޮންނަންވާނީ.  . ނޫނިއްޔާމު މިނިސްޓްރީެގ ދަށުަގިއ  އޭކަނޑައަޅަން އެދެންވީ 

ބަދަލުތަކާއި   ެގމިހިރަ  އަންނަންޖެހޭ  އަޅުަގނޑުނެކަންތައްތައް  ކުރިން  ފުދޭވަރަކަށް  ،  ވުުމެގ  މިހާރުވެސް  ހަަމ 

ޑިޒިޝަންސް މި  މިކަން  ެވއްޖެ  ޕްރޮްގރާމްތަކެއްލަސްވެސް  ބައިވަރު  ެއ  ވެއްޖެ.  ލަސްވެސް  މާ  މޭކްކުރަން    ތަކެއް 

 އަނެއްހެން ބުނާނަމައިޓްސް ޓޫ، ހަމަ  ުގޅުންހުރި ކަންކަމެއްވީމަ މީތި  މި  ޚާއްޞަކޮށް ޒުވާނުންނާ ދޭތެރޭ  އައިސް،  

މޭކްކުރަންޖެހޭ ހަމަ ރައީސް އޮފީހާއި ތި ބޭފުޅުން ޓްކޮށް ޑިޒިޝަނެއް  ވަރަށް ބޮޑަށް ލޭޓް ހަމަ. އެހެންވީމާ، އިމީޑިއެ

ތިންބައި ހަމައަށް  މީހުން   ހަމަ  އަޅުަގނޑުެމންނާ  އިށީނދެެގން  ޙައްލެއް    ހަމަ   ހަމަ  އަވަހަކަށް  ވީހާެވސް 

 ެގނެސްދެްއވުން އެދެން. ެއއީ އަޅުަގނޑު އެދޭ ކަަމކީ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފުރުޞަތެއް ދޭނަން.  ފުރަތަމަ  އްޔާ އަޅުަގނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތުެގ ޮގތުަގއި ޖީހާނަށް  ޝުކުރި

 ޖީހާން. 
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 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޖީހާން މަޙްމޫދުހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

މައާދެ!   މި  ައޑުއެހުމަށްފަހު  ވާހަކަތައް  ބޭފުޅުންެގ  ހުރިހާ  މުޤައްރިރު.  އަޅުަގނޑަށް    އިްއސަލައިގަ ޝުކުރިއްޔާ 

މުޤައްރިރު މައްސަލަިއަގ،  ފެންނަނީ  ލެވަލަްގއި  މި  ޕޮލިސީ  އަންނަނީ  ނެރެދެެވން  މި   އިޙައްލު  އޮފީހުން  ރަީއސް 

އެ ބޭފުޅުން  ޚުދު  ނެރެދެއްވާ ޑައިރެކްޝަނަކުން ކަމަށް. އަޅުަގނޑަކަށް ަގބޫލެްއނުކުރެވޭ މި ކޮމިޓީއަކަށް ެވސް އަދި  

މި ވެސް  މި   އަށްއަމިއްލަައކަށް  އަދި  މައްސަލައަށް.  މިއޮތް  ދިމާވެފައި  މި  މިވަުގތު  ނެރެދެވޭނެހެންނެއް  ޙައްލެއް 

ވެސް ނޫން ާގނޫނަކުން.    މައްސަލަެއއް   ވެސް  ލުކުރެޭވނެ މައްސަލައެއް ނޫން. ޙައްލުކުރަންޖެހޭާގނޫނަކުން ވެސް ޙައް

ދެކެވުނު  މި  މިހާރު  ބޭނުންވޭ  ހުށަހަޅާލަން  އަޅުަގނޑު  މުޤައްރިރު  އިއްޒަތްތެރި  ފެންނަނީ  ައޅުަގނޑަށް  އެހެންވީމާ، 

،  އެއްބަސްެވވޭ  މި  ށް ެވސް އަދި މި ބޭފުޅުންނަށް ވެސްވާހަކަތަކުެގ އަލީަގއި މި މަްއސަލައިެގ ޙައްލު ކަމަށް ކޮމިޓީއަ

ރެކޮމެ ަގބޫލުކުރެޭވ  ވެސް  ޒިންާމވާއެންމެނަށް  މިކަން  ޮގތަށް  ޔޫތުންޑޭޝަންސްތަކެއްެގ  ޖެހެނީ  މި  މިނިސްޓްރީ   ން 

ރެކޮމެ  ޔޫތު  ،ކަމަށްވާތީ ކޮމިޓީެގ  ބޭފުޅުންނަށްމިނިސްޓްރީއަށް  ހުރިހާ  ޮގތުަގއި    ވެސް   ންޑޭޝަންސްެގ 

ކަންތައްތައްފެނިވަ ފޮނުްއވަން،  ޑަިއަގންނަވާ  ކަންތައް  ފެނިަވޑަިއަގންނަވާ  ޮގތުަގއި  ފޮނުއްވުމުން .  ޙައްލު  އަދި 

 ޕޮލިސީ ޙައްލެއް ީވހާވެސް ައވަހަކަށް ނެރެ   އަށްއުއްމީދުކުރަނީ ރައީސް އޮފީހާ ވާހަކަދަްއކަިއެގން މިއަޅުަގނޑުމެން  

  އެ ދިމާލަށް ދަތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާލަން އަޅުަގނޑު ބޭނުންވޭ. . އެޮގތަށް މައްސަލަ ޙައްލުކޮށްދެްއވުމަށްދިނުން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޢީ.އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  މުޙައްމަދު ރާޢީމަކުނުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ހުށަހެޅުމަށް   މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ައޅުަގނޑު  ކަމަކަށް  ދެންފުރަތަމަ  ފާހަަގކޮށްލަން  ،  ތާއީދުކުރަން.  އަޅުަގނޑު 

މި ދެން އެލް.ޖީ.އޭއިން ވެސް ވިދާޅުވެއްޖެ މަްއސަލަެއއް ނެތް ،  ޅުވި ޮގތަށް ދެންމެއަކު ޙުސައިން ވިދާ،  ބޭނުންވަނީ

ކައުންސިލަރު ސްޕޯޓްސް  އަޅުަގނޑުމެން  އަސްލުކުރީ  ޢައްޔަނު  ޚާްއޞަކޮށް  ކަމަށް.  ސަރުކާރުެގ    މިފަހަރު  މި 

މަޤްޕޮލިސީ ޭއެގ  އެކަމަކު  އަސްލު.  ބޭނުމެއްަގ  ބޮޑު  ވަރަށް  ހާސިލެއްނުވޭ.  އެްއެގ  މިއޮތް   ދެން،ޞަދެއް  ކުރިއަށް 

ތެރޭ  ދޮޅުއަހަރު   އަހަރެްއވަރު  ފެދެ  ބޮޑަށް  ައސްލު  ދެކޭޮގތުަގއި  ޭއެގ  އިލްއަޅުަގނޑު  ދާނީ  ައޅުަގނޑުމެން  ެވެގން 

އްޙަތު މި ެއއްޗެއް އަސްލު ޯވކެއް ނުކުރި.   ދުޅަހެޔޮ ހަށިހެޔޮ ޞިއަޅުަގނޑުމެން މި    އެ ބޭފުޅުން ނެރިެގން  .ސަބަބުން
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މިހާރު ތަންތަނު  އެއީ  ިގނަ  މަްއސަލަތަކުަގއި  ބޮޑު  ޭގަގއުޅެނީ.    ަގއިވެސް  ތިބީ.  އި  އެއްބަޔަކު މުސާރަ ނަަގިއެގން 

މިއޮތީ ކުރެވޭނެ ޮގތަށް މި ތަނުަގއި މެންބަރުން މި ވިދާޅުވަނީ.   މިކަންއަސްލު  ަގިއ ތިބީ.  ސަސްޕެންޑު އަނެއް ބަޔަކު  

މިކަން މީތީެގ  ކުރެވޭނީ.    އެޮގތަށް  ވިދާޅުިވޮގތަށް  ޙުސަިއން  ދެންމެއަކު  އަޅުަގނޑުެމންނަށް،  އެހެންނޫނިއްޔާމު 

ބޭފުޅުން އުޅެނީ ރޭަގނޑު    ނިންމުމަށް ދާއިރު ދަނީ.  ނެެގޓިްވކޮށް ވަރަށް ޯގސްކޮށް  ިގނަ  ބުނާހެން ޕޯޑިއަމުަގއި  މި 

ޮގ ހީވާ  އަޅުަގނޑަށް  ތިބުމަށްވުރެ  މިޮގތަށް  އެހެންވީމާ،  އުޅެނީ.  އެ  އަރަިއެގން  ދެކޮޅަށް  ދެންމެއަކު  ަގޑީަގއި.  ތުން 

އިއް ކުރަހަމަ  އެތެރެ  މިތާ  އަޅުަގނޑުމެން  ދެން  އަޅާފައި،  ޮގތަށް  ހުށަހެޅުއްވި  މެންބަރު  ކަމެއް ޒަތްތެރި  ންޖެހުނު 

އަޅުަގނޑުމެން ކުރާނެ އެ ކަންތައް ކުރަން. މިއީ ފެއިލެްއެވެގން، އަސްލު ޔޫތު މިނިސްޓްރީއަށް ވެސް މީެގ ސަބަބުން  

އެބަ ެގއްލުންވޭ. އަޅުަގނޑުެމންނަށް ޚާއްޞަކޮށް ރަށްރަށުަގއި މި ހިންާގ، ހަމަ މި ހިންާގ ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލަރު  

މިކަން ކުރެެވން އެބައޮތް. އަޅުަގނޑަށް  ؛ ވެސް ވަނީ. އެހެންވީމާ، މިއީ ައޅުަގނޑު ވެސް މި ލީ މަޤްޞަދު ހާސިލު ނު

ހަމަ މިހާރުން މިހާރަށް ވެސް އެ ހުށަހެޅުނު ޮގތަށް ބަލަިއެގން ކޮށްފިްއޔާމު، ކުރިއަށް މި އޮތް ދޮޅުއަހަރު ތެރޭަގއި 

ެގއްލުނު   މިދިޔަ  ހަމަ  މީެގ  ޕޮޒިޓިވް  3އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މާ  ެވސް  އަހަރު  އަޅުަގނޑު  ކަމަށް  ނެޭގނެ  ކޮށް 

 ފާހަަގކުރާތީވެ އެކަން ފާހަަގކޮށްލީ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ދެން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖީހާން ހުށަހަޅުއްވައި ރާީއ ތާއީދުކުރެްއވި ހުށަހެޅުން 

މެންބަ ދެ  ތިއްބެވި  ދެން  ހިތުން  އެއަށް  އަޅުަގނޑު  ބުނެފި  ނަމަވެސް  ކައިރީަގއި ސިއްރުން  އަޅުަގނޑު  ރުން ވެސް 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ހަމަ  ދެން  އެއީ  ނެތީމަ  ބޭފުޅަކު  ެއްއވެސް  އިޢުތިރާޟްކުރާ  އެހެންވީާމ،  ވާހަކަ.  ތާއީދުކުރާ 

މިޓީެގ ހަމަ މައިަގނޑު  ފާސްވެފައި އޮތް ހުށަހެޅުމެްއ ޮގތުަގއި އަޅުަގނޑު ނިންމާނީ. ދެން އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ިމ ކޮ

ސަރުކާރުން   އަސްލު  ތަންތަނުން  އެ  ރަނަގޅުކޮށްފައި  ހިންުގން  މިހާރަށްވުރެ  ސެންޓަރުތައް  ޔޫތު  މަޤްޞަދަކީ 

އެކްސްޕެކްޓްކުރާ ނަތީޖާ ނެރެޭވނެ މަަގކަށް ކަންކަން ެގންދިުއން. އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަން ައދި އަޅުަގނޑުމެން މިހެން 

ޔަސް ެއކަމެއް ޙައްލެއް ނުވާނެ. އެހެންނަމަވެސް، ދެން އެކަން ޙައްލުކުރުމަށް މި ކޮމިޓީއަށް  ތިބެ މިތާ ވާހަކަދެއްކި 

ވެސް   މިނިސްޓްރީއަށް  ޔޫތު  ފޮނުވާނަން  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން  އެއްޮގތަށް  ހުށަހެޅުމާ  ެއ  ދެންމެ  ފެންނަޮގތެއް  ވެސް 

އެހެންނަމަވެސް، އިނޭގތޯ.  ވެސް  ޕޮލިސީ އަޅުަގނޑުމެންނަކީ    އެލް.ޖީ.ޭއއަށް  ސަރުކާރުެގ  ޙާލެްއަގއި  އެްއވެސް 

ެއޮގތުން   އެހެންވީމާ،  ރޯލެއް.  މޮނިޓަރިންގ  ސަރުކާރުން  ޮއވޭ  މަޖިލީހުަގއި  ރަްއޔިތުންެގ  ނޫން.  ބައެއް  ކަނޑައަޅާ 

ފެންނަ   އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ސާފުކޮށް  މަޢުލޫމާތު  ކަންކަން  ޝަކުވާތަކުެގ  މިކަހަލަ  އަންނަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 
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ޔޫތު  ރެކޮމަންޑޭޝަ އަޅުަގނޑު  ހަމަ  ކުރިން  ނިންމާލުމުެގ  ކޮމިޓީ  އެހެންވީމާ،  ދެވޭނީ.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ނެއް 

ކަެމްއ   ބޭނުންވާ  ފާހަަގކުރަން  ބޭފުޅުން  ތި  ދެން  ުގޅިެގން  މިކަމާ  ވެސް  އެލް.ޖީ.އޭއަށް  ވެސް  މިނިސްޓްރީއަށް 

ފާހަަގކޮށްލަން ހަމަ  އަޅުަގނޑު  އަދި  ދޭނަން.  ފުރުޞަތު  އަދި ފާހަަގކުރަން  ޕޮލިސީ  ޮގތަކަށް  ވަކި  ބޭނުން   

ބަދަލުެގންނަންޖެހުނުކަމުަގއި ިވޔަސް ބަދަލުެގންނަންދެން ވެސް ޚާއްޞަކޮށް ހަމަ މި ފުނަދޫެގ މި މަރުކަޒު ވެސް ހަަމ 

ކީ  ރަނަގޅަށް ނަތީޖާ ނެރެޭވ މަރުކަޒެްއެގ ޮގތުަގިއ ހިންޭގނެ ޮގތަކަށް ތި ބޭފުޅުން ވީހާ އަވަހަކަށް ކަންކަން ކޮށްދިނުމަ

ެއއްކޮށް ކުރިއަށްދިޔަކަމުަގއި ވިޔަސް، ނޫނީ  ހަމަ މި ކޮމިޓީެގ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެއް. އަދި މިހާރު އޮތް ޕޮލިސީއާ 

ޕޮލިސީއަށް ބަދަލު ެގނައިކަުމަގއި ިވޔަސް، ޔޫތު ސެންޓަރުތަކުން ޖުމުލަޮގތެއްަގއި ހަމަ ޒުވާނުންނަށް ޓަކައި ވަރަށް 

އަކަށް ޓަކައި މުހިންމު ކަންތައްތަކެއް ކުރަންޖެހޭ ތަންތަން ކަމަށްވާތީ، އެ ނަތީޖާ މުހިންމު ކަންތައްތަކެއް، ކޮިމުއނިޓީ

ފަހު   އެހެންވީމަ  އަޅުަގނޑު  ފުރަތަމަ  އިނޭގތޯ.  ުއއްމީދެއް  ވެސް  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ދިއުމަކީ  ހާސިލުވެެގން 

 ފުރުޞަތެއްެގ ޮގތުަގއި ޔޫތު ިމނިސްޓްރީއަށް ފުރުޞަތުދޭނަން. 

 

ޔޫ އޮފް  އެންޑް  ،  ތުމިނިސްޓްރީ  ޖެނެރަލް  މްއެކޮިމއުނިޓީ  ސްޕޯޓްސް  ޑިރެކްޓަރ  ޒަކީ ޕަވަރމަންޓުެގ  ޢަލީ 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

މަޢުލޫމާތެއް  ހަމަ  ޝާހިދަށް  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ފުރަހަމަ  އެންމެ  ހަމަ  ައޅުަގނޑު  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

އަރުވަން އިނޭގތޯ. އެ ސަޖެސްޓްކުރި ޮގތަށް އަތޮޅުެގ ސެންޓަރެއްެގ ޮގތުަގއި އިނޭގތޯ، އެ ޕޮލިސީ ވަރަށް ބޮޑަށް މި 

ފުރުޞަތު ރަށަކަށް  ކޮންމެ  ެއއީ  ބަދަލުވެފަ.  ކުރިއަށް އޮތީ  ލެވެލްއެްއަގއި  ެއްއ  ާގއިމުކޮށް  ސެންޓަރެއް  އެބައޮތް   

ެގންދަން. އެހެންވީމާ، މިހާރު އަދި ކަނޑަެއޅިފައެއް ނެތް އެއް ތަނަކުން މުޅި އަތޮޅު ހިންުގމަށް. އެހެންވެއްޖެއްޔާ  

 އެބަހުރި. އެހެންެވއްޖެްއޔާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ހެދެނީ، އެީއ ބަެއއް އަތޮޅުތަކުެގ ިގނަ ރަށްރަށުަގއި ޔޫތު ސެންޓަރު

ދެން ހަދާނީ ކިހިނެއްތޯ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް ވެސް ަގބޫލުކުރެވޭ ޮގތުަގއި ޙައްލަކީ ހަމަ ޕޮލިސީ ލެވެލްަގއި މި  

ތާރީޚަށް  ހަމަ  ައޅުަގނޑު  ދެން  ކޮބައިތޯ.  މޮޅު،ފަސޭހަޮގތަކީ  އެންމެ  ކުރެވޭނެ  ކަންތައްތައް  މި  ވާހަކަދަްއކަިއެގން 

ކުރިން ޖެހިލަން   ހަވާލުކުރުމުެގ  ކައުންސިލުތަކަށް  އިނޭގތޯ  ކުރިން  މީެގ  ދަންނަވައިލާނަން.  ހަމަ  ވާހަކަކޮޅެއް  ކުޑަ 

ކައުންސިލާ  ކައިރިން  ަވރަށް  ރަްއޔިތުންނާ  ހަމަ  އައީ  ޚިދުމަތްދެމުން  ސެންޓަރުތަކުން  މި  ައޅުަގނޑުމެންެގ  ވެސް 

ކައު  ުގޅިެގން. އޮޕަރޭޓްކުރާނީ  ބަޖެޓު  ކައުންސިލާ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ރޭވިެގންދާނީ  ޕްރޮްގރާމެއް  ހުރިހާ  ންސިލުން. 

ެގންނަން.  އެބަ  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން  ބޭނުންތައް  ކައުންސިލުެގ  ކުރިން  ފެށުމުެގ  އަހަރު  ކައުންސިލުެގ  ުގޅިެގން. 

ންެގ ހަަމ  އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ޚިދުމަތް ކައިރިން ނުދެިވެގންނެއް ނޫން. އެހެންނަމަެވސް، ައޅުަގނޑުމެ
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ބުރެކޭ   ޓެސްޓު  ޙަޤީޤަތުަގއި  ހަމަ  ލާމަރުކަޒީ  ބަދަލު  އަިއ  މި  ސަރުކާރުން  ހަމަ  ބޭނުންވީ  އޭރު  ބުނީ  މި  ކޮށްލި، 

އެއީކީ   ފެންނަނީ  މި  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ިމއަދު  އެކަމަކު  ހެދުންކަން ވެސް.  އެހެން  ކަންނޭނެގ  ރަނަގޅު  ބުނެލަން 

ޮގތަކަށް މަސައްކަތެއް ނުކުރާނެ. އެއީ ހެލްތު ސެންޓަރުކަމުަގއި ވީނަމަވެސް  އެޮގތަކަށް އެްއވެސް މުައއްސަސާއެއް އެ

އެހެންނޫނީ އަޅުަގނޑުމެން ޖެހޭނީ އެހެން ހުރި ހުރިހާ ތަނެްއ ހަވާލުކުރަން ރަށު ކައުންސިލުތަކަށް. އެކަެމއް ނުވާނެ 

ނޭގތޯ ހަމަ ވާހަކަދައްކައިެގން މިކަން  އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖީހާން އެ ހުށަހެޅުއްވި ޮގތަށް އި

ކުރެވޭ ޮގތަށް އަންނަން އެބަޖެހޭ. ޙަޤީޤަތަށް އަދިވެސް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ އަޅުަގނޑުމެންެގ މަސައްކަތް އެންމެ 

 ފުރިހަމަޔަކަށް އަދައެއް ނުކުރެވޭ އިނޭގތޯ. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

ޔޫތު އޮފް  އެންޑް  ،  މިނިސްޓްރީ  ޙުސައިން މްއެކޮމިއުނިޓީ  ސްޕޯޓްސް  ސެކްރެޓަރީ  ޕަރމަނަންޓް  ޕަވަރމަންޓުެގ 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޝަރީފް 

ބަލާއިރު،   މަސައްކަތްތަކަށް  އޮތް  ކޮށްފައި  ކުރިން  ހަމަ  މިހާރު  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  އިނޭގތޯ.  ޝުކުރިްއޔާ  އާދެ! 

ެއއާ ބަދަލުކުރެވި،  ކައުންސިލުތަކަށް  މިހާރު  މިހިރީ  ދެންނެވި ސެންޓަރުތައް  މި  ވެސް  މިހާރު  މުވަްއޒަފުން  ެއއްކޮށް 

އެ   އަލުން  ދެން  އެހެންވީމާ،  ތެރެއަށް.  ރަޖިސްޓަރީެގ  ކައުންސިލުެގ  ބަދަލުކުރެވިފަިއ  ތަންތަނަށް  އެ  ހަމަ 

ދެން  އެއާެއއްކޮށް  ދެން،  އިނޭގތޯ.  ކަންތައްތަކަކަށްވާނެ  ބޮޑު  ވަރަށް  ވެސް  އެއީ  ޖެހެންޏާ  ކުރަން  މަސައްކަތްތައް 

މެ އިއްޒަތްތެރި  ހުރިހާ  ދެންމެ  ހަމަ  ކައުންސިލަރުންނަކީ  ސްޕޯޓް  އަސްލު  ފާހަަގކުރެްއވިހެން،  އެ  ރާޢީ  ންބަރު 

އެ  ރަށަކަށް  ހުރިހާ  ުގޅިެގން  ކަންތަކާ  ކޮިވޑު  ެއކަމަކު  ދެން،  ސަރުކާރުން.  ޭއރު  ހަމަޖެއްސެވި  ރަށަކަށްހެން 

ރަށްރަށުަގއި   ބައެއް  ުގޅިެގން  ކޮވިޑާ  ދެން،  ޮގތެްއނުވި.  ނެޭގ  ހިންޭގ  ކައުންސިލަރުން  ވެސް  ޕްރޮްގރާމްތައް 

ކުރިމަްއޗެއް  ވެސް  ކުދިންނެއް  އެކަށީެގންާވ  އެކަމަށް  ރަށްރަށުން  ބަެއއް  އިޢުލާނުކޮށްެގން  އަދި  ދެން،  ޮގތެއްނުވި. 

ނުލި. ދެން އެހެންވީމާ، ވަކި ހިސާބަކުން މި ީވޮގތަކީ، ފިނޭންސުން އެ މަޤާމުތައް އެ ަވުގތަށް ހޯލްޑުކުރެްއވީ. ދެން  

ިމ ހޯލްޑުކުރެ ަވޒީފާތަކަށް ކުދިންނެއް ނުލިބޭ. އެހެންވީމާ، އެ ތަންތަން  ްއވީމަ މިހާހިސާބަށް ބައެއް ތަންތަނުން އެ 

މައްސަލަތަކެްއ   ހަމަ  ކެޕޭސިޓީ  އެ  ހިންުގުމަގިއ  ވެސް  ޕްރޮްގރާމް  ެއ  ައސްލު  ނަމަެވސް،  ހުރި  ހުއްޓިފަިއ  ވަުގތު 

މިނިސްޓްރީން ބެލެހެއްޓިވަރަށް ެވސް އަޅުަގނޑަށް ހިެއއްނުވޭ  ބޮޑަށް ފާހަަގކުރެވެނީ ކައުންސިލުތަކުަގއި ހުރި. އެއީ  

އެ ކަންކަން ވެސް ޮގްއސާނެހެން ރަނަގޅަށް އިނޭގތޯ. މިހާރު ދަނީ ވަރަށް އަސްލު ދެރަަވރުކޮށް ޙަޤީޤަތުަގއި ވެސް.  

ސް ެއއީ  އިނޭގތޯ.  ެއވަރަކުން  ނުލަން  ހުްއޓައެްއ  އަދި  މަސަްއކަތް  ައޅުަގނޑުެމންެގ  އެކަމަކު  ޕޯޓްސް  ދެން، 

މާލެ  ކައުންސިލަރުން  ސްޕޯޓްސް  ޓްރެއިނިންގއަށް  އެ  ތައްޔާރުކޮށް،  ޕްރޮްގރާމްތަކެއް  ވެސް  ކައުންސިލަރުންނަށް 
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ެއ   ލެވެލްއަށް  އަނެއް  ލެވެލްިއން  ެއއް  އަދި  އޮތީ.  ޮގތަށް  ކުރިއަށްެގންދާ  ތަމްރީނު  ެއ  މީހުންނަށް  އެ  ެގނެސް، 

ސިޓީ އިތުރުކޮށްފިްއޔާ ރަނަގޅުވެދާނެހެން ހީވޭ. ބޮޑަށް މި މައްސަލަ ދިާމިވ  ތަމްރީނުތައް އިތުރުކޮށް، އެ ީމހުންެގ ކެޕޭ

ވިސްނުމުެގ   ޕޮލިޓިކަލް  ވަރަށް  ކުދިންނަކީ  އައި  ހޮވިެގން  ތަންތަނަށް  އެ  އަސްލު  ފާހަަގކުރެވެނީ  ވެސް  ކަމަށް 

މައްސަ ކޮލިޓީ  ލީޑަރޝިޕް  މީހުނެްގ  އެ  ދެން  ފާހަަގކުރެވުނީ.  ބޮޑަށް  ޮގތަށް  އެބަހުރި.  ކުދިންތަކެއް  ވެސް  ލަތައް 

އެކަމަކު ބައެއް ކައުންސިލަރުން، ހަމަ ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލަރުން ހަމަ ވަރަށް ރަނަގޅަށް ޕްރޮްގރާމްތައް ެގންދާކަން 

ވެސް   އަންހެންވެރިން  ހަމަ  މިހެން  ޒުވާނުންނާ،  ހަމަ  އަދި  އާބާދީއާއި  ދުވަސްީވ  ހަމަ  ރަށުެގ  ެއއީ  ފާހަަގކުރެވޭ. 

ެގންދޭ. ވަރަށް ބޮޑަށް އެމްޕަ ކާމިޔާބުކޮށް އެބަ  ވަރކޮށްެގން ހަމަ ޕްރޮްގރާމްތަކެއް ހަަމ ބައެްއ ރަށްރަށުަގއި ވަރަށް 

އެބަހުރި.  ވެސް  ތަންތަން  ނުހިނާގ  ކަމެއް  އެްއވެސް  ހަމަ  ދަނީ.  ދަށްކޮށް  ަވރަށް  ތަންތަން  ބަެއއް  އެކަމަކު 

 . އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު އެކަން ފާހަަގކޮށްލަން. ޝުކުރިްއޔާ ިއނޭގތޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އެލް.ޖީ.އޭ، ފަހު ފުރުޞަތެްއެގ ޮގތުަގއި.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ލަޠީފް ން މަތު އަފްޝާޠިލޯކަލް ަގވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީެގ ޗީފް އެްގޒެކެޓިވް އޮފިސަރ ފާ

ހުށަހެޅުއްވުމަށް.   ހުށަހެޅުއްވި  ޖީހާން  އެމް.ޕީ  ތާއީދުކުރަން  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަޅުަގނޑު  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް ހީަވނީ ޕޮލިސީ ލެވެލްއެއްަގއި އަޅުަގނޑުމެން ޑިސިޝަނެއް ނެޭގނެ ކަންތައްތައްހެން. ދެން  

އަޅުަގނޑު މިނިސްޓްރީއާިއ،  ޔޫތު  ހަފުތާ  އެހެންވީމާ،  އަންނަ  މި  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  އޮފީހާ  ރައީސް  މެންނާއި، 

ތެރޭަގއި ވީހާ ވެސް އަވަހަކަށް ބައްދަލުކުރުން ކަންނޭނެގ އެންމެ އަވަހަށް އަޅުަގނޑުމެން ކުރަންވީ ކަމަކީ. ދެން، 

ޝަންސްެގ ޮގތުަގިއ ތި އޭެގ އިތުރަށް ހަމަ އެމް.ޕީ ޖީހާން ފާހަަގކުރެްއވިހެން، ވަރަށް ރަނަގޅު ކޮމިޓީެގ ރެކޮމެންޑޭ

ބޭފުޅުންނަށް މި ޑިސްކަޝަނުން ފާހަަގކުރެްއވުނު ކަންތައްތަކެއް ވެސް ހުށަހެޅުއްިވއްޔާމު. އޭރަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

އެާއއެކީަގއި އިށީނދެެގން ވާހަކަދެއްކޭނެ ދެއްތޯ މި ކޮމިޓީެގ ލަފަޔަކާ ވެސް އެކީަގއި. ެއީއ އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން  

 ންކޮޅަކީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.  ބޭނުންވާ ތަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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ވެސް   ބޭފުޅުން  އެލް.ޖީ.އޭެގ  ވެސް  ބޭފުޅުން  މިނިސްޓްރީެގ  ޔޫތު  ހަމަ  ޝުކުރިއްޔާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އާދެ! 

މައްސަލަ ވަރަށް އަވަހަށް ހުރިހާ  އަޅުަގނޑުމެންނާ އެއްކޮށް ތި ހޭދަކޮށްދެއްވި ަވުގތުކޮޅަކަށް ޓަކައި. ދެން ހަމަ މި  

އަޅުަގނޑުމެން    މެންބަރުންނަށް ވެސް ސާފުެވްއޖެ ދެން މައްސަލަ ދިމާވަނީ ކީއްެވެގން ކަން ވެސް. ދެން ެއހެންވީމާ،

ރެކޮމެ ކޮމިޓީެގ  ައޅުަގނޑުމެން  ނިންމޭތޯ އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ  ތެރޭަގއި  ހަފުތާ  އަންނަ  ންޑޭޝަންތަކެއް 

މި ބޮޑަށް މަސައްކަތްކުރާނަން.  ވަރަށް  ނިންމައިލީ.  މި  ބައްދަލުވުން  ކޮމިޓީެގ  މިއަދު  އަޅުަގނޑުމެން  ހާހިސާބުން 

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

_______________ 


