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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބަލާ ކޮމިޓީއަށް ވަަޑިއގެންދެްއވި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  ސަރުކާުރ މަސްއޫިލއްޔަތު އަދާކުރާ މިްނވަރު `. 

 އްޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްލަޠީފް ކޮމިޓީއަށް ވަަޑއިގެން ިތްއބެވީ ދިއްދޫ ދާއިާރގެ ޢި މިަވގުތު މި ޝުކުރުދަންނަވަން.

މުޙައްމަދު އަދި އުނގޫފާރު ާދއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޖައުފަރު ދާއޫދު، ހުޅުމީދޫ ާދއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު 

ތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު، ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މުޙައްމަދު ޝާހިދު، ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތް

މް އަޙްމަދު، ހޯރަދުށީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްހާމެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އަދި ަދނގެތި ދާއިާރގެ 

ނޑު ވިލުފުީށ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު. އާދެ! މިއަދު  މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް އަދި އަޅުގަ

މެންބަރަކު މަޖިލީހުގެ  3ކޮމިޓީގެ ބަްއދަލުވުމެއް ބޭްއވީ އެމް.ޑީ.ީޕައށް ނިސްބަތްވެވަަޑިއގަންނަާވ  އަޅުަގނޑު މި

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހަޅާފައި އޮތް މައްސަލައަާކއި ުގޅިގެން އަްއޑޫަގއި އަދި ފުަވއްމުލަކުަގިއ  323ގަާވއިދުގެ 

ނިޒާމްގެ ދަުށން ޚިދުމަތް ދެމުންދާ އެމް.ވީ.ކޭ ކުންފުނިން ދޭ ޚިދުމަތާއި ދޭތެރޭގައި ކަންޮބޑުވުެމއް ދަތުރުފަތުރުގެ 

ކޮމިޓީން  ގުިޅގެން މި ހުށަހަޅާފައި އޮތް މައްސަލައަކާެދއްވުމަށް އެދި މިކޮމިޓީައށް މައްސަލަ ބައްލަވައި އޮެވގެން މި

އިކޮނޮިމކް މިނިސްޓަރާއި އަދި އެމް.ީވ.ކޭ ބޭފުޅުންނާ އެުކގައި އެކަމާ  ނާއި އަދިމިދެންނެވި އަްއޑޫ ަކއުންސިްލގެ ބޭފުޅުން

އާދެ! ައއްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިްލގެ މެންބަރުންނާއި، އިކޮނޮމިކް  .ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްަލން ބޭނުންވާތީވެ

ކޮށްލަން ޢިއްޒަތްތެރި އެކުގައި ަބއްދަލު ބައި މީހުންނާ 3ޓްރީގެ ބޭފުޅުންނާއި، އެމް.ވީ.ކޭގެ ބޭފުޅުންނާ މި މިނިސް

އް މިބައްދަުލވުމަކީ. ވެގެން ާބްއވާ ބަްއދަލުވުމެޅުއްވާފައިާވތީވެ ެއ ބޭފުޅުންނާ ބައްަދލުކޮށްލަންމެންބަރުން ހުށަހަ

ނޑުމެން ޢަމިަބއްދަލުވުން ެގންދިޔުމުގެ ކުީރގަިއ ައޅުަގނޑު ަގސްދުކު، އެހެންވީމާ މަލުކުރާ ރަނީ ކުރިްނ ެވސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ެދވިފަިއ ްށ ގެންދަން. އެީއ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ުކރިން އަުޅގަގެ ބައްދަުލވުްނ ކުރިއަމިޓީ ގޮތަށް މިކޮ

. އެހެންނަމަވެސް މިއަދު ވަުގތު އޮތްގޮތުން އަދި ވޯަޓާކިއ މިނިޓު 2ދެން ދެވަނަ ފުރުޞަތުގައި  .މިނިޓު 3އޮންނަނީ 

ނޑުމެން ތި ޢި ހިންމު ބިލެއްގެ މަސައްކަތް އްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މު ކައިިރވެފައި އޮތުމާިއއެކު ައދި އަޅުގަ

ނޑަްށ ެވސް ޤަބޫލުކުެރވޭތީ ފުރަތަމަ ކޮންމެ ކުރިއަ ޢިއްޒަތްތެރި ށްދާތީެވ ެއއަށްވުެރ ަވުގތު ކުޑަކުރަްނ ޖެހޭ ކަމަށް ައުޅގަ

ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ން ފުރުޞަތު އަރުވާފައި ދެވަނަ ފުރުޞަތުގައި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މިނިޓު 2މެންބަރަކަށް 

ނމިނިޓު 3ކަމަށްވެއްެޖއްޔާ  ޑުމެންނަށް މިއަދު ގެ ފުރުޞަތެއް އަރުާވގޮތަށް. ެއހެންނަމަވެސް އެއް ފުރުޞަތު އަޅުގަ

ނަޑށް ހީވަނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިކަންތައް ތަންކޮޅެއް ނިންމާލެވިއްޖެ ، ފަޭސހަވެގެންދާނެހެން. އެހެންވީމާއްޔާ އަުޅގަ

ފުރުޞަތެއް މިއަދު އަުރވާނީ.  މިނިޓު 2ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރަކަށް ރާޟް ނުކުރާ ކަމަށްވަންޏާ ކޮންމެ އެގޮތަށް އިޢުތި

ނޑުމެންނަށް މިކަން ނިންމާލެވޭކަްށ  ދެން ސީދާ ސީދާ ޕޮއިންޓަށް ގޮއްސި ކަމަްށވަންޏާ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އަުޅގަ

ނޑު މިކަްނ  ގެން އެބަބޭފުޅުން މިހާރު ވަޑައި މާގިނަ ވަގުެތއް ނުނަގާނެހެން. އެ ިތއްބެވި. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ށްދާނެ ގޮތް މިދެންނެވީ. ދެން މިހާރު އަޅުަގނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ މިހާިހސާބަށް އަިއއިރު ަމއްސަލަ ކުރިއަ



  

މުޙައްމަދު މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ،ބޭފުޅަކު މިހާރު 2ހުށަހެޅުއްވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެިއން 

 އެ، ވަގުތު ވަަޑއިގެންފި. އެހެންވީމާނާ ވެސް މި ރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ރޮޒެއިއަްއޑޫ މީދޫ ާދއިފަލާޙް އަދި 

ނޑުމެން ދަ ޓީއަކީ ސަރުކާުރ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުާރ މި ކޮމި )ވަގުުތކޮޅަކަށްަފހު( ންނަވާލަން.ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަ

ޓީގައި ހިމެނިަވޑަިއގަްނނަވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ތަޢާރުފުނުކުރިއަސް ވެްސ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ. މި ކޮމި

ބޭފުޅުންނަށް އައު މޫނުތަކަކަށް  މިނިސްޓަރަށް އަދި އެމް.ވީ.ޭކގެ ޝަފީޤް އަދި އައްޑޫ ސިީޓ ކައުންސިލުގެ މޭޔަރު މި

ނޑަށް ހީަވނީ. އެހެން ނޑު މާބޮޑަށް ތަޢާރުނުވާނެހެން އަުޅގަ ށް ދާކަށް ބޭނުމެއްނުވާނެހެން ހީވަނީ. ފަކަވީމާ، އަުޅގަ

ވަަނ މާއްދާެގ ދަށުްނ  323އެހެންވީމާ، ިމއަދު މި ކޮމިީޓއަށް ހުށަހެޅިފައި އޮތް މަްއސަލައަކީ މަޖިލީހުެގ ަގވާއިުދ 

ޅިގެްނ ގު  ށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަަލއަކާމެންބަރަކު ހު 3އަްއޑޫަގއި ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމާ ބެހޭ ގޮތުން 

 ގުޅުން  ެއއް ބަްއދަލުވުމެއްަގއި މިކަމާމިކަން ހިނގަމުންދާ ގޮތާ ބެހޭ ގޮތުން މިކަން މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްލަންވެގެން 

ން ބޭނުންވާތީވެ ެއގޮތަށް ެއ ފަރާތް ހާޒިރުކޮށްގެްނ އެކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރުން ސުވާލުކޮށްލަ 3ހުރި 

ައއްޑޫ ސިޓީ ަކއުންސިލު ައދި އެމް.ވީ.ކޭެގ ޢިްއޒަތްތެިރ  ،ން އަދި ިއކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރވަތު ޤަބޫލުކުރަްއަވއިގެދަޢު

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ބޭފުޅުން ވަޑަިއގެންނެވީތީ ަވރަށް ބޮޑަށް އަޅުަގނޑުމެން ޝުކުރު ދަންނަވަން. މިވަގުުތ 

ޓް މިނިސްޓަރ އަޙްމަދު ފާރިޝް މައުމޫނު. ވަަޑއިގެން މިތިއްެބވީ މިނިސްޓަރ އަދި ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ، ސްޓޭ

އަދި މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ މުޙައްމަދު އަނީސް އަދި އަްއޫޑ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މޭޔަުރ 

 ޠައްޔުބު ައދި އެމް.ވީ.ޭކގެ ފަރާތުން އެ هللا ސާދިޤު އަދި ައއްޫޑ ސިޓީ ކައުންސިުލގެ ޑެިޕޔުީޓ މޭޔަރު ޢަބްދުهللا ޢަބްދު

ނޑުމެން މި ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ގެްނދަން ރާވާފައި އޮތީ ފުރަތަމަ ކުން ފުނީގެ ސީ.އީ.އޯ އިބްރާީހމް ޝަފީޤް. އަޅުގަ

މިނިސްޓަރަށް ފުރަތަމަ މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން އެއްޗެްއ ވިދާޅުވުމަށްފަހު އޭގެފަހުަގއި  ވަަޑއިގެންެދއްވި ބޭފުޅުންގެ ެތރެއިން

ވިދާޅުވެަފއި އަދި ޭއގެފަހުގައި އެމް.ވީ.ކޭެގ ފަރާތުން ޝަފީޤް އެްއޗެއް ިމކަމާ ބެހޭ  އަްއޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ެއއްެޗއް

 ގޮތުން ވިދާުޅވުމަށްފަހުގައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު އަރުވަމުން ގެންަދން. ދެން މިކަން ކުރިއަށް 

ނޑު ޮއންނާނީ ދަންނަވާފަ ގެންދާނެ ގޮތް ނުޑމެން ކޮންމެ އަުޅގަ  2ންބަރަކު ބޭނުންކުރައްވާނީ ޢިއްޒަތްތެރި މެ . އަޅުގަ

ޓު. އެހެންވީމާ، ސީދާ ޮޕއިންޓަށް ވާަހކަދައްަކއިފިްއޔާ ތަންކޮޅެއް ފަސޭަހވާނެ ައޅުަގނޑުމެން މަޖިލީހުގައި ިމއަދު މިނި

ނޑުމެން ބަލަނީ  ވަރަށް މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިއަށް އެބަ ގެންދަން. އެހެންވީމާ، ވަގުތަށް ބަލާިއރު އަޅުގަ

ަގިއ 32:31ރޭަގއި ނިންމޭތޯ އަނެއްކާ މިނިޓު ތެ 54ަގޑިއިުރގެ ތެރޭގައި ނިންމޭތޯ ބަލަންވެެގން.  3ގާތްަގނޑަކަށް 

ނޮމިކް މިނިސްޓަރ އެހެން ކޮމިޓީައކަށް ަވޑަިއގަްނނަވަންޖެހޭ ބޭފުޅުން ވެސް ިތއްބަވާނެ. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު އިކޮ

 ޞަތު އަރުވާނަން. ދަށް ފުރަތަމަ ފުރުމުޙައްމަދު ސަޢީ

 

 ދު ވާހަކަދެްއކެވުން:ކް ިޑވެލޮޕްމަންޓް މުޙައްމަދު ސަޢީކޮނޮމިމިނިސްޓަރ އޮފް އި



  

ން ތިއްެބިވ ` ދެން ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރުން އަދި މިތަނަށް ހާޒިރުވެަވޑަިއގެ

ެރްއވި ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާުމގެ ކަންތަކުަގއި އަޅުަގނޑު ހަމަ ލައިކުމް. ފާހަގަ ތިކުއެންމެހައި ބޭފުޅުން ައއްސަާލމްޢަ

އޮތް ނިޒާމު އޭގެ ޒާުތގަިއ މި ގެނެވިަފއި މި ަގއި 2112ސަރަޙައްދަކަށް ބަހާލެިވގެްނ  7ފަށަމުން ދަންނަވަން އޮތީ 

މި ަމއްސަލަތަުކެގ  އެބަހުރި ވަރަށް ަބއިވަުރ މައްސަލަތައް. ެއއީ ޙަޤީޤަތުަގިއ އެީއ ފެއިުލވެފަިއވާ ނިޒާެމއް. ޭއގެ

އަސްލު ައސަރު މިއަދު މި ފެންނަނީ. އެހެންވީމާ، މިއަުދ ސަރުކާރުން އެންމެ އިސްަކމެއް މިދެނީ ނިޒާމު އަލުން 

ބައްޓަންކޮށް އަލުން ތަރުތީުބކުރުމުގެ މަސަްއކަތް މިގެންަދނީ. އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ އެ މައްސަލަތައް ައޅުަގނޑުމެން 

ނުޑ އެޙައްލުކުރާނަން އިނގޭތޯ.  ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. ެދން ހަމަ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި  އެެހންވީމާ، ފަށަމުން އަުޅގަ

ފް އިކޮނޮމިްކ ދަންނަވާލަން މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓުެގ ހިނަގމުން އައި މަަސއްކަތް ިމނިސްޓްރީ އޮ

ނޑުމެން ެމްއދީގެޖޫންގައި. ދެން ެއއަށްފަހު ހަމަ ވަރަށްބޮޑު އިސްކަ 32ވާުލވީ ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް ޙަ ން އަދި އަުޅގަ

ވާލުވި އެހިސާބުން ފަށައިގެންވެްސ ފާއިުތވި ނޮވެމްބަރު، ސަރުކާރާ ޙަ ވާލުވި ދުވަހުން ފަށައިގެްނވެސް އެއީސަރުކާރު ޙަ

ނޑު ހަމަ ފަށަމުން  ހަމަ އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއްދޭ އެއް މައްސަލަ ތި ފާހަގަކުެރއްވީ. އެހެންވީމާ، ެއީއ އަޅުގަ

 ން އޮތް ވާހަަކއަކީ އިނގޭތޯ. ުޝކުރިްއޔާ. ދަންނަވާލަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަްއޑޫ ސިޓީ ަކއުންސިލުގެ ޭމޔަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. 

 

 ސާދިޤު ވާހަކަެދއްެކވުން:هللا އަްއޑޫ ސިޓީ ަކއުންސިލުގެ ޭމޔަރު ޢަބްދު

އަަހރަށް ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމު  ވަނަ  2133އިްނ ފެށިގެން  2112ލައިކުްމ. ޝުކުރިްއޔާ. ` ައއްސަލާމްޢަ

. އެީއ ރަށް އަރަން ވަރަށް ފަރިތަވެފައަްއޑޫަގއި ވަރަށް ރަނަގޅަށް ހިނގަމުން އައީ. ައއްޫޑގެ ރަްއޔިތުން ތިބީ ދަތުރުފަތު

ރުފިޔާ  341ރުފިޔާއަށް ކުރެވޭީތވެ އެ ދަތުރަށް އަރަމުން އައީ.  21ރުފިޔާ އަށް ކުރެވޭ ަދތުރު ހުޅުމީދޫ އިން  4111

އެ ދަތުރުފަތުރުެގ  ދިޔައީ. އެހެންވީމާ، ރުފިޔާ އަށް ކުރެވޭތީވެ ަބހުން ދަތުރުކުރަމުން  31އަށް ގަމަށް ކުރެވޭ ދަތުރު 

ގެ ފަހުން މި 2132އާިއ ހަމައަށް ވެސް ރަނގަޅަށް ދިޔައީ.  2132، 2133އިްނ ގޮސް  2112 ނިޒާމަށް އާދަވެ

ަގާވއިދުން ބަސް ދަތުރު ނެތުމާިއ  އި ބަަދލުތައް ައއިސްފަނިޒާމުގެ އެ ހިނގަމުން އަިއ ގޮތަށް ވަރަށް ބޮޑެތި 

ދޯނިފަހަރުން ކުރެވޭ ފެރީ ދަތުރުތައް ނެތުން އަދި އެާއއެްއކޮށް އަްއޑޫ އިން ފުަވއްމުލަަކށް ކުރާ ދަތުރު އެހިސާބުން 

މަށްވަންޏާ ވިްއސަކަށް އިން ފެިށގެން މުޅިން ހުއްޓިފައި އޮތީ. ފުަވއްމުލަކަްށ މިހާރު އައްޫޑ އިން ދަތުެރްއކުރާ ކަ 2132

ނޑަށް ހިޔެއްުނވޭ ކުރެޭވނެހެނެއް. އެހެންވީމާ، ނިޒާުމ އަސްލު  ގެ ފަހުން 2132ހާސް ރުފިޔާ އަށް ވެސް ައޅުގަ

ވީެއއްެޗްއވެގެން އުޅެނީ. ދެން އަޅުަގނޑުމެން އެހިސާުބން ފެށިގެން ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީ އަށް ސިޓީން 



  

ވެސް އޮތް އެއްބަްސވުމެްއ  އެްއކޮށް އޭރު  ންނާއި ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީއާެއއީ އަުޅަގނޑުމެ ވޭ.ދަންނަވާފައި

ނޑުމެން އެމް.ވީ.ޭކއާ މޮނިޓަރކުރުމަށް ޓަކައި. ޭއގެ  އޭރު ބައްދަުލކޮށް ހުިރ މައްސަލަތަްއ ޙައްލުކުރަން  ދަށުން އަުޅގަ

ނޑުމެްނ  ގެނެސްެދވިފައެއްއެ ެދކެވުނު ވާހަަކއަކަށް ަޙއްލެއް  ދިޔަ. އެހެންނަމަވެސް ވާހަކަދެެކވެމުން ނެތް. އަުޅގަ

ވެސް އެދިފައިވޭ. ފެރީއަްށ  އޮންނަ އަގު އެ ޑިސްޓެންސަށް ބަލާފައި އެ އަގަށް ބަދަލު ގެންނަން ދަތުރަށް އަރަމުން އެ

އަރަން، ފެރީ ޓަރމިނަލް ހެދުމުގެ ވާހަކަ ެދކެވިަފއިޭވ. ބަސް ސްޓޭންޑުތަްއ ހެދުމުެގ ވާހަކަ ދެެކވިފަިއވޭ. ިމއިން 

ތެިމެގން ގޮސް ދޯންޏަށް އެރޭގޮތަށް އޮންނަނީ. އެްއވެސް ކަހަލަ  ނެތް. ހަމައެކަނި ވާރޭއާ ކަެމއް ކުެރވިފަެއއް ްއވެސްއެ

ވެސް ނުހުރޭ އެހިސާބު ކައިރީގަެއއް.  ނާ ކުރާނެ ގޮތެއްން. ފާޚާވެސް ނުހުރޭ ފެރީއަށް އަރާ މީހުން ގޮސް ތިބެ ހިޔަލެއް

ާތ ބޭނުންކުރަނީ. ދެން އެހެންވީމާ، ޙަވާލުކުރަން ފަރާލެއް އެ ހިޔަލެްއ ބަނދަރު މަތިން ހަމަ ބަނދަރުގެ ހިޔަ

ނީ. އެއްބަްސވުމުަގިއވާ ގޮތަްށ ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމުގެ އެއްބަްސވުމުަގއިވާ ގޮތަށް ކުރިއަށް ނުގެންދެވު

ސަބްސިޑީ އެއް ގޮތުްނ  ޚިދުމަތް އޮތީ. އެހެންނަމަވެސް ން އޮތް ޚިދުމަތެއް ގޮތުގައި މި ސަބްސިޑަިއޒްކުެރިވގެން ދެވެ

އެމް.ވީ.ޭކއާ ، ވާލުކުިރއިުރ މަޢާފުކުރައްވާމް.ވީ.ކޭ ހިންގިއިުރ އެމް.ވީ.ޭކއާ ޙަދެވިފައި އިން ދޫގަސް ހޮާޓ އެއީ އެ

ވާލުކުރެްއިވއިރު ހިނގަހިނާގ އޮތް ހޮޓަލެއް. އޭރު ސަރުކާރުގެ އަދި އެހެންވެސް ފަރާތްތަކުން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ޙަ

ވާލުުކރިފަހުން މަދުދުވަސްކޮޅެްއެގ ރަމުންދިޔަ ހޮޓަލެއް އެމް.ވީ.ޭކއާ ޙަށް ކުރާ ދަތުރުތަކުގެ ބޭނުންކުވެސް އަްއޑޫއަ

ެވސް ބޭނުންކުރެިވއްޖެއްޔާމުން ހަމަ ރަނގަޅު އާމްދަނީ ެއްއ  . ެއއީ ހަމަ މިހާރުށްފަހު އެތައް އެހެރީ ހުއްޓިފަހިނގުމަ

މުސާރަ ނުދެވި  ގަކުާރ އަނެއް މަްއސަލައަީކ މުަވްއޒަފުންނަށްއެ ކުންފުންޏަށް ވެސް ލިޭބނެ. އަޅުަގނޑުމެން ފާހަ

ނޫން. އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ިއޝޫސްތަކާއި ހެދި މި ިނޒާމު  ގޮތް ރަނގަޅެއް  ދޭތެރޭ ޢަމަލުކުރެވޭ މުވަްއޒަފުންނާ

ިމއީ. ދެްނ  ދިޔައީ. ެއކަންކަން ރަނގަޅުކޮްށގެން ކުިރައށް ގެންދެވުނުނަމަ ރަނގަުޅވާނެ ނިޒާމެއް ފެއިލުެވގެން

 ކުެރވޭނެ ފަދަ ބަޔަކު އަލުން ހޯދައިއަޅުަގނޑުމެން މައްސަލަ ެޖހެން ފެށި ހިސާބުން މި ޓަރމިނޭޓުކޮށް އެކަން

މިނިސްޓްރީ އަށް ދެފަހަރެއްގެމަތީން އެދި އަދި މިހާރު އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ އަށް ވެސް އަޅުަގނޑުމެން އެދިފަިއވާނެ. 

ދުމަތް ރަނގަޅަށް ނުދެވޭ. އެހެންވީމާ، މިހާރު އޮތް އެްއބަސްވުން ބާޠިލުކުރުމަށްފަހު މިހާރު ހިންގާ ފަރާތްތައް މި ޚި

ވާލުކުރުމަކީ އަުޅަގނޑުމެން ކައުންސިލުން ހަމަ ފަރާތެއް ހޯދައި ޙަ އަލުން އިޢުލާނުކޮށްގެން ރަނަގޅަށް ޚިދުމަތް ދެވޭނެ

މަށް އަޅުަގނޑުމެން އެދެމޭ. ތަށް ކުރިއަްށ ގެންދިއު ވީމާ، އެގޮކަމެކޭ. އެހެން ދެކޭގޮުތގައި މިހާރު ކުރަްނވެަފއި އޮތް

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އެމް.ީވ.ޭކގެ ސީ.އީ.އޯ ޝަފީޤަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.  އާދެ!

 



  

 އެމް.ވީ.ކޭގެ ސީ.އީ.އޯ އިބްރާީހމް ޝަފީޤް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑު ވަރަްށ އައްސަލާމްޢަ ނޑަށް ދެްއވީތީލަިއކުމް. ފުރަތަމަ އަުޅގަ . ބޮޑަށް ޝުކުރު އަާދކުރަން މި ޗާްނސް އަުޅގަ

... އެއީ މިކަންތައް އަޅުަގނޑު ެއޑްރެސްކުރަން ޭބނުންވެފައި އޮތީ މިހިސާބަށް ރޮޒައިނާއަާށއި ޝަރީފަށާ ވަރށް ބޮޑަށް

ނޑަށް ީވވަރަކުން އަިދވެސް މިގެންދަނީ ކުރަމުންނޭ. މިހާތަނަ ނޑު ދަންނަވާީނ އަޅުގަ ށް ހުރިހާ މައްސަލަ ވެސް. އަުޅގަ

އެއް މި ދިމާވަނީ ދައުލަތުން އަޅުަގނޑަށް ދެްއވަން ވިދާުޅިވ ބިންތައް ނުދެއްވާތީ އިނގޭތޯ. އެއީ ދޫގަްސއަކީ ހޮޓަެލްއ 

ވިދާުޅވިހެން. ސާދިޤު އެވިދާޅުވީ ވަރަށް ރަނގަޅު ާވހަކައެއް. އެާތކައިީރަގއި ހަމަ އެތާ އެތެރެއަށް ބަސްތަކާއި  އެ

ޑުަގއި ލޯންޗުފަހަރު އެއްޗެހި ބަހައްޓަިއގެން މިކަމެްއ ނުކުރެވޭނެ އިނގޭތޯ. ޭއެގ ސައި ގް އެލޯން އިނޫނިއްޔާ އެތާނގަ 

ޑިެވލޮޕްކޮށްގެން އެކި ކަންަތްއ  ލައިންދެން މުޅި ނިޒާމު ބިނާވެފައި މިއޮންނަނީ ދެއްވި އެހެން. ނަތީޖާއަކަށްވަނީ 

ނޑު މިދަންނަވަނީ ކޮށްގެން  ކޮށްގެން ފައިދާވާ ގޮތަށް އާްމދަނީ ލިބޭގޮތަށް ކަންތައް ކުރާގޮތަށް. ފެއްީޓއްސުެރ އަޅުގަ

ބަސްތައް ބަހައްޓާނެ ތަނެްއ ދެއްވާށޭ. ލޯްނޗުތައް ބަަހއްޓާނެ ތަނެއް ދެްއވާށޭ. އަދި އަދަށް ހަމަ އެއްެވސް ގޮަތކަށް ެއ 

ންސް ޗީފަކަްށ ޕްރޮވިތާ ހ2112ާވިހެން ސާދިޤު ވިދާުޅވިހެން ލިބޭގޮތެއްުނވި. ދެން ފެއްޓިަތނާ ކައިީރގަިއ ެއވިދާޅު 

މަރަދޫ އިން ދެއްވާފައި އޮްތ  ދެއްވަންވާ ބައި.އަދުހަމް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެއްވި މަރަދޫ އިން  ހުންނެވި އަދުހަމް.

 ވާގޮަތކީ މޫދާ ކައިރިކަމުން ބަސްތައްކަމަކު ހިންގަވަނީ. އެ ކޮންސަލްޓެންޓްކޮށް މިއަކަމީޓަުރގެ ައޅުަގނޑު  3111

ނުޑ ގެނެސްފަ އެނިގވަ ހަމަ... އޮންނާނެ  އިަޑއިގަންަނވާެނ ލޮނުގެ ައސަރުކޮްށގެން ދަބަރު ޖަހަމުންދަނީ. މުޅިއަކު އަުޅގަ

މީހުން އުފުލޭ ބަސް. ދެން ކުދި  77ބަހަކީ  6ތެރެއިން  ބަސް. ޭއގެ 31ވެސް  ފައިލެއް. ޭއގައި މުޅިައކު އުޭޅނެ ބަސް

ހުރިހާ އެްއޗަީކ  ހުރިހާ ބަސްތައް އެތާ އެހެރީ. މި ހުން. މިމީ 31ބަސް. ެއއިން ކޮންެމ އެްއޗަކުން އުފުލޭނެ  5ބަސް 

ަސރުކާރުން ސާދިޤު ެއއްފަހަރު  .ހަމަ އަޅުަގނޑު އަމިއްލަ އިންވެސްޓްމަންޓް. ައޅުަގނޑު ކުްނފުނީގެ އިްނވެސްޓްމަންޓް

ންމެ ލާރި ެއއްެވސް މިލިއަްނ ރުފިޔާ ދެއްވި ވާހަކަ. ސަުރކާރުން ޒައްެރއް ެވސް ނުދެްއވާ. އެ 3ގައި ހު ވިދާޅުވި ނޫ

ނޑު އަިމއްލައަށް ައޅުަގނޑު އެަތއް  ނުދެއްވާ. ެއްއވެސް ބަޔަކު ެއއްވެސް ލާިރއެއް ނުދޭ. މި ހުރިހާ އެއްަޗކީ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންެގ ތަކެތި ޯމގޭޖުކޮށްގެންާނއި އެިކގޮތަށް މި ޚިދުމަތް   ޒަމާނަކު ެއއްކޮށްފައި ހުރި ފަިއސާއިންނާއި ދެން 

ެއކު އަޅުަގނޑު މިދަންނަވަން ޖެހެނީ މިަކންތައް ޤަބޫލުނުކުރެވޭ ިތއިްނ ހުރި މަސައްަކތް. ވަރަށް އަސަރާ ދެވޭތޯ ކޮށްފައި 

ނޑުމެން ހަމަ ޑެއިލީ ރިޕޯޓު ފޮނުވަމުން މިދަނީ ހަމަ ސީދާ މިނިސްޓްރީ  އެްއވެސް ބޭފުޅަކަށް. ދެން މިހާރު ވެސް އަުޅގަ

ރެއަކުން އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ މިކަހަލަ ކަމެއް ކުރަންޏާ ދޭތެރެއަކުން އަށް. ލިބިވަަޑއިގަންަނވާނެ. ެއހެން އުޅެފައި ދޭތެ

 3 ހުޅުމީދޫ ފެރީ ޖެހުނު މައްސަލަ މަހު އަންނާނެކަން މައްސަލަތައް ެވސް. އެންމެފަހުން މައްސަލަޖެހުނީ މި ރޯދަ

ނޑުމެން އެްނޕްލޯއިކޮށްގެން ގެްނގުުޅއްާވ ފޭދޫ  .ދުވަސް ސަސްޕެންޑުކުރަންެޖހުނީ އަޒްހަރު އޭނައަށް  އަޅުގަ

ަތއް ނުކުީރ ވާހަކަދަްއކަވަން އުުޅއްވި ުރންކުރު ގޮތަކުން ކައްިޕއަކަްށ ހުންނަ ބޭފުޅާ އޭނަ ރުޅިައއިސްގެން އެކަން

އެެހން ދިމާވެފައި އެބައޮތް ތިން  ޕޯސް.ން. މިކަންތައް ޙައްލުކުރަން އަޅުަގނޑު ނެގި ބޭނުންކުރި ޢިބާރާތާ އެއްވެހި 



  

. މިހިރީ ނޫނީ ަހމަ ވީވަަރކުން ކޮށްފަހަމައަށް މިދިޔައީ.  އަްށ، މިހާރު ޯއގަްސޓާ 2135އިން  2112ހަތަރު ފަހަރު މި 

ނުޑ މި ފައިލު ބޭނުންވޭ މިތާ އިދާރާގައި ަފއިލުކުރަން މިއަދު. އެއީ ހަފްތާައކު ފޮނުާވ  ސްޓެޓިސްޓިކްސް އަުޅގަ

ޓްރާންސްޕޯޓުްނ  ންޕައިލްކުރަްއވަންއް ހަމަ ކޮރިޕޯޓުތައް މިހިރީ ހަމަ ރީއްޗަށް އެނގެން. މި ރިޕޯޓުތަ

ނޑު  ކޮންޕައިލްކުަރއްވާނަމަ މި އެއްޗެހި ވެސް ހުންނާނެ ހަމަ ފެންނަން. ދެން ހުރިހާ  ވެސް މައްސަލައަކީ އަުޅގަ

ލޯންޗާިއ  5ލޯންޗް. ެއއީ ގަލްފްކްރާފްޭޓ ކިޔާ ސަިއޒުެގ  2މިދަންނަވަނީ ބަސްތަކާއި ލޯްނޗުތަކާިއ ލޯންޗު ވެސް އުޅޭނެ 

 .އޮންނާެނ ވަރަށް އަގުޮބޑު ެއއްެޗއް ޖަޕާނުން ގެނެސްގެން ގެްނގުޅޭ އިފެރީގޮތަށް އިންވެސްްޓކޮށްފަ ންދުއްވާ ދެބާރަށް 

ނޑުމެން ސަރްކ  އެއީ ހަމަ ޚާްއޞަކޮށް އަްއޑޫ އަތޮޅުން ުފވައްމުލަކަށް ގެންދާ ެއއްެޗއް. މި ބޭނުންކުރީ އަުޅގަ

 5އަްށުވރެ ގިނަ ޑޮލަރު ވެލިޔު އޮތް އެްއޗެއް. ދެން އޮންނާނީ ލަްއކަ 6ސަމިޓުގައި ވެސް އިނގޭތޯ. ގާތްަގނޑަކަށް 

ދޯންޏަކީ ވެސް ހަމަ ފަންކްޝަން ހަމަ ރަނގަޅު ފައިބަރ ގްލާސް އިން ހަދާފައި ހުރި ދޯނި. މިހުރިހާ  5ދޯނި. އެ 

ނުޑގެ އަމިއްލަ ފައިާސއިން.  މަކު މި އެްއޗެހި ދެން އެކައެްއޗެއް އިންވެްސޓްކުރީ ހަމަ އަޅުަގނޑުމެން އިނގޭތޯ. ައުޅގަ

އިގެން އޭތި މަރާމާތު ނުކުރެވެންޏާ ކިހިނެއްތޯ މިކަންަތއް ކުރާނީ ައޅުަގނޑު. މަރާމާތު ނުކުރެވިގެން ފޮށިޖަހާ ެއ އެހެލަ

އެްއޗެހި ނުދުވާ ހިސާބަށް މިހާރު ކަންތައް ގޮސްަފއި ހުރީ. ހަމަ ދެއްވާ ބިމެއް ދެްއވާށޭ ދަންނަވާ ދަންނަވާ އެްއވެސް 

ހުރިހާ ރަޖިސްޓްރީއެއް މީގައި. އެއިން އެްއވެސް ެއއްެޗއް  ދެން ނެތް. މިހިރީ  ހާތަނަކަށް ލިބިފައެއްބިމެއް އަދި މި

ނެތް. އެންމެފަހުން ވިދާޅުވީ މަރަދޫއަކީ މަސްވެރިންގެ ތަނެކޭ. ެއހެންވީމާ، ޝަފީޤުމެން ދާށޭ  އިންޖަހާ ދެއްވާފައެއް

ޓައިގެން އެތާނަގޭއ ިއން ފައް 2133ޖެނުއަރީ  3ބަނދަރު ފޭދޫ  އެމް.ވީ.ކޭ ހުރިހާ އެްއޗެއް ިހފައިގެންދާށޭ ފޭދޫއަށް.

އޮންނާނީ މިހާރު ތިކަންތައް ުކރަން. ދެން އަޅުަގނޑު އެުދަވހު ދިޔައިން މީހުން ޮގވަިއގެން. އިންޖަހާ ދެއްވާޭށ ދަންނަވާ 

ނޑު މިކަންތަްއ ވެސް ނުނިމޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު މިދަންނަވަ ެވސް ނުވޭ. އަދިއަދަށް ދަންނަވާ އެކަމެއް ނީ އަުޅގަ

ސާދިޤު ވެސް ފުރިހަމަކޮށް  މެދުވެރިކޮށްދެްއވައިިފއްޔާ މިކަންތައް ހަމަ ކުރިން ފަހިކޮށްދޭން ދައުލަތުން ހައްދަަވއިމަގު

އެވިދާުޅވިހެން ފުރިހަމަކޮށް ެގންދެވޭނެ. ސްޓެޓިސްިޓކްސް ިއން އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފުަރތަމަ މިކަންތައް ކުރީ ވީކްީލ 

ަތއުޒަން ފަިއްވ  ތަުއަޒން. މިހާރު ކަޓްޑައުން ޓު ތައުޒަން، ޓޫ ތައުޒަން މީހުން އަޅުަގނޑު އުފުލިން. ޓެން ޓެން

ނޑު ވެސް ދެަރވޭ މިހާ ރަނގަޅަށް ކުެރވެން އޮްތކަމެއް ހަމަ އެ ރޭޓުގަިއ ެއވިދާުޅާވ  ހަންރެޑް ހަފްތާއަކު. އަުޅގަ

އެއްވެސް ބަދަލެއް ެއއްވެސް ކަމަކަށް އަންނަންޏާ ނާދޭ. ބަދަލެްއ  ރޭޓުގައި ކުރަމުން މިގެންދަނީ. އެްއވެސް ރޭޓަކަށް

ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީ އަްށ ދަންނަވަމުން މިދަނީ. މިކަންތައް ނުވާެނކަމެއް ނޫން އަޅުަގނޑަށް. އެވިދާުޅވަނީ ޫދގަްސ 

ަހއުސް  އި އޭުރ ެއއީ ގެސްޓްވާހަކަ. އެ ކްޮރސް ސަބްިސަޑއިޒްކުަރްއވަން ައޅުަގނޑުމެްނނަށް ދެއްވި ތަެނއް. އެތަނުގަ 

 .މުސާރަ ައއީ. އެތާ ުމވަްއޒަފުންނަކީ ަސރުކާރު މުވަްއޒަފުން އެއް އިނގޭތޯ. ސަރުކާުރގެ ަބއިޠުލްމާލުން ޚަރަދުކުރަމުން

ނޑު  އަޅުަގނޑަށް އެތަން ފެނިފަިއ އަޅުަގނުޑގެ ހިތަށްއަރައިިފ މިއީ ރަނގަޅުކަމެކޭ އަުޅަގނޑު އަސްލު މަިއގަ

ނޑުމެން ކުރާ މަސައްކަތަކީ އެތާ ބޮންޑެޑް ވެއަރ ހައުސްއެއް ބަހައްޓަިއގެން ދަކީ އައްމަޤްޞަ ޑޫ އަތޮުޅަގިއ އަޅުގަ



  

ނޑު ކުރަމުން  3ފިހާރަ ދެއްވާަފއި ހުރޭ. އެ  3އަޅުަގނޑުމެން ިޑއުޓީ ފްރީ  ފިހާރަ ހިންގުމުގެ ަކންތައް އަުޅގަ

ގައި އިންނާނެ ވަރަށް މޮަޑރން ހަމަ ރެސްޓޯރަންޓެއް ގެންދިޔަީއ އޭުރގައި. ދެން ޭއެގ އިތުރަށް ޑިޕަރޗަރ ރެސްޓޯަރންޓު

ލޮޕްެވގެން ވެސް. އަްއޑޫ އަޮތޅު ިޑވެ އޭރު ެދއްެކވި ނަލަ އިމޭޖެްއ ރިއަަލިއޒެއްުނވޭ އަދި އަދަށްދެން ވެސް އިންނާނެ. 

ނޑުގެ މަ  އެތާ ބޯޓުތަްއ ޖައްަސއި އިަގނުޑ ިބޒީ ެއއަރޕޯޓަކަްށވެ އެތަނުން އާމްދަނީ ލިބޭގޮްތވާ ދުވަުހ އަުޅގަ

ނަޑކީ ިޑއުޓީ ފްރީ ވިޔަފާީރގަިއ  މަސައްކަތަީކ ތި ބޭފުޅުންެގ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާެނ އަުޅގަ

ޖެހިގެން އަޅުަގނޑު މިހިރީ ފުޑިފަ. އެނގޭ. އެކަްނތައް ދެން ކަންދިމާވި ގޮތުން އެހެން ބަޔަކަށް ދާން ދޭ ވަރަކަށްފު

މިގޮތަށް ޑިވެލޮޕްކޮްށގެން ގެންދަވަން އޮތީ. އެ ލިޭބ  ހަމަ އަްއޑޫ ވެސް ހަމަރީަގއި މިކަންތައް މިހެން ދިއުމުގެ ކު

ނޑު އެަބޮއތް ޢާއްމު ޚިދުމަތް ދެވެން މިގޮތަށް ކްރޮސް ސަބްސިޑަިއޒްނުކޮށް ވެސް. ައޅުަގނުޑ  ފައިސާއިން އަުޅގަ

ނުޑ ކުރަމުން ގެންދިޔައީ. ިމ ، އަމިއްލައަށް ވެސް ކުރަްނވީ. އަޅުަގނުޑގެ ޕެޝަން އޮތީ ެއގޮތަށް. އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ފޮޅުވަތްތަކުން ފެނިވަަޑިއގަންނަވާނެ މިހާރު އަޅުަގނުޑގެ ތަެކތި ހުރި ހާލު ބައްލަވާލައްވާ. މި ހުންނެވީ ލޯންޗުފަހަރު 

އެްއގަމަށް އަުރވާފައި އެްއެވސް ގޮތަކަށް ކަމެއް ނުކުެރވިގެން ތަެނއް ނުލިބިގެން. ދެން މިހިރީ ސޯބެ ވިދާޅުިވ 

ގަިއ އަޅުަގނޑު ހުށަހެޅިން. މި  2131ގައި އަުޅަގނޑު ހުށަހެޅިން.  2132ޅުަގނޑު ހަދަންޖެހޭ ފޯމޭ. މި ވެސް އަ

ނޑު ބޭނުން މި ހަދިޔާކުރަން ތި ބޭފުޅުންނަށް.  ސިޓީ ކައުްނސިލަށް ކަންތައްަތކާއި އެްއޗެހި މީަގއި ހުންނާނެ. އަުޅގަ

ށްަފއި ހުރި މަސައްކަތް. މިއީ ހަމަ ްޕރޮފެޝަނަލް އާކިޓެްކޗަރެްއ ބައްލަވާަލއްަވއިފިްއޔާ އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ކޮ

ގެނެސްގެން ފިލިޕީން މީހަކު ލައްވާ ކުރުވާަފއި ހުރި މަސައްކަތް. މިތަނުަގއި ވެސް ހަމަ ފައިސާ ޖަނަރޭޓް ކުރެޭވ، 

ތް މީހުން ކަންތައް މިސާލަކަށް މިތާ ހުންނާނެ ބައެއް ރެންޓް ކޮށްގެން. މިތާ ހުންނާނެ ސިނަމާ. މިތާ ހުންނާނެ ޔޫ

ކުރާނެ ގޮތް. ފިއުލް ފާމް ެވސް ހުންނާނެ. އެއީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ހުއްދަ އޮވޭ ިފއުްލ ގެންނަން. މި ހުރިހާ ކަމެއް 

ނޑު.  މަގުފަހިކޮށްދޭގޮތަށް ހަދާފައި ހުރި ކޮންސެޕްޓެއް މިއީ. ފެިނވަަޑއިގަންަނވާނެ މި ެއއްޗެހި ހަމަ ހުށަހެޅިން އަޅުގަ

ކީ ައޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ މި ކޮމިޔުނިޭކޝަން މައްސަލަ އެަބއުޅޭހެން. ސޯބެެމންނަކީ ނުލާހިކު ރަނގަޅަށް ދެން މި ވާގޮތަ 

ަނވާނެ މިކަންތަކަްށ މަގުފަހި ކޮށްދީފިއްޔާ ސޯބެ ން. އެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ވިްސނިވަަޑއިގަންކިަޔވަިއގެން ތިއްަބވާ ބޭފުޅު

ނޑު ވަރަށް  ގިނަ ކަްނތައް ހުންނާނެ އަލުން ފައްޓާަފއި ކޮށްފަ. މިހިރީ ބައްަލވާ  ކުރާނެ ކަން. އެ ޕްރޫފް ެއއީ. އަުޅގަ

މިހާރު ލޯންޗުފަހަރު ހުރި ގޮތް. މިއީ ދޫގަސް ކައިީރަގއި ައާޅފައި ހުރި ލޯންޗްފަހަރު. މި ެއއްޗެހި ފޮށިޖަހާފައި މިހިރީ. 

ވިތޯ؟ އެްއވެސް ބޭފުަޅކަށް މިކަްނ އެްއގަމު ނުކުރާތާ އެތަްއ ަޒމާނެއް. ެއއްެވސް ބޭފުޅަުކ މިއިން ކަމަކާ އަޅާެލއް

އެނިގވަަޑއިގަންަނވާތޯ؟ އަުޅަގނޑު އެޑްރެްސކުރަން ނޫހަށް ދިންކަމުގައި ިވޔަސް ނޫހުގަިއ މިހާރު ޖައްސަވާ ބޭފުޅުން 

ނުޑ އާދޭސްކޮށް ަޖއްސަވާދޭޭށ  ޖައްސަވަނީ އެހެން ގޮތަކަށް. އެމް.ވީ.ކޭައކުން ެއއްެވސް މަޢުލޫމާތެއް ނުލިބުނޭ. އަުޅގަ

ނީމަ ވެސް ނުޖައްސަވާ ދެްއވި. މީގައި އެބައުޅޭ އަދި ކޮންމެ ވެސް އެހެން ކަހަލަ އަދި އަންޑަރގްަރއުންޑް އެހެން ބު

ކަންތައްަގނެޑއް ވެސް. އެެހންވީމާ، އަޅުަގނުޑ އެ ތަުފސީލު ތެރެއަށް ިދއުމުގެ ާމނައިަގއި މިއަދު ިތ ބޭފުޅުން 



  

ނުޑ އަޅުަގނޑުމެން ވެސް ރެޕްރެެޒންޓުކުރާ ބޭފުޅުން މި ތާ ތިއްބަވާތީ އަުޅަގނުޑގެ ބައި ވެްސ ބައްލަވާަލއްވާ. އަުޅގަ

ވެސް ހަމަ ިދވެހި ފަރުދެއް މިއީ. ައޅުަގނުޑގެ ވެސް ަޙްއޤުތަކެއް އޮންނާނެ. އެހެްނވީމާ، ެއްއގޮތަކަށް ވެްސ ަވިކ 

ނަޑްށ ފަރާތަކަށް ޖެހޭގޮތަށް ނުވިސްނަވާށޭ. މި ލޯންޗުފަހަރަށް އަލުން ދުވެވޭނެ ގޮތް ހައްދަވައިދެ  އްވާށޭ. އަުޅގަ

ނޑު ެއކަން ނުދެްއވަންވީ.  ކުރާަނމޭ. ކީްއވެތޯ ތައް ކޮްށގެންޑޮކްކުެރވޭނެ ގޮތް ހަދަން ބިމާއި ެއއްޗެހި ެދއްވީމަ އަުޅގަ

ނޑު ފަސްަގނުޑ  ބައްލަވާ މިހިރަ ބަސްތައް. ިމ ހުންނަވީ މިގޮތަށްތަ؟ މި ހުންނަނީ ދޫގަސް ކައިީރގައި ުހންނަ ވެލިގަ

ނޑު ހަިޑވާތީއޭ ިކޔާފައި ތެރެއަށް އަޅާފަ ދެރެއަކު ލާްނވި ތަނެއް ނުއެއް ވިދާުޅވޭ.  ބަސްތައް ވެސް. މިހާރު މި ވިނަގަ

ނޑު ހިންގާނީ. ވިދާޅުދެްއވާ ކިހިނެއް ރީ ހޮޓަލެއް ހިންގާނީ. މިހި ހާ  އެއްޗެއް ލަިއގެން ކިހިެނއްހުރި މި .ދޫގަސް އަުޅގަ

ެދއްވީމަ ރަނަގޅަށް އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ ުޅވެެދއްވީމަ ިކޔައިއެ ޙަޤީޤަތް ވިދާ، ކަންތައް ހުރިގޮތް. އެހެންީވމާ

ނޑު ކުރާނަން. މިހިރީ ކުރީގެ ދޫގަހެއް ނޫން އަޅުަގނަޑށް ވާނެ ބޭފުޅުން ކަންތައް ކުރެއްވީަމ މިކަންތައްތި . އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ދެއްވީމިހިރި ސެކްޝަން. ބައްަލވާ  އިނގޭތޯ މިއީ. އެތަްނ  ؟ކީްއވެތޯއަނެއްކާ ދޫގަސް އަުޅގަ

ނޑު ަކއިރީގަ  އިއަގުަމގުކޮށްފަ . ެއގްރީމަންްޓ އޮްތގޮތް އިެއއީ ވިދާުޅވެފަ .ފަިއސާ ދައްކާފަ އި ވިދާޅުވީ ަނގާށޭއަުޅގަ

އަހަރުވަންދެން ޝަފީޤަށް  41އެ އެްއެޗއްސަކީ  ވިދާޅުވޭ. އެ ހުރިހާ އެއްޗެއް ސާފުކޮށް  އޮންނާނެ އެކަންތައް އެނގެން.

ފައިސާ . އެއް ދެްއކީމާ ެއނގިަވޑަިއގަންނަވާތޯައޅުަގނޑު އެ ުހރިހާ ފައިސާ ވަިއޑެޑް ވިތް. ޕްރޮހުރި ތަނެއްއި ދީފަ

އޮްތތަނެއް ނޫން ެއްއގޮތަކަށް ވެސް. ދެން މިހިރީ ފަހުްނ  އި ހިލޭ ދީފަދައްކާ ގޮތަށް ދީފަިއ އޮްތ ތަނެއް. 

ަގނޑު ބޭނުން މިތާ ފައިލްކުރަން. މިހުރިހާ ކުރެހުންތަކާއި ެއއްޗެހި ައޅު . ބައްލަވާ ނިކަން.އިންވެސްްޓކޮށްފަ

ާވީތ ތައް ބަލަހައްޓަވާ ބޭފުޅުންނަށްބޭފުޅުްނ ރައްޔިތުްނގެ ކަންަތއް ތި، . އެހެްނވީމާއަޅުަގނަޑކީ ދިވެހި ަރއްޔިެތއް

ުފެވރިގޮތަކަށް ބައްަލަވއިދެްއވާށޭ. ތަްއތައް ތަންކޮެޅއް އިންޞާެއކު މި ދަންނަވަނީ މިކަންޅުަގނޑު ވަރަށް އާދޭހާއިއަ

ފެއްިޓއިުރ ފެއްޓީއްސުރެ. ހުރީ އިނޭގތޯ  ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީ ބަދަލުތަކެއް ައއިސްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީ، ޓް

ނޑުމެންނާ ރު އޮތް ސަރުކާރުން ެދއްވަމުން ދިަޔއީ. ވަިކ ހިސާބަކަށްޅުަގނޑުމެން ފުރިހަމަ ސަޯޕޓު އޭއަ  ޮގއްސަ އަުޅގަ

ެއއަށްފަހު ތި ދެން  ރު އިނގޭތޯ. އަޅުަގނޑު ވިޔަފާރި އަޕްޯލޑުވާތީ.މޫޑް ކަަޓއިފި. ހަމަ އެއް ސަރުކާ އިދޭތެރޭގަ

އޮތީ މި ޤައުމު ވެސް. ދެން މިހާރު މި ސަރުކާރު  އިމުޅިން ހަލަބޮލިވެފަބޭފުޅުންނަށް ވެސް އެނގިަވަޑއިގަންަނވާނެ 

ން މިދަނީ. ވަރަށް އެްއކޮށް ވާހަކަ ދައްކަމު އްވަން އަޅުަގނޑާއައިފަހުން ވަރަށް ގިނަ ަކންތައް އިޞްލާޙުކުރަ 

ނޑު ވެސް މިކަންތައް  ނޑަށް ފުރުޞަތު ދެއްވައިފިްއޔާ އަުޅގަ ހަމަ ހަރުދަނާގޮތަކަށް އެ ބޭފުޅުން އެބަ ގެންދަވާ. އަުޅގަ

ނޑު ދައްކަން ހުރި ، މަގަށް އަޅުވާނެ ކަމަށް ވިދާުޅވަނީ. އެހެންވީމާ މި ދަންނަވާ ނިމުނީ. ދެން ވާހަަކ މިަވގުތު ައޅުގަ

ނޑު ޖަވާބު ބޭފުޅުން ނީ ތިއަޅުަގނޑަށް ީހވަ ދޭނަން. ަތންކޮޅެއް ިދގުވާތީ ދަންނަވާލީ.  އެްއޗެއް ވިދާުޅވީމާ ައޅުގަ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 



  

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު އަރުވަމުން ގެންދާނަން. އެންމެ  .އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ އަުޅގަ

ނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނީފުރަތަމަ އަ ޢާއްމު ޮގތެއްަގއި ކޮންމެ ބޭފުޅަަކްށ )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އަޅުަގނޑުމެން  ...ޅުގަ

ނޑުމެްނ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ވެސް ސްޓޭޓްމަންެޓއް ނޫީނ ފަރާތް ފުރުޞަތު އަރުވަްނ.  އެއަށްފަހު އަުޅގަ

ްއޔާ ފުރުޞަަތށް އެދެނީ. އެހެންނަމަވެސް ން ެވއްޖެޭރގައި ެއއްެޗއް ވިާދޅުވަދެން އޭގެ ތެ .އަރުވަމުން ގެންދަނީ

ތިކޮޅަްށ  ފުރުޞަތަްށ އެދިފައި އޮތިއްޔާ  ވިދާޅުީވ ތިމަންނަމެންނަށް ރަނގަޅީ ެއގޮތަށްއެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން 

ނޑުމެން މި ކޮމިޓީ ގެއަ .ްއޔާ ކުިރައށް ގެންދަންަވގުތު ޮއވެއްޖެ އިއޭގެ ފަުހގަ އިފުރުޞަތު އަރުވާފަ  32:34 ންދާނީުޅގަ

ނަޑކަށް ބަިއަގޑި ށް މި ބަލަނީ ކަމަ ތެޭރގަިއ ނިމެނޭ އޮތީ. ެއ ބަިއގަިޑއިރު އިރުވަންދެން ކުރިއަށް. އެހެްނވީމާ، ގާްތގަ

ނުޑ ސި، މިއަދު. އެހެންވީމާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން  ޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރު ފުރުޞަތަށް އެދިފައިވާތީވެ އިހަށްއަުޅގަ

ވެސް ވާނެ  މަށްވަންާޏ އަޅުަގނޑުމެން މި ބައްދަުލވުން ކުރިއަްށގެންދަން ތަންޮކޅެއް ފަސޭހައިޢުތިރާޟު ނުކުރާކަ

ައޅުަގނޑު ފުރުޞަުތ ، ަގއި ކުިރއަށް ދާން. އެހެންވީމާެއކުބޭފުޅުްނގެ ަކންބޮޑުވުން ޮއެވއްޖެއްޔާ އެއާ އެ  ނގެކަންނޭ

 އަރުވާނަން މޭޔަރަށް. 

 

 ސާދިޤު ވާހަކަެދއްެކވުން:هللا އަްއޑޫ ސިޓީ ަކއުންސިލުގެ ޭމޔަރު ޢަބްދު

ނޑު ނޑު ވާހަކަެދއްކިފުރުޞަތަަކށް އެދުނީ އެމް.ވީ.ކޭ  އާދެ! އަުޅގަ ކަމަށް  ގެ ފަރާުތން ޝަފީޤުގެ ވާހަކަިއަގއި ައޅުގަ

ނޑުމެން ބަެއއް ކަންކަމަްށ އިހުމާލުވެފައިވާީތވެ ވާހަކަ އާއި ބުނާ  މަޢުލޫމާތު އަުޅަގނޑު ހިތުން އެ އަދި ައުޅގަ

ނޑު ރިފާރކުރީ ލިބެންޖެހޭ.  އި އިން ވެފަޚަބަރުން ފެނިގެން ދިޔައީ މިލިއަން ރުފިޔާއެްއގެ ވާހަކަ  3އަޅުގަ

ދިނުމާއި ދެން އެ މިލިއަން ރުފިޔާ ދޭން ޖެހޭ.  3 ވަނަ މާއްދާަގއި 3އެއްބަްސވުމުގެ ވާހައެއް. މިޮއތީ އެއްބަސްވުުމގެ 

ެއ ކުރައްވަންޖެހޭ ކަމެއް. ސަރުކާރުން  އީމިދިނުމާއި ރި ލާ ތި ވިދާޅުވާ ގޮތަްށ އެތަނުގެ ައގުމަުގކޮށްފައި ނުދިނުމާއި 

ބޭފުޅުން ޗެކްުކރައްވާ ެއއް މިލިއަން ރުފިޔާ  ތި އެ އޮތީ.ބޭފުޅުން ސޮއިކުރަްއވާފަ އިން އެއްބަްސވުމުގެ ތިންވަނަ މާއްާދ 

ނޑުެމން ވާނީ ކައުންސިލް އުފެދުމުގެ ކު ވެސް ައއްޑޫ އަތޮުޅ  ރިންމި އިންވެސްޓްމަންޓް ފަށަން ދޭ ވާހަކަ. ދެން އަޅުގަ

ޓްރާންސްޕޯޓަްށ  އިދީފަ. ޓްރާންސްޯޕޓުގެ ނަމުގަ  އިރުީވ ބިންތައް ރަޖިސްްޓރީ ކޮށްފަޅު އޮފީހުން އެމް.ވީ.ކޭ ައށް އޭއަތޮ

ދީފަ. ެއ ބިންތަކުަގއި އެްއވެސް މަަސއްކަތެްއ މިހާތަނަށް ކުރަްއވަްނ މަސައްކަްތ ކުރަްއވާަފއެއް.  އިރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފަ

މަލީ މަސައްކަތް ސް ދާނެ. އެހެންނަމަވެސް އެއަށް ޢަވެ ކުރަހައިގެން ައއިސް ދެއްކި .ންތަކެއް ހުށަހެޅިދާނެކުރެހު

 އިދޫގަްސގަ  .އެ ވިދާޅުވާހެްނ ވަރަށް ބޮޑު އިންވެސްމަްނޓެއް ދޫގަްސއަކީ ،ކުަރްއވަން ނުވެްސ އުޅުްއވާ ،ނުކުރެވޭ

. އެތަްނ ެވގެްނތޯ އެތަނަށް ޓުއަރިސްޓުން ވެސް ގެނެވިދާނެއެބަހުރި ކަންކަމެއް ކުރެވިފަ. އެހެންނަމަވެސް ީކއް

ފަތުރުގެ ނިޒާުމ ެވސް ހާލަތެއް ދިމާވެގެން ދަތުރުއެއް ތޯ؟ މި އެއްބަްސވުމުަގއި އެބަ ުބނޭނީ ކީއްެވގެންނުހިންގަ



  

ކުެރވޭނީ މަސައްކަުތ  ހުޅުމީދޫއަށް ަހމައެކަނި ދެ އަހަރުވެއްޖެ. ފުަވއްުމލަކަށް ކުރެވޭ ދަތުރު ނެތް .ހުއްޓިގެން ނުވާެނއޭ

އޮފީހުން ގެއަށް  އިހެނދުނު ލާފަ ،ދާ މީހުން ވަޒީފާއަށް ދާ މީހުން ވަޒީފާއަށް ދާން އެ ހެނދުނާއި ހަވީރު

ސްޕިޓަލަށް އެކަނި އެ ުކރެވެނީ. ދެން ހޮކާމަްށ ދާ ދަތުރު ކުރީ ޒަމާނުއްސުރެން ކިޔާހެން  ސްދިނުން.ގެންގޮ

ހިފައިގެން ދަނީ  ކުއްޔަށް ައށްހާސް ރުފިޔާ 4 ލޯންވޗް ނޯންނާތީވެ ރުކަުޒގެމަ މިހާރު ޞިއްޙީްއޔާ ވެސް ދާންވެއްޖެ

ވެ އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެއަށް ކްރޮސް ސަބްސިޑަިއޒު ކުެރވިފައި ޮއެވ މީ ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް އޮ ، ލޯންޗު. އެހެންވީމާ

އެބަބުނޭ  އިއެއްބަސްވުުމގަމި  އްސަލަެއއް މީ.ކަން ނުކުރެވޭތީ މައެ އި ޮއވެމެވާލުކޮށްފައެސެެޓްއ ޙަލަތުގެ އެހާ ބޮޑު ދައު

އެ ދަތުރުކުރެވެންޖެހޭނެ. ފުވައްމުލަކަށް ެވސް ފަތުރުގެ ނުވާނެ. ވިޔަސް ވެސް ދަތުރު އެްއވެސް މައްސަަލއެއް ދިމާެވގެން

ނަޑއެިޅގެން އޮންނަ ޝެޑިއުލެ  އެއީ  އި އުްލގައެ ެޝޑި .ކުރެވިފައެނެްކސް މި ެޝޑިއުލް ވެސް އެބައިން  .އްގެ ތެޭރގަކަ

ދޯިނ  ނޯޓިކަލް 35 އެ ބުނާ ލޯންޗު ދަތުރެއް ުނުކރޭ. ހަމައެކަނި މަޑުމަޑުން ދުާވ ދެ ގަިޑއިރުެގ ދޯންޏެއް ދަތުރުކުރަނީ

ވެސް ނުެދވޭ.  ަގޑިއިރު ތެރޭ 3 މިނިޓު 54ރު ެވސް އޭތި ވެްސ ނުދުވޭ ބުނާއި ދަތުރު ސްޕީޑް އިންނަންވާެނއޭ 

ކޮންމެ ރައްޔިެތްއގެ ކަންކަަމކީ ެވސް އެ ބޭފުެޅއްގެ އެ ބޭފުޅަކަްށވާ ދަތިތަްއ  .ޅުރަނގަ ،އެ ވިދާުޅވާ ގޮތަށް ، އެހެންވީމާ

ވާުލވި ިޒންމާ ރަނގަޅަށް އަދާކުޭރޯތ ނެ. އެހެންނަމަެވސް އެ ބޭފުޅަުކ ޙަވާޖިލީހުން ބައްލަވަން ވެސް ަރއްޔިތުންެގ މަ

ބުނާ އެއްވެްސ  އިބުނާ މި އެއްބަސްވުމުގަ މި  އި. މީގައިނގޭތޯ  ނުކުރޭތޯ އެއީ ބައްލަވަންޖެޭހނެ ކަމެއް. ނުކުރެވޭ

ބެހޭގޮތުން ސުވާލެއްކުރަްނ  ޝެިޑުއލާވެސް ދަތުރު ނުކުރެވޭ. އެ  ކަމަކަށް އެްއވެސް ގޮތަކަށް ޝެޑިއުލް ކުެރިވގެން

ނޑުމެ ،އެމް.ީވ.ކޭއަްށ މި ޝެިޑއުލް ައޅުަގނުޑމެންނަށް އިއަޅުަގނޑުމެން ިމއޮތީ ސިީޓ ފޮނުވާފަ ންނަްށ އަުޅގަ

އެންެމ ގައި  2135އޮގަްސޓް  35 .ބެލުން އި އޮތް އެްއބަސްވުމެއް މިއެްއކޮށް ކުރެވިފަ  ޓު މިނިސްޓްރީއާޓްރާންސްޕޯ

ހޭ. ޖަވާެބްއ ވެސް ނުލިބޭ. ދެން ރަނގަުޅ ރެވިފަ އިން ދަތުރުތައް ޝެޑިއުލަކީ ކޮބައިފަހުން ފޮނުވި ސިޓީ ޝެޑިއުްލ ކު

ސްޓޭްކ  ގުޅޭ ވަރަށް މިނިސްޓްރީ އާއި މިކަމާވާ ޮއންނަން . ބަެއއް ހާލަތްތަކުގައި މި ކޮމިޔުނިކޭޝަންވާހަކަެއއް

އެހެންނަމަވެސް ީމަގއި މިބުނާ ގޮތުން ެވއްޖެއްާޔ ނުކުެރވި ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްަތއް ނުކުރެވޭ. އެްއކޮށް ހޯލްޑާރސްއާ 

ބަބަކާއި ހުރެ ދަތުރު ސަ އެްއެވސްފެށިގެން. ފަތުރު ހުއްޓާލާ ހިސާބުން އެއްބަްސވުން ނިމުމަކަށް ގެްނނަންޖެހޭ ދަތުރު

މިހާތަނަށް މަސައްކަތެްއ ނުކުރަްއވާ.  ހުއްޓިގެނެްއ ނުވޭ. އެހެންވީާމ، އޮތް ަމއްސަލަެއއް ކުންުފނިން ޙައްލުކުރާކަށް

. އެ ެއކި ކޮންސަލްޓަންޓުްނ ގެނެސްގެން ރަނގަޅު ރީީތ ކުރެހުން ކުރެހިފައިވޭރީތިކޮށް އެ ވިދާުޅވާެހން އެކި ވަރަށް

ނޑުމެންނަށް މަކުރެހުމަކަށް ޢަ ލީ މަސައްކަެތއް ނުެގވޭ. ފެރީ ޓާމިނަލެއް ނެއެޅޭ. ދޫަގސް އޮޕަރޭޝަަނަކށް ނާދެ. އަުޅގަ

ން ކީ މިހާރު ނުކުރެވޭ ކަމަށް ވެއްެޖއްޔާ ހުއްޓާލަމިކަމަ، . އެހެްނވީމާވެސް ރައްޔިތުންގެ ަޝކުވާ އަންަނނީ އަބަދު

މީހުން އެ ބަތިބި. ވަރަށް ރަނގަޅަށް ސްކޫލް ދަތުރުތައް ސްން ބަޔަކަށް ކުރާނެ އެހެން މީ އޮތް ކަމެއް. އެހެ ޖެހިފައި

ހާސް  24ވާލުކުެރއްވި . ޝަންގްރިއްާލގެ މުަވްއޒަފުން އުފުއްލުން އެމް.ވީ.ޭކާއ ޙަބަސް ދަތުރުކުރާ މީހުން އެބަތިބި

ނޑަށް ހިސާބުެގ އަދަދެއް ނޭނގެނުވަތަ  ކުރުވަން އި އެދަތުރުއެހެންަނމަވެސް އެ ރިޒޯޓުން ފަިއާސ ދީފަ .އަުޅގަ



  

ނުކުެރވެން ވީ  އަށް.ނުކުެރވިގެން އެމް.ވީ.ކޭ  އެ ކޮންޓްރެކްޓް ވެްސ ބާޠިލްވީ.ކީްއެވގެންތޯ އެމް.ވީ.ކޭއާ. ވާލުކުރި ޙަ

ނޑަކަށް ނޭނގެ. އެ ބޭފުޅުންގެ އަުތގައި ެއއްޗެހި އެބަހުރި. ދެން އެ ވިދާޅުވަނީ ކޮންމެ ކުންފުންޏަކަށް  ސަބަބެއް އަުޅގަ

އަދި ސްލިޕްޭވއެްއ އެަބިއނދޭ އަްއޑޫަގއި ހިނގަހިނގާ. އެމް.ވީ.ކޭ ވިޔަްސ . ތަނެްއ ނުދެވޭނެޕްވޭެއއް ހަދަން ސްލި

ގޭ ދޮށުން ސްލިޕްވޭެއއް އްޔާ ކޮންމެ ދޯންޏަކަްށ ްނވެއްޖެ ވެސް އެހެ އެހެން ކުންފުންޏަކަށް ވިަޔސް މަސްދޯނި

 ބިމެއް. ޏަކަށް ނުދެވޭނެ ސްލިޕްވޭ ހަދާނެ ކޮންމެ ކުންފުން ހަދައިދޭންޖެހޭނެ ނޫންތޯ. އެހެންވީމާ، ސްލިޕްވޭ ހަދާކަށް

 އި ކީްއވެތޯ ފެރީ ޓާމިނަލް އަޅައި އެހެންނަމަވެސް އެ ބޭފުޅުންަނށް ވަނީ ބިން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވި ދެވިފަ. އެ ބިުމގަ

ކޮށް ވާހަަކެއްއ ނޫން. އެއީ ހަމަ ޢާއްމު އެ ވިދާުޅަވނީ މުޅިން ރަނގަޅު، ވާ ކަންކަން ނުުކރެވި. އެހެްނވީމާދެން ބޭނުން

ޢާއްމު ރަްއޔިތުންނަށް ވެސް ގޯސް މަޢުލޫމާތު ތި  .ދެއްވަނީތި ެވސް ގޯސް މަޢުލޫމާތު މަޖިލީހުގައި ރައްޔިތުންގެ 

ކަމަށް ކުރިން ބެލި ނުވަތަ  ެއއްކޮށް އެ ޕްޮރވިންސް  މިހާރު އައްޫޑއަކު ުނވަތަ ައއްޫޑއާރަނގަޅު މަޢުލޫމާތަީކ ދެއްވަނީ. 

މިހާރު ނިމުމަކަށް  މި އެްއބަސްވުން، ފެރީ ނިޒާމު ނުހިނގާ. އެހެންވީމާ ބުގައި އޮތްބެލި ހިސާ އެ ސަރަޙައްދު ކަމަށް

 މިހާރު އޮތީ. ޝުކުރިއްޔާ.  އިރަނަގޅަށް މި ޚިދުމަތް ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަންޖެހިފަ ގެނެސް އަލަށް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މޭޔަރު ވެސް ވަޑަިއގެންނެވިއޭ ައއްޑޫ ަކއުންސިލްެގ. ޓީ މެންބަރުންނަށް ދެންނެވިން ޑެޕިޔު ކުރިން ޢިއްޒަތްތެރި

 އި ތިއްބެވީ. ކުީރގަ  ގޮަތކީ މޭޔަރާއި އަދި ކައުންސިްލ މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު ވަޑަިއގެން އެހެންނަމަވެސް ރަނގަޅު

މެންބަރު ވެްސ  އެދިަވޑަިއގަންނަާވ ަކއުންސިލްގެ އެބަ . ދެން މިާހރު ޮއޅުމަކުން އޮތީ އިއަޅުަގނޑަްށ އެހެން ދެންނެވިފަ 

ނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. ، . އެހެންވީމާއެބައޮތް ޢަލީ މުޙައްމަދު ވެްސ އެދިވަަޑިއގަންނަވާ ފުރުޞަަތކަށް  އަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ކައުންސިްލގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދުްއޑޫ އަ

ނޑުމެންނަށް މި މައް ލީސް ަޓކައި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖި ކުރުމަށްއްލު ސަލަ ޙަޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަ

ނޑު  އްލު ހޯދައި ދިނުމަށް ތެރެއިން މި މައްސަލަ އަށް ޙަ  ޓަކައި މަސައްކަތް ކޮށްދެްއވި އެންމެހަިއ މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

ްނ ޝުކުރުދަންނަވަން. ައޅުަގނުޑ ފުރުޞަތަކަށް އެދުނު އެންމެ ބޮޑު އެއް ސަބަބަކީ އަުޅަގނޑަކީ ހުޅުމީދޫ ަރއްޔިތު

ވާލުެވގެން ހުރި ށް ވަކާލާުތކުރަން ޒިންމާތަކެއް ޙަހުރި ހުޅުމީދޫ ރައްޔިތުންގެ ޙައްުޤގައި ަކންތައްތަކައި އިންތިޙާބުކޮށްފަ

 މި ވިދާޅުވާ ދަތުރުފަުތރުގެ ނިޒާމު ހުޅުމީދޫއިން ފުރައިގެން ހިތަދޫއަށް ދަތުރުކުރާ  މީހެއް. އަޅުަގނޑަކީ ކޮންމެ ދުވަހަކު

ނޑު ެއްއގޮތަކަށް .އިނގޭ ފެރީގެ ހާލަތު އަޅުަގނޑަށް މީހެއް. ށް ދަތިތަކެއް ނެތް ެވސް ނުދަންނަވާނަން ޝަފީޤަ އަޅުގަ

ކޮންމެ  ،އެޓް އެނީ ޯކސްޓްކޮންޓްރެްކޓް ބަލާލިއިުރ ވާހަކަ. ައޅުަގނޑު މި ދަންނަަވނީ ފެރީގެ ޚިދުމަތްތައް އަުޅަގނޑަށް 

 މު ރައްޔިތު މީހާއަށް ދަތުރަށް އެރިގެން ދަތުރު ކުރެވެން ޖެހޭނެ ދުވެރިވީ ކަމުގައި ވިޔަސް ދަތުރުފަތުރު ޢާއްހާލަތެއް މެ



  

އެއީ ްއޔާ ސަރުކާރުން ނުވަތަ ކައުންސިލުން ބިމެއް ނުދީގެން ޝަފީޤު ދަތުރު ހުއްޓުމަކީ ށް އެބަބުނޭ. އެހެންވެއްޖެކަމަ

ނުޑ  ގޮުތަގއި މި ކޮންޓްރެކްޓް ވަގުުތން ވަގުތަށް ޓާމިނޭޓް ކުރަންޖެހޭ އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ކަމެއް. އަޅުގަ

ންެގ ރަްއޔިތު ،ޤަބޫލުކުރާގޮތަށް މި ސަރުާކރުން ވެސް އެންމެ އިްސކަމެއްދެނީ ރަްއޔިތުންގެ ިއހުސާސްތަކަށް

ިއ ކޮންްޓރެކްޓުގެ ގިނަ މާއްދާަތކާ ފަދައިން އްާޔ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވެްސ ވިދާުޅވިބޭނުންތަކަށް. އެހެންެވއްޖެ

މި އެެދނީ އެންމެ ރައްޔިތުން ވެސް ހުޅުމީޫދގެ ރައްޔިތުންެގ ފަރާތުން ައޅުަގނޑު  ޅިގެންއެމް.ވީ.ކޭ އިން ޚިލާުފވުމާ ގު 

އެދެނީ އެމް.ވީ.ކޭ ކޮންޓްެރކްްޓ ޓާމިނޭޓްކޮށްދިނުމަށް. އަޅުަގނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރަން އެީއ އިންސާނުން ދަތުރުކުރަން 

ދެގެްނ އެހާ އިށީން އިފައިބާއިރުަގއި ދާހިއްލާ ފޯވެފަ މީހަކު ފައި. އެ ފެރީއަށް އަރާކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ވަުރގެ ފެރީއެއް

އޭގެން ދުްނ  އިދެން ގިނަ ދުަވސް ދުވަހު ެފރީއަށް އަރާފަ  .ވެސް ިނއިނދޭ ކޮެޅއްހާ މިނެއްއިންނަ ޮގނީޑގެ ސްޕޮންޖް

ކޮންމެ ދުވަހަކު  އީއަރަިއގެން މުޅި މީހުން ގަިއަގއި ކަޅު ކާބަން ދުން އެބަހުޭރ ބައެއް ދުަވސް ދުވަހު. އަުޅަގނޑަކީ މި

ނޑު މިހެން މި ދަންނަވަނީ.  ވާލުކުރި ޫދގަްސ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ެއމް.ވީ.ޭކއާ ޙައެ ދަތުރުކުރާ މީހަކަށްވާތީ ައޅުގަ

އެއީ ދޫގަްސއޭ ދެންނެވީމާ ެއއީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޮކޓަރިކޮޅެއް އެތާ ހުރެގެން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އެންމެ ގިނަ 

ކޮެޅއް ކޮޓަރި  ޚާއްޞަހުންނެވި  އިކުރެްއވި ރައީސް މައުމޫން ަޢބްދުލްޤައްޔޫމް އެތާނގަ  ސްކަންދުވަސްވަންދެން ރައީ 

ޓުަގިއ ވެސް ޝަންގްރިއްލާ ރިޒޯ  .ައއި.ޕީ ކޮޓަިރއެްއ. އެތަނަކީ ހަމަ މިހާރުއެތާނަގއި ހުންނާނެ. އެ ކޮަޓރިއަކީ ވީ.ވީ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. ެއހެންވީމާއަކަމަްށ  ތިބި އެކޮމަޑޭޝަން ވިްއކާވަަރށް ވިއްކޭނެ ކޮޓަިރއެއް އަޅުަގނޑު އެދެްނ ، ޅުގަ

ނަޑއެިޅގެން ދޮގެއް. އަ .އެއްުދވަހު ދެތިން ދުވަހަުކ ނޫން ދަތުރު ހުއްޓުނީ ނޑު ހުޅުމީޫދ އެއީ ހަމަ ކަ ުޅގަ

 ރު މުިޅ ައއްޫޑެގ ރައްޔިތުން ެހކިކޮށް މި ަދންނަވަނީ ދަތުރު ހުއްޓުނީ ިތން ދުވަހަކު ނޫން. ދަތު ރައްޔިތުންނާއި

ނޑުމެން ކައުންސިލުްނ  ހުއްޓިއްޖެ އެއް ހަފްތާ ދެ ހަފްތާ ތިން ހަފްތާ މިހެން  ގޮސް ކިތަންމެ ކިތަންމެ ދުވަހަކު. އަޅުގަ

ޚިދުމަތް ހޯދަން އެދި ދާ  ޔިތުން ހޮސްޕިޓަލަށް ޞިްއޙީޗާޓާރ ދަތުރުތައް ހަޖައްަސިއގެން ރަްއޔިތުން ހުޅުމީދޫ ރައް

އިނގޭނެ އަޅުަގނޑަށް  ން އަުޅަގނޑުމެން ިކތަންމެ ދުވަސްދުވަހު އެބަހުރި.އެނބުރި ނުދެވިގެ ދަތުރުތައް ރަށަށް

އަޅުަގނޑު އެދެން ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޝާހިދު އަރިހުން ވެސް ޝާހިދު ވެސް ހުންނާނެ ކިތަންމެ ދުވަހު ދަތުރު 

އިރު ަގނޑު މިހެން މި ދަންނަވާރައްޔިތުންަނށް ރަށަށް ނުދެވިގެން. އަޅުއަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ހަމަޖަްއސަވައިެދްއވާފައި 

ނޑު މި ަދންނަވާ ެއއްޗަީކ ސަރުކާރާ ، ވެސް ދަތިަތއް ހުރިކަން. އެހެންވީމާއެމް.ވީ.ކޭ އަށް  އަޅުަގނޑަށް ވެސް އި އަުޅގަ

ކަމުގައި ވީނަމަވެސް  ކަންތައްތަކެއް ނުނިމި ހުރި އި ެއއްބަްސުވމުގެދޭތެރޭގަ އަދި ކައުންސިލާއި އެމް.ވީ.ކޭއާ

ަގއި ވަރަށް ސާފުކޮށް އެބަބުނޭ މި ެއއްބަސްވުަމށް ކޮންމެ ހާލަތެއް މެދުވެރިވި ނަމަވެސް ރައްޔިތުންނަށް ޭދ އެއްބަްސވުމު

 ޝުކުރިްއޔާ.  .ކަމަށް ދެވެން ޖެހޭނެޢާއްމު ޚިދުމަތް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

 .ރުވާނަންފުރުޞަތު އަ އެމް.ވީ.ކޭގެ ފަރާތުން އިބްރާީހމް ޝަފީޤް އެއްެޗއް ވިދާުޅވުަމށް

 

 އެމް.ވީ.ކޭގެ ސީ.އީ.އޯ އިބްރާީހމް ޝަފީޤް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑު ދޮުގ ހަދާ  ނޑު މި ދަންނަވަން ޖެހޭ އެްއަޗކީ ައޅުަގނޑު ދަންަނވާނީ ޙަީޤޤަތް އަުޅގަ ޝުކުރިއްާޔ އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

ުހއްަދ ވައްތަެރްއގައި ތީ ކޮންމެ ައޅުަގނޑުމެންނަށް އޮބިން ދެްއވަން ވިާދޅުވެަފއި އޮްތ ތަނުަގއި މީހެއް ނޫން މީކީ. 

ވެސް ކޮޕީ.  ރަޖިސްޓްރީތައް އެބަހުރި މިހާރު މިތާ  .ރަޖިސްޓްރީތައް ދެއްވާފަޭއ އޮތީބިން އެ ވިދާޅުވާެހން ދެއްވާފަ. 

ނޑުމެން ފޭދޫއަށް ވެސް ގެންދެވިއޭ.  ންތޯ. އިންޖައްސަވައި ދެއްވާށޭ ިކޔާފައިކަމަކު އިން ނުޖަހައެއް ނުާވނެ ނޫއެ އަުޅގަ

އިންނަވާ މިތާ މިހާރު މިތާ  .ހަމަ ޙަޤީޤަތް އީުނގަންނަވާ ަކއުންިސލަކު. މިދުވަހު އެްއވެސް ބޭފުޅަުކ ވަޑައި އެ

ރޑް،މެންބަރަކު އުޅުްއވާނެ  ރު އުުޅއްވަީނ އޭ ބްރިގޭޑިޔާ  އިބްާރހީމްދީދީ. އެއީ ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މިހާރު ރިޓަޔާ

ކައުންސިލަށް ވަަޑއިގެން ވެސް އެކަންަތއް ސް ަވޑަިއގެން ހަމަ ބްިރގޭިޑޔާ ވެއަޅުަގނުޑގެ ސަރވިްސގަިއ އިނގޭތޯ. 

ުނކޮށްދެއްވި. މި ދެންނެވީ މަރަދޫައށް އަޅުަގނޑުމެން ޝިފްޓް އެކަންަތއް ފޭދޫގައި ދަންނަވާ ދަންަނވާ ކޮށްދެއްވާށޭ 

އެތައް ކަމެއް ކުރިފަހުން  އެތާ މަރަދޫގައި ވެްސ ބައުންޑަރީ ވޯލާއި އެްއޗެހި ހަދައި އެތައް ޚަރަދެއް ކޮށްަފއިކުރަން. 

ނޑުމެން މިހާރު  ތަނެކޭ. މިތަނަށްމިހިރީ ވިދާޅުވަނީ  ދާށޭ. ދެން ހުރި ތަންތަނުގެ ވެސް ައޅުަގނޑު މިދަންނަވަނީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ތަންދެއްވާޭށ  ވެސް ދައުލަުތގަިއ ދަންނަވަިއގެން މިއުޅެނީ، ސަރުކާުރގަިއ ދަންނަވަިއގެން މިއުޅެނީ ައޅުގަ

އެހުރީ. ކުީރގައި ހަމަ ފްރެްޝ  ޑިފަހަރު އެވިދާުޅވާެހން ހަލާކުވެ އެދަނީ ސަރވިްސ ކުރީމަ ހުރި އިމޭޖެއް ނޫންއެހެރަ އޮ

ނޑު މިދަންނަވަނީ އިނގޭތޯ. ެއ އެއްޗެހި  އައު އަަހރު ވެގެންދާއިރު ހުންނާނީ ެއ  4އަހަރު،  5މުދަލުގެ ވާހަކަ އަުޅގަ

ނޑު މެން މި ބަލަނީ ގެންދެވޭތޯ. މިވަރަށް މަސައްކަތް ކުާރއިރު ނިކަން ސިފައިަގއި އިނގޭތޯ. އެކަމަުކ ވެސް އަުޅގަ

ނޑު  ނޑެއް ދޭން އުޅޭ މީހެއް ނޫން. ކަމެއް ކުރަން އުޅޭ މީހެއް. އަޅުގަ ދެނެވަޑަިއގަންނަވާށޭ ައޅުަގނަޑކީ މީހުންނަށް ލަ

ސްޓްމަންޓްތައް އަްއޑޫަގިއ މިއުޅެނީ ކަމެއް ކުެރވޭތޯ ުއޅޭ މީހެއް. އަޅުަގނޑު މިދެންނެވީ ކުރީަގއި އެތާނގެ އިްނވެ

ނޑު ައއްޫޑއަށް ގޮސް މިއުޅެނީ. އެހެންނޫނީ  ކޮށްފައި ހުރީމަ މި ވެސް އިތުރަށް ކޮށްދެވޭނެ ކަމަކަްށވޭތޯ އަުޅގަ

ނުޑ  ނޑު ދުްއވާލާފައި އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ އަޅުަގނޑު ކޮންމެހެން ދާކަށް ނުޖެހޭނެ މާލޭގެ މި ހިސާބުގަ

ން ިވދާޅުވި ކަުމގަިއ ިވޔަސް އޭަގިއ އެބަުއޅޭ މައްސަލަ. އެ ވިދާުޅވި އެްއޗެްއގަިއ އެަބއުޅޭ ހަަމ މިދަންނަވަނީ ސޯބެ އެހެ

ނަޑއެިޅގެން ދޮުގ. ައޅުަގނޑު މިދަންނަވަނީ ކިތަންމެ ފަަހރަކު ައޅުަގނޑުމެން އެތަންތަން އިންޖައްަސވާދޭށޭ ބުނީމަ  ކަ

ނޑުމެންނަށްހައެއް ނުދެއްަވއޭ. އިްނ ނުޖަހަނިސް ކިހިނެއްތޯ އައިންޖަ . ބަރާބަރަށް މި އަންނަނީ، އެތާ ފޫޓް އަޅަން ޅުގަ

ނޑައެިޅގެން މި ހުންނަނީ ރަހަ ޖިސްޓްރީތައް ރަނގަޅަށް ހައްދަވާދެްއވާ. ސޯބެ، އެްއގޮތަކަށް ވެސް ތިހެން މަ ކަ

ނަޑއެޅިގެން އެަތްއ ފަހަރަކު ކައުންސިލަށް ދެންނެވީމަ އެ ވެްސ  އްފަހަރުނުވިދާޅުވޭ. މިހުރީ މި އެއްޗެހި ކަ

ދޭން ވަޑަިއެއއްނުގަޭތ. ކިހިނެއް އަޅުަގނޑުމެން ެއތަނަށް ދާނީ. ތަންތަން ހަދާނީ ކިހިނެއްތޯ؟ އެ ވިދާޅުީވ އިންޖަހައި



  

ވަރަށް ސީރިއަްސކޮށް ކަންތައް ކުރަން ހުރި ގޮތް. އޭރު  އީމި  ސީރިއަސް، ނަލައަކަށް އެއްެޗއްެސއް މީތި އަޅުަގނޑުމެން

ހާސް ޑޮލަުރ  51ހާސް ޑޮލަރު،  31ހާސް ޑޮލަރު،  51ހާސް،  31ން. ދުވާލަކަށް ފައިސާ ވެސް ހުރި އަޅުަގނުޑމެ

ބޮޑުކަމަކަށްނުވޭ. އެތަން ެވްސ އަތުލެްއވީ ހަމަ މި ސަރުކާރުން އިނގޭތޯ. އެހެްނވީމާ،  އީމި އަށް ވަދޭޑިއުޓީ ފްރީ

ނުްނ ސުވާލުކުރަން ކޯޓަށް ދާން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދައުލަތުްނ މިގޮތަށް ވާަހކަދައްަކވާ ކަަމށް ވަންޏާ ައޅުަގނޑު ބޭ

ނޑު ކޮށްފައި ހުރިއިރު.  ނޑުމެން ބޭނުން މިހާ ވަރުގަދަ އިންެވސްޓްމަންޓެއް ައޅުގަ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޙައްޤުތައް ައޅުގަ

 މިލިއަްނ ރުފިޔާގެ ވަރު މިދަްއކަނީ. ހަމަ އެހެން ވިދާޅުވާއިރު ތިމަންނަ ހިތްހަމައެއްނުޖެހޭ  311ގާތްަގނޑަކަށް 

ދީގެން އެމީހުންނަށް ޝަންްގރިއްލާެއއް ނުހިންގޭ ކިޔާފަިއ މާދަމާ މިތަނަށް ވަޑަިއގެްނ  އްާލއަށް ވިލިނގިލިޝަންގްރި

އެވެނި ކަމެްއ، މިވެނި ކަމެްއ ނުވެޭއ ިކޔާފައި ނަްނގަވަްނވީތޯ؟ ދެން ވިާދޅުީވ ޝަންްގރިއްލާއަށް ޓްރާންސްޕޯްޓެގ 

ނޑު ނެގިން.  އެކަމަުކ ދަންނަވަންތޯ މިހާރު އެކަންތައް ކުރަްއވަމުން ގެންދަވަީނ ވާހަކަ. އާދެ! އެ ކޮންޓްރެކްްޓ އަޅުގަ

ލިއޯ. އެ އަތޮުޅ، އެ ސަރަަޙއްދުގެ ަބއެއް ެއއީ. އެހެްނީވމާ، އެމީހުން ބޭނުންވީ ެއަކންތަކުގެ ތެރެއަށް ވަންނަން. 

ނުޑ ބޭ ނުޑ މި ހުރީ ސަޕޯޓޭ. އަުޅގަ ނުމެއް ނެތޭ، ތި ބޭފުޅުްނ އަޅުަގނޑު ދެންެނވީ ހޭަވއްލާ، ވަަޑިއގަންނަވާށޭ. އަުޅގަ

 ކުރަން ތިބިއްޔާ ތިކަން ކުރާަކށް. އަޅުަގނޑު ައއީ އެހެން ކަމެއް ކުރާށޭ. އަުޅަގނޑު ައއީ ޢާއްމު ޚިދުމަތް ކުރަން،

ނޑު ވާހަކަދަްއކާފައި އޮތް ގޮތަށް ފެރީ ކުރާށޭ. މިއިން އޮުޅވާނުަލއްވާށޭ. ިމކަންތައް ހިނގާަފިއ ހުރީ މިހެންނޭ. އަޅުގަ

ރޯ ނުބައިކޮށް ސޯބެ ވިދާޅުވީ. ސޯބެ އެހެން ނުވިދާޅުވޭ. ސޯބެ ތި ހައްދަވަނީ،  އީކޮށްަފއޭ އޮތީ. މި އެކަންތައް

ވެސް ލިއޯ ކުދިންގެ ކައިރީަގއި  ކަންތައް ީވޮގތް. އައްަސވާ މިހާރު އީއަޅުަގނޑު ތީގެ ތެދެއް ނެޭތ ތިއަކު. މި

ނޑު ަކއިީރގައި ކިތަްއ ފަހަ ރު، ޖެނަރަލް މެނޭޖަރު ފަހުން ވެސް ބުނީ އެކުދިންނަަކްށ ކިހިނެއްތޯވީ. ޝަންގްިރއްލާ ައޅުގަ

ނޑު ދެންނެވިްނ  ރަނގަޅަކަށް ިމކަމެއް ނުކުެރވެއޭ. ޝަފީޤް، ކަލޭ ރަނަގޅަށް ބަސްތަކާ އެްއޗެހި ޭދށޭ. އަުޅގަ

ރެްއިވއްޔާ. އަޅުަގނޑުމެން މިުއޅެނީ އަުޅަގނޑުމެން ދުރު ހިސާބަކަށް ައއިހޭ. މިކަންތައް ރަނގަުޅވާީނ އަތޮޅު ކުދިން ކު

ދަނީ. އެދަނީ ރަނގަޅަށް. އަޅުަގނުޑ އަިދވެސް ފެީރ ންކަމާެއކު އެހެންވީމާ، ެއގޮތަށް ހަމަޖެހިގެން މިހާރު އެދަނީ އޮމާ

ނޑު ދޭންާވ ފަރާތަށް ދެމުން މިދަނީ. ހަ މަ ކޮންމެ ކަންތައް ކުރަީނ ހަމަ ރަނަގޅަށް. ކޮންމެ ދުވަހަުކ ރިޕޯްޓ އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާނީ އެންމެފަހުން މިދޭތެރެއިން މައްސަލަ ޖެހުނު ފަހަރު ދަނީ.ދުވަހަކު އުފުލަމުން  ވެސް އެރޭ  އަޅުގަ

ނޑު ހަމަ  ހުޅުމީދޫ ނޫނީ މީދޫ ރައްޔިތަކު ވަރަށް ބޮޑަށް ބަިލވެގެން ޭއނަ ހޮސްޕިޓަލަށް ދެވޭނެ ގޮެތްއ ނެތީމަ ހިލޭ އަޅުގަ

ވިދާުޅވަނީ ައޅުަގނުޑ ކަމެއް ނުކުެރއޭ. ކިތަންމެ ޖެހިއިރު އޮންނާނީ ހިތަދޫއަށް ގެްނގޮްއސަ. އެ  32އެރޭ ދަންވަރު 

ބޭފުޅުން ބޭނުްނވި ކިތަންމެ ކަެމއް ކޮށްދީަފިއ އޮންނާނެ. ސާްކ ސަމިޓް ތެރެއިން ވެްސ މުޅިން ހިލޭ  ފަހަރަކު އެ

ލަތުެގ ކަންތައް ކުރީ. ސާކް ސަމިޓްަގއި ހިނގި ޚަރަދުތަކާ އެއްޗެިހ، އެ ހުރީ ބިލުތައް އަދިވެސް ފައިސާ ނުދައްކާ. ދައު

ފައިސާތައް ވީތަެނއް ނޭނިގެގން އެ އުޅުްއވަނީ. ރައީސް ޮއފީހަކަށް ވެސް ނޭނގޭ ވީތަނެްއ. އެްއވެސް ބަޔަކަށް ނޭނޭގ 

ނަޑކަްށ ނޭނގެ އެ ދިޔަ ތަނެއް. އެހުރީ ބިލުތައް ހުރި ގޮތަށް  5އެ ފައިސާ،  މިލިއަނަށްވުެރ ގިނަ ރުފިޔާ އަޅުގަ



  

ނޑޭނީ މިގޮ ތަށް އިނގޭތޯ. މި ޒަމާނު ބަހުން ބޭނުން ކުރަންޏާ މީހަކު. މިގޮތަށް މިދަނީ. ފައިސާ ނުދައްކާ. މީހަކު ފު

ނިކަން ބައްލަވާ ކަންަތއްތައް. ބައްލަވާފައި ވިދާޅުޭވ. ެއއްފަރާތުން ދައްކަވާ ވާހަކަ ައއްަސވާކަށް ނުޖެހޭނެ. އަޅުަގނުޑ 

ނޑުގެ އަނަގއިން މިކަންތަްއ  މިތަނަށް މިއައީ ހަމަ އިރާދަުކރައްަވއިގެން ރަނގަޅަށް ތި ޭބފުޅުންނަށް މި ވާހަކަ އަުޅގަ

ނޑަށް ޗާންސެއްއްެސއް. ނޫހުގައި ޖަހަން ހެއްަގއި ޖަހާ މީހެއް ނޫން އެއްޗެކުރެވޭނެ ގޮތަށް. އަޅުަގނޑު ނޫ  ވެސް  ައޅުގަ

ނޑުމެންނާ ބެހޭ ގޮތުން ޕޮޒިިޓވްކޮްށ ބަެއއް ަފހަރު ލިޔުްއވި ކަުމގައި ިވަޔސް ގިނަ ފަހަރަށް ހުން  ނަނީ ނުދޭ. އަުޅގަ

. އެހެންވީމާ، ނިކަން ަބއްަލވާލަްއވާ. މިހުރީ ޮއނޑިފަހަރު ހުރި ގޮތް. މިއީ ހަަމ މަޢުލޫމާތު ނުބައިކޮށް ލިޔެފަ

ނޑުމެން ބޭނުންވާނެ ރީއިންވެސްޓްމަންޓޭ. ިމ ެއއް ިއޒް ކޮްށގެން އަނެްއކާ އެހެލަިއގެން، މަރާމާތު ލަވަރަޓަޗެިހ އަުޅގަ

. މި ޖަހާފަ ވިދާޅުާވ ގޮތަށް މި ެއއްޗެހި ހުރީ ފޮރި ހާރު ހުރި ހާލަތަކީ ހަމަ އެދުްއަވން. މިހަމަ ކޮށްފައި ީރއްޗަށް 

އުޅަނދުފަހަރު. އެކަމަުކ  ހަމަ ހުސް އައު އީއެްއޗެހި ހުރީ އެންމެ ރީތިގޮތަކަށް ނޫން، މި ގެންދިޔަ ގޮތަށް. މި

ލިބޭ. އެކަމަކު މިހާރު ދައުލަތުން، ދެއްވަިއގެން. ބިމެްއ ނުލިބޭ. އަދިވެސް ނު މިކަންތައް ކުެރވިގެން އަންާނނީ ބިން

މިހާރު ސަރުކާރު ހިންގަވަން ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނާ ވާހަކަދަްއކަިއގެން ބިންތަކާއި އެްއޗެހި އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މިހާރު 

ނަޑަކށްއެބަ  ދެން ވަރަށް ައވަހަކަށް ކުަރްއވަމުން އެބަ ގެންަދވާ.  ނޭނގެ ދެއްވާ ތަެނއް. ެއަކމަކު ހަމަޖެހޭހެން. އަޅުގަ

ދޫގަހުގެ ވާހަކަ އެދައްަކވަނީ. ދޫގަހަކީ ދިޔައިރު ރަން ޑައުން ޕްލޭސެއް އިނގޭތޯ. އެތާނަގއި އެ ވިދާުޅވާހެން 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުންނަވާ ގެކޮޅު ވެސް ހުރޭ. މިނިސްޓަރުން ތިއްބަވާ ގެކޮޅު ެވްސ އެބަ ހުރޭ. އެކި ލެވެލްގައި 

އެތަނެްއ ނޫން. ެއއަށްވުެރ މާ ފެންވަރު މަތިކޮްށ އެ ހުރީ އެތަން އިނގޭޯތ.  ހަދާފައި ހުރި ތަނެއް އެއީ. މިއަދު ެއއީ

ނޑަށް އަންގާަފއި އޮީތ  ނުޑގެ އަމިއްލަ ޕޮލިީސގައި ޮއތް ކަމެއް އެހެންނޫންތޯ. އަޅުގަ ނުހިންގާ ހުރުމަކީ އަޅުގަ

ނޑުމެްނނަށް ދެއްވި އެއްެޗއް  ސަބްސިޑައިޒް ކުަރއްވަން. ރޮްސ ކްދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމު ހިންގަން. ދޫގަސް އެއީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ބޭނުްނވާ ގޮތަްށ  މިހާރު އެ ލެވެްލގަިއ ދޫަގސް ހުރެގެނެްއ ޓުއަިރސްޓުން އެތަނަށް އައިްސގެން އަުޅގަ

ނުޑ ބޭނުންވަނީ އެ ލެވެްލގަިއ، ހައި ެލވެލެްއަގއި އެތަނަށް އަންނަ މީހުން، ްނ އޯޕަ އެކަންކަެމއް ނުކުެރވޭނެ. ައުޅގަ

ެވސް ދަނީ، ޗައިނީްސ މީހުންނާ ވާހަަކދައްކަމުން މިދަނީ. މިހާރު  ހުންނާ ވާހަކަަދއްކަމުން މިހާރުމީ ،ގޮތެްއގައި 

ނޑަްށ ހީވަނީ ކޮންމެވެސް ގޮތަކުްނ މަޢުލޫމާތު ލިބިވަޑައިގެން ިމކަންތައް ވިޔަނުދޭ ގޮެތއް،  ބަރާބަރަށް ދަނީ. އަޅުގަ

ީއ މިކަންތައް ރަނގަޅު ކުރަްނ މިހާރު މި ސަރުކާރުަގިއ . އެ މިއީ ހުރަސްއެޅުމުގެ ިނޔަތުަގއި ުކރައްވާ ކަމެއްހެން

 2133 އިން ފެށިގެން 2112އުޅުްއވާީތވެ ފަހަރެއްަގއި ހީފުޅުވެދާނެ، އަެނއްކާ ޝަފީޤް އުެޅނީ ކުރީގައި އެވިދާުޅވާހެން 

ނޑަށް ހެދިގޮތަށް 2132އަށް ނޫނީ  ނޑު ކު އާއި ހަމަައށް އަޅުގަ ރާނަން. ކުރެވެން ކަންތައް ކޮށްފާނެ. މިކަންތައް އަޅުގަ

ނޑު އެހެންީވމާ، ފުރުޞަތު ދެއްަވއިފިްއޔާ މިކަންތައް ކުރާ ގޮތަށް އޮތީ. އަޅުަގނޑު މިހުރީ އެކަުމގެ  އެބަ އޮތް. އަުޅގަ

ވާތީ މިކަން ކަށްޕެޝަނުގަިއ، ކުެރވޭ ގޮތަށް. އެހެންވީމާ، ޮރޒައިނާ ވެސް ިމކަންތައް ިއސްނަންަގވަިއގެން އުޅުްއވާ ބޭފުޅަ 

ޅަށް، ވަރަށް ަކއިރިން ބައްަލވާ ދެެނގަތުމަށް. ތި ހިސާބުަގނުޑގެ ބޭފުެޅްއ ތީ. ައޅުަގނޑަީކ މީހުންނަށް ވަރަށް ރަނގަ 



  

ފުވެރި ގޮތެްއަގިއ އިންޞާމަކަރު ހަދާ މީހެއް ނޫން. ނޯންނާނެ އެކަހަލަ ރެކޯޑެއް ިއނގޭތޯ. ރަނގަޅަށް ބައްަލވާ، މި 

 އިނގޭތޯ.މިކަންތައް ގެންދަވާތޯ އާދޭސްޮކށްފައި މިދަންނަވަނީ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެރުވުުމގެ ކުރިްނ މިހާރު ފުރުޞަތަށް އެދިފައި ތިބި މެންބަރުންގެ ނަންތައް  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު

 ފަރުއުޖަ. ފުރަތަމަ މިއޮތީ އެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ދަންނަވާލާނަން. ފަހަރެއްގައި މިސްވެފައި އޮެވއްޖެ ކަމަށް ަވންޏާ

 ޢިއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ މަރަދޫ. އަދި އޭގެފަހުަގއި މުޙަްއމަދު ވަޙީދު. އަދި އޭގެފަހުަގިއ ޢަބްދުލްލަޠީފް. އޭގެފަުހގައި ދާއޫދު

މިވަގުތު ފުރުޞަތަށް އެދިފައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން. އެހެންވީމާ، މިގޮތަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަުތ  އީ. މިޝަރީފް މެންބަރު

ނުޑ  އެންމެ ފުރަތަމަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު އީނަން. މިއަރުވަމުން ގެންދާ އެރުވުމުގެ ކުރިން އަުޅގަ

ދިނުމަށް ޓަކައި  ސުވާލެއް ކޮށްލާނަން ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މޭޔަރާ. އެމް.ވީ.ޭކ އިން އެބަ ބުނޭ މިތަނުގައި މި ޚިދުމަތް

ކަމެއް ތިމަންނަމެންނަށް ކޮށްދީފައެއްނުެވއޭ. އެހެްނވީމާ،  ކައުންސިލުން، ސިޓީ ކައުްނސިލުން ކޮށްދެންޖެހޭ އެއްވެސް 

އެުކގައި ެއއްވެްސ ބައްދަލުވުމެއް ޭބްއވުނުތޯ؟ ބޭއްވުނު ަބއްދަލުވުންތަުކެގ  އްލުކުރުމަށް ޓަަކއި އެމް.ވީ.ކޭއާމިކަން ޙަ

ނަމެންނަށް ގަޑި ކިޔާފައި ވާލުކުރުމަށް، ތިމަންެވއްޖެ ތިމަންނަ ބިން ތިމަންނަ ޙަނަތީޖާއަކީ ކޮބައިތޯ؟ ދެން ވިދާޅު

އިންޖެހުމަށް ޓަކައި ވެސް ވަަޑއިގެންަފއި، ގަޑި ކިަޔިއެގން ދިޔައީމަ ެވސް ތިމަންނަމެން ދިޔައީމަ ތި ބޭފުޅުން 

ކޮްނ މަސައްކަތެއްޯތ އެމް.ވީ.ޭކާއ  ވަަޑއެއްުނގަންނަަވއޭ. މިއަށް ޖަވާބެއްދެްއވަފާނަންތޯ؟ މިކަން ޙައްލުކުރަން ކުެރވުނީ

 ވިދާުޅވި ކަންަތއްަތކަށް. އެ އެުކގައި

 

 ސާދިޤު ވާހަކަެދއްެކވުން:هللا އަްއޑޫ ސިޓީ ަކއުންސިލުގެ ޭމޔަރު ޢަބްދު

ވާލުކުެރވުނު މަރަދޫ ބަނދަރުގައި ޚިދުމަތްދިންއިރު، ޓިކެްޓ ހުންނާ، އެފަރާތާ ޙަވަނަ އަހަރު އެމީ 2131އެމް.ވީ.ކޭ އިން 

އީ ޮއފީހަކީ ވެސް. އެތަުނގައި ފާުރ ރާނާފައި އެބަ ހުރި. ދެން ވިްއކާ ހެދީ ވެސް ކޮންޓެއިަނރއެއް ބަހައްަޓިއގެން. އެ 

ބަދަލުކުރުމުގެ ތެރޭަގއި އަޅުަގނޑުމެންވާނެ އެ ހިނގާ ބަދަުލ، ެއއީ ަކއުންސިލުން ދޭންޖެހޭ ބަދަލެއް ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް 

ނޑުމެން، މަރަދޫ  އިން ފޭދޫއަށް ބަދަލުކުރަން ދަންނަވާފައިވާނެ. ދެން އެ ިވދާޅުވާ އިންޖެހުމުގެ ބަދަލުކުރަން އަޅުގަ

ވާހަކަދެެކވުނު ސަބަބަކީ މަރަދޫއަށް ގެނައި، މަރަދޫައކީ ވަރަށް ކުޑަުކޑަ ބަނދަރެއް. މަސްވެރި ބަނދަރެއް. އެ 

ވެސް ޭފދޫ ބަނދަރު ހެދުމަށް ޓަކައި، ކުރިން ފޭދޫ ބަނދަރުން ދެމުން އަިއ ޚިދުމަތް ބަދަލު ކުރީ.  ބަނދަރަށް ގެނެވުނީ

ން އިޔާަދކުީރ މަސްވެރިންގެ ޝަކުާވ، ރަްއޔިތުންގެ ވެސް ޝަުކވާ ބޮުޑެވގެން ގޮސް. ފޭދޫ ބަނދަރުން އެހެންވީމާ، އަލު

ވަރަށް ގިނަ ޚިދުމަތްތައް ލިބޭ. މީހުންނަށް ގޮސް ތިބެވޭނެ. ސައި ހޮޓާތައް ކައިީރގައި ުހރޭ. ވިޔަފާރިތައް ކައިީރަގއި 

މް.ވީ.ކޭގެ އޮފީސް ވެސް ހުރި އެތާ. ޓިކެޓް ވިްއކި ތަނެއް ވެްސ ހުރޭ. އެހެންވީމާ، ފަސޭހަޭވ. އެމް.ވީ.ކޭ އިން އޭރު އެ



  

އެ ބުނާހެން އެތާނގައި. ދެން އަޅުަގނޑު ހަމަ ރަނގަޅަށް، ޔަޤީން ކޮށްލަން ޖެހޭނީ އަުޅަގނޑުމެން ވާނީ އޭރު ހުރި 

ވާލުކުެރިވގެްނ މެއް ކުރަން ފޭދޫ އަަވށު އޮފީހާ ޙަފޭދޫ ބަނދަރަށް ބަދަލުކުރުމަށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަ

ނުޑ ޔަޤީންކޮށްަލންޖެހޭނީ އެކަން ވެފަިއ އިްނ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ބިމުގެ މަަސއްކަތް ހިނގަނީ. އެހެންވީާމ، އެކަން އަުޅގަ

ގަވާއިދުން ޝެޑިއުލްކޮށްލާ، އަިދ ހަމަ ދީފައި، ބައްދަލުވުންތައް ކުރިން  ވަތު.ކޭ އަށް އަުޅަގނޑުމެން ދަޢުގޮތެއް. އެމް.ވީ

މާ ުގޅޭ ގޮތުން ބައްދަލުވުންތަކަށް ދަޢުވަތުދީަފއި އިނދޭ. އެ ބައްދަުލވުންތަްއ ކުރިން ަގވާއިދު ހިނގަމުްނ އެހެން ކަންކަ

ނޑިގެން އަޅުަގނުޑމެން ބައްދަލުވުމަށް ދަޢުވަތު ލިޔުމުން ދީފައި އިންނާނެ.  އައީ. ައއިސްފައި އެންމެފަހުން މެދުކެ

އެފަހުން ބައްދަލުވުމަކަށް ނާދެ. ދެން އަޅުަގނޑުމެން ކުރިން،  އަޅުަގނޑު ިމވަގުތު އެ ތާރީޚެއް ހަނދާނެއް ނެތް.

. އޭރު މަށް މަޝްވަރާކުރެވިފަބައްދަލުކޮށްަފިއވާނެ މި ޚިދުމަތް ރަނގަޅުކުރު  ނޑު މާލެ ައއިސްަފއި ެވސް ޝަފީޤްއާއަޅުގަ 

ވެ ހުރި، ވާލުއެކޮުޅގައި ޙަ ންނަށް ހަމަ ނިޒާމު އެކަންކަން ރަނަގޅު ކުރަމުްނ ގެންދެވީ. ދެން ޭއގެފަހުން އަޅުަގނޑުމެ

ވާުލވެ ހުރި މެނޭޖަރާ އެއްކޮށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަޝްވަާރކުރެިވގެންދޭ. އެހެންނަމަވެްސ ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމާ ޙަ

ނޑުމެންނަކަށް އެގޮތަށް ވާހަކަދަްއކާނެ މީހަކު ވެސް ނެތް. ފޯކަލް ޕޮއިންޓެއް ވެސް ނެތް އެނގިފަެއއް.  ފަހުން އަޅުގަ

ނޑުމެން ޝެޑިއުލާމަހު، ދާދިފަހުން ފޮނުވި  އޯގަސްޓް، އޯގަްސޓް 35އެންމެފަހުން މިދެންނެވީ   ސިޓީއަށް އަޅުގަ

 ޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައި ހުރި ބިންބިމުގައި އެނުލިބޭ. ދެން ރަ އެްއޗެހި ހޯދަން. އެއަކަށް ެވސް އަދިވެސް އިޖާބަެއއް

މުން އެއަކަށް ހުރަހެްއ ނުެވސް އެޅޭެނ، ެއއްބަްސވުމަކުްނ ބޭފުޅުން ތަރައްޤީ ކުރަން ަމސައްކަތް ކުރަްއވާ ކަމަށް ވަްނޏާ

ނޑުމެން މި ތިބީ އެކަން، އަބަދު ވެސް ތިީބ އެކަން ކޮށްދޭން ތައްޔާރަށް  ހިނގާ ކަމެއް. އެކަން ކޮށްދޭްނޖެހޭނީ. އަޅުގަ

 އިނގޭތޯ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަގއި ބުނާ ގޮތުން ސިޓީ ަކއުްނސިލުން ކޮށްދޭންޖެހޭ ހުރިހާ އަޅުަގނުޑގެ ުސވާލަކީ ޝަީފޤް ވިދާޅުވަނީ އެގްރިމެންޓް 

ނޑުެގ ސުވާލަކީ.  ކަމެއް އެމީހުންނަށް ހުންނާނީ ކޮށްދީފައިތޯ؟ އެއީ އަުޅގަ

 

 ސާދިޤު ވާހަކަެދއްެކވުން:هللا އަްއޑޫ ސިޓީ ަކއުންސިލުގެ ޭމޔަރު ޢަބްދު

 ހަދާ ޖިސްޓްރީ ގެ އެގްރިމެްނޓް. ބިމުގެ ރަބިމު އަޅުަގނޑުމެންނަށް، ައޅުަގނޑުމެން ކޮށްދޭންޖެހޭ، އެއްެވސް އެއީ

އެކަން ކޮށްަފއިވޭ. ދެން ެއައށް އައި ބަދަލުަތއް، ދާދިފަހުން ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީްނ ޙަވާލުކުރަން މިނިސްޓްރީއަށް 

ނޑު ހަނދާންވަނީ ދެ ހަފްތާއެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ލުތަކެއް ގެންަނވައިބަދަ އެަބ  އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފަހުން މީގެ އަޅުގަ

ނުޑމެން މިހާރު މިދަނީ އެކަން  އޮވޭ ބިމުގެ ައއި ބަދަލާ ގުޅިެގން އިތުރަށް ހަމަޖައްސަންޖެހޭ ކަންކަމެއް. އެކަމާ އަުޅގަ

ތަކުަގިއ ވާފައި ހުރި ބިންޖިސްޓްރީ ކޮށްދެއް ކުރިން ރަކުރަމުން. އެހެންނަމަވެސް  ޙައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތް



  

. ނުކުރަްއވާ، އެްއވެސް ކަެމއް ނުކުރަްއވާ. އޭަގއި ައޅުަގނޑުމެން ހަމަ ނުކުރެއްވީ  އިްނވެސްޓްކީްއވެގެންޯތއޭ 

ދާން މި ތިބީ ތައްޔާރަށް. އަޅުަގނޑުެމން ވެސް  އިންޖައްަސވަން، އިންޖެހިގެްނ އެކަން ކުރާ ކަމަށް ވަންޏާ އިންޖަހަން

ނޑު ހަމަ ެއއްގޮަތކަށް ވެސް ިހއެއްުނޭވ މިހާތަނަށް އެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައި ހުރިހެން، ފެީރ  އެކަމަކު އަުޅގަ

ޓާމިނަލެއް ބިނާކުރައްވަން ނުވަތަ އެތަނުގެ އިމާރާެތްއ ކުރައްވަްނ، ގެސްޓް ހަުއސެއް ހައްދަވަން މަސަްއކަތް 

ނޑުމެންނާ ވެސް ހިއްސާކުރެްއވި.  ކުރަްއވާފައި އޮތްހެނެއް ައޅުަގނޑަކަށް ހިެއއްނުވޭ. ކުރެހުްނ ކުރައްސަވާަފއި އަުޅގަ

 އެ ެއްއޗެހި. އެހެންނަމަވެސް އޭަގއިއާއި  ށް ވެސް ދަްއކާ ހެއްދެވި ފެރީ ޓާމިނަލުގައި ހައްދަވާ، ފިހާރައަޅުަގނޑުމެންނަ

ނޑުމެްނ ވައިންޖައްސަ  ނޑުމެން ބަދަލުކުރަން، ބަްއދަލުވުމެއްަގއި އަުޅގަ ން ލިޔުމުން ވެްސ ހުށަހަޅުއްވާފަެއއް ނެތް. އަުޅގަ

. އެ ބަދަލުގެ ތެރޭަގިއ ފޭސް ައއުޓް ކުަރން، ދަުލކުރަންމަސް ދުވަސް ތެރޭގައި ހިނގާށޭ މި ބަ 3އެދުނީ 

މަްސ  3ޖެހޭނީ އެ އެްއޗެހި ޗެކް ކޮށްަލން. އެހެންނަމަވެސް  އަޅުަގނޑު އެއިންޖަހަންދާން އޮތް ގަޑިއަށް ނުދެވުމާއި، 

ނޑުދުވަހުގެ ތެރޭަގއި މަރަދޫ އިްނ ފޭދޫއަށް ބަދަލުކުރަން އެއީ ެވފައި އިން ެއއްބަސްވުެމއް  މެން ބައްދަުލވުމެްއގަ. އަުޅގަ

ކުރަން. އެހެންވީމާ، އެކަން ވަކި ިހސާބަކުން ހުއްޓިފައި އޮތްކަން އެކަން މަކުންެނއް، އެ ފޭސް އައުޓް ކޮްށގެން ލިޔެކިއު

ނޑު  ހަމަ އަޅުަގނޑަށް ވެސް އެނގޭ. ރަނގަޅު ވާހަަކއެއް. އެހެންނަމަވެސް އެއީ ކިހިނެއްެވގެންިދޔަ ކަމެއްތޯ އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ންކޮށްފައި މުޅިން ޔަޤީ  .މި ކޮމިޓީއަށް ލިޔުމުން ހުށަހަޅާލާނަން އިނގޭތޯއަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު އެއް ސުވާުލ ކޮށްލާނަން އެމް.ވީ.ކޭ އަށް. މިހާބޮޑު އިންެވސްޓްމަންޓެްއ ބަޔަާކއެކު ކުރަމުންދާއިރު  އަދި އަުޅގަ

އަށް ކޮށްޭދންޖެހޭ ކަންތައްތައް، ެއގްރިމެންޓްގަިއވާ ކަންަތއްތައް ހުީރ  ސަރުކާރުން އަދި ސިީޓ ަކއުންސިލުން އެމް.ވީ.ކޭ

 ފުރިހަމަކޮށްދީފައިތޯ؟

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މް.ވީ.ކޭގެ ސީ.އީ.އޯ އިބްރާީހމް ޝަފީޤްއެ

ނޑަކަށް ތިކަެމއް ާއއެކޭ ދަންނަވަން ވަރަށް އުނދަ ޫގ. ނޫން އިނގޭތޯ. ައޅުަގނޑު ަޔޤީންކަމާއެކު މިދަންނަވަނީ  ައޅުގަ

ކޮށްދެއްވާަފއެއް ނެތް. ަމއިަގނޑު ކަމަކީ ތަން ޑިވެލޮޕް ޮކށްގެން، ޕްލޭން ލިބިގެން ތަްނ ޑިވެލޮޕް ކޮްށގެން އެތަނުްނ 

ނޭ. އެހެން ތެރެއިން ދޫގަސް ވެސް ހިމެ ސަބްސިޑައިްޒ ކުރަން. އޭގެނިންގ ވެސް ހޯދަިއގެން މިތަން ކްރޮސް އާރ

ސްޕްރިޓަކީ. ބަްއލަވާ، ޭއގެ ރޫޙު އޮތީ އެގޮތަށް. އެނޫން ގޮތަކަށް ނޫން  އް ވެސް ހިމެނޭ. އެގްރިމެންޓްގެލޭންޑްތަ

ޖިސްޓްީރއޭ ިކޔާފައި ދެްއވި ކަމުަގއި ގޮތަށް. އެހެންވީމާ، ލޭންެޑއް ރައޮންނަނީކީ. ައޅުަގނޑަށް އަްނގާދީފައި އޮތީ އެ 

ވެސް  ކެިވ ތަން އޮތީ މިހާރުވިޔަސް އެކަން ދަްއކަވާަފއި އެތަނަކީ އަހަރުމެން ތަނޭ ބުނީމަ، އަޅުަގނޑަށް ދެއް 

. އެއީ މަރަޫދ. އެތަނުން ބޭރު މި ކޮށްލަނީ. ވިދާޅުވަނީ ފޭޫދއަށް ދާށޭ. ފޭދޫއަށް ދިޔައީމަ ަބއުންޑްީރ ބައުންޑްރީ ހަދާފަ



  

ބަލީހެން ވަރަށް ސޯބެ ައޅުަގނޑަށް ީހވަީނ ހަނދުމަފުޅު ނެތުނީހެން. ހަނދުމަފުޅު  ހޯދަން ޖައްސަވާދެްއވިަޔސް،

. ސޯބެއަށް ހަމަ ސީާދ ސޯބެ އުޅުްއވީ އިބްރާހީމްދީދީއާ އެްއޮކށް މިދަންނަވާ ބްރިޭގޑިއަރ މިކަުމގައި ހީވަނީއަޅުަގނޑަްށ 

ނޑަށް ވެްސ  ރްޑ. އޭނައާ އެްއކޮށް، އަޅުަގނޑު ަކއިީރގައި އިބްރާހީމްދީދީއަކީ ދޮގުހައްަދވާ ބޭފުޅެްއ ނޫން. އަޅުގަ ރިޓަޔަ

ނުޑ ަކއިރީަގއި ޝަފީޤް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާ އިބްރާހީމްދީދީ އަކީ ވަ ރަށް މަޝްހޫރު ބޭފުޅެއް. އޭނަ ވިދާުޅވީ އަުޅގަ

މިކަން  ކުޓެްއސެކޭ، ވަރަށް ގާތް ބޭފުޅެޭކ ސޯބެއަކީ. ެއކަމަތިމަންނަ ދިޔައީމޭ. ތިމަންނަ ރައް ކިހިނެއްހޭ ހަދާނީ.

ދަންނަވަންތޯ ފޭދޫ  ކު. އެކަމަވާގޮެތއް ނުިވއޭ. މިއީ މިކަްނތައް ހުރި ގޮތް. ފޭދޫގައި ަބނދަރުގައި ެއކަންތައް ކުރަން

އީ އަގުހެޮޔ ބަނދަރުގައި ެއކަންތައް ކުަރން އިންޖަހާކަށް ވަޑަެއއްނުގަޭތ. ދެން އަނެއްކަމަކީ މީގެ ުއޅަނދުފަހަރު، މި

ނޑު  ވެސް އްެސއް ނޫނޭ މިދަންނަވަނީ. މި އެއްޗެހި ހަާލކުެވގެންދާއިރު ައޅުަގނޑުއެްއޗެ  ގެދެރަވޭ. އަުޅގަ

. މިކަންތަްއ ބައްަލވާލައްވާ. ރަނގަޅަށް ަބއްަލވާ، ޙަޤީޤަތް ބައްލަވާފަިއ ނޫީނ ްއޗެހި މިއީއެ އަނބިދަރިންގެ ވެސް

މެންޓެއް. ންގެ ޕާލަމެންޓަކީ ުހރިހާ އެންމެިރއަށް ވަަޑިއގަންނަވާކަށް. ޕާލައަޅުަގނަޑކަށް ނުފެނޭ ެއްއޮގތަކަށް ވެްސ ކު

ނޑު ެއކްިޓވްކޮށް ިތކަންތައް މިކަންނިކަން ތިކަން  އަާދކުރަން. ތަކުރާުރކޮށް މިދަންނަވަނީ އިނގޭތޯ.  ޝުކުރު އަުޅގަ

ނޑު ކޮށްފަިއ ހުރި މަސައްކަތާ އިޙަޤީޤަތާ ހެންވީމާ، މި ރަނގަޅަށް ަބއްލަވާތިއެ އެްއޗެހި  އިެއއްޗެހި ބައްލަވާ. އަުޅގަ

މީހުންނާއި ބަހުން  ބައްލަވާ. ވަިކވަކިން ބައްަލާވ ކަމަށް ވަންޏާ ދުވަހުން ދުވަހަށް ހުޅުމީދޫ، ފޭދޫ އިން އަންނަ

ކިހިނެއްތޯ  ަބއްލަވާރެގިއުލަރކޮްށ ހިތަދޫ އިްނ ގަމަށް އަންނަ މީހުންނާިއ އެމީހުން ކައިރިން އަްއސަވާލަްއވާ

ނޑުމެން ބަހަށް  އަޅުަގނޑުމެން މިކަންަތއް ކުީރ. ެއއިން ބަހަކަށް އެރުވިންޯތ މިއިން ބޭފުޅަކު އެއްފަހަރު ެވސް. އަުޅގަ

ނޑު މިދަންނަވަނީ. ފޭދޫއިން ފަށައިގެން ގޮސް މިދެންނެވީ، އަރަިއގެން ކިތަންމެ ފަ ހަރަކު ދަތުރުކޮށްފައި ހުރީމަ އަޅުގަ

ކިހިނެއްތޯ އަންހެންވެރިން ، ބަލައި ގަމުން ފަށައިގެން ގޮސް ހިތަދޫ ކޮޅަށް ގޮސް ހިތަދޫ މީހުން ކިހިނެއްތޯ ބަލަނީ ގޮސް

ަވއްތަރު ބަހޭ ބޭނުންވަނީ. ތިމަންނަމެން އެއަރކޮންިޑޝަނަށް  މިކަމުގެ ޚިޔާުލ ހުންނަނީ. ެއމީހުން ބޭނުންވަނީ ހަމަ މި

ބޭުފޅެއް އުުޅްއވާތޯ އެކަުމގައި.  އެއިން އެްއޗެއް އަެޑއް ިއވިގެންހުރިހާ ކަމެއް ބެލިގެން  ނާރާނަމޭ. ވަސްދުވައޭ. އެ

ބަސް މި ދުްއވަނީ  އްތަރުހުރިހާ އެންމެ ބޭނުންާވ ވައެ އަޅުަގނޑުމެން އެތަނަށް ގޮްސ މި އުޅޭ ގޮަތކީ. މިތަނަށް ޮގސް 

ފްރެޝް އެއަރ  ހުރިހާ އެްއޗެއްއެ ދޮރުތަކާއި ެއްއޗެހި ހުޅުވާފަިއ ހުރީމާ ބާރަށް ދުއްވާފައި ާދއިރު ަވއި ވަދެގެންދަނީ 

ނޑު ވަންނަނީ . އެމީހުން ބޭނުންވަނީ އެގޮތަށް ދާން. މިއިން ކަމެއް ކުރެްއވިންތޯ. އަނެއްކާ ފުރަތަމަ ކޮޅުގައި އަުޅގަ

އެނިގވަޑަިއގަންަނވާތޯ. ފުރަތަމަ ހަފްތާއެއްހާ ދުވަސް ހަމަ ހިލޭ. ފޭދޫ މީހުން  ކުރީ ހަމަ ހިލޭ  ތައްމިކަން

ނޑަށް އެމީހުން ނޑު ދިަޔއީމަ ައޅުގަ ޓެހިން ތިބޭނެ އެތާ، ކިަޔއިދިްނ. ރައް ޝުކުރުއަދާކުާރކަން މިއަދާ ަހމައަށް. އަުޅގަ

ންނަވަނީ މިހާރު އެވިދާުޅވާހެން ކުރީަގއި އެންމެ ފުރަތަމަ ފޭދުން ފައްޓައިގެން ހިތަދޫާއ ހަމައަށް. އަޅުަގނޑު މިދަ

ފެއްޓިއިާރއި މިހާރާ ތަފާތޭ. އެ ފެންވަރަުކ ނުކުެރވެއޭ. ުނކުރެވޭ ސަބަަބކީ ައޅުަގނޑަްށ ބިން ނުދައްަވއިގެން އެތަްނ 

ޭކ އެްއގޮތަށް ބަލަހައްޓަންޖެހޭ އެްއޗެހި ނުކުރެިވެގން ބަހާއި އެްއޗެހި ުކޑަުކއްޖެ އިއާލާނުކުރެިވގެން އެތަންތަނުގެ މަރާމާތާ



  

އެްއޗެއް. ޑްރައިޕަރ ބަދަލު ުކރާ ގޮތަށް ެއއީކީ ފިލްޓަރާ ެއއްޗެހި ބަދަލުކުރަންޖެހޭ އެްއެޗހި. މި ދަންނަވާކަށްނުޖެހޭ. 

 . ައޅުަގނޑަކީ ވެސް އަލަށް ފައްޓަިއގެްނ އުޅޭ ކަމެއް ނޫން. މިހާރު އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެމިކަމުގައި ުއޅޭ މީހުންނަށް 

 ބަސް އޮތިްއޔާ ޭއގެ 31ކިހާވަެރއްގެ ަކމެއްކަން. ކޮންމެ ދުވަހަކު  އީވީމަ މިއަަހރު 4އަޅުަގނޑަށް އިނގޭ 

ނޑަށް އެނގޭ. އެހެންީވމާ، ސްޓޭންޑް ބައި ވެްސ  24ތެރެއިން % އަކީ މަްއސަލަޖެހޭނެ އެއްޗެހިކަން ައޅުގަ

ނޑުމެން ިމގެންދަނީ ކުދި ބަސްހުރިވަރުން އަޅު  ތްރޫޕުޓްބަހައްޓަންޖެހޭކަމާ އެްއޗެހި. މިހާރު  ބޭނުންކުރަމުން. އެީއ  ގަ

ކަންނޭނގެ. ނާރަނީ އެ ވިދާުޅވާހެން އެންމެ އެކަށީގެންވާ ެއްއގޮތުން އެކަންތައް ނުކުެރވި ތިބި މީހުން ވެސް  ކީްއވެތޯ؟

އި ތިބި ހުރިހާ އެންމެން ނޫނީ މިހާރު ކުރިން އޮތް ގޮތަށް މުޢާމަލާތްތައް ވެސް މަދީ. އެއްުދވަްސވަރެްއގައި ިދޔަ ައްއޑޫގަ 

ކޮޅަށް، ެއއްކޮޅުން އަެނއްޮކޅަށް ދަތުރު ކުރާ، މަސައްކަތްތަކާއި ެއއްޗެހި ގިަނެވެގން ގޮސް ސާކް ސަމިޓަށް 

ން. މި ހުރިހާ ކަމެއް އަޅުަގނޑުމެން ބަިއވެރިވީމޭ. ން އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަްށ ދިއުތައްޔާުރވުން، ޕާޓީތަުކގެ މީހު

ނޑަށް ވެސް  ވާން ފެއްޓިހުން މަދުއެތަން ކުއްލިައކަށް މީ އެކަމަކު އެކަަމީކ ބަލަންވެފަިއ މިއޮތީ. ސަބަބެއް އަޅުގަ

ނުޑމެން ޓްރާންސްޕޯޓް ނެކްވޯކްެގ ނިކަމެތި ނުޑ  ކަމުން ވެގެންއެްއގޮތަކަށް ެވސް އަުޅގަ އުޭޅ ކަމެއް ނޫން. އަޅުގަ

ނޑަށް ުފރުޞަތު ެދއްވާށޭ. ޖެހީމަ އިމާއި ެއއްޗެިހ ޖައްސަވައިގައި ދެއްވާށޭ. ބިން ދެއްވާށޭ. ބިމު މިދަންނަވަނީ އަޅުގަ

 ކުެރވޭނެޭއ، ކުރާނަމޭ. އެހެން މިދަންނަވަނީ.ެއކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް.ދާއޫދަ ފަރުއުޖައަުރވާަނން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: އޫދުދާ ޖަޢުފަރު މެންބަރު ދާއިާރގެ އުނގޫފާރު

ޝުކުރިއްޔާ މުަޤއްރިރު. އާދެ! މިއަދު ސަރުކާރު މަސްއޫލިްއޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީގައި ވަރަށް ހައްސާްސ 

ވަަނ  2112މައްސަލަެއއްަގއި ވާހަކަދައްަކމުން މިދަނީ. އެއީ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ެއ ފާހަގަކުެރއްވި ފަަދއިން 

އެމް.ވީ.ކޭ މޯލްޑިވްސް އާއި ސަުރކާރާ ދެމެދު ވެވުނު އެއްބަްސވުމުގެ ދަުށން އައްޫޑަގއި ދަތުރުފަތުރުެގ  އަހަރުގެ ތެރޭަގއި

ނުޑ ދެތިން ހަތަރު ސުވާެލއް  ސްޓޭކްހޯލްޑަރާ ވެސް އަޅުަގނޑު ބޭނުން ކޮށްލަން  3ނިޒާމުގެ މައްސަލަ. ދެން އަުޅގަ

ނޑަށް ދެވުނު ަވގުުތގެ ތެޭރގައި ނިންމާލާނަން. އިނގޭތޯ. ކޮށްލާފައި އެހެންނަމަވެސް ކުުރކުރު ކޮށްލާނަ ން. އަުޅގަ

ޮއކްޓޯބަރުަގއި މިއޮތީ އެއްބަްސެވވިފައި ސަރުކާާރިއ  2112އަޅުަގނޑަށް އަްއޑޫ ސިީޓގެ މޭޔަރުގެ ވާހަކަފުުޅގައި ފާހަަގވީ 

އޮތީ. މޭޔަރުގެ ޖެނުއަރީަގއި ޚިދުަމތް ފަށާފައި  2131މަސް ދުވަސް ފަހުްނ  5އެމް.ވީ.ކޭއާ ދޭތެޭރގައި. ޭއެގ 

ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެއްބަްސވުމާ އެްއގޮތަށް ހުރިހާ ޚިދުމަތްތަކެްއ  2132ވާހަކަިއަގއި ވިދާުޅވީ 

ނުޑ އެމް.ވީ.ޭކގެ ފަރާތުން ސުވާލުކޮށްލަން ބޭނުންަވީނ  އެމް.ވީ.ކޭ އިްނ ައއީ ފޯރުކޮްށދެމުންނޭ ރައްޔިތުންނަށް. އަުޅގަ



  

މަތްތައް ގޯްސވެގެްނ މިއުޅެނީ އެްއވެސް ސްޭޓކްހޯލްޑަރެްއގެ ަފރާތުން އެއްބަްސވުމާ ޚިލާފަްށ ެގ ފަހުން ޚިދ2132ު

ކަންތައްތަެކއް ކުރީތޯ؟ ަވކިްނ ޚާއްޞަކޮށް ދިވެހި ސަުރކާުރން އެމް.ވީ.ކޭ އަށް ފޯރުކޮށްޭދން ބުނި އެއްވެސް އެްއޗެއް 

ނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، ފޯރުކޮށް ނުދީ ހުރީތޯ؟ ސަރުކާރުން ެއއްވެްސ ކަމަކަށް ިއޙްމާ ލުވީތޯ؟ ދެން އަުޅގަ

ބިންތަކެއްެގ ވާހަަކ އެަބޮއޭވ ވިދާުޅވެފަ. އަިދ އެމް.ވީ.ޭކގެ ފަރާތުން ޝަފީޤު ވާހަަކދައްކަވަމުން ވިދާުޅވީ ޫދގަސް 

ރަށް ވާލުކުރެްއިވއިރު ސަރުާކރުން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ުމަވއްޒަފުން ލަިއގެން ވަހަުއސް ތި ބޭފުޅުްނނާ ޙަގެސްޓް 

ފުން އެހުރިގޮތަށް ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަޑް ތަނެއްަކން އެތަނަކީ. އެތަން ޓަމުން ދިޔަ ވަރަށް ސްޓެންޑަރަނގަޅަށް ބަލަހައް

ވެސް ެއނގޭނެ. އެހެންވީމާ، އެތަން  ބޭނުންކޮށްގެން ސަރުކާރުން ުމސާރަ ދީގެން ނުހިންގޭނެކަން ހުރިހާ އެންމެންނަށް

ވަމުންގޮސް މިހާރު އެހުރި ހާލަތަށް ދިޔައީ އެތަނާ މެދުގައި ތަން ބަނގުރޫޓްވާލުވުމަށްފަހު ބޭފުޅުންނާ ޙަ  އެހުރިގޮތަށް ތި

ނޑު އަހާލަން  އެްއވެސް އެހެން ސްޓޭކްހޯްލޑަރަކު ދަތިކުރީތޯ؟ އެތަން ނުހިންގުނީ އެހެންވެގެންތޯ؟ ދެން އަޅުގަ

ނ ވަނަ ާމއްދާަގއި އޮތް 3އެއްބަްސވުމުެގ  ބޭނުންވަނީ މި ޑު ެއއްބަސްވުެމއް ނުދެކެން. ެއއްބަްސވުމުެގ ަކމަށް، އަުޅގަ

ން ރުފިޔާ ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހޭކަމަށް ތިފަރާތަށް. އެ މިލިއަ 3ވަނަ މާއްާދގައި އޮްތކަމަށް މޭޔަރު ވިދާޅުވީ ސަުރކާރުން  3

ނޑުދެއްެކވިންތޯ؟ ެދން ޢާއްވާހަަކ  ފައިސާ ސަރުކާރުން ފޯރުކޮްށ ނުދެއްަވއިގެން ސަުރކާރާ އެ  މުކޮށް އަުޅގަ

މައްސަލަަތކާ ބެހޭގޮތުން ޚާއްަޞކޮށް ަސރުކާރާއި ސިީޓ ަކއުންސިލުން  ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ އެންެމފަހު ސުވާލަކީ މި

އެއްބާރުލުން ނުދިން ވާހަކަތަެކއް ބޮޑަށް ެދއްެކވީ. އެހެންކަަމށްވަންޏާ ސިޓީ ަކއުންސިުލގަިއ ހުރި ކަންތަކާ ގުޭޅގޮތުން 

ނަން އެއްެވސް ވަރަކަްށ މަސައްކަތް ކުރިންތޯ؟ އެކަންކަމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަުތެގ އެްއކޮށް އިށީން ނަމަވެސް ސަރުކާރާ

ނޑު ދެން އިތުރަށް އައްޑޫ މޭޔަރާ ވާހަކަދަްއކާލަން ބޭނުންވޭ. ސުވާލުކޮށްލަން ބޭނުންވޭ.  ނަތީޖާއަކީ ކޮބައިތޯ؟ އަުޅގަ

ފަހުން މި މެންބަރުންގެ ފަރާތުން އެނިގއްޖެ ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް ޚިދުމަތް ރަނގަޅުެވެގން އައިސް  2132ފުރަތަމަ 

ނޑަށް ވެސް މި  ަޑކީނެވސް، އަުޅގަ ވަރަށް އެހެން ކަހަލަ ދޯންޏެއްަގއިކަން ޚާއްަޞކޮށް ދަތުރު އެކުރަނީ. އަުޅގަ

ްއ އަޮތޅަށް ަކނަޑއެޅުުނ )ރ( އަޮތޅުެގ ކަންތައްތަ  5ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމުެގ ދަށުން އުތުރު ސަރަަޙއްދުަގއި ާގއިމުކުރި 

ވެްސ ހަމަ ތިިވދާޅުވި ކަހަލަ ދޯންޏެްއަގއި އެތަނުަގއި ދަތުރު ކުރިތަްނ  އަޅުަގނޑަށް  އްކަމަށްވާީތވެބެލެހެއްޓި މީހެ

އާ ެއއްކޮށް ވާހަކަދެްއކުމުގެ ނަތީޖާއަްށ ފުޅުން އެމް.ވީ.ކޭ ބޭ  އްލުކުރުމަށް އަސްލު ތި. އެހެންވީމާ، މިކަން ޙަފެނުނޭ

ބާ ކިޔަން އަސްލު އަޅުަގނޑު ަވރަށް މަރުޙަ ނުވަތަ މިކަން ހައްލުކުރުަމށް މިހާތަނަށް، ފަރާތުން އެއްބާރުލުން ނުދެީނތޯއެ

ތަކެްއގެ ފަރާތުން ބަށް ދިޔައީމަ. އެީއ ރައްޔިތުންރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގއި މި މައްސަލަ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް މިހިސާ

 ހެންވީމާ، އަސްލު އެފަރާތުން ދޭންވާ އެއްބާރުލުން ތިއެއްކޮށް. އެ ވާތީއާކަމަށްރިބާ ކުރި މީހެއް ތަޖު މިކަހަލަ ކަމެއް

 .. ބޭފުޅުން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

 ... ޖެ. މިހާރު އިތުރަށްޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ގަޑި ިމހާރު ހަމަވެއް

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: ދާއޫދު ޖަޢުފަރު މެންބަރު ދާއިާރގެ އުނގޫފާރު

ނޑަށް ސާފުކޮށްދެްއވުން އެދެން. އާދެ! ވަރަްށ އެގޮތަށް އެކަންކަން ގޮސްފަިއ އޮތީ ތޯ؟ ހަމައެކަނި އެތަންޮކޅު އަުޅގަ

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންނަށް ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަތަްއ  3 ނޑަށް ަރނގަޅު ސީދާ، އަުޅގަ ުސވާލެއް މި ރައްުދވަނީ ެއމް.ވީ.ކޭ އަށް. އަުޅގަ

ނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަނީ އެމް.ވީ.ކޭ އަްށ.  އަުޑއިިވއްޖެ. ސީދާ އެ ޮޕއިންޓަށް ޖަވާބުދެއްިވއްޔާ ރަނގަޅު. ފުރަތަމަ އަޅުގަ

 ސުވާލަށް ަޖވާބުދެްއވުން ެއދެން.  3

 

 އެމް.ވީ.ކޭގެ ސީ.އީ.އޯ އިބްރާީހމް ޝަފީޤް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ކަމާބެހޭގޮތުން އެއްެވސް ބަޔަކާ ބިމެއް ނުލިބޭ. ދެން އެފުރަތަމަ ސުވާލުގެ ޖަވާބު. ބިން ނުލިބޭ އިނގޭތޯ. 

ނޑު ވާހަކަދެްއކިން.  މިލިއަން ރުފިޔާއަީކ  3މިލިއަން ރުފިޔާގެ ާވހަކަ.  3ވަނަ ުސާވލަކީ  2ވާހަކަދެްއކިންތޯ؟ އަުޅގަ

މިލިއަން ރުފިޔާ ނަންގަވަން ުއޅުްއވި ހާލު  3އަޅުަގނޑު ަނގަން ބޭނުންނުވީ. އަނެއްކާ ސަުރކާރުން އެހެްނ ބޭފުޅުން 

ނޑު ެއކަމަށް ފޮލޯރއެއް ނުކުރަން. ައޅުަގނުޑ އަމިއްލަ ފައިސާ ބޭނުން އެއިން  ެއްއވެސް ބަޔަކަށް ުނލިބޭތީ އަޅުގަ

ކުރީ. ދޫގަސް ވާހަކަ. ދޫގަހަީކ ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރަްއވާ ހަދާފައިވާ ގެސްޓް ަހއުސްެއއް. ދަންނަވަންތޯ ެއީއ 

އެއްޗެިހ އެތާނގައި ހަދާފައި ހުރިލެއް  އިޓަލެއް. އެތާނގެ ބާ އާމިހާރު ގެސްޓް ހައުސްއެއް ނޫން. މިހާރު އެއީ ހޮ

. އެތަނަކީ އެތައް އިްނވެސްޓްމެންެޓްއ ން ހުރި ސިފަ ފެނިފަބޭފުޅުން އެވާހަކަ ދަްއކަވަނީ އެތަ ނަލަވެގެން މިހާރު ގިނަ

ަގއެްއ ނއެއީ. އެތަން ނުހި މިިލއަނަށްވުރެ ގިނަ ޑޮލަރު ޚަރަދުކޮްށގެން ެއތަން ތައްޔާރު ކުިރ ރިސޯޓެއް  21ކޮށްފައި 

މިހެން  . ެއކަމަކުވެސް ހިްނގެން ފެއްޭޓގޮަތށް އެހެރީ އްާޔ މިހާރު. އެތަން ހިންގަން ބޭނުންެވއްޖެނޫން އެހެރީކީ

ނުޑ ހިންގާނީ އެތަން. އޮ ތީ ސަރުކާރަށް ނޫނީ ސިޓީ މައްސަލަތައް ޝައްކުމަތީ ުއޅޭއިރު ކިހިނެއްތޯ އަުޅގަ

ނޑުމެކައުންސި ކުރެވި. އުތުރާ ވަރަްށ  ކުރެވި ކަންތައް ތައްފަހަރަކު މުޢާމަލާތު ން އިށީންދެ، އެތައްލާެއކު އަުޅގަ

އަމިއްލަ ދޯނިފަހަރު. އިންވެސްްޓކޮށްފައި ހުރި މިއީ ތަފާތުކޮށް އިނގޭތޯ. ުކއްޔަށް ހިފައިގެން އުޅޭ ދޯނިފަހަރެއް ނޫން. 

ނޑު އަމިްއލަ އެްއޗެހިން  ކުރަނީ. ޗާޓަރ ކޮށްގެްނ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ހަދާހެން މިމި ޓްރާންސްޯޕޓް ދޯނިފަހަރު. އަޅުގަ

 ކީ. މިއީ ހަމަ އަމިއްަލ ތަކެތި. އެހެންވީމާ، ތަފާތު ިއނގޭތޯ. އުޅެނީޗާޓަރ ކޮްށގެން އެހެނެއްނޫން މި

 



  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާދެ! މޭޔަރަށް ފުރުޞަތު އަުރވާނަން. 

 

 ވާހަަކދެއްކެވުން:ދިޤު ޞާهللا އަްއޑޫ ސިޓީ ަކއުންސިލުގެ ޭމޔަރ ޢަބްދު

ފެށިގެން،  އިން 2112ާވހަކަ ދައްކަވަމުން މަޝްވަރާުކރަމުން  ން ރަނގަޅުކުރަން އެމް.ވީ.ޭކއާއާދެ! އަޅުަގނޑުމެން މިކަ

 އްދަލުވުންތަކަށް ވެސް ބަ  ަގއި 2133އަދި ައއިސް ަކުއންސިލަށް ބަދަލުވެ  ރޮވިންސް އޮފީސް ދުަވސްަވރު ވެސްޕް

 ެވސް ޝެއަރ ކުެރއްވި. ެމއިލް  ތިޭބ މެނޭޖަރުންނާ އެއްޗެހި ވަަޑއިގެން އޭަގއި ޝެިޑއުލްކިއީމަ ައއިސް ެއކޮުޅގައި 

ދޯންޏެއް  ްއޔާ ބަސް ޑްަރއިވަރު އެކަނި ހުރީ.ހަމައެކަނި ބަހެއް އޮެވއްޖެ ވެސް ކުަރއްވާ. އެހެންނަމަެވސް މިހާރު ނެތޭ.

މަސްދުވަހުގެ މުސާރަ ނުދީ  6ްއޔާ. މިއްަލއަށް ދުއްވަނީ އެހެންެވއްޖެވެސް އޭނަ އަ އްޔާ ދޯނި ކައްޕި އެކަނި. އެވެއްޖެ 

ނޑާލާ ނުދަްއކާތީވެ. އެތަނަކީ އެީއ އެބުާނ  ވެސް . ކަރަންޓް ބިލުފަ އެއޮތީ. ދެން އޮތީ ޫދގަސް ިމހާރު އޮތީ ކަރަންޓް ކަ

ެޓއް ެއއޮތީ ނުހިންގާ ެގ އެސެވެސް ނެްތ. އެހެންވީމާ، އެީއ ދައުލަތު  ކަހަލަ ރިޒޯޓެއް ނޫން. އެތަަނށް ދިޔަ ގެސްެޓއް

ނަމަ މި ޚިދުމަތް ހިނގަހިނގާ އޮންނާނެ. މިކަން ނުކުރެވޭ. ތް ދެވުނު. އޭތި ޔުޓިަލއިްޒކޮށްގެން މި ޚިދުމަބާއްވާފަ

 ވާލުކުރަންެވްއޖެ. ޝުކުރިއްޔާ. ވޭ ބަަޔކު ހޯދައިގެން މިކަން ޙަ އެހެންވީމާ، ކުރެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މް ޝަފީޤަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. އިބްރާހީއް ކުރަން. އެމް.ވީ.ކޭ. އިތުރު ސުވާލެ 

 

 އެމް.ވީ.ކޭގެ ސީ.އީ.އޯ އިބްރާީހމް ޝަފީޤް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑުެމން ތަކެތި ބަހައްޓާނެ ތަނެއްވެސް ނެތް. މަރާމާތު ކޮށްލާނެ ގޮތެްއވެސް ނެތް. މިހުރިހާ  2132 ގެ ފަހުން އަޅުގަ

ރު މަރަދޫ ވެސް. އާދެ! އޭ ފެހިކަހާ ކަންތައް ކުރަން  ޫނނީާތ އަޅާލާފައި ަބއްހައްޓާފައި އާލާތް ބޭނުންވޭ ދެއްތޯ ތަން

ނޑުމެން މިތިބެނީ ދޫގަްސ ކައިީރގެ ސަރަަޙއްދުަގއި.  ބަނދަރުން ބޭރުކޮށްލި ވާހަކަ ނޫންތޯ މިދެންނެވީ. މިހާރު އަޅުގަ

ވެސް އެެހީރ އި ކުރަމުން. ހޮޓާ ތެރޭގަ ދޫގަސް ތެރެއަށް ވަދެ. ކިހިނެއްތޯ ހޮޓަލެއް ހިންގާނީ ހުރިހާ ކަމެއް

. ކިހިނެއް އަޅާފަދޯނިފަހަރު ހުރހާ އެްއޗެހި. ދޫގަްސގެ އެލޯްންގ ސައިްޑގައި އެހެރީ ސާމާާނ އަޅުަގނޑުމެން ދުްއވާ 

 އެްއޗަކީ. ހޮޓާ އެހުރީ ހަމަ ބަރާބަރަށް ރެޑީއަށް. އެތާނަގއި ދައުލަތުން ގެސްޓް ަހއުސް  މިކަންތައް ކުރާނީ. މިީއ މިވާ

ަގއި ނުހުންނާނެ މިހާރު ކިޗަނެއް. ނހިންގިއިރު އެތާނގަިއ ނުހުންނާނެ ބާ އެއް. އެތާ ނުހުންނާނެ ރެސްޓޯރެންޓެއް. އެތާ

އްަގއި އެހެރީ މިހާރު އިނގޭތޯ. އެހެްނވީމާ، އެހެރީ. ެއ ލެެވލެ ރޫމްތައް ހުންނާނީ އެގޮތަކަްށ ނޫން. މުޅިން އެހެން

ދޯނިތައް  ދޯނިތައް އެހެލައިކަމެއް ެއއްފަހަރާ ނުކުރެވޭނެ.  2އެތާނގައި އެހެން ހިންގަން ޖެހޭނީ ހިންގަން ވާގޮތަށް. 



  

ކަށް ނޫން އެހެރީ ދޫަގސް. އެ ެލވެލަ. އެހެނެއް އެތަނުން ބަހައްޓަން ބަސްަތްއ އެތަނަށް ވައްދާ ނެެރ، ެއަކމެއް ނުވާނެ

 ސުވާލުގެ ޖަވާަބކީ އިނގޭތޯ.  ިގވަަޑއިގަންަނވާތޯ، މިއީ މިނއެ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

އަޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ އެ ުސާވލު ކުރަްއވަނީ ާކކުތޯޭއ ނެރެލީ؟ ކޮންބަެއއްތޯ؟ ސަރުކާރުންޯތ؟ ސިޓީ ަކއުންސިލުންތޯ؟ 

 ުސވާލަްށ ޖަވާބުދެއްވީމަ ރަނަގޅުވާނެ. އެއީ ކަންނޭނގެ. އެ 

 

 އެމް.ވީ.ކޭގެ ސީ.އީ.އޯ އިބްރާީހމް ޝަފީޤް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނުޑ ސިޓީ ކައުންސިލު ނޑު ކައިީރގައި ވިދާުޅވަނީ މަރަދޫއިން ކަލޭމެން ދާށޭ ފޭދޫ ބަނދަރަށް. އަޅުގަ ން އަުޅގަ

ނޑުމެން އިންޖައްސާ ދެއްވާށޭ.  ދަންނަވައިފިން އަޅުަގނޑު ކުރިން. އެކަަމުކ މި ދެންނެވިން ފޭދޫ ބަނދަރުގައި އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ކިރިޔާ ދޫގަސް ތެޭރގަިއ  އިއާ ދޫގަސް ަކއިރި ކަމަށްވާތީ ސްވެސް ތަނެއް އޮތީ ދޫގަ ތަނެއް ނެތީމަ، އަޅުގަ

 މިގެންގުޅެނީ ެއްއޗެހިތައް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފަށް. ވަނީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ލަޠީއަޅުަގނޑު ދެން ފުރުޞަތު ައރު

 

 ފް މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއކެވުން:މެންބަރު މެންބަރު ޢަބްދުލް ލަޠީ ދިއްދޫ ދާއިރާގެ

ނޑު އެންމެ ުފރަތަމަރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މުަޤއްރިރު. ޝުކު  7ވެސް މިނިސްޓަރާ ސުވާލުކޮށްލަން. ރާއްޭޖގެ  އަުޅގަ

ވެސް ވިދާޅުެވއްޖެ. ދެން މި  ވެްސ ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމު ހިނގަމުން ދާވާހަކަ މިނިސްޓަރު ސަރަޙައްދެްއގައި މިހާރު

ްއޔާ މިހާރު ދެން ވެއްޖެ ކަމަށް ވިދާުޅވެއްޖެ. އެހެންަކމަށް ންވެސް ނޫ ރަނަގޅަށް ހިންގާ ނިޒާމެއްއެހާ ނިޒާމަކީ 

ސްުދކުރަނީ؟ ހަލަ ބަދަލުތަކެްއތޯ ގެންނަން ގަިނޒާމަށް ކޮންކަ މިނިސްޓްރީގެ ިވސްނުންފުޅު ހުރީ ކޮން ގޮތަކަށްތޯ؟ މި

ވަނީ ބޭފުޅުން ބޭނުން ތިދެން ހަމަ އެާއއެްއކޮށް ައއްޫޑ ސިޓީ ަކއުންސިުލގެ މޭޔަާރ އަޅުަގނުޑ ުސވާލުކޮށްލަން ޭބނުމީ 

ށް ކުރިއަށްދާްނ އާ ެއއްކޮނޫނީ އެމް.ވީ.ކޭ  ލުކޮށްލަން ނޫނީ ކެންސަލްކޮށްލަންތޯ؟މިހާރު މި އެގްރީމެންޓް ބާޠި

ސުވާުލ  2ސްދުކުރަނީތޯ؟ އެ ދާން ގަ ނޫނީ މީތި ނިމުމަކަށް ގެނެސްފައި ދެން އިތުރު ވިސްނުމަކަށް ގަސްދުކުރަނީތޯ

 ނީ. އަޅުަގނޑު ކޮށްލަން ބޭނުންވަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

 އަޅުަގނޑު ފުރަތަމަ މިނިސްޓަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. 

 

 ދު ވާހަކަދެްއކެވުން:ކް ިޑވެލޮޕްމަންޓް މުޙައްމަދު ސަޢީކޮނޮމިމިނިސްޓަރ އޮފް އި

ލު އޮތް ޑެޕްތް އިނގޭޯތ. ަގއި ައސްނީ މިމައްސަލައިއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. ތި އަޑުއިިވވަަޑއިަގންނަވަ

ޒިންމާދާރުކަން  ްއެކވި ވާހަކަފުޅުްނ އެބަދޭހަވޭ އްުލކުރެވޭތޯ. ދެޮކޅުން އެދެބަލަނީ މި މައްސަލަ ޙަ ސަރުކާރުން މި

ހުރި  ގަިއ ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމު ވުޖޫދަށް ގެނެވިފައި އޮތީ. ަރއްިޔތުންނާ ސީދާ ގުޅުން 2112ކުޑަގޮަތކަށްކަން 

މަސަްއކަތް ކުރަމުން މިގެންދަވަީނ  މިހާރު ކަ މިދެެކެވނީ. އެހެންވީމާ، ސަުރކާރުން މިހާރު އިސްވެމައްސަލަެއއްގެ ވާހަ

ވަގުތުން ަވގުތަށް ރައްޔިތުްނނަށް ތާށިކަމެއްނެތި މިކަން ކޮށްދެމުން އަދި މުސްތަޤްބަލުގައި ިމއަށްވުރެ ފަހިގޮަތކަްށ 

 . ޝުުކރިއްޔާ. ޓަކައި  މިކަންކަން ކުރެވޭނެ ނިޒާެމއް ބައްޓަންކުރުމަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަޅުަގނޑު މޭޔަރަށް ފުރުަޞތު އަރުވާނަން. ކުރި ުސވާލަށް ހަމަ ޖަވާބުދެއްވިއްޔާ ަރނގަޅުވާނެ. ބޭނުންވަނީ ިމ 

 ކޮންޓްރެކްޓް ކުިރއަށް ގެންދަްނތޯ؟ ކެންސަލްކުރަންތޯ؟ އެއީ ސުވާލަކީ. އެއަށް ަޖވާބުދެްއުވން އެދެން. 

 

 ދިޤު ވާހަކަެދއްެކވުން:ސާهللا ޓީ ަކއުންސިލުގެ ޭމޔަރު ޢަބްދުއަްއޑޫ ސި

އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވަނީ ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމު ރަނަގޅަށް ހިނގަން. މި ކޮންޓްެރކްޓްަގއި މިހާރު ހިނގަމުްނ 

ނޑުމެން ތަޖުރިބާ ކުރެވުނު  އޮތްގޮތަްށ އަހަރު ތެރޭގައި އަޅުަގނޑަކަްށ ނުފެނޭ މީގައި މި 5މިއަންނަ ގޮތަށް އަޅުގަ

ކަމަކާ ެއއްކޮށް ދަތުރުަފތުރު ރަނގަޅަށް ހިނގަންޏާ  ބުނާ ހުރިހާމި ކަމަށް. އެެހންވީމާ، މީަގއި  މިކަން ކުރެވޭނެ

އަހަުރވެއްޖެ ނުހިނގާ. އަިދވެސް  5އަޅުަގނޑުމެން ޝަުކވާެއއް ނުވެސް ކުރީމުސް. އެހެންަނމަވެސް ނުހިނގާ 

ވެސް ހިންގޭނެ. ދޯނި  ވެސް ހޯދޭނެ. ހޮޓާ ސްތައް ބަހައްޓާނެ ތަންހިނގާނެކަމުގެ ެއއްވެސް ޮކެޅއް ނުފެނޭ. ބަ

ވެސް ދެވޭނެ. ވެސް އެަބއޮތް. ސްލިޕްވޭއަށް ގޮސް ދޯންޏަށް ސަރވިސް  ވެސް އެބައޮްތ. ސްލިޕްވޭއެއް ބަހައްޓާނެ ތަން

ނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ. އެހެންވީާމ، ައޅުގަމުވަްއޒަ ކަށް ިހއެއްުނވޭ ިމ ނޑަފުން ލަިއގެން މިކަްނ ކުރާތަނެއް އަުޅގަ

 ދަމަހައްޓައިގެެނއް ކުރިއަށް ެދވެން އޮތްހެނެއް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .ހިއެއްނުވޭިތ، އެ ުސވާލެއް ަޖވާބުދެްއވާ

 



  

 ސާދިޤު ވާހަކަެދއްެކވުން:هللا ޢަބްދު އަްއޑޫ ސިޓީ ަކއުންސިލުގެ ޭމޔަރ

ކޮށްނުދެވޭ. މި  ،އެމް.ވީ.ކޭ އިން މީޓްކުރެިވގެން ނާ ކަންކަންމިބުއަޅުަގނަޑކަށް ނުފެނޭ މި ެއގްރީމެންޓްަގއި މިހާރު 

 ންޓް ދެމެހެއްޓުމުގެ މާނައެއް ނެތެއް ނޫންތޯ.އެގްރީމެންްޓގައި ބުނާ ކަންކަްނ ކޮށްނުދެވޭ. އެހެންވީާމ، ެއްގރީމެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދަށް. މަދު ވަޙީޙައްއަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަުރވަްނ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މު

 

 ދު ވާހަކަެދއްެކވުްނ:ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީތުލުސްދޫ 

ނޑުމެން ަސރުކާރުން މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އަދި އެކަުމގެ ޙައްުޤވެރި ޝުކުރިއްާޔ. އަދި މަރުޙަ  ބާ އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

ނޑުެގ ސުވާލުތަްއ ވަރަްށ ބަިއވަރު. ޓަ ޒިރުވެ ެދއްާވ މަޢުލޫމާތަށްކޮށްިލ ފަރާތުން ހާފަރާތް އަދި ެއކަން ދޫ ކައި. އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ މިކަން ެއންމެ ރަނގަޅަށް ގެންދެވޭނެ ނޑު ުކރުކޮށްލާ ހިތްއޮތީ ކުރުކޮށްލާަފއި އަުޅގަ  އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ކޮންމެ މީހަކު ްއ ވެސް ހަމަ ސުވާލުތަކެްއ އުފައްދާނެ. ސުވާލުތަކެ ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ އަޅުގަ

ފަރާތުގައި އެ ޚިދުމަްތ  އެބަހުރި. ތި ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭ. އެްއކޮުޅގައި ަރއްޔިތުން ތަްމސީލުކުރަްއވާ ަކއުންސިލު. ައނެއް

ނުޑ ފަރާ ދެއްވަން ިތއްބެވި އެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތް. އަނެއް ތަކީ ެއކަން ބަލަހައްޓާ ޒިންމާދާރު ަފރާތް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑު ހިތަށް އަރަނީ އޮންނާީނ އެހުށަހެޅުމެއް މިއަދު އަ ފަރާތުގެ ަޙއްޤުތަކެްއ، މިފަރާތުގެ ޝަކުވާަތކެްއ،  ުޅގަ

ނޑުމެންގެ ކޮންެމ މީހެއްގެ ސުވާލުތަކަްށވުެރ  ރައްޔިތުންގެ ޚިދުމަތްތަެކއް. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ އަޅުގަ

ސް. މިނިސްޓްރީން އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ މި ބޮޑަށް މީގައި މިފަރާތުން ެއފަރާތް ގޯސް. އެފަރާތުން މިފަރާތް ގޯ

ނޑުމެން އްވާފައި މިކަމާ ގުޭޅގޮތުން ރިޕޯމައްސަލަ މި ދެފަރާތުގެ މައްސަލަ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ތަޙްޤީޤު ކުރަ  ޓެއް އަުޅގަ

ނުޑގެ އެދުމަކީ މިކަން އެންމެ ކުރުކޮްށ ފަސޭހަކޮށް ހިގައިދާނެކަ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާލަދެްއވުމަކީ  މަށް ނުވަތަ އަުޅގަ

ފެންނަނީ ހަމަ ސީދާ ޒިންމާދާރުވާންޖެހޭ ފަރާތް ދެފަރާތުން ކުރެ ކޮންފަރާތެއްތޯ މީގައި ގޯްސވެގެން މިކަްނ 

ނުޑ މިދަންނަވަނީ.  އަހަރުވީ 4ނުކުރެިވގެން މިދަނީ.  ވަނަ އަހަރާ ހަމައިްނ  2132ދުަވސްތަކެްއގެ ވާހަކަަތްއ އަުޅގަ

ހިސާބަށް ރަނގަޅަށް ޚިދުމަތްތަކެއް ދެމުން ގެންދިޔަކަމަށް  މިކަން އުނދަގޫތަކެއް ެވެގން މިދިޔައީ، އެހާ

ނޑުމެންނަށް ފެނިއްޖެ.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިއްޖެ. ޭއގެފަހުން ކަންތަކެްއ އުނދަޫގވެގެން ިދޔަކަމަށް ައޅުގަ

ން މިކަމަށް ވެސް. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑަށް ފެންނަނީ ހަމަ ސީދާ މިނިސްޓްރީ ގުނީ ދެފަރާތުގެ ބަހުންނއެ

ނޑުމެން އިސްނަންަގވަިއގެން މި ހުށަހެޅިފައި އޮތް މި މައްސަަލައށް  މި ނަށްމަްއސަލަ ތަޙްޤީޤުކޮށްދެއްަވިއގެން އަުޅގަ

ކަމަށް  ކަމެއް ތަޙްޤީޤުކުަރއްވާ ަޖވާބެއް ެދއްވުަމކީ އެްނމެ ރަނގަޅު ގެ ބަހެއް ހޯއްދަަވއިމިނިސްޓްރީން މި ދެފަރާތު

ނޑަށް ފެނޭ. ޝުުކރިއްޔާ. މަށް ންމެ ކުރުވާނެ ގޮތްކައެ  ެވސް އަުޅގަ



  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފޮނުްއވައި ދެއްވުމަށް އެދުނީ. ދެން މިނިސްޓާރު އެްއޗެއް ވިދާުޅވާްނ  އްޓެރަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. ރިޕޯމިނިސްޓަ

 ބޭނުމިއްޔާ ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

 ދު ވާހަކަދެްއކެވުން:ޙައްމަދު ސަޢީކް ިޑވެލޮޕްމަންޓް މުކޮނޮމިމިނިސްޓަރ އޮފް އި

ނޑު  މައްސަލަ ގޯސްެވގެން އުޅޭނީޭއ  ގެ ފަހުން މ2132ިދަންނަވާލަން ބޭނުން އާދެ! ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހަމަ އަޅުގަ

ވެސް ގޯސްކޮށް އިނގޭތޯ.  ނީން. ޙަޤީޤަތުގައި މިފެށު ވިދާޅުވާ ައޑުިއވޭ އަުޑިއުވމަކީ މުޅިން ރަނގަޅު ވާހަކައެއް ނޫ އެ

ތަކުންނާއި ެއކިެއކި ވަސޫަލތްތަކުން އަޑުިއވިގެން ދިަޔ ރަނގަޅުެވގެން އަުޑިއވިގެން މީޑިޔާރު ށުނީ ވެސް ގޯސްކޮށް. އޭފެ

ގެ ރަށްތަކެއް ދިޔަ ވާހަކަ. އެތައް ހެކްޓަރު މީސްމީހުންނަށް ލިބިގެންހަދަން ރަށްތަކެއް ލިބުނީމަ އެ ރަށްތައް 

އެްއވެސް ދިމާލެއްަގއި ރަނގަޅަކަށް ނުހިނާގ. އެއީ ޙަޤީޤަތަކީ އިނގޭތޯ.  މީސްމީހުންނަށް ލިބިގެން ހިނގައްޖެ. ނިޒާމު

ަގއި ޢުމަުއޟޫ މި ކަ ރިަލވަންޓް ވާހަކަެއއްހެނެއްގެ ފަސް ުކރި މިއީ ައޅުަގނަޑކަށް ހިެއްއނުވޭ މ2132ާންވީމާ، އެހެ

 އް ލިބުނު ފަރާތް އެހެން އްލެއް ނެތި ފެށުނީ. ރަށްތަށް ެއކަށީގެްނވާ ޙަ މައްސަލައަމި  އިނގޭތޯ. ޙަޤީޤަތަކީ 

ނުވަތަ ރަްއޔިތުންނަށް ެއއީީކ  ޓްތަްއ ހެދިފައި ހުރެދާނެ. އެކަމަުކ ރަްއޔިތު މީހާއަށްރާތްތަކަކަށް ރަށްތައް ީދގެްނ ރިޒޯފަ

ކައި ޓަ  ކޯޑަށް. ޢިްއޒަތްތެރި މެްނބަރު ހަމަ ރެއްލަކަށް ުނވެދާނެ. އެހެްނީވމާ، ެއއީކީ ރަނގަޅު ވާހަަކެއއް ނޫންޙަ

ނޑު ހަމަ ރިޕޯޓެއް ހުށަހެޅުން އެއަޅުަގނ  ވާހަކަ އެ ދެފަރާތުން ޑު ދަންނަވާލަން. ދެން ތިވިދާޅުވީ ވާހަކަުފޅުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން ޙަ ވެސް  ވާލުީވ ަވގުތުން ފަށަިއގެްނ ސަުރކާރާ ޙަ ،ވާުލވީަދއްަކވަމުން ެއ ެގންދެވީ. ސަރުކާރުން އަުޅގަ

ްޓ އެުކގަިއ ވާހަކަެދކެމުން މިކަން ޙައްލުކުރަން. ެއ ރިޕޯކައުންސިާލ  ޑި މިދަނީ އެމް.ވީ.ޭކ އާއި އަދި ސިޓީނމެދުނުކެ

 އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފަރުމާކޮށްފައި ފޮނުވާލުމަކީ ދަތިކަމަކަށް ނުވާނެ އިނގޭތޯ. ުޝކުރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރާހީމް ޝަރީފަށް.އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަުރވާަނން މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު އިބް

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

އާދެ! ޝަފީޤު ވިދާުޅވެއްޖެ ިތމަން މަނިކުފާނު މިހިރީ މި ޚިދުމަތުގެ ހުއްޓާނުލާ ކުރިއަށް ގެންދާށޭ. ސިޓީ ަކއުންސިލު 

 އިދުމަތް ދެއްވޭވަުރގެ ާޤބިލުކަން ޝަފީޤު ކިބައިގަ ރަށް ޚިބަޔާްނކުރަްއވާ މިންވަ އެދޭ މިންވަރަށް އަދި ެއގްރީެމންޓްގައި 

އަަހރު މިހާރު ތިމަންނަ ވަރަށް  4ތުވެދިޔަ ކަންކަން ހިނގާދިަޔ ގޮތުން ވޭ މިހާރު ހުރިތޯ؟ ޝަފީޤު ވިދާޅުވެއްޖެ



  

އްތޯ؟ ވާނީ ކިހިނެކަމަކަށް ބޭނުންވާނެ. ފައިސާ ނެތި ިމކަން ކުރައް  ބަނގުރޫޓް ެވއްޖެއޭ. އެހެންީވމާ، ފައިސާ މިއިން 

މިލިއަން ރުފިޔާ ތިމަންނަ އަމިއްލަފުޅަށް ދޫކޮށްލެްއވީޭއ.  3ދެވަނަކަމަކީ ޝަފީޤު ވިދާުޅެވއްޖެ އެގްރީމެންްޓގައި އޮތް 

ވަނަ ކަމަީކ  3ކަމަށް ޝަުކާވ ކުރުމުގެ ފުރުޞަެތއް ުނއެްއ އޮންނާނެ.  ެނތިގެން ެއކުރާަފއިސާ އެހެންވީމާ، ދެން 

ވެސް  ވަނަ ސުވާލަކީ މިހާރު 5. ނެތްތޯ އެ ބިމުގެ ބޮޑުމިނާ އެއްެޗހި ބަޔާންކޮށްފައިރަޖިސްޓްރީ ބިމެއް ކުރިއިރުަގއި 

ޅަނދުތައް ރައްކާކުރާ ތަނެްއގެ ގޮުތަގިއ މުގެ ބަދަލުގަިއ ތިގެންދަވަނީ އުޓް ހިންގުއްދު ރިޒޯދޫގަސް ތިހުރި ސަރަޙަ

ރާއިުރަގއި އެތަެކތި މަރާމާތުކޮށް ނުބެލެހެއްޓެނީ މުން. އެހެންކަމަށް ަވނީވިްއޔާ އެތަން ބޭނުން ކޮށްެގން އެކަން ކުވަހިންގަ

ދި އެހިސާބަށް ދޯނިފަހަރާ ގެން ނުބެލެހެއްޓެނީ ކީްއވެތޯ؟ އަ ލައި ވެސް އެތަނަށް އެހެ ކީްއވެގެންތޯ؟ އަދި ދޯނިފަހަރު

ންތޯ؟ ދެްނ ގެން އެކަންކަްނ ރަނގަުޅ ނުކުރީ ީކއްެވގެއެެހލައި ފަހަރު ހަލާކުވެގެން ިދޔައިުރގައި ސްލިޕްޭވއަށްލޯންޗް

މިހާރު އިތުރު ސަބްސިޑީއެއް ނެތި ތިކަން ކުރައްވަންތޯ ތިހުރި އެގްރީމެންޓާ އެްއގޮތަށް. ުކރައްވަންޏާ މިކަން ރައްޔިތުްނ 

 ގޮތަށް ކޮށްެދވިދާނެަކމުގެ ގެރެންޓީައކީ ކޮަބއިތޯ؟  ވެސް އޮތްގޮތަށް އެގްރީމެންްޓގައި ަބޔާންކުރާ އެދޭ ފެންވަރަށް ކުރިން

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.ށް އެމް.ވީ.ކޭ ފަރާތުން ޝަފީޤަ

 

 އެމް.ވީ.ކޭގެ ސީ.އީ.އޯ އިބްރާީހމް ޝަފީޤް ވާހަކަދެއްެކވުން:

މިލިއަން ރުފިާޔ  3ވަރަށް ރަނގަުޅ ސުވާލުަތކެއް. ވަރަށް ސްޕެސިފިކް ސުވާުލތަކެއް ތިކުެރްއވީ. ވަރަށް ަރނގަޅު. 

ުސާވލުގެ ޖަވާުބ އިނގޭތޯ. އެްއެވސް ބަޔަކަްށ ނުދެްއވި. ދެން އެ  އްެއއީ އެ  ިވ ސަރުކާރުން.ަބޔަކަށް ނުެދއްއެްއވެސް 

ބާލާ ކަންތަްއކުރުން. ދޯިނ  ގޮތުން. ދެވަނަކަމަީކ ދޯނި އެހެލައި ސުވާލު ކުރެްއވި ބޭފުޅުންނަްށ ވެްސ ެއކަންތަކާ ބެހޭ 

ައޅުަގނޑަްށ މަރަދޫގައި  ނގޭތޯ. އެކަންަތއް ކުެރުވނުްއ އިބާލާ ކަންތަެކއް ނުުކރެވޭނެ ދޫގަހުަގއި އޮެވގެނެ އެހެލައި

ްއގެ ތެރެއަށް މިއެއްޗެހި އެހެަލއިގެްނ ޓެން. ެއއީ މަރަދޫ ހާބަރުގައި. ރިޒޯބާލައިގެ ދޯނިއެހެލާ ލޯންޗްފަހަރު އެހެލައި

ނޑުމެން މި ދީފައި އޮންނާ އަނެްއގޮތުން... ނޑުމެން ތަނެއް ނޫން. އަޅުގަ ނޑުމެްނ މަރަދޫ ސްލިޕްވޭައކީ އަުޅގަ ނީ އަޅުގަ

ނަޑކަށް ނުޖެހޭ ކޮންމެހެން  އަމިއްލަ ސްލިޕްޭވެއއް ހަދާގޮަތށް ޕްރޮޕޯސަލް ވެސް ހަދާފަިއ އިނގޭތޯ. އެހެންެވގެން އަުޅގަ

މަރަދޫގައި ސްލިްޕވޭެއއް ބޭުނންކުރާކަށް. އެތާނގައި ަބިއަވރު ކްރައުްޑ ޮއވޭ. ިކއޫޖެހިފައި އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ، 

ނޑުމެން މަރަދޫ އަޅުަގނޑުމެން ބޭނު ންވާ އިރަަކށް ހަދާ ވެސް ނުނިންމާނެ. އެކަހަލަ ކިތަންމެ ސަބަބަކާ ހުރެގެން އަުޅގަ

ސްލިޕްވޭއެ ވަރަށް މަދު ފަހަރަކު ނޫނީ ބޭނުންކޮށްފައެއް ޯނންނާނެ. ބޭނުންކުރަން ވެސް ކުރިން އެއް ފަހަރު އިނގޭތޯ. 

ނޑު ނުދަްއކަން ފައިސާ ދެން ވިދާޅުވަނީ ދެން ތި ވިާދޅުވީ ކީްއވެހޭ ފައިސާ ސަބް ިސޑީ ބޭނުންނުވަނީ. ފައިާސ، ައޅުގަ

 ުއޅޭ ވާހަަކއެއް އިނގޭތޯ. ނުބުނަން ފައިސާ ެނތް ވާހަކަެއއް. ބޭނުންވެގެން



  

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

 ...އްޔާ ކިހިނެއްތޯ ަފިއސާ ނެތިޖެ . ބަްގރޫޓްވެއްތިމަންނަ ވަރަށް ބަނގްރޫޓްެވްއޖެއޭ މިކަން ހިންގަިއގެން

 

 އެމް.ވީ.ކޭގެ ސީ.އީ.އޯ އިބްރާީހމް ޝަފީޤް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑު ދެންނެވީ އަުޅަގނޑު ކުރަމުން އައި ިވޔަފާރި.  ޝަރީފަށް މި މައްސަލަ، މި ވާހަކަ އޮުޅވާނުލަްއވާ އިނގޭތޯ. އަޅުގަ

ރޫޓްވުމާ ދިމާއަކަށޭ ބަނގު އަތުލެްއވީމަ އެދަނީ  ޑޮލަރު ކޭޝް ވަންނަ ތަނެއް. އެ 51111، 31111އެއީ ދުވާަލކު 

ނޑުމެން . ބަްނގުއަޅުަގނޑު ދެންނެީވ. އަުޅަގނޑު ނުދަންނަވަން މި ބަނގްރޫޓްވި ވާހަކަ އޮންނާނީ ރޫްޓިވނަމަ އަޅުގަ

 ރޫޓްވި ކަމަށް. އި ދެއްތޯ ބަނގުކޮށްފަރޑިކްލެއަ

 

 ން:ވާހަކަދެއްކެވު  ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

ނުދެްއވަންތޯ  އިައޅުަގނޑު ދަންނަވަން ބޭނުން ސުވާލަކީ އެއީ ޝަފީޤް މިން އަޅުްއވާފަ އިމީގަ އާދެ!

ބޭފުޅުން  ވަނަ ކަމަކީ ސްލިޕްވޭެއއް ެދއްވެން އޮތްތޯ. ދެއްވުަމކީ ެއއީ ތި  2ރަޖިސްޓްރީކުރެްއވިއިރު ަވކި ބޮޑު މިނެއް. 

ހުރި ކަމަށްވަނީިވއްޔާ ަސރުކާރުން އިތުރު ޒިންމާެއްއ  ރަްއވަންއެގްރީމެންްޓގައި އޮތް ގޮތްތޯ. ޝަފީޤް މިކަން ކު

ދެވަޑަިއގެްނ ވަކި މުއްދަތެްއގެ ތެރޭަގިއ ނބޭފުޅުން އިށީ އިލްތިޒާމެއް ނޭުޅވި ކުަރއްވަްނ ހުރި ކަމަށް ވަނީވިއްޔާ އަދި ތި

ްނ ަބޔަކު ޯހދުމަށްވުރެން ޝަފީޤް އެކަ ލުފުުޅކުރައްވަންތޯ. އެއީ އައުއެކަން ޙައްުލކުރެވޭ ގޮެތއް ެއބައޮތްތޯ. އެކަން ޤަބޫ

 އްޔާ ކުރެްއވޭނެ ކަމުގެ ގެރެންޓީ ދެއްވާ ކަމަށް ވަނީިވއްޔާ ެއކަން ނުކުރުމަކީ ނެތް ކަމެއްކުރަްއވަން ހުރި ކަމަށް ވެއްޖެ

ނޑު ޝަފީޤް ން. އެ ސުވާލު ވެސް ކުރިމަތިކުރި އާނޫން. އެހެންވީމާ، ޝަފީޤް ވެސް ވާނެ އެ ގެރެންޓީ ދެްއަވން. އަޅުގަ

ސިޓީ ކައުންސިާލ  އެ ގެރެންޓީ ެދއްވާނީ ކިހިނެއްތޯޝަފީޤް ދެްއަވންވީ  އިޝަފީޤް ޖަވާބެއްނުދެްއވާ. މޭޔަރަށްފަހުގަ

 ވާހަކަދަްއކަިއގެން. 

 

 ދިޤް ވާހަކަެދއްެކވުން:ސާهللا ޭމޔަރު ޢަބްދުއަްއޑޫ ސިޓީ ަކއުންސިލުގެ 

ފެީރ  އިއާ  އޮތީ ބަސް ސަރވިސް  އި ީމގަ .ދާ ވާހަކަެއއްކޮންޓްރެކްްޓގެ ޑޭާޓަގއި ނެތް އެްއގޮތަކަށް ވެްސ ސްލިޕްޭވ ހަ

ްނ އިވަނީ އެމް.ވީ.ކޭ އިސަރވިްސއަށް ބޭނުންވާ ބިުމގެ ވާހަކަ. އެ ބިމުގެ މިން އެނގޭ ގޮތަށް ރަޖިސްޓްރީ ެހދިފަ

ވަިކކުރަން.  އެބަދަމޭ އިން އިބޭފުޅުން މިވެނި ދުވަެހއްގަ  މިހާތަނަށް ވެސް އެދިފައެއް ނެތް ބިމުގެ އިން ަވކިކުރަން އެ

ބިމުގެ ރަިޖސްޓްރީ ހެދުމަށްފަހު އިން ވަކިކޮށް އެތަން ޙަވާުލކުރުން  .ިއން ވަކިކުރަން އެގޮތަށް އެދިފައެއް ނެތް

އަޅުަގނޑުމެްނގެ އޮންނަ ކަމެްއ އެއީ. އެކަން ކުރަން އަުޅަގނޑުމެން އަބަދު ވެސް ތިބީ ތައްޔާރަށް. ދެން އެ ވިދާޅުވާ 



  

ނޑު ހަމަ އެެވއާއިންސިޑެންްޓގައި ކަން ހިނގި  ނޫން. ޭއގެ ފަހުން އަުޅަގނޑަށް ެއކަން ނުކުރެވި އިން  އެއްރގޮތް އަުޅގަ

 3އި އޮތީ ވެސް އެދެނީ މި ޚިދުމަތް ރައްޔިތުން އާަދވެފަ ވާހަކަ ެވސް އަންަގވާަފއެއް ނެތް. އަޅުަގނޑުމެން އަބަދު

ަގޅުކޮށް މީަގއި މި ބުނަނީ. މި ކޮންޓްރެކްޓްަގިއ ފެންވަރު ރަނ މަތް ރައްޔިތުންނަށް ެއއަށްވުރެ ވަންދެން. އެ ޚިދުއަހަރު

ބުނާ ފެންވަރަށް އެ ޚިދުމަތް ލިބޭ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުަގނޑުމެންގެ ރަްއޔިތުންގެ ެވސް ޝަކުާވއެއް ނޯންނާނެ. 

 އަޅުަގނޑުމެްނގެ ވެސް ަޝކުާވއެއް ނެތް. ެއއީ ައޅުަގނޑު ިމ ބުނާ ވާހަކައަކީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަގނޑު ޝަރީްފގެ ުސވާލަަކށް އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ޝަީފޤް ޖަވާބުދެއްަވއިފި ކަންނޭނެގ. ސުވާލު، އަދި ެއއްފަހަރު އަޅު

 ސުވާލު ވިދާުޅވެަލއްވާ.

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ޓަކަިއ  ތްކަމަށް ިވޔަސް މިކަން ޙައްލުކުރުމަށްބޭފުޅުން އެްނމެ އެދޭ ގޮ ދެންނެވީ ޓާމިޭނޓްކުރަްއވަން އެމިއަޅުަގނޑު 

ސްލިޕްޭވައކަށް ތަނެއް ނުދެއްވޭެނއޭ މި  އެބަ ބިނާކުރަްއވާ. އެކަަމކު ޝަފީޤަށް ފުރުޞަތު ދެއްވާ ގޮތަކަށް ވާަހކަފުޅު

ދެއްވާނީ.  ތްއްާޔ ކޮންގޮަތކަށްތޯ މި ދަމަހައްޓަަވއިގެން ޝަފީޤް ޚިދުމައެހެންެވއްޖެ ވިދާޅުވަނީ. ެއގްރީމެންޓަކު ެނތޭ.

ކެޕިޓަލް ހުރި ކަމަށް ވިދާޅުެވއްޖެ. އެހެންިވއްޔާ ެއ ކެޕިޓަލް ހުރި ކަމަށްވަނީވިއްޔާ ދެން އިތުރު ގްރޮސް  ދެން

ސަބްސިޑީެއއް ވެްސ އިތުަރކަށް ބޭނުންފުޅުނޫން ކަމަްށ ވެްސ ވިދާުޅެވއްޖެ. އެެހންވީމާ، ބިން ެދއްަވއިފިްއޔާ 

 ވިދާނެތޯ. ދެްއވިދާނެކަމުގެ ގެރެންޓީައކީ ކޮބައިތޯ. ކިހާ ދުވަހަކު ފެއްެޓވޭނެތޯ.ވަކިކުަރްއވަިއގެން އެ ޚިދުމަތް ދެއް

 

 އެމް.ވީ.ކޭގެ ސީ.އީ.އޯ އިބްރާީހމް ޝަފީޤް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނުޑ  އާދެ! މިހާރު ތި ސުވާލުަގއި އެބައުޅޭ ދެތިން ހަތަރު ސުވާުލ ދެއްތޯ. މިހާރު އެނިގވަަޑއިަގންނަވާނެ މިހާރު އަޅުގަ

ނިމުމާ ހަމައަށް މި ޚިދުމަތް ދިޔައީ  2132ން ފައްޓަިއގެން އި 8އޮްކޓޯބަރު  2112ވެސް  ބެވަނީ ސޯއެ ވިދާޅު 

ނޑު ކުރާނަން އިނގޭތޯ.  އިއެބޭފުޅުން ހިތްޕުޅު ހަމަޖެހޭ ގޮތަކަށް. އެ ފެންވަުރގަ  ވަނަ ކަމަކީ އެ ވިދާުޅވަީނ  2އަުޅގަ

ގޮތަކަްށ  ފަ. ެއގްރީމެންޓްަގއި އޮވޭ ބިން ބޭނުންލިޔެ ސްލިޕްވޭ ހަދާކަށް ތަނެއް ދޭގޮތަކަށް ނެތޭ އެގްރީމެންޓް 

ބޭނުންކުރެވޭނެ ކަމަކަށް، ބޭނުން ކަމަކަށް ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް. އެ ބިންތައް އެހާ ވަރަށް އެބައޮތް ކޮންމެ ރަށަކުން 

ނޑަށް ބިން ދެއްވާގޮތަށް އޮތީ. އެނގިަވޑަިއގެންފި ތޯ. އިނގޭޯތ. އަްއޑުއަތޮޅު މީހުން އުޅޭ ޮކންމެ ރަށަކުން އަޅުގަ

ެހއްދެވި ގޮތަްށ. މިއްޔޭ ކަލޭމެން ތަނަކީ  އިތެރޭަގއި އުޭޅށޭ މަރަދޫގަ އްދުޙަމި ސަރަ އިއެކަމަކު އިން ޖަްއސަވާފަ 

ނޑު ދެންނެވީ. އެެހންވީމާ،  އޭއެ ގޮަތކަށް ނުދެއްވަ  އިކިޔާފަ ނޑަށް ސްލިޕްވޭ ނުވެ އަުޅގަ  މިއޮތީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ



  

ނަޑށް ހެދެންޖެހޭނެ ރިޕެއަރ ޔާޑް ވެސް ބަސްތައް ދުްއވާނެ. ެއހެންނޫނިއްޔާ ކޮބާ މާނައެއް. ވެސް ހެދެންޖެހޭނެ. އަޅުގަ

މިދެންނެވީ ކަމެއް އޮޕަރޭޝަންކުރަން ބޭނުންވާ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރެވޭ ގޮތަށް އޮތީ ެއގްރީމެންޓްަގއި އިނގޭތޯ. ެއ 

ތި ވިދާުޅވީ.  އިޑަިއޒްކުރާ ވާހަަކ ދެންމެގަބިންތައް ބޭނުންކުރަން ބޭނުންވާ ގޮަތކަށް. ދެން އޮތީ ކްޮރސް ސަބްސި

އޮްތ  އިކްރޮސް ސަބްސިޑީ އަދި ެވސް ބޭނުން. އެ ބާކީ ތިިބ ބަޔަކަށް، މިއީ އަސްލު އެބޭފުޅުން ހައްދަވާފަ 

 ޕްރޮކިއުމަންޓްަގއި ާވގޮތަކީ މުޅި ރާއްޖެއަށް މި ޓްރާންސްޕޯޓް ސިސްޓަމް ދާގޮތަށް އޮތީ. އެހެންވީމާ، ކްރޮސް ސަބްސިޑީ 

ލޮޕްެވގެން ގޮްސ މުޅި ރާއްޖެއަށް ފެތުރުން ަތންކޮޅެއް އަވަހަށް ކުރެވޭެނ ވެއިތުރު ކަންތަކަށް ައޅުަގނޑުމެން ޑި  ވާނެ

ުދއްވުމަކުްނ ނޫން.  ެއްއވެސް ފައިާދއެްއާވ ކަމެއް އިއަޅުަގނޑުމެންނަށް މާބޮޑަށް ެވސް. ެއއީ މި އޮޕަރޭޝަންްސތަކުގަ 

 ނެ. އެހެްނވީމާ، މި ދެންނެވީ އިނގޭތޯ. އެވަަރކަށް ޖަނަރޭޓް އިންކަމެްއނުކުރެވޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލަށް ފުރުޞަތު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހޯރަފުށި

ނޑު މުޤައްރިރު  ގެ ވާހަކަ މައްސަލައާ ބެހޭގޮުތން ވާހަކަދައްަކވަން މުޤައްރިރު ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަުޅގަ

ނޑުމެން ޑިސްަކސްއެއްުނކުރޭ. ެއއީ ފުރަތަމަ 32.34ވިދާޅުީވ  ަގއި މައްސަަލ ނިމޭނެއޭ. ޓައިމް އިތުުރކުާރކަށް އަުޅގަ

ަކއުންސިލްެގ ދެން ސިޓީ  އި އަޅުަގނުޑ ކޮށްލަން ބޭނުްނ ސުވާެލއް. ދެން ައޅުަގނުޑ މިނިސްޓްރީގެ ބޭފުޅުންނާ

މި ެއގްރީމެންޓްަގއި ނޫންނަމަ މި ހިނގަމުންދާ ފެރީ  އިބޭފުޅުންނާ ދޭތެރޭގައި ޙަޤީޤަުތގައި މި އެމް.ވީ.ކޭއާ ދޭތެޭރގަ 

ނިޒާމުގެ ތެރޭަގއި މި ދިމާވެެގންއުޅޭ މައްސަަލއަކީ ައޅުަގނޑުމެން މިބޭފުޅުން މިތަނަށް ހާޒިރުކޮްށގެން މި ތަޙްޤީޤެއްކުާރ 

ނޑަކަށް ހިއެއްުނވޭ މިކަން ފުރުޞަތެއް އޮތްހެންނެއް. އެހެންނަމަވެސް މިނިސްޓްރީގޮތަށް މިކަންކުރާ  އި އާ ކަށް އަުޅގަ

އާއި ސިޓީ ކައުްނސިލްގެ ބޭފުޅުންނާ މި ބޭފުޅުން ގުޅިގެން މި ކަންތައްަތއް ވަކި ގޮތަކަށް ނިމުނީމަ  ޝަފީޤް

ނޑުމެން ވާހަކަދެްއކުން އަދި ނެތް ކަމެއްނޫން. އަޅުަގނޑުމެނާ ހަމައަށް ރިޕޯޓެއް އަިއއްސަ އެކަމާ ބެހޭގޮުތން އަ ޅުގަ

ނޑެްއ މީގެތެޭރގަިއ  ނޑަށް ޮބޑަށް މީތި މާނަކުރެވެނީ ބެެލވެނީ މިއީ ިސޔާސީ ބޮުޑ ަކންތައްގަ ދެން މީގައި އަުޅގަ

ނޑު ދަންަނވާލާނަން މިނިސްޓްރީގެ ަވގުުތ މިނިސްޓަރަށް، މިނިސް ޓްރީ ހިނގަމުންދާ ކަމަށް. ދެން މިނިސްޓަރަށް އަުޅގަ

ހިންގުމާ ހަވާލުވެ ހުރި ވަރަްށ ކުޅަދާނެ ބޭފުޅެއް. މިނިސްަޓރުގެ ވާަހކަފުޅުަގއި ފުރަތަމަ ފައްޓަމުން ވެސް ވިދާުޅވި 

ނިޒާމު ފެށިއިރުގައި ވެސް މި ނިޒާމު މުޅިން ރަނގަޅަކަށްނޫނޭ މީތި ހިނގަމުން ދިޔައީކީ. އެހެްނވީމާ، އޭތި 

ހަލަ މަސައްކަެތއްތޯ މިހާރު ފަށާފަހުރީ. ދެން އަޅުަގނޑު ހަމަ ޤަބޫލުކުރަން ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަަކއި މިނިސްޓްރީން ކޮންކަ

ތިބި ބޭފުޅުން ހަމަ  މިނިސްޓްރީގަ ތިބި ުޒވާން ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުންނާއި މިނިސްޓަރުންނާއި ދެން ހިންގަވަން



  

ނޑު އެ ކަމަކަށް އެއް   ގޮތަކަށް ެވސް ޝައްެކއް މިކަންކަން ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ގެންަދވާނެ ކަމަށް. އެއީ އަުޅގަ

ނުކުރަން. އެހެންވީމާ ހަމަ މިނިސްޓަރަށް އެ ސުވާލުކޮްށލަން އަޅުަގނޑު ހަމަ ަވއްޭޑގެ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނުޑ 

ނޑު ާތއީުދކުރަން. ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންަނވަން.  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވަޙީދުެގ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވާނަން.  އަޅުަގނޑު މިނިސްޓަރަށް ފުުރޞަތު

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ިޑވެލޮޕްމަންޓް މުޙައްމަދު ސައީދު ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑުމެން މި ޝުކުރިްއޔާ އިނގޭތޯ. އެދިަވޑަިއގަތްގޮތަ އާދެ! ެއކުަގއި މިހާރު ފަށައިގެން މި  ތާފަރަ 2ށް ހަމަ އަުޅގަ

 ން ރިޕޯޓެއް އެިދވަަޑއިގަތް ގޮތަށް ފޮނުވާލަދޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަްނ އިނގޭތޯ. ޝުކުިރއްޔާ.ގެންދާ މައްސަލައާ ބެހޭގޮތު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަުރވަްނ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފަލާޙް. އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު

 

 މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނުޑގެ ހަމަ  ޝުކުރިއްޔާ މަ ސުވާލަކީ އަޅުަގނޑު މޭޔަރު އަރިހުން ސުވާެލްއ އޮތީ. ފުރަތަ 2މުަޤއްރިރު. އަުޅގަ

ޅުންނަށް ދޭގޮތަށް. ބޭފު ވޭތޯ. އަްއޑޫގެ ކޮންމެ ައވަށަކުން ބިން އެވޭ އެމް.ވީ.ކޭ ެއގްރީމެންޓްަގއިއޮޅުންފިލުަވއިލަން ބޭނުން

ނުޑ ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ސުދެން މިނިސްޓަ އެުކަގއި  ން އެބަ ވިާދޅުވޭ މިނިސްޓްރީއާއިވާަލކީ އެމް.ވީ.ކޭ ރާ އަޅުގަ

ޓަކައި ދެކެވުނީ ކޮްނ  އްލުކުރުމަށްޓަކަިއ މިހާރު މި މައްސަލަ ޙަ އްލުކުރުމަށްސަލަ ޙަވާހަކަދެެކވެމުން އެބަދެއޭ. މި މައް

 ގޮެތްއ އެބަ މަސައްކަްތކުރެވޭތޯ.  އްުލވާ ކަހަލަސައްކަތް ގޮސްފަިއވަނީ. އެކަން ޙަވާހަކަެއއްތޯ. ކިހިނެއްތޯ މިހާުރ އެ މަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވާނަން މޭޔަރަށް. އަޅުަގނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު

 

 ދިޤް ވާހަކަެދއްެކވުން:ސާهللا ޭމޔަރު ޢަބްދުއަްއޑޫ ސިޓީ ަކއުންސިލުގެ 

 އެ ނިސްބަތުން . އި ފެރީޓާމިނަލާގަކުރަީނ ދަތުރުގެ ޑެސްޓިނޭޝަނާކޮންޓްރެކްްޓގައި ވެސް ހަމަ ވަރަށް ސާފުކޮށް ފާހަ

 އިގަތްއިުރ އޭުރ ހިނގަުމން އަީއ ކޮންމެ ރަށަކަށް ޭއރު ރަށު އޮފީސްތަްއ ހުރީ. އޭރު ހަމަ ކޮންމެ ރަށަކުންފަށަ



  

ވާުލކުރެވުީނ ޓްރާނަސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީއާ. ގެ ބިމެްއގެ ރަިޖސްޓްރީ ހަދައި ޙަމީޓަރު  އަކަ 2111ބަނދަރުމަތިން ބިމެއް 

ހުން މަްޝވަރާުކރެވި ެއ ޑެސްޓިނޭޝަްނ ބަދަލުވި މީދޫއިން ފޭދޫއަށް އެކަިނ ފެރީ އަންނަނީ. ފޭދޫއިްނ ދެން އޭގެ ފަ

ވީމަ އެތަނުން ޮބޑު ބިން ދީ. ދެން އެހެން ފެރީގެ ަމއި ހަބަީކ އެީއ ކަމަށް  ފުވައްމުލަކަށް ވެސް ދަނީ. ެއހެންވީމާ،

ހުރި އެްއވެސް ިބމެއް ބާޠިލެއްނުކުރޭ އެ ބިމުގެ އި ްސ ދޫކޮށްފަދިމަދިމާލަށް ބަހުގެ ނިޒާމު ޮއތީތީވެ އަިދވެސް މިހާރު ވެ

ރަޖިސްޓްރީ ވެސް އެބަހުރި. ހަމައެކަނި ރިކުއެސްޓްކުރީ ަމރަދޫގެ ބަނދަރު ދަތިވާތީވެ މަރަދޫ ބަނދަރުން ފޭދޫއަށް 

ަމއި ހަބް އަިދ ޝަންގައި ބަދަލުވާން. އެހެންވީާމ، މި އޭަގއި ީމގައި ފެީރ ސަރިވސްއަށް ބޭނުންާވ ފެރީ ޑެްސޓިނޭ

ިއ ފެރީ ހުރީ. މައި ހަބާއި މަދުން ދާ ތަންތަނުގައި ފެރީ މަޑުކޮށްލާނެ ޖައްސާލާނެ ތަން ހެދުން އެގޮތަށް މާނަކޮްށފަމަދުން

ހި ހުރީ. އެހެންވީމާ، އެ ކަންކަމަށް ބިން ހަމަ މިހާރު ވެސް ކޮންމެ ރަށަކުން، އިންޓަޗޭންޖާއި ޓާމިނަލާއި މި އެއްޗެ

މީޓަރުގެ ިބމުގެ ރަޖިސްޓްރީ ހަދައި ެއ ައކަ  2111އޮތީ ކޮންމެ ރަަށކުން  ސިލް އަުއމުގެ ކުރިންކުރިން ސިޓީ ކައުން

އެކަމަށް  ހަވާލުކުރެވިަފއިވޭ. ބިން ދޫކުުރމަށް ރަޖިސްޓްރީ ހެދުމަށްފަހު ބިމުގެ އިން ވަިކކުރުމުގެ ަގވާއިދުތަެކއް އެބަވޭ.

ނޑުމެންނަށް ބަޔަކު ވާލުކުރެވޭ ފަރާތުން ވެސް އެއެދި އެފަރާތުން ބިން ޙަ ިދގެން އަންނަން ވެސް ޖެހޭ. އަޅުގަ

ވާުލވުމަށް އެްއވެސް އިރެްއަގއި އެ ަގވާިއދުން އެ ބިން ވަކިކޮށް ޙަ ނާންނަނީސް ކިހިނެއްތޯ ވާނީ. ދެން އެހެންވީމާ، 

ން ތިބިހެ އިއެމް.ވީ.ޭކ ތަމްސީލުކުރާ ބައެއް މިހާރު އައްޫޑގަ .ެއްއވެްސ ބަޔަކު ނާދޭ .އެދިފައެއް ނެތް

 ނުވެސް ނެތް.  .އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ހިެއއްނުވޭ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުަވން. މިނިސްޓަރަށް ފުރުޞަތު

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ިޑވެލޮޕްމަންޓް މުޙައްމަދު ސައީދު ވާހަކަދެްއކެވުން:

އްާކ ވާހަަކިއން އަުޑއިިވަވޑަިއގެން އެދަނީ ފަރާތުން އެ ދަ  2ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު އިނގޭތޯ. މި  އާދެ!

ޭބފުޅުން ދައްކަވާ ވާހަކަތަުކގެ ބައެއް ވާހަކަތައް އިނގޭތޯ.  ެވސް އެ އިހަމަ މިނިސްޓްރީން ބަލަމުންދާ މައްސަލައިގަ 

ވެސް ެއ  ދެން މިނިސްޓްރީން އަދި ސަރުކާރުން ކުރި މަސައްކަުތގެ ނަތީޖާ ޙަޤީޤަތުގައި މިހާރު އެ ދާ ވަރަށް

ނޑުމެްނ  ކުރު މުއްދަތުގެ މި މަތްތައް ފޯރުކޮށްދެވެމުން އެ ދަނީ އިނގޭތޯ. ޚިދު ތެރޭގައި. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން އެމް.ވީ.ކޭ އެުކގައި ުކރެވޭ މަޝްވަރާތަުކގެ ރިޕޯޓް  އަދި ސިޓީ ކައުންސިލާ އިއާ  އެދިަވޑަިއގަތް ގޮތަށް އަުޅގަ

 . ޝުކުިރއްޔާ. މި ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން އިނގޭތޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

 އަރުވަން. ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު މޫސާ ނިޒާރަށް ފުރުޞަތު

 

 ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު ވާހަކަދެްއކެވުން:

ބޭނުންވާ ދެތިން ސުވާލެްއ  ޝުކުިރއްޔާ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ަވޑަިއގެންދެްއވީތީ. އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލަން އާދެ! 

އެބައޮތް. ފުރަތަމަ ސުވާުލ އަޅުަގނޑު އަމާޒުކޮށްލަްނ ބޭނުންވަނީ ސިޓީ ކަުއންސިލުގެ މޭޔަރު. މިހާރު 

ނަށް މިތާ ދެެކުވނު ވާހަކައިްނ ވަރަށް ސާފުޮކށް އެބައެނގޭ ކޮންމެ ގޮތެްއ ވިޔަްސ މި ޓްރާންސްޕޯޓްގެ ންއަޅުަގނޑުމެ

ނަޑއެޅިފަޓަ ސިސްޓަމް ޤާއިމުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ވާލުކީ އެއީ އެ ސަރވިސް ދިނުމުގައި ޙައޮތް ުއސޫލަ އިަކއި މި ކަ

ވިަޔސް މިކަން އަޅުަގނޑުމެންަނށް މި ދެކެވުނު ވާހަކައިްނ  ވާލުކުރުންކަން. ކޮންމެ ގޮތެއްބިން ނޫނީ ރަށްތައް ޙަ

ުނވާކަން  އިވާލުކޮށްެދވިފަެއ ބިންތަްއ ޙަ ްނސިލުގެ ފަރާތުންއަޅުަގނޑަށް ިމަވގުތައް ފާަހަގކުރެވޭ ގޮުތގައި ސިޓީ ަކއު

ޓަކައި އަުޅަގނޑުގެ ޭމޔަރަށް ދަންނަވާލި  ންކުރުމަށްެއހެންވީމާ، މިކަން އިތުރަށް ޔަޤީ އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުރެވޭ.

.ވީ.ޭކއާ ައދި އެ ބިންތައް އެމް އާއި ވަނީ ކިތަްއ ބިންތޯ އި ސުވާލަކީ އެމް.ވީ.ކޭއިން ވަިކޮކށްދެއްވުމަށް އެިދވަަޑއިގެންފަ 

. ެއއީ ފުރަތަމަ ސުވާަލކީ. އަދި ވިާދޅުވެެދއްވަފާނަންތޯވާލުކޮށްދެްއވި ތާރީޚްަތއް ސީދާ ސްޕެސިފިކަލީ ތާރީޚްަތއް ޙަ

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ސުވާލު އެމް.ވީ.ކޭ  އަށް އަޅުަގނޑު ުސވާލުތައް ނިންާމލީމާ ޖަވާބުދެއްވާނީ. ދެން ައޅުގަ

ްއަގިއ ގޮތެްއަގއި ބިމާ ގުިޅގެން މި މައްސަލަ އުފެދިފައިވާީތވެ ެއގްރީމެންޓެ އީ މައިަގނޑުއަޅުަގނޑު އަމާޒުކޮށްލާނަން. އެ 

ވާުލކޮށްދޭންޖެހޭނީ ކޮން ބިންތަކެްއތޯ އަދި ެއ ބިންތައް ެއގްރިމެންޓްގަިއވާ ގޮތުެގ މަތިން ެއ ވާގޮތުން އެމް.ީވ.ޭކއަށް ޙަ

ވާލުކޮށްދޭންޖެހޭ ތާރީޚްތަކަކީ ކޮަބއިތޯ. ެއއީ މި ފަރާތާ ޙަ ކައުންސިލުން ވިޔަސް ދެ  ފަރާތުން ސަރުކާރުން ވިޔަސް އަދި

އޮތްގޮްތ  އިފަރާތުން ދެކެވޭ ގޮތުން މި ތާރީޚްތައް ސީދާ ސްޕެސިފިކަލީ އެނިގގެން ނޫނިއްޔާ މިކަން ވެފަ 2ވާހަކަ 

ނޑު ދަންނަވާ ލަން ބޭނުންާވ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޮއޅުންނުފިލާނެތީވެ މިހެން މި ދަންނަވާލަނީ. މިނިސްޓަރަށް އަުޅގަ

ިވޔަސް ރައްޔިތުންަނށް ދޭންޖެހޭ ވަރަށް މުހިއްމު  ސުވާލަކީ މި މައްސަލަ ތިން ހަތަރު އަހަރުވެއްޖެ ކޮންމެ ގޮތެއް

ބޭފުޅުންނަކީ މިކަން ރެގިއުލޭޓްީރކޮށް އޮބްާޒވްކޮްށ  އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް މިކަން މިގޮތަށް ވެގެންދާއިރު ތި

މިހާރު ބޮޑު ޚިދުމަތެއް އެހާ  މާ ވެސް މީަގއި ވަރަށް ޮބޑުވާނެ ބޭފުޅުންގެ ޒިން ތި .ސްޕަވަިއޒްކޮށް ހަދަންޖެހޭ ފަރާތް

އި ގިނަ ބަޔަކަށް ެގއްލިގެންާދއިުރގައި. އެހެންވީމާ، މިކަން މަްއސަލަ ދިނާވެފައިާވކަން އެނފިވަަޑއިގެން ތިއްެބިވއިރުގަ 

 ފަިއވަނީ ކޮން ކަެމއްތޯ ވިދާޅުވެެދްއވާ. ޝުކުިރއްޔާ.އްލުކޮށްދެއްވުމަށް މިހާހިސާބަށް ކޮށްދެއްވާމިނިސްޓްރީން މިކަން ޙަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ވާނަން. ސުވާލަކީ ކިތައް ބިންތޯ ަޙާވލުކުރަންޖެހެނީ. އެ ބިންތައް އަޅުަގނޑު ފުރަތަމަ މޭޔަރަްށ ފުރުޞަތެއް އަރު 

ގޭކަމަށް ވަންޏާ ފަހުން ވެސް މޭޔަރަށް އެ ވާލުކުރި ތާރީޚް ސާފުކޮށްދޭށޭ. ތާރީޚް ނޭނޙަވާލުކުރަންޖެހޭ ބިންތައް ޙަ

 އަރުވަން މޭޔަރަށް.  ތާރީޚް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފޮނުވާލެވިދާނެ މި ކޮމިޓީއަށް ވެްސ އެ މަޢުލޫމާތު. ފުރުޞަތު

 

 ދިޤް ވާހަކަެދއްެކވުން:ސާهللا ޭމޔަރު ޢަބްދުއަްއޑޫ ސިޓީ ަކއުންސިލުގެ 

އަކަމީޓަުރެގ  2111ބިން  6ރަށުން  6އަތޮުޅގެ ކޮންމެ ރަށަކުން  އޭރުގެ ައއްޑު އިގ2131ައެޕްރީލް  31، 31އޭޕްރީލް 

 ވާލުކުެރވި . ޙަވާލުކުރެވިފަވޭ ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީއާފާހަގަޮކށް ރަޖިސްޓްރީ ހަދައި ޙަ ބިން ލޮކޭޝަން 6

އެ ބިންތައް  އިވާލުކުެރވުނީ. ޓްރާސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީެގ ނަމުގަމިނިސްޓްރީން އެމް.ވީ.ޭކާއ އެ ޙަ

ވާނީ. މިހާތަނަށް ބިމުގެ އިން ވަކިކޮްށ އެތަނުގައި މަަސއްކަެތއްކުަރން ހަމައެކަނި އައިްއސަވަީނ އި ސްޓްރީކުރެވިފަރަޖި

ނޑުމެން އެތަން ެއ ވިދާުޅވާހެން އިން ވަކިކޮްށ އިުމގަ އިމަރަދޫގަ ފާރު ރާނާ އެތަނުން ޚިދުމަތްތަކެއް ެދިވ  އި އެ އަުޅގަ

ހުން އެތަނުގެ އިން ވަކިކުރާކަށް ވެސް މިވީތަނަށް މިހާރު މައްސަލަޖެހިގެން ވަކި އަިއއްސަ އެ ބަދަލުެވގެން ދިޔަ. އެ ފަ

ދުވަހު އިން ވަިކކުރަން. ނުދެވުނިއްޔާ އަެނއް ދުަވހު ވެސް އިން ޖައްސާަކްށ  ހިސާބަކުން މިސާލަކަށް ނުދެވުނީ އެއް

ންޖެހޭ ކަންކަމެއް ހުރޭ. އެހެންނަމަވެސް ވެސް ނެތް. އިން ޖެއްސުމަށް ކުރަ އިއެްއވެސް ފަރާތަކުން މަސަްއަކތްކޮށްފަ

މިުއޅެނީ ގެސްޓް ހައުސްެއއް ފެރީ ޓާމިނަލެްއ  އިވާލުެވ މިހާރު މިތަނުގަމިހާތަނަށް އިން ަވކިކޮށް ބިން ޙަ  ލިޔުމުން

ނީ ހުރިހާ ަގއި ވ2131ައެޕްރީްލ  31އަޅާށޭ. އެގޮތަށް އެްއވެސް ިއރެއްަގއި އެދިަފއެއް ނެތް. ިމދެންނެވި ތާރީޚް 

އަކަްށ ބިން ދޭން އެްއވެސް ގޮެތއްަގިއ ކޮންޓްރެކްްޓގެ އެްއވެްސ އްގެ ރަޖިސްޓްރީ ަޙވާލުުކރެވިފަ. ސްލިޕްވޭ ބިމެ

ނީ އަޅުަގނޑަށް ައޅުަގނޑު ެއ ިއވަފާހަގަކުެރވިފަ އިގަ ނުމުގެ ވާހަކައިބިން ދި .ހިސާބެއްަގއެއް ލިެޔވިފަެއއް ނެތް

ށާއި ދެން ބަހުގެ ަދތުރުތަކުގެ ބޭނުންކުރާ ބަސް ރީގެ ޑެްސޓިނޭޝަނަޓަމިނަލް، ފެ ކޮންޓްރެކްޓް ިކޔާލީމާ ދޭހަވަީނ ފެރީ

 ސަރވިްސއަށާއި ބަސް ގަރާޖަށް ބޭނުންވާ ބިން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަނަ ުސާވލު މިކުރަނީ. ބިންތަކުގެ ތަފުޞީލަކީ ކޮބައިތޯ.  2އެމް.ވީ.ކޭ ދެން 

 

 ޝަފީޤް ވާހަކަދެއްެކވުން: އެމް.ވީ.ކޭގެ ސީ.އީ.އޯ އިބްރާީހމް

ާވލުކުރެވި، މައްސަލަ މި ުނކުންނަނީ އިން ޖަހަންވީމަ. ރީ އަުޅަގނޑުމެން ޓްރާންސްޕޯޓާ ޙަބިންތަކުގެ ރަޖިސްޓް

ުހންނެވި ސިޓީ، ައއްޑޫ އޭުރ  އިއަޅުަގނޑުމެން ފުރަތަމަ އިން ޖަހަން ދެންނެވީ މަރަދޫ ޖައްސަަވއިދެްއވީ އޭުރގަ

ހުންނަވަނީ އަދުހަމް. އަދުހަމް އެ ކަންތައް ކޮށްދެއްވީ ވަރަށް ފުރިހަމަކޮށް. އެ ކަޑަ  އިްސގަ ނޫން. ޕްރޮވިން ސިޓީއެއް



  

ނުޑމެންގެ ލައިން މަތީގަ  މި  އިޖަހަންޖެހޭ އިނގޭތޯ. އިން ަވކިކުރާއިރު ކަޑަ. ކަޑަ ޖަހާ ެއ ތަންތަން ދެއްކީމަ އަުޅގަ

ކުރެްއވި ގޮތް. އެހެެނއް އެެހްނ  ީއ ެއ ކަންތައް ހުންނަނީ އިން ފާރު. އެީއ މި ސިސްޓަމް އޮތްޮގތް. އެ އިރާނާފަ

ނޑުމެން މި ކަންތަކު  ވާ މި  އިތެރޭގައި އިންވޯްލވެގެން ޮގސް އުޅުނުމުގެ ތެރޭގަގެ ބިންތަކެއް ނުކޮށްދެވޭ އިނގޭތޯ. އަޅުގަ

ހިރީ އިނގޭތޯ. މުޅި ހާބަރު މި ބަދަލުވަނީ ފިޝަރީޒް ހާބަރަކަށް. މަރަދޫގައި ކުރަހާފައި ހުރި ކުރެހުންތައް މި ގޮތަކީ

މަރަދޫ ހާބަރުގައި ކުރަހާފައި ހުރި. އެހެންވީމާ، އަނެްއކާ ުކރެހުން ވީ ފޭދޫގެ ހާބަރަށް ިއނގޭތޯ. އިން ވަިކކޮށްެގްނ 

ނޑަކަށް ުނއެްއ ދެއްވާ ތަެނއް. ނުލިބޭ ބިންތަކުގެ ތަފްސީލު. ނުލިބޭ ބިންތަކުގެ ތަފްސީލު ދެވެްނ  ފޭދޫން އަޅުގަ

ނޑު ވެސް އަ ނޑުމެންނާ ވާަހކަދަްއކާލީމަ ވާނީ އިނގޭތޯ. ެއ އަންނަނީ އަުޅގަ ދި ެއއްފަހަރު އިބްރާހީމްދީދީ އަުޅގަ

ބޭފުޅުން އެކަމާއި އުުޅއްވީ. އެއީ ައޅުަގނޑުމެން އެތާނަގއި މިހާރު ވެސް އެކަމުަގއި އުޅުްއވާނެ ފެއްިޓއިރު ވެްސ 

އި ކޮން ދުވަަހކުތޯ، ކޮން ތާރީަޚކުތޯ، ކޮން އުޅުްއވި މަްސއޫދު. ފޭދޫގެ ޭބފުޅެއް. ެއ ހުރިހާ ކުދިންނާިއ ވާހަކަދަްއކާފަ

ނަޑށް ހުށަހެޅިދާނެ މިތަނަށް އިނގޭތޯ.   ބިމަކަށްތޯ ދިޔައީ އެ ހުރިހާ ެއއްެޗއް ސާފުކޮށްފައި އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން ހުޅުޫދ  އާދެ! މި ކޮމިޓީ އަށް ފަހުން އެ މަޢުލޫމާތު ފޮނުވާލަދެއްާވ އިނގޭތޯ. ދެން އަުޅގަ

ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝާހިދަށް. ޝާހިދަށް ފުރުޞަތު އެރުވުމުގެ ުކރީގައި އަދި މޫސާ ނިޒާރު 

މަޢާފްކުރައްވާ އިނގޭތޯ. މިނިސްޓަރާ ސުވާލުކުރެްއވި މިކަން ޙައްލުކުރުމަށް ޓަކައި މަނިކުފާނުގެ މިނިސްޓްރީން 

 އްކަތެއްތޯ؟މިހާތަނަށް ކުރީ ކޮން މަސަ

 

 ދު ވާހަކަދެްއކެވުން:ކް ިޑވެލޮޕްމަންޓް މުޙައްމަދު ސަޢީމިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމި

ނޑު ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް އެއް ވާހަަކެއްއ މި ދެންނެވެމުން މިދަނީ  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު. އަޅުގަ

މިނިސްޓްރީ އަްށ ހާިޒރުކޮށް އެމް.ވީ.ޭކއާ އެުކގަިއ  އިނގޭތޯ. ޙަޤީޤަުތގަިއ އެމް.ީވ.ކޭއިން ވެސް ފާަހގަކުަރއްަވއިފި

ނޑުމެންނަށް އަޅުަގނޑު ހަނދާންވާ ގޮތުގައި މި  ކިތައްފަހަރު ވާހަކަދެެކވިއްޖެޯތ މި މައްސަލަ ޙައްލުކުރަން. އަޅުގަ

މީިޑޔާައކުން މައްސަލަ ދިމާވާ ހަމަ ކޮންމެ ފަހަރަކު އިނގޭތޯ އަްއޑޫ ސިީޓގެ ރަްއޔިތަކު ގުުޅއްިވޔަސް ައދި އެްއވެސް 

ނޑުމެން އެމް.ވީ.ޭކ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިޝާރާެތއް ިވޔަސް އަދި ިސޓީ ކަުއންސިލުން އިޝަރާތެއް ވިަޔސް އަުޅގަ

ހާޒިރުކުރަން. ހާޒިރުކޮށްފައި އެބަ ސުވާލުކުރަން ީކއްެވގެްނތޯ މި ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށް ނުދެވެނީ އިނގޭތޯ. ދެން 

ންގަވާ މަްއސަލައަީކ ސިޓީ ކައުންސިލުން އެއްާބރުލުމެއް ނުދެއްަވއޭ. ިސީޓ އެމް.ވީ.ކޭ އިން އަބަދު ވެްސ މި ނަ

ކައުންސިލުން ެއއްބާރުލުން ނުދެއްަވއި އެތަނަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ދެްއވަން ހުރި ބިންތައް އަދިވެސް ަޙވާލެްއ 

. ކުރުކޮށް ޖަވާބު ދެވޭތޯ ނުކުރައްަވއޭ އިނގޭތޯ. މި ެއނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ. ދެން މީގެ ތަފްސީލަށް ދާން މިޖެހުނީ



  

މަސައްކަތް މިކުރީ މިއޮތް ހުރިހާއިރު އިނގޭތޯ. އަުޅަގނުޑމެން މި ދައްކަނީ އެއްބަްސުވމެއްގެ ވާހަަކ. ދެ ފަރާތެއްގެ 

ދެމެދުގައި ވެފައި އޮތް ެއްއބަސްވުމެްއގެ ވާހަކަ. ވަރަްށ ސާފުކޮށް އަކުރުން އަކުރަށް ލިޔެފައި އޮންނަ އެއްޗެްއ 

. އެްމވީ.ކޭ އިްނ މި ވިދާޅުވަނީ އެއްބަްސވުމުަގއި އެބަހުއްޓޭ ކޮށް ނުދެވޭ ަކންތައް. ސިޓީ ކައުންސިލުްނ އެއްބަްސވުމަކީ

މި ވިދާޅުވަނީ އެމް.ވީ.ޭކއަކަްށ އެ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށެއް ނުދެވެއޭ. އެހެންވީމާ، މިނިސްްޓރީ މި ބަލަނީ ރައްޔިތުންނަށް 

ނޑުމެން މި ދެފަރާތާއި ވާހަކަ އެބަ ދެކެވެމުންދާ ގަޑިެއއްަގއި ވެްސ  ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތެއް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މި ބެލެނީ.  ހުއްޓިއްޖެ ކަމަށްވަންޏާ ެއއީ ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލަެއއް ެއީއ. އެހެންވީމާ، ދެ ކަމަކަށް ައޅުގަ

އްދަތެްއަގިއ މިކަން މައްސަލައެއް ނުޖެހި މިހާރުން މިހާރަށް އެ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް އެ ވިސްުނމާއި އަދި ދިގު މު

ކުރިއަށް ގެންެދވޭނެ އިންތިޒާެމއް ހަމަޖެއްސުމަށް އިނގޭތޯ. ޙަޤީޤަތުގައި މި ދެކަންތައް އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ކުރެވެނީ. 

ނޑުމެން މި ޮކޅަށް ދެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ވިދާޅުިވ ގޮަތށް އަުޅގަ

ނޑުމެން މިކުރި މަސައްކަުތގެ ތަފްސީލު އިނގޭތޯ. ޝުކުިރއްޔާ.   ފޮނުވައިދޭނަމޭ އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަޅުަގނޑު ދެން ފުރުޞަތު އަރުވަން އޮތީ ހުޅުމީދޫ ދާިއރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް. އެހެންނަމަވެސް މިވަގުުތ 

ނޑު ދެން ފުރުޞަތު އަރުވާނަން ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމަށް. ކަމެއްަގއި ބޭރަށް ނުކުމެލަންޖެހޭތީ  ވެ އަުޅގަ

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: ރޮޒައިނާ އާދަމްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަްއޑޫ މީ

ނޑުމެން އެންމެން ވެްސ މަސައްކަތް ކުރަމުން މިދަނީ މި ޚިދުމަތް ނުހުއްޓި  ޝުކުރިއްޔާ މުަޤއްރިރު. އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ރައްޔިތުންނަ ށް މި ޚިދުމަތް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތެއްގައި ލިޭބނެ ޙައްލެއް ހޯދުމަށް ޓަކައި. މިނިސްޓަރަށް އަޅުގަ

ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ސުވާލަކީ، މި ދެ ފަރާތް އެކީގައި ހާޒިރުކުެރވިގެން ދެކޮޅުން އެީކަގއި ވާހަކަދެެކވިގެން މިކަހަލަ 

ނޑަށް ހީވަނީ ިތ ބައްދަލުވުމެއް ކުީރގައި ާބއްަވވައިފިން ތޯ؟ ދެން ނުބޭއްވި ޮއތް ކަމަށްވަންޏާމުން ވެސް މިބައި އަުޅގަ

ބޭފުޅުން މިނިސްޓްރީން ކުރިައށް ގެންދެވުން ވަރަށް މުހިންމު ކަންނޭނގެ. ދެން ދޫގަްސގައި ިތއްބެިވ މުަވއްޒަފުންެގ 

ކުރި ދަތުރުގައި ވެސް ބައްދަލުކޮްށ ތެރެއިން ހަމަ ބައެއް ދުވަްސވީ އަންހެން ބޭފުޅުން އަުޅަގނޑު އެންމެ ފަހުން 

ނޑު ހަމަ  ވިދާޅުވި ތިން މަސްދުވަސް ެވއްޖެއޭ ތިމަންނާމެންނަށް މުސާރަ ނުލިބޭތާ. ވަރަށް ދަތިވެއޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ރު ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ސުވާލަކީ ޮކން ދުވަހަކުންތޯ އެމީހުންގެ މުސާރައިގެ ކަންަތއް ހަމަޖެހިގެންދާނީ؟ ދެން ދޫގަސް މިހާ 

ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ހައްަދވާަފއި ހުންނެވި ވާހަަކ ޝަފީޤް ހަމަ ވިދާޅުެވއްޖެ. ީކްއވެގެންޯތ އެތަނުަގއި މިހާރު ދެން އެ 

މަސައްކަތެއް ގެސްޓު ހައުސްެއއް ހިންގުމުގެ މަސައްކަތް ނުުކރެވިގެންދަނީ؟ ދެން ޙައްލުކުރުމަށް ޓަކައި ހަމަ ތިވިދާޅުވާ 

ެދއްާވ ހުރި ވާހަަކ ބިންތަުކގެ. އިން ވަިކކޮށްދެްއވާއިރަްށ މަސައްކަތް ފެިށގެންދާނެތޯ؟ ވާހަކަައކީ އިން ވަކިނުކޮށް



  

މޭޔަރާއި ައޅުަގނޑު ހަމަ ޮކށްލަން ބޭނުންވާ ސުވާލަީކ، ޝަފީޤަށް އެ އިން ވަިކކޮްށދެއްަވއިގެން އެ މަސަްއކަތް 

އެކީަގއި ހަމަ ކުރިައށް ދިއުމުގެ ިވސްނުމުގައިޯތ ވަގުތުން ަވގުތަށް ފެށިގެން ަޙއްލުވާ ކަމަށްވަންޏާމުން މި ބޭފުޅުންނާ 

ނޑުމެން  ނުޑމެން މިހާރު ދެން އިންވެސްްޓމަންޓެއް މި ބޭފުޅުންނަށް ެވސް ކުެރވިއްޖެ. އަުޅގަ ތި ތިއްބެވީ؟ ެއއީ އަުޅގަ

ނޑުެމން މި ބޭނުންވަނީ ރައްޔިތުންނަށް ކޮންމެ ބަޔަ ކު ވިަޔްސ ބޭނުންވަނީ ވަކި މީހަކަށް ތަނެއް ދޭކަށް ނޫން. އަުޅގަ

ވެސް އެ ޚިދުމަތް ރަނގަޅަށް ފޯރުކޮށްދިނުން. އެހެންވީމާ، ޝަފީޤަށް އެބައޮތްތޯ މިހާރު އެ ބިން ވަކިކޮށްދިނީމަ އެ 

މަސައްކަތް މިހާރުން މިހާރަށް ފައްޓަވަިއގެން ކުިރއަށް ގެްނދެވެން؟ ދެން މަރަދޫން، ފޭދޫން މީހުން މެއިން ޕޯޓެއްގެ 

ނަޑކަށް ވެސް ޤަޫބލެއް ނުކުެރވޭ މަރަދޫ ބަނދަރުގަިއ ކޮންމެހެން ތިބުމަކީ ގޮތަށް ބޭނުންކުރާ ކަމަްށވަން  ޏާ އަުޅގަ

މުހިންމު ކަމެއް ކަމަކަށް. ފޭދޫ ބަނދަރުގައި ތިބުން ކަންނޭނގެ އޭގެ ރީޒަނަބަލް ގޮަތކީ ވެސް. އެހެންވީމާ، އެގޮތަްށ 

ގަިއ މި ހުރިހާ މައްަސލަތަކެއް ަޙއްލުކޮށް ކުރިއަްށ އެކަން ކުރެޭވ ކަމަށްވަންޏާމުން ތި ބޭފުޅުންނަށް ކިހާ ުދވަހެްއގެ ތެރޭ 

ގެންދެވޭނެތޯ؟ މިނިސްޓްރީން ޓައިމްލައިނެއް ަކނަޑއަުޅއްވާަފއިތޯ އޮތީ މިހާރު މި މައްސަލަ ޙައްލުކޮށްގެން ދާއިީމ 

 ޙައްލަކަށް ދެވޭނެ ގޮތުގެ؟

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މް.ވީ.ޭކއަށް ަޝފީޤަށް. ޝަފީޤް ކުރެއްވީ ދެ ސުވާލެއް. އަޅުަގނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު އަރުވާނަން އެ

 

 އެމް.ވީ.ކޭގެ ސީ.އީ.އޯ އިބްރާީހމް ޝަފީޤް ވާހަކަދެއްެކވުން:

އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ މި ބިމުެގ ކަންތަކުަގއި އިތުރަށް މިހާުރ ސަރުކާރާ ވާހަކަ ވެސް ަދްއކަވާފައި ިމކަމާ އުުޅއްިވއްޔާ 

ނޑާ ދެކެވެމުންދާ ވާހަކަ ާއއި ކުރީަގއި ކަންތަްއތައް ހަމަޖައްސަވާފައި ހުރި ކަންނޭނގެ ރަނގަުޅވާނީ. މިހާރު އަ ޅުގަ

ނޑަށް ހީވަީނ މިނިސްޓަރާއި ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީގެ ބޭފުޅުންނަށް  ގޮތާއި ތަފާތު އިނގޭތޯ. އެެހންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑަްށވުރެ ާމ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެހެން ަވކި ގޮަތކަށް ކަންތައްތަްއ ބަަދލުވަމުންދާކަން އި ނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ފުރިހަމަވާނެ ކަންނޭނގެ ިބމާ ބެހޭގޮތުން މިހާރު ސަރުކާރުަގއި ތިއްެބވި ބޭފުޅުްނނާ ވާހަކަދެްއކެވުން. ދެން 

ނޑު ެޗކްކޮށްލަން ބުނެފާނަން އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ޕޭމަންޓެއް އުޭޅ  މުވަްއޒަފުންގެ ކަންތައް އަުޅގަ

 ޏާ ސެޓްލްކުރާނަން. ކަމަށްވަން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަޅުަގނޑު މޭޔަރު ޞާދިޤަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. 

 



  

 ދިޤް ވާހަކަެދއްެކވުން:ސާهللا ޭމޔަރު ޢަބްދުއަްއޑޫ ސިޓީ ަކއުންސިލުގެ 

ނުޑ ވެސް ނަޑކަށް ނުފެނޭ އަދިވެްސ މި ޚިދުމަތް ދެވޭެނ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ ހަމަ ޕޮޒިިޓްވ  ދެން އަުޅގަ

ނޑުމެން މިތިބީ ހަމަ ތައްޔާރަށް. މާދަމާ  ޓޯނެއްަގއި ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ެއގޮތަށް އެިދވަަޑިއަގންނަވާތީވެ. އަުޅގަ

ވެސް އިން ޖަހައި ބިން ޙަވާލުކުރަން ބިން ޙަވާލުވާން، ބިމާއި ޙަވާލުވާން އެމް.ވީ.ޭކއިްނ ދާން ތިބިއްޔާ މާދަމާ ވެސް 

ފީހުން ަސރވެޔަރުން ނުކުމެ ބިުމގެ ިއން ދައްކާފަިއ ެއކަން ކުރާނެ. ދެން އެހިސާބުން ބިމެްއގެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ އޮ

އިން ޖަހާފައި އެތާ ބޭްއވުމުެގ ވެސް މާނައެއް ނެތް. މިާހރު ވެސް އެހެރީތާ ބިންތައް. އެހެންވީމާ، ޭއގެ ރަނގަޅަށް 

ނޑުމެން އެދޭ ކަމެއް.  ޔުޓިލަިއޒްކޮށް އެ ރަނގަޅަްށ މި ނިޒާމު ހިނގާ ގޮތަަކށް އެކަން ކުރުން އެއީ ައޅުގަ

 އަޅުަގނޑުމެން މިތިބީ މި ނިޒާމު ކުރިއަށް ގެންދަން ެވވެން އޮތް ހުރިހާ ކަމެއް ކުރަން ތަްއޔާރަށް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެްއެވްސ  އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުާވނަން މިނިސްޓަރަށް. އެއީ މި ދެ ފަރާތާ އެކުގައި މިކަން ޙައްލުކުރަން

 ބައްދަލުވުމެއް ޭބއްވުނުތޯ މިިނސްޓަރާ ކުރާ ސުވާަލކީ؟ 

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ިޑވެލޮޕްމަންޓް މުޙައްމަދު ސައީދު ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. އަުޅަގނޑު ކުރިންެވސް ފާހަގަކޮށްިލން ދެފަރާތާ އެކުގައި ވާހަކަެދކެވެމުންދާ ވާހަކަ އިނގޭތޯ. 

މައްސަލަ ޙައްލުކުރާނެތޯ. އާދެ! މި މައްސަލަ ޙަްއލުކުރާނެ އިނގޭތޯ. ސަުރކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ވާ ދަތިތަްއ  ދެން މި

ޙައްލުކުރާނެ. ހަމަ އޭގެ ތެރެއިން މިހާރު ދިމާވެގެން އަުޑއިިވވަަޑިއގަންނަވަމުން ތިދާ މައްސަލަ ޙައްލުކުރާނެކަމުެގ 

އިނގޭޯތ. ކުެރޭވނެ. އެހެންނަމަވެސް މިަވގުތު އަޅުަގނޑު ދަންަނވާލި ގޮތަްށ  ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަން އެބައޮތް އަޅުަގނޑަށް

އަޅުަގނޑުމެންނާ ަޙވާލުވީ ިހސާބުން ސަރުކާރާ ޙަވާުލީވިއރުގައި ވެސް އޮތް ބޮުޑ މައްސަލަެއއް ަޙއްލުކުރެވޭޯތ 

އި. އެމް.ވީ.ކޭއަްށ އަޅުަގނޑުމެން ެނގޯޝިޭއޓްުކރަމުން މި ގެންދަނީ ސިީޓ ކައުންސިާލއި އެމް.ވީ.ކޭާއ އެުކގަ 

އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ އެމް.ވީ.ކޭއަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ަސރުކާރުން ކިހާ ކަންތައްތަެކއް މި މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް 

ޓަކައި ފެސިލިޓޭޓް ކޮށްދެޭވަކން. ހަމަ އެގޮތަށް ސިޓީ ކައުންސިލަށް އެނގިަވޑަިއގަންނަާވނެ ސަރުކާރުން ކުރައްވަމުްނ 

ނުޑ މި ދެންނެވީ މި ކޮމިޓީ އަްށ ގެންދަވާ މަސަ  އްކަތް އިނގޭތޯ. އެ ކުެރވެމުންދާ މަސައްކަާތއި ތަފްސީލުތައް އަުޅގަ

 ފޮނުވާލަދޭނަމޭ އެދިވަަޑއިގަތް ގޮތަށް އިނގޭތޯ. ޝުކުިރއްޔާ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ރުޞަތަކަްށ އަދި އެބައޮތް ެދ ބޭފުޅުން މިހާރު އަޅުަގނޑު މިހާރު ގަިޑ ވެްސ ޖެހިއްޖެ. އެހެްނވީމާ، މިހާރު ދެވަނަ ފު

އެދިފައި އެބައޮތް. ދެވަނަ ފުރުޞަތަށް އެދިފައި އެބައޮތް ދެ ބޭފުޅަކު. އެހެންވީމާ، އެ ދެ ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު 

ނޑު ނިންމާލާނަން. ދެން ރޮޒޭ އަދި ކޮންމެެވސް ކަމެއް ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވާތީ.   އަރުވާަފއި އަުޅގަ

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: ރޮޒައިނާ އާދަމްރާގެ މެންބަރު ދޫ ދާއިއަްއޑޫ މީ

އެމް.ވީ.ކޭއިން ދެންމެ ވިދާުޅެވއްޖެ ބިންތަކުގެ ކަންތައް ިމނިސްޓަރަށޭ އޭގެ ތަފްސީލު ދެއްވޭނީ މިހާރު ބިންތަކުެގ 

ނޑުމެންނަށް ވިދާޅުވެދެްއވަފާނަންތޯ ކޮން ގޮތަކަ ށްކަން އެ މައްސަލަ ޙައްލުކުރަން އުޅޭ ގޮތެއް. އެހެންވީާމ، އަުޅގަ

 ބިންތަކުގެ މައްސަލަަތއް ޙައްުލކުރަްއވަން ތި އުުޅއްވަނީ؟

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ިޑވެލޮޕްމަންޓް މުޙައްމަދު ސައީދު ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. މިހާރު މި ވިދާޅުވާ ބިންތައް އިނގޭތޯ، ވިދާުޅވާ ބިންތަްއ މިސާލަކަށް، އެމް.ވީ.ކޭއަށް 

ުނގެން ސިޓީ ކައުްނސިލުން ދިނުމަށް ދަތިފުޅުވާ ބިމެއް އޮތް ކަމަށްވަންޏާ އެ ވިދާޅުވާ ބިމެްއގެ ތަފްސީލު ލިބިވަޑައި

އެމް.ވީ.ކޭއަށް އެނިގވަަޑއިގަްނނަވާނެ. ހަމަ އެގޮތަށް ސިޓީ ކައުންސިލަށް އެނގިަވޑަިއގަްނނަވާނެ އެއީ ކޮން ބިމެއްކަން 

ނޑުމެން މި ބަ އިނގޭތޯ. އެހެންނަމަވެސް ލަނީ މުޅި ސިސްޓަމް އެްއކޮށް އެމް.ވީ.ކޭއިން ކްެލއިމްކުރަނީ ބިން ައޅުގަ

ނޑުމެން ސިޓީ ަކއުންސިލުން ވިދާޅުވާ ބިމެްއ  ކަމަށްވަންޏާ ސިޓީ ކައުންިސލާ ވާހަކަދައްަކއިގެން އެ ބިން އަޅުގަ

ވިދާުޅވާ ބިން އެ  އެމް.ވީ.ކޭ ރުހޭ ކަމަށްވަންޏާ އެއީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތްތޯ ބަލަންވެގެން އިނގޭތޯ. ހަމަ ސީދާ އެ

ބިމުގެ ގޮތުަގއި އެ ބިން ނުެދވުނަސް އެހެން ބިމެއް ޭއގެ ޯއލްޓަރނޭޓިވެްއގެ ގޮުތަގއި އެްނމެ ރަނގަޅުކަމަށް އެމް.ވީ.ކޭ 

އާއި ސިޓީ ަކއުންސިލު ޤަބޫލުފުޅު ކުރައްވާ ކަމަްށވަންޏާ ސަރުކާރުން އެކަން ކޮށްދޭނެއޭ އިނގޭތޯ. ސަރުާކުރ 

އެހެންނަމަވެސް ހަމަ ސީދާ މިވެނި ބިމެކޭ ވިދާުޅވެފަިއ އޮްތ ބިމެއް ކަމަްށވަންޏާ ެއ ބިމެްއގެ ފެސިލިޓޭޓް ކޮށްދޭނެއޭ. 

ކަންތަކުަގއި ދެން ދެޮކޅުން ެވސް ދޫދޭން ނެތް ކަމަށްވަންާޏ ދެން ެއގްރީމަންޓެއްެގ ތެރެިއން ވާނެ ގޮތް ޢިްއޒަތްތެރި 

ގޯޝިއޭޓް މި ކުެރވެނީ ެއއީ ނެގޯިސއޭޝަންގެ ފުލް މެންބަރަށް ވެސް އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ. އެހެންނަމަވެސް ނެ

ނޑަްށ ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުަގއި ސިޓީ  ނުޑމެން މިއުޅެނީ. އަޅުގަ މާނައިގައި އިނގޭތޯ. އެކަްނ ޙައްލުކޮށްދޭންށޭ އަޅުގަ

މް.ވީ.ކޭއިްނ ކައުންސިުލގެ ރޫޙު އެބަހުރި އެކަން ޙައްލުކޮށްދިނުމުަގ. އަުޑއިިވވަަޑިއގަންނަވާނެ ދެންމެ. ހަމަ އެގޮތަށް އެ

ނޑު ޤަބޫލެްއ  ނޑުމެންނަށް ސެންސް އެބަ ކުރެޭވ. އެެހންވީމާ، އަުޅގަ ކޮމްޕްރޮމައިޒްކުރުުމގެ ވިސްުނންފުޅު ވެސް އަުޅގަ

 ނުކުރަން މި މައްސަލަ ޙައްލު ނުކުރެވޭނެ ކަމަކަށް އިނގޭތޯ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ލޫމާތު ފޮނުވާނަމޭ. އެ މަޢުލޫމާތާ އެކުގައި ެއކަން ޙައްލުކުރެވޭެނ އެހެންވީމާ، މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި މިކޮޅަށް މަޢު

ނޑުމެންނަށް އަންގާލަ ދެްއވިްއޔާ ރަނގަޅު އެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެޮގތަށް ބޭނުންފުޅުވާތީ. ދެވަނަ  ތާރީޚެއް އަުޅގަ

ނޑު ިމ ބަ އްދަލުވުން ދެން މިއަުދ ފުރުޞަތު ދެ ބޭފުޅުން. އެ ދެ ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު އެރުވުމަށްފަހު އަުޅގަ

މާ، ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް ެއްއ ނިންމާލާނީ. އަދި އަނެއްކާ ތިންވަނަ ބޭފުޅަކު ެވސް އެަބ އެދިަވޑަިއގަންނަވާ. އެހެންވީ 

ނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. ދެން ޖަވާބު ދެއްާވއިރުަގއި ވެ މިނި ނޑަށް ރަނގަޅީ ެއއް މިނިޓު އަޅުގަ ުޓ ސް އަުޅގަ

ނުޑ ފުރުޞަތު އަުރވަން  ތެރޭގައި. އަދި ައއްޑޫ  ަކުއންސިލު މެންބަރު ވެސް ެއބަ އެދިަވޑަިއގަންނަވާ. އަުޅގަ

ނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން އުނގޫފާރު ، ުރޞަތެއް އަުރވާނަން. އެހެންީވމާއަޅުަގނޑަށް ފެނޭ އެބަ. ފު ފުރަތަމަ އަޅުގަ

ޓު. ދެން ޖަވާބު ވެސް ވާނަން. ެއއް މިނިފުރުޞަތު އަރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދަށް ފުރަތަމަ

ނޑުމެންނަށް ނިންމާލެވޭނެ.  31އަޅުަގނޑަށް ރަނގަޅު   ިސކުންތުވަރު ތެރޭަގއި ދެްއވިްއޔާ. އޭރަށް އަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ދާއޫދު ޖަޢުފަރު މެންބަރު ދާއިާރގެ އުނގޫފާރު

ޮކށްލަންވެގެން އޭރު ބޭނުންވީ. މިހާރު ދެން އެކަން ނިމިފައި އަޅުަގނޑު އޭރު ވަޙީދު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމަށް ތާއީދު

ނޑު ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލާނަން.   އޮތީމަ އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މި ކޮމިޓީ އަށް ގެންނާނަން. ހުށަހެޅުމެއް  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ރިކުއެސްޓްކުރަްއވާ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް އަުޅގަ

ގުޅުން ހުރި ކަމަކަްށވާތީ. ެއީއ މިހާތަނަށް ވެސް ކޮމިޓީން  ވީނަމަވެސް މިކަމާތާއީދު ނުލިބުުނ ކަމުަގއި  ހުށަހެޅި އަދި

ގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަމަލުކުރަމުން ވެސް ދާ ގޮްތ އެއީ. ދެން ައޅުަގނޑު ުފރުޞަތު އަރުވާނީ ިދއްދޫ ދާއިރާ

 ލަޠީފަށް. ޢަބްދުލް

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މުޙައްމަދު ލަޠީފްލްޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ދިއްދޫ

ނޑު މިފަހަރު ސުވާލުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ، ެއމް.ވީ.ކޭ ޝަފީޤް. ދިމާެވގެން  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މުަޤއްރިރު. އަުޅގަ

ތޯ މިހާރު ބޭފުޅުން އެްމ.ވީ.ޭކަގއި އެބަހުރި އުޅޭ މި މައްސަލަިއގައި އަްއޫޑ ރައްޔިތުންނަށް މި ދިމާވި މައްސަލަިއގައި ތި

ވަނަ އަހަރު ދިންވަުރގެ ޤާބިލްކަމެްއ އެބަހުރިތޯޭއ؟  2133ވަނަ އަހަރު ނޫނީ  2131ވެްސ  ޤާބިލްކަން ހަމަ ކުރިން

ނޑުމެން ސިީޓ  ނާޑއި ެއއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމު ދެވެމުން މިދަނީ. މިހާރު އަޅުގަ ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމު ކަ

ބޭފުޅުންނަށް ހަމަ  ކުިރއަށް އޮތް ތަނުގައި ތި، ވީމާން ގޮތަކަށް ނުދެއޭ. އެހެންކައުންސިލުން ވިދާުޅވޭ މިހާރު ކުރިން ދި

 އެ ޤާބިލްކަމުަގއި އެ ފެންވަުރަގއި ދެވޭނެތޯ؟ 



  

 

 އެމް.ވީ.ކޭގެ ސީ.އީ.އޯ އިބްރާީހމް ޝަފީޤް ވާހަކަދެއްެކވުން:

 ދެވޭނެ.  އާދެ!

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު އަެންއކާ އާދެ! ދެވަނަ ފުރުޞަތަކަށް އެދިފައި އެބައޮތް. ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ  ދެން އަޅުގަ

 ނިޒާރަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަްނ.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: އިބްރާހީމް ނިޒާރު މޫސާ މެންބަރު ދާއިާރގެ ކެޔޮދޫ

. މި ބިމުގެ މައްސަލަިއގަ ަލައކީޝުކުރިްއޔާ އިނގޭތޯ. އަޅުަގނޑު އެންމެ ބޮޑަްށ މި ކަންބޮޑުވާ މައްސަ އާދެ!

ވިަޔސް ވެސް ޯލކަލް ަކއުންސިލުގެ ޤާނޫނު ބުނާގޮތުްނ ކައުންސިލުތަކުން އެބަޖެހޭ  ރަޖިސްޓްރީ ހަދައިދެވުނު ކަުމގައި

ނޑުެމންނަށް ވެސް އެ ދާއިރާގަިއ  ަފިއ އެ ބިންތައް އެފަރަތްތަކާއެކަމުގެ އިސް ނަންގަވާ ޙަވާލުކުރަން. އަުޅގަ

ނޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ ގޮުތގައި މިހާރު ، ނގާ ގޮތް. އެހެންވީމާޅުަގނޑަްށ އިނގޭ ެއކަން ހިމަސައްކަތްކުރީމަ އަ  އަުޅގަ

މު ޚިދުމަތެއް އެހާ ގިނަ ދުވަްސަވންދެން އެ ހުއްޓިފައި އޮތީ ށް މި ލިބެންޖެހޭ މިކަހަލަ މުހިންއަްއޑޫގެ ަރއްޔިތުންނަ

ނޑަށް ފާހަ ވާށް ނުނަންގަސިލުން ެއކަމުެގ ޒިންމާ ފުރިހަމައައަްއޑޫ ކައުން ކީްއވެޯތ ، ަގކުރެވޭ. އެހެްނވީމާކަމަށް އަުޅގަ

ބޭފުޅުންނަށް އެ ޙަވާުލކޮށް ނުދެއްަވއި ތި ތިއްބެީވ  ބޭފުޅުން އެދިވަަޑިއގެންނެވި ބިންަތއް އެ މިހާ ދުވަސްވީއިުރގައި އެ

 އަޅުަގނުޑގެ ުސވާލަކީ؟ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނަން.މޭޔަރަށް ފުރުޞަތު އަުރވާ އާދެ!

 

 ދިޤް ވާހަކަެދއްެކވުން:ސާهللا ޭމޔަރު ޢަބްދުއަްއޑޫ ސިޓީ ަކއުންސިލުގެ 

ބޭފުޅުން  ވެސް އެ އެމް.ވީޭކއިން ނެތް މިހާތަނަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށް ޙަވާލުކުރި ިބމުގެ ތެރެއިން ކުރިން ދެންނެވި މިހާރު

. އެ ބިން، މަރަދޫގެ ބިން ދައްކާފައި ޢާއްމުކޮށް ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމު ދަނީ ފޭދޫ އަށް މިހާރު ކުރިން މަރަދޫ އަށް

ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅުގަިއ ައޅުަގނޑުމެން  2132އެތަނުަގއި އިްނ ޖަހައި އެަތނުގައި ޚިދުމަތް ވެސް ެދުވނު. 

ހިސާބުްނ  މަޝްވަރާކޮށްފައި ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީ ވެްސ މެދުެވރިވެގެން ފޭދޫ އަށް ބަދަލުުކރެވުނީ. ކުެރވެނު

ށް ވެސް އިން ވަިކކޮށް ބިން، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ މިއަދާ ހަމައަ ފެށިގެން އަދި



  

އެކަމަށް އެމް.ވީ.ކޭއިން ، ކަން ޙަވާލުކުރެވެނީ. އެހެްނީވމާބިންތައް ޙަވާލުކުރުމުަގއި މިޮއންނަ ގޮތް. އިން ވަކިކޮށް ދިީނމަ

ނޑުމެންނަށް ކުރިން އެނގޭ އެތަޙަވާލުވާނީ ާކކުކަމެއް ވެްސ އަޅުަގނޑުމެން ނުެގ ނަކަށް ނޭނގެ. މިހާރު އަޅުގަ

ގުޅައި އެ ހުރިހާ ކަމެއް އިނގޭ. މިހާރު ނެތް އެގޮތަށް ވާހަކަދެކެވޭނެ ފަރާތެއް ވެސް.  މެނޭޖަރަކީ ކާކުކަމާއި އޭނައާ

ނޑުމެންނަކަށް. ކޮންެމ ފަހަރަކު ގުޅަންޖެހޭނެ ަކމަކަށް އަޅު  ަގނޑު ޤަބޫެލއް ނުކުރަން ޝަފީޤްއާދެން އަޅު ގަ

އެތަނުަގއި ެއ ޚިދުމަތް ދޭ ތަނުގައި މިހާރު އެކަން ކުރާނެ ޙަވާލުވާނެ ބަޔަކު ވެސް ތިބި ކަމަކަްށ  ވެސްއެހެންނަމަ

އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ. އަދި މިހާތަނަށް އެދިފައެއް ނެތް ލިޔެކިއުމުން މިވެނި ބިމެްއ ތިމަންނާމެން ޑިވަލޮޕްކުރަން 

ރމިނަލަކަށް. މިތަނުގެ އިން ވަކިކޮށް ަޙވާލުކޮށްދޭށޭ. ެއގޮތަށް އެދިެގން ޙަވާލުވާން އައިސްަފއި ެއ ވެއްެޖއޭ ފެރީ ޓަ

ނުޑ ހަމަ އެއްވެސް ލިޔެކިއު ވެސް ބިމެއް ޙަވާލުނުވެެއއް ނެތް. މިހާރު ަމކުން އެދިފައެއް ނެތް ނުަވތަ އަޅުގަ

މެން އެބަޖެހެއޭ ހުޅުމީދޫގެ ފެރީ ޓަރމިނަލް އަޅަން. ފޯނުކޯލަކުން ވެސް އެދިފައެްއ ނެތް މިވެނި ބިމެއްަގއި ިތމަންނާ

ފުވައްމުލަކަށް ދަތުރު ނުކުެރވެނީ ފޭދޫގެ ޓަރނިމަލް ނެތިންނޭ. ފެރީ އިންޓަރ ޗޭންޖެއް ނެތިގެންނޭ. އެތާނގަިއ 

ންޖެހެއޭ. އާއި، މީހުން އައިސްފައި ނިދާނެ ތަނާއި، ބަސް ައއިސް މަޑުކުާރނެ ތަނާއި އެތަން ހަދަ ހުންނަންޖެހެއޭ ފާޚާނާ 

 އެގޮތަށް އެކަން ކުރުުމގެ ރޫޙުގައި އެކަމަށް އެދިފަެއއް ނެތް. އެއީ އެކަން ނުވެ އޮތް ކަމަީކ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޓު. މުޙައްމަދު ވަޙީދަށް. އެއް މިނި އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަުރވާަނން ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: އިބްރާހީމް ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

ނޑުމެން މި ހަމަ ކުރަމުން ގެންދާ ސު މު ސުވާލުތަކެްއ ވާލުތަކުގެ ތެޭރގައި ވަރަށް މުހިންއަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އަުޅގަ

މުަގއި ޖަވާުބ ކުރެިވއްޖެހެން. އަދި ޭއގެ ިއތުރުން ކުރަން ދެން ހުރި ކަންތައްތަކަށް ވެސް ހަމަ ޖަވާބުތައް ލިބު

ދެއްވަމުންދާ ގޮތުން ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ހަމަ މިނިސްޓްރީން ވެސް އަދި ދެަފރާތުން ވެސް ބައްލަވަންޖެހޭ 

ނޑަށް ފެންނަނީ ސުވާލުތަެކއް ކުރިަޔސް ހަމަ ޖަވާބުތައް މި އަންނަީނ ، އްތަެކއް ހުރި ކަމަށް. ެއހެންވީމާކަންތަ އަުޅގަ

ރީން އެކަުމގައި ހަމަ ަބއްލަވަންޖެހޭ ތަނެއް ނުބެއްެލިވ ހުރި އެްއޗެހިތައް އިތުރަްށ އެްއގޮތަކަށް ކަމަށްވާީތވެ މިނިސްޓް

ޙަވާލަެދއްަވއި ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށްަފއި ދެފަރާތުގަިއ  ންތައްތަކުަގއި ވެސް ހަމަ އެއާބައްލަަވއިދެްއވައި މިހާރު ހުރި ކަ

ނޑުމެންނަށް އޮންނާނީ ހުރިހާ ިނންމާފައި ދެން މިކޮޅާއި ހަމައަ ވާހަކަދަްއކަިއގެން ގޮތެއް ށް އަންނައިުރގައި އަުޅގަ

، ރެއްަގިއ އައިސްދާނެ. އެހެންވީމާމަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިހެން. ދެން އިތުރު ސުވާލުތައް ނޯންނަވަރަށް ވެސް ފަހަ

ށެއް ނެތް. ލެއް ލިބޭކަވިޔަސް ެއއަކަށް އަިދ ޙައް އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ކިތަންމެ ވަރަކަށް މިތާ ސުވާލުކުރި ކަމުގައި

މަށް އަލުން ބައްލަވަންޖެހޭ ިއގެން އެގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުެއގޮތުން މިނިސްޓްރީ އަށް އެ ޒިންމާ ނަންގަވަ، އެހެންވީމާ



  

ކަމުގައި ވަނީނަމަ ބައްަލވަންޖެހޭ ކަންތައް ބައްަލވައި ނިންާމލީމަ ހުންނާނީ ރަނގަޅަށްހެން. އެ ަވގުތު ސަލާމަތްކުރުމުެގ 

ނ ނުޑ ހަމަ އެ ވާހަަކ ދަންނަވަލަންވެގެން ަވގުތު ގޮތުން އަުޅގަ ޑު މިހެން މި ދަންނަވާލީ. އެހެންެވގެްނ އަުޅގަ

 ސަލާމަތްކޮށްދެއްވާށޭ ުސވާލުަތކަށް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިާނ އަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: ރޮޒައިނާ އާދަމްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަްއޑޫ މީ

އްސަލަ ޙައްލުކުރަން. ޓިކެޓު ނަންަގވަިއގެން މިތަނަށް ވަަޑއިގެން އަްއޑޫ ސިީޓ ކައުންސިލުން އެ ިތއްބެީވ މި މަ

ނޑުމެން ަވގުތު ސަލާމަތްކުރުމަށްވުރެ އެ ، އެހެންވީމާ ބޭފުޅުންނަށް މި މައްސަލަ ޙައްލުކޮށްދިނުމުގެ ރޫޙެްއގަިއ  އަުޅގަ

ވެސް ުސވާލުކޮށްލިން މިނިްސޓަރާއި މި ދެބައިމީހުން ެއއް  ކުރަްނވީ. ައޅުަގނޑު ހަމަ ކުރިން ކަންނޭނގެ މަސަްއކަތް

ތަނެއްަގއި ބައިިތއްބަަވިއގެން މި ނެގޯސިއޭޝަންްސ ކުިރއަްށ ގެންދަވަން މީޓިްނގެއއް ޭބްއވެވިންތޯ؟ ނުާބއްަވވަންޏާމުން 

ވިސްނަވަންތޯ؟ މި ނެގޯސިއޭޝަންސް ޕޭޕަރ ވަރކިންގ ކުރިއަށް އޮތް ތަނުަގއި ވެްސ އެގޮތަށް އެކަން ކުަރއްވަްނ 

ނޑަށް ހީވަނީ ވަރަށް  ނުޑެގ ، ިދގުލަިއގެންދާނެހެން. އެހެންވީމާދާކަމަށްވަންޏާ އަުޅގަ އެކަން އެގޮަތށް ކޮށްދެއްވުން އަުޅގަ

ލުން ވިދާުޅވީ. ުލކުރެވުނު ވާހަކަ ިސޓީ ކައުންސިމަ އިލްތިމާސަކީ. ދެން އަެނއް މިނިސްޓްރީއާ އޭރު ބިންަތއް ޙަވާހަ

ނޑަށް ހީވަނީ ޓްރާންސް ން އެދިގެން ޕޯޓު މިނިސްޓްރީއެހެންވީމަ، ތި ބޭފުޅުންނަށް އިންޖައްަސވައިެދވޭނީ ވެސް ައޅުގަ

ރެްއވީ ވާުލކުވާެލއް ނުކުަރްއވާ. ތި ބޭފުޅުން ޙަބިމެއް ޙަ މިނިސްޓްރީ އަށް ކަންނޭނގޭ. ތި ބޭފުޅުންނަށް އެމް.ވީ.ކޭައަކށް

މިނިސްޓްރީން މިހާތަނަށް އިންވަކިކުރަން ވަަޑއިގެން އެކަން ކުަރއްވާަފިއ ، ޓްރީއާ. އެހެންވީމާޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސް

 އޮތްތޯ ސުވާަލކީ. 

 

 ދު ވާހަކަދެްއކެވުން:ކް ިޑވެލޮޕްމަންޓް މުޙައްމަދު ސަޢީކޮނޮމިމިނިސްޓަރ އޮފް އި

ނޑު ދަންނަވައިފިން އެތައް ފަހަރަކު އިނގޭތޯ، ކަދެކެވުމުންނޭ މި ދަނީ. ދެން ދެފަރާތާ ވަހަ ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

ކަްށ ބަިއގެންޯތ އެވަރަށް އެ ީޑޓެއިލަރާތް ކޮޓަރިއެްއަގއި ބަިއތިއްބަަވއިގެންތޯ މި ސިޓިްނރޫމެއްަގއި ބައިިތއްދެފަ

ން. ދެން ޓަކައި ދަންނަވަތަށް ދެފަރާތާ ވާހަކަދެކެެވމުންދާ ވާހަކަ ހަމަ މަޢުލޫމާ ނޑު ނުެއއްދަން. އެހެންނަމަވެސްއަޅުގަ 

އްލެއް ުނކުރެވޭނެ އިނގޭތޯ. ުހރިކަމަށްވަންޏާ މައްސަަލއެއް ޙަ ޕޮލިޓިކަލް ސިޔާީސ ޑްރާމާެއްއ ކުޅުްއވަން ވިސްނުންފުޅު

އްލުކުަރން އަޅުަގނޑު ވިސްނަީނ ަސއްކަތްނުުކރައްަވއި މައްސަލަ ޙަ ރައްޔިތުންނަށް ަވކި ޕިްކޗަރއެއް ަދއްކަން މަ

އެމް.ވީ.ކޭ ކުރެްނ  މިތާ ތިބެގެން އިނގޭޯތ. އެކަމަކުދެކެވިދާނެ ދެގަިޑއިރުވަންދެްނ ވެސް  މިވާހަކަ ، ނގޭތޯ. އެހެންވީމާއި



  

ވާުލވުމަށްފަހު ކިހާ މަސައްކަތެްއ ނުވަތަ މި ސަރުކާރުން ޙަވާުލވެފަިއ، ވާ އަޅުަގނޑުމެން މިނިސްޓްރީއާ ޙައައްސަ 

ޏާ ސަރުކާރުން އެމް.ވީ.ޭކ އަތުން ނަގާފައި ކުރުވާެނ އްލުކުަރން. އެމް.ވީ.ކޭައކަށް ނުވާކަމަްށވަންޙަކޮށްދީފިންތޯ މިކަން 

ެވސް ިއނގޭތޯ. އަދި ސިީޓ ަކއުންސިލަށް އެކަން އެއްބާރުލުން ނުދެްއވާކަމަށް ވަންޏާ ސަރުކާުރެގ  އެހެން ބައެއް ަލްއވާ

ރި ޚިދުމަތްތައް އަދި ސަރުކާރުން ކޮށްދެވެން ހު، ޒިންމާ އެއް ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ. އެހެންވީމާ

ދެފަރާތާ ވާހަކަދެކެވުމުން ، ޮކށްދެއްވާނެ އިނގޭތޯ. އެހެންީވމާމި މައްސަލަ އޮތަސް އެހެން ގޮތަކުން ނަމަވެސް އެކަން 

ތި ، . އެހެންވީމާމި ދަނީ. ދެފަރާތާ ވާހަކަ ދެކެވެމުންދާ ވާހަކަ ތަކުރާރުކޮށް އަޅުަގނޑު އެތައް ފަހަރަކު ދަންނަވައިފިން

ވަގުތު ސަލާމަތްކުރުން ވަންޏާ އަދި ޓިކެޓު ނަންަގވަިއގެން  ަޒތްތެރި މެންބަރުން ވިދާޅުވަނީތި ވިދާޅުވަނީ، ޢިއް ބޭފުޅުން 

ނޑުމެން ވެސް ހަމަ  އެ ބޭފުޅުން ަވޑަިއގެންނެވި ާވހަކަ ވެސް އަުޑއިިވވަަޑިއގެންފި. ދެން ހަމަ ޤަބޫލުކުރައްވާެނ އަުޅގަ

ރެންސަީކ އިނގޭޯތ. އެހެންވީމާ، ސަރުކާރުްނ އަރުވާނެ އެުޝއަ ކަންނެކުރާވެސް  ކޮންމެވެސް މަސައްކަތްަތކެއް 

 ޙަޤީޤަތުަގއި މި ސަރުކާރުން އައިސް  އިއްލުކުރަްއވާނެކަން. މި މައްސަލައިގަ ންނަށް ދިމާވެފައި މައްސަލަތައް ޙަރައްޔިތު

ނޑު ހަމަ، ންވީމާއްލުކުރީމަ މިއަދު މިކަން ަވނީވެސް އިނގޭތޯ. އެހެޙަ މުޤައްރިރުގެ އަދި ޢިްއޒަތްތެރި  އެ ވާހަކަ އަުޅގަ

 ލަން އިނޭގތޯ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ތަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑު ދަންނަވާމެންބަރުގެ މަޢުލޫމާ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ..ލަން ބޭނުން.ހަކަ ދަންނަވާަގނޑު މި ވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ަސމާލުކަމަށް ޓަކައި، މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ައޅު

ނަޑށް ހީވަނީ މިތާނގަިއ ެއއްެވސް ބޭފުޅަކު ރުިޅއަންނަންޖެހޭ، ހިތްހަމަނުޖެހޭވަރު ކަމެްއ  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އަުޅގަ

އިނގޭތޯ. މިތާ ނުހިނގާކަން. ވަރަށް ތެދުވެރިކަމާ ެއއްކޮށް ވަރަށް ޓްާރންސްޕޭރެންޓުކޮށް މިތާ ކަންތައްތައް މި ހިނގަނީ 

ނޑުމެން ހަމަ  އެއްއަނެްއކާ އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ސަރުކާރު މެޖޯރިޓީ އޮތް ކޮމިޓީ، ންވީމާއެހެ މިއީ. ޮކމިޓީން އަޅުގަ

ވެްސ މި ގެންނަނީ. އަިދ  މީހުން ވެްސ މި ހާޒިރުކުރަނީ. އެހެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ހަމަ ހުށަހެޅުއްވީމަ ވަޒީރު

 ވެސް ދެންނެވިން، ފުރަތަމަ ކަމެއް މިތާ ނުހިނގާ. ދެން އަޅުަގނޑު ކުރިންއަޅުަގނޑުމެން ތި ކަންބޮޑުާވންޖެހޭވަރު 

ނޑު ދަންނަވަން. އަުޅަގނޑުމެންގެ ކުރީަގއި މާީޒގަިއ  ނޫން. އަބަދު ވެސް ދެންނެވިން. ިމއީ މިައދަކު ެވސް ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް  ކަންތައްތައް ީވގޮތަށް މި ކޮމިޓީ ކަންތައް ދަންޏާ ކުރިއަށް މި ކޮމިޓީ ކުރިއަށް ގެންދަން އޮތްތާ އަޅުގަ

ވަރަށް ރަނަގޅަށް ިމ ކޮމިޓީގެ ކަންތައްަތއް ިމ ދަނީ. ރޮޒޭ، ިޢއްޒަތްތެރި ، ނަދގޫވާނެ. އެހެްނވީމާވަރަށް އު

ވެްސ  ދެއްވާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުެވއްޖެ. އަދި ސިޓީ ކައުންސިލުންއިހޯދަ އްލުކަންބޮޑުވުމަށް ޙަ މެންބަރުންގެ

ނޑުމެންނަށް ، ހެންވީމާ މް.ވީ.ކޭއިން ިވދާޅުވެއްޖެ. އެވިދާޅުެވއްޖެ. އެ އްލުވެެގންދާނެ. ނިންމާލުމުގެ ކުރިން ޙަމިކަން އަޅުގަ



  

ޓު. މިނި 3ށް ފުރުޞަތެއް އަުރވާނަން އަޅުަގނޑު ސިޓީ ަކއުންސިްލެގ މެންބަރު އެދިވަަޑިއގެންފައި އޮތީ ޢަލީ މުޙައްމަދަ

 3ވެސް  މިނިސްޓަރަށް ޓުގެ ފުރުޞަތެއް. އަދިމިނި 3 ބްރާހީމް ޝަފީޤަށްއަދި ޭއގެ ފަހުގައި އެމް.ވީ.ކޭެގ ފަރާތުން އި

ނޑުމެން މި ބައްދަލުވުން ނިންމައިލާނަން. ސިޓީގެ ަކއުންސިލްގެ މެންބަރަށް މިނި ޓުގެ ފުރުޞަތެއް އެުރވުަމށްފަހު އަޅުގަ

 ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. 

 

  ދެއްެކވުން:ބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު ވާހަކަގެ ެމންސިޓީ ަކއުންސިލްއަްއޑޫ 

ނޑު  ނޑު ފުރުަޞތަކަށް އެދުނީ އެންމެ ބޮޑު އެއް ވާަހކަެއއް އަުޅގަ ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރަށް. އަުޅގަ

ނޑުމެން ގެ ފަުހންނޭ އެ ފާހަގަކުެރއްީވ، ައްސލު އެ ވާހަަކ ައކީ ޝަފީޤް 2132އެ  ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ. ައޅުގަ

ންތަެކއް ގެ ވަިކ ހިސާބަކުން ތިމަްނނަ އެ ކުންފުންޏަށް ވިޔަފާީރެގ ގޮތުން ޮބޑެތި ލޮޅ2132ުއެ ވިދާޅުވަީނ ތިމަންނައަށް 

ނޑުމެން މި ދަންނަވަނީ އެއްގޮަތކަށް، އައި ވާހަަކ. އެހެންވީމާ ނޫން.  ވެސް ސިޔާސީ ުކލަވަރެއް ޖައްސާކަެށއް އަުޅގަ

ށް އޭގެ ސަބަބުްނ ގެ ތެރޭަގއި އެ ލޮސްައށް ޝަފީޤަޝަފީޤުގެ އެމް.ވީ.ޭކގެ ކުންުފނީގެ ިވޔަފާރި އަށް ބޮޑެތި ަބދަލުތަކު

ނޑުމެން އެްއގޮތަކަށް  ގެ ނިޒާމަށްރުދިމާވި ދަތުރުފަތު ވެސް ސިޔާސީ ކޮށްލާފަިއ  ވެސް ލޮޅުންތަކެއް އެރީ. އަޅުގަ

ސް މިީއ ވެ އިކުލަވަެރއް ޖައްސާލާފައި ޑްރާމާއެއް ކުޭޅކަށެއް ނޫން. އަޅުަގނޑު ހަމަ އިލްތިމާސްކުރަން ހަމަ ޙަޤީޤަތުގަ

ނ ަގނޑުމެން ރަްއޔިތުން ަކންބޮޑުވާއަޅު ނޑު މި ޑަީކ މި ތަޖުރިބާކުރާ މީހެއްގެ ހަކަެމއް. އަުޅގަ އިސިްއޔަތުން އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެްއޮކށް ސަރުކާރަށް ވެސް  ެވސް އަދި ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ވާހަކަ ދެންނެވީ. އަުޅގަ

ޚިދުމަތް މިހާރު މިހާރަށް ރައްޔިތުންނަށް ރަނގަޅު ގޮތުގައި ދެވޭނެ ގޮތަށް. ދެން  މިއެދެީނ އަށް ވެސް  އެމް.ވީ.ކޭ

މި ޚިދުމަތަީކ  ލަން ބޭނުންވޭ. އެއީ ޝަފީޤު ވިދާުޅވިަކ އަށް އަދި ެއއްެޗއް ދަންނަވާއަޅުަގނޑު ޝަފީޤުގެ ވާހަ

ވާލުކުރެވިަފއި ދުމަތް ޙަަގއި މި ޚ2112ިގާ ޚިދުމަތެކޭ. އެީއ ފާއިުތވި ގިނަ ދުަވްސތަކެއް ވަންދެން ގެއްލުުމގައި ހިނ

މިވަނީ. ޭއގެ ކުރީަގއި ވެސް ހުޅުދޫގައި ވަކިްނ، މީދޫަގއި ވަކިން ދޯންޏެްއ ޮއވޭ ޢާއްމު ރައްޔިތު، ނިކަމެތި އާަދިއެގ 

ރުފިޔާ އަށް.  31ރުފިާޔ އަށް.  31މީހަކު ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހަކު ފެރީއެއް ދުއްވި. އޭރު ދުއްވަނީ 

ނުޑ މި ވާހަކަ ދަންަނވައިލީ. ޭއރު ފެރީ ދަތުރުކުރެްއވީ  ވަރަށް މުހިންމު ވާހަކަައކަށްވާތީ  ުޑ މިއީއަޅުަގނ  31އަުޅގަ

ނޑަކަށް  ަވރަކަށް މީހުން އޭރު ނުވާ ލޮސް އެއް ކިހިނެއްތޯ މިހާރު  34ރުފިޔާ އަށް ހުޅުދޫ އިން. އެއީ ގާްތގަ

މީހުން ކޮންމެ  21މީހުން  81ރީ ދުއްވަނީ. ފެރީަގއި ފުލްކޮށް ލޮސްވާންވާނީ. ައޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ މިހާރު އެއް ފެ

ިތ ، މީހުން އަރައޭ. އެހެންވީމާ 31111 ދުވަހަކު ޝަފީޤް އަމިއްލަފުޅަށް ވެސް އެ ވިދާުޅވީ ކޮންމެ މަހަކު އެވްރެޖްކޮށް

ހެންވެއްެޖއްޔާ ެއީއ ރުފިޔާ އެއް ކޮންެމ މީހެއްގެ އަތުން ކޮޅަށް ނަގާއިރު. އެ 22ބޭފުޅުން ހިސާބު ހައްދައިލައްވާ 

ނޑު ދަންނަވާނީ ހަމަ ސީދާ % ޕްރޮފިޓުަގއި  311ދެލައްކަ ވިހިހާސް ރުފިޔާ އަށް ބޮޑު ޕްރޮފިޓެއް އެ ވަނީ. އެއީ އަުޅގަ



  

ނޫން އެ ފެީރެގ  211ހިންގާ އެްއޗެކޭ. ކޮރޮސް ަސބްސިޑީ ެއއް ގޮތުަގއި އޭރު ސަރުކާރުން ދޫގަސްެދއްވީމަ ެއއީ %

 ނިޒާމަށް ފައިދާވަނީ.  

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

 ޓު ވެއްޖެ އިނގޭތޯ. ތިން މިނިމިހާރު 

 

 ބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން: ގެ ެމންއަްއޑޫ ސިޓީ ަކއުންސިލް

ދެން އަދި އެއް ވާހަކަ ެއއް އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. އެމް.ވީ.ކޭ އަށް ބިންތަެކއް ނުދެިވގެން ޚިދުމަތްތައް 

ން ކްރޮސް ސަބްިސީޑއެްއ ގޮުތގަިއ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ޓަކަިއ ދޫވެްސ ދެވިަފއި ިއނީ. ދެން ފެރީ ޓާމިނަލް އެތާ ނުދެވިގެ

. ައޅުަގނޑުމެން ިމ ބިންތަކެްއ ދެވިފަދަތުރުކުރާ މީހުން އިށީންނަން، އިށީނދެލަން ފެރީ ޓާމިނަލް އަޅަން ދެން މިހިރީ 

ހޭ ދަތުރެއް މިހާރު އިނީ ދެ ޑެްސޓިނޭޝަނަށޭ ދަތުރުކުރަނީ. ދަންނަވަނީ ކޮންމެ ރަށަކަށް ވަކިން ކުރަންޖެ

ނޑުމެން ކޮންމެހެން ސިޔާސީވެގެން ވަިކ  އެހެންވެއްެޖއްޔާ ނީޑު އެބަ އޮތްތޯ؟ އަޅުަގނޑުމެންނަކަްށ ނުފެނޭ. އަޅުގަ

ދަންނަވަީނ  ޔާ އަުޅަގނޑުކުލައެްއ ޖައްަސއި ވަކި ޑްާރމާއެއް ކުޅޭކަށް ނޫނޭ. ީނޑެްއ ވެސް ނެތޭ. އެހެންެވއްޖެއް 

ދަތުރެއް ދޫއަކަށް ައަކށް، ހިތައަކަށް، ފޭދޫއަކަށް ދަތުރެއް ނުކުރެޭއ މިހާރަކު ވަކިން. މިހާރަކު ވަކިން މަރަދޫހުޅުދޫ

ނުޑ މި އެދެނީ މި މައްސަލަ އަށް ައވަސް  އްލެއް ހޯދުމަށް. ސީރިއަސް ޙަ ނުކުރޭ ގަމަކަށް. އެހެންެވއްެޖއްޔާ އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

ނޑު ފުރުޞަތު ައރުވަން އެމް.ވީ.ޭކގެ ސީއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ިމކަން ޙަ .ޯއ .އީްއލުވާނެ އިނގޭތޯ ވަރަށް އަވަަހށް. އަުޅގަ

 އިބްރާހީމް ޝަފީޤަށް. 

 

 އޯ އިބްރާީހމް ޝަފީޤް ވާހަކަދެއްެކވުން:އީ.އެމް.ވީ.ކޭގެ ސީ.

ލާގައި. މިހާރު ކަންތައް ގޮސްފައި އޮްތ ނިންމާލުމުގެ މަރުޙަނީ. މިހާރު މިއުޅެ އިއަޅުަގނުޑވެސް މި ކޮންކުޫލޝަންގަ

ނޑަށް ސީާދ ގުޅުްއވާ މިނިސްޓަރު ވެސް  ހިސާބު މިނިސްޓަރ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ވިދާުޅެވއްޖެ ިއނގޭތޯ. އަުޅގަ

ލުކަން ދެއްވާީތ ވެސް ގުުޅއްވަމުން ގެންދަވަނީ. ވަރަށް މިކަމަށް ސަމާ މިނިސްޓަރު އަރިހުަގއި ުއޅުްއވާ އެހެން ބޭފުޅުން

ދުވަހަކު ފެރީ އޮތްޯތ  ލޫމާތުތައް ވެސް. އެއީ ކޮންމެފޮނުވަނީ މަޢު އަޅުަގނޑު ހަމަ ސީދާ މިނިސްޓަރު އަރިހަށް މި

ނެތްތޯ. އެ އޮންނަ ފެރީގަިއ ދަތުރުކުރީ ކިތައް މީހުންތޯ ކޮންތާކަށްތޯ ދަނީ. އަނެއް، ބަސް ވެސް ކިަތއްފަހަރުތޯ 



  

، ރުވަމުްނ މި ގެންދަނީ. އެހެންވީމާަގނީ، ކޮން ަގޑިައކުތޯ ނަގަނީ ހުރިހާ ތަފްސީލެއް އަމަޑުކުރަނީ، ކޮންތާކުންތޯ ނަ 

ކޮށް މިނިސްޓަރާ ވަރަށް، ވަރަށް ންގަވަން ތިްއބެވި ބޭފުޅުން ޚާއްޞައަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މިހާރު މިނިސްޓްރީ ހި

ނޑަށް ުގޅުްއާވ  މެއަޅުަގނޑު ކައިީރގައި މި އިްނނެވި އަނީސް ވެސް. މި ބޭފުޅުންނަކީ ހަމަ ކޮން ދުވަހަކުހެން އަޅުގަ

ނޑަށް ީހވަނީ މިހާރު މިދަނީ ރަނގަޅަށްހެން. މިދާގޮތަށް ، ދަނީ. އެހެންވީމާ ޗެކްކުަރްއވާ ކިހިނެއްތޯ ކަންތައްތައް އަުޅގަ

ެދން އަޅުަގނޑަށް ދެންނެވޭީނ ، ަގއި ވެސް ޖެއްސޭނެހޭ. އެހެންވީމާގޮސް ައޅުަގނޑަށް ީހވަނީ މިކަންތައް ކޮެޅއް

ނޑަށްއަ  އަށް ވަރަކަށް އެީހެވދެއްވީމައޭ. ނޫނީ ފުރިހަމަ ެވްސ ކޮންމެވެސް ދިވެސް މި ފަހިވާނީ ހުރިހާ ބޭފުޅުން އަޅުގަ

ނޑާ އެ ގެންގުުޅްއވި ގާްތކަްނ  އެހީވެދެްއވީމައޭ. ެއގޮތުން ހަމަ އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޭނުން ސޯބެ ވެސް ކުީރަގއި އަުޅގަ

 އެ ވާހަކަ ދަންނަވަން މިުއޅެނީ. ، އެހެންީވމާ އްދައިެދއްވުން.ގެންގުުޅްއވައި މިކަންަތއް ވާެނގޮތް ހަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިނިސްޓަރަށް ފުރުޞަތު އަރުާވނަން. 

 

 ދު ވާހަކަދެްއކެވުން:ކް ިޑވެލޮޕްމަންޓް މުޙައްމަދު ސަޢީކޮނޮމިމިނިސްޓަރ އޮފް އި

 އްލުކުރާނަން އިނގޭތޯ. އްސަލަ ޙަމައާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިނގޭތޯ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެްނގެ ދަޢުވަަތކަށް ވަަޑިއގެން،އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ  އަޅުަގނޑު  . މިއަުދ އަުޅގަ

ބަބުން މި ިނޒާމު ޤަބޫލުކުރާގޮތުަގއި ިމއަދު ވަަރށް ކާމިޔާބު ަބއްދަލުވުމެްއ، ީމޓިންއެއް މިތާނގައި ިމ ހިނީގ. މީގެ ސަ

އަދި ސަރުކާރަށް އިތުރު  .ވެސް އިތުރު ފުރުޞަތުތަކެއް ލިބިގެންދާނެ އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ސަރުކާރަށް

އަދި މި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކަށް ވެސް މި ޚިދުމަތް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް  .ފަސޭހަތަކެއް ެވގެންދާނެ

އްުލކުރުމަށް ވެްސ ހުރި ަދތިތައް ޙަމި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތަށް ވެސް  ފަސޭހަތަކެއް ވެގެންދާނެ. ައދި

 ވެސް މި ކޮމިޓީން އަޅުަގނޑު މިކަން ބަލަމުން ގެންދާނަން. އަދި މިއެއް  ފުރުޞަތުތަކެއް ލިބިގެންދާނެ. ހަމަ ޔަޤީނުން

 ނިޒާމު މި ހިނގަނީ އެންމެ ރަނގަަޅކަށް ނޫން، ރާއްޖޭގެ ކަންކޮޅުތަުކަގއި މިނިސްޓަރ ފާހަގަކުރިހެން މި ދަތުރުފަތުރުގެ

ނާޔަތްތަކެއް ދީގެން މިކަން ކުރަމުން ދާއިރު ރައްޔިތުންނަށް މި ރަށް ބޮޑު ހޭދައެއް ވަރަށް ބޮޑު ޢިނޫން. ދައުލަތުން ވަ

ނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ފަިއވްްސޓާ ފެންވަރުަގއި ރަްއޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ލިބެންޖެހޭނެ.  ޚިދުމަތް ލިބެންޖެހޭނެ. އަޅުގަ

މިލިއަން ޑޮލަުރ  34ކީ އަހަރެްއގެ މައްޗަށް ކުންފުނިތަކަށް ދީފައި ހުރީ ޮބޑެތި ރަށްރަށް ރިސޯޓުތަްއ ހަދަން. މިތަންތަނަ

ިމވަރު ތަންތަން ، ނީ ރިޯސޓުތަކަކީ. އެހެންވީމާން ޑޮލަުރގެ ަފއިދާގަިއ ހިންގާ ރަށްރަުށގެ ވާހަަކ މި ދައްކަމިލިއަ 21



  

ނިތަކަށް މިފަދަ ބޮޑެތި ޢިނާޔަތްތައް ދީފައި އޮންނައިރު ރައްޔިތުންނަށް ދޭ ޚިދުމަތް ހިންގުމަށް ޓަކައި މިފަދަ ކުންފު

ކުރަންޖެހޭނެ. މި  ެއއް ނޫން. މިއަްށވުެރ ރަނގަޅު އިނުފަހަރު އަާޅގަިއ ހުންނަ ދޯނިފަހަރުތަކެްއގަޓޫޓީ އިންޖީ ދޭންޖެހެނީ

ކުރިމަތިވެފައި ހުރި  ތިބި ބައެއް ބޭބޭފުޅުންނަށް މަސައްކަތް އެބަ ކުރަްއވާ. އެހެންނަމަވެސް އެ އިންވެްސޓުކުރަން

ނުޑމެން އަޑުއަހަންޖެހޭނެ. ެއ ދަތިތައް ޙަ އްލުކޮށްެދއްވަންެޖހޭނެ. މިއަދު އެމް.ވީ.ކޭއިްނ ދެއްކި ވާހަކަ އަުޅގަ

ނޑަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެދަތިތަކަށް ޙަ ކުރިމަތިވެފައި ހުރި ނގޭ އްލު ގެނެސްދެއްވަންޖެހޭެނ. ޕަރސަނަލީ އަޅުގަ

ނޑުމެން އެންމެންެގ ، އި ހުރި ކަންަތއްތައް. އެެހންވީމާއެމް.ވީ.ކޭ އަްށ ކުރިމަތިވެފަ  އެކަމުެގ އަީލގަާޔިއ އަުޅގަ

 ލިބިފައި ހުރި އިންފޮމޭޝަންތަކުގެ އަލީަގއި ސަރުކާރާއި އަދި ސިީޓ ަކއުްނސިލާއި އެމް.ވީ.ކޭ ތިންހަތަރު ،އިންފޮމޭޝަން

ނޑުމެން މަސަްއކަތްތަެކއް ބައި މީހުން ގުޅިގެން އިރާަދކުރެއް  ވިްއޔާ މި ނިޒާމު މިއަށްތުރެން ހަރުދަނާކުރަން އަޅުގަ

ކުރާނަން. ވަރަށް ދުރުން މޭޔަރު ވަަޑއިގެންެނވީތީވެ މޭަޔރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން އިނގޭތޯ. އަިދ 

ނޑުމެންނާ އެކު ަވގުތުކޮެޅއް ވެްސ މިތަނަށް ވަޑަިއގެން އަުޅގަ އިގެ ވަރަށް ބިީޒ ވަގުުތ، ުދވަހެްއގަމިނިސްޓަރު

ނޑުމެންނާ އެކު މި  ދަްނނަވަން. އަދި އެމް.ވީ.ކޭ ފަރާުތން ހޭދަކޮށްދެއްވީތީ ޝުކުރު ވެސް ައއިސް މިކަމުަގއި މި އަޅުގަ

ވަގުތުަތއް ހޭދަކޮށް ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރުން ކުރެއްިވ ސުވާލުތަކަށް ވަރަށް ުފރިހަމައަށް ޖަވާބުދެއްވީީތވެ 

ނޑުމެން އެދުުނ ޝުކުރުދަންނަވަ ނޑު މިހިސާބުން ނިންމައިލާނަން. އަުޅގަ މުން މިއަުދ މި ބައްދަލުވުްނ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތުތައް ވީހާ މީދުކުރަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ލިބޭނެކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އުން ވެސް އަވަހަކަށް އަުޅގަ

 ވަބަރަކާތުހޫ. هللا މަތުޝުކުރިއްޔާ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް. ވައްސަލާމްޢަލަިއކުމް ވަރަޙް 
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