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 { މުޙައްމަދު ަވޙީދުދާއިރާެގ މެންބަރު   އުނޫގފާރު ؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

ކޮވިޑް އެނިގަވޑައިަގންނަވާނެ  ބައްދަލުވުމަކީ  ސަބަބުން   19-މި  ފިޔަވަޅުތަކުެގ  އަޅާ  ނުދިނުމަށް  ފެތުރުނަ  ރޯާގ 

ނިންމުމަށް  ސަރުކާރުން  އަރަިއަގތުމަށް  ބަދަލުތަކުން  ނުރަނަގޅު  އަންނަ  އާމްދަނީއަށް  ިވޔަފާރިތަކުެގ  އާއިލާތަކާއި 

ލީހުން ދެކޭޮގތް ކަނޑައެޅުމާ ުގޅޭ ޮގތުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަާއ  ނިންމާފައިވާ ޕްރޮްގރާމް ތަންފީޛުކުރުމަށް މަޖި

ނުކުތާަގއި   3ނުކުތާެއއް މި ްގރިޑުން އަޅުަގނޑަށް ފާހަގަވަނީ. އެ    3ުގޅޭޮގތުން ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީާއ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ  

ނޑު ދަންނަވައިލާނަން ައޅުަގނޑުމެންނާ ވަނަ ބައްދަލުވުން. އަޅުަގ  2ހުރި ކަންކަން ކުރުމަށް ނެުގނު ސަބް ކޮމިޓީެގ  

ހަވާލުކުރެވިފައި ހުރި ކަންކަން. ފުރަތަމަ މި އޮތީ ސަރުކާރުން ރާވާ ހަރަކާތްތަކުަގއި ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުަގއި ކަންކަން  

ހިންާގނޭ  ނިޒާމުން  އެ  ކަންކަން  ހިންާގ  ސަރުކާރުން  އަދި  ޔަޤީންކުރުން  ކަށަވަރުވާކަން  އުސޫލު  ހިންުގމުެގ 

ިވޔަފާރިކުރާ  އުސޫލު ސީދާ  ޮގޅިތަކުަގއި  މާރުކޭޓް  އޮތީ  މި  ކަމަކަށް  ދެވަނަ  ދިނުން.  ސަރުކާރަށް  ލަފާ  ތަކެއްެގ 

ސިޓީ  މާލެ  އެޮގތުން  ނޫން.  ފަރާތްތަކަށް  ދިން  ކުއްޔަށް  ސަރުކާރުން  ދިނުން.  ލުޔެްއ  ކުލީެގ  ފަރާތްތަކަށް 

 ރަނަގޅުކޮށް ޒަމާނީ ދަތުރުވެރިންެގ މާރުކޭޓެއް އެޅުާމ  ކައުންސިލާިއއެކު އެކަމާ ުގޅޭ މަޝްވަރާކުރުން. މާރުކޭޓުެގ ހާލަތު

ުގޅިެގން   ބަޙުސްތަކާ  ކުރެުވނު  މަޖިލީހުަގއި  ދެން  މަޝްވަރާކުރުން.  ކައުންސިލާއިއެކު  ސިޓީ  މާލޭ  ުގޅޭޮގތުން 

މި   އޮތީ  މި  ކޮމިޓީއަށް  ލާމަރުކަޒީ  އަޅުަގނޑު    3އަޅުަގނޑުމެން  ދެން  ފެންނަން.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޕޮއިންޓް 

ކަންކަން   މި  ފަރާތުން  ކޮމިޓީެގ  މި ސަބް  އަޅުަގނޑުމެން  ކިހިނެއްތޯ  ޮގތް  ެގންދާނެ  ކުރިައށް  މިކަންކަން  ބޭނުންވަނީ 

ވާހަކަ.  ހާޒިރުކުރާ  ތަންތަން  ބަެއއް  އެބަހުރި  ސާފުކޮށް  މީަގއި  ދެން  ެގންދާނީ.  ކުރިައށް  ކަންތައް  މި  ބެލުމަށް 

ކައުންސިލް   ސިޓީ  ވެސް  ހަމަގައިމު  ބައެްއ  މިސާލަކަށް  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  އެހެންވީމާ،  ވާހަކަ.  ހާޒިރުކުރާ 

އަހާލަން  އަޅުަގނޑު  ެއހެންވީމާ،  ވާން.  ވެސް  ބައްދަލު  އެބަޖެހޭހެން  އަޅުަގނޑުމެން  ެވސް  އެކީަގއި  މުއައްސަސާތަކާ 

މަށް ޓަކައި ފުރަތަމަ ފުރަތަމަ ބޭނުންވަނީ އަޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީއާ ހަވާލުކުރެިވފައިވާ މަސަްއކަތް ކުރިއަށް ެގންދިއު

ނިންމަން.  އެބަޖެހޭ  ތެރޭަގއި  ހަފްތާެގ  މި  ތާވަލެއް  މަސަްއކަތުެގ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ބޭނުން  އަޅުަގނޑު  ކަމަކަށް 

ޮގތް   ެގންދާނެ  ކުރިއަށް  މަސައްކަތް  އަޅުަގނޑުމެން  އެާއއިެއކީަގއި  ހަމަ  ޮގތެއް  ތާވަލުކުރާނެ  މަސަްއކަތް  އެހެންވީމާ، 

 ސަށް ހުޅުވާލާނަން. ހަމަ އަޅުަގނޑު ބަޙު

 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙިސާން ޙުސައިން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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ދަންނަާވލަންތޯ ެއްއޗެއް  ބަިއވަރު ؟ އަޅުަގނޑު  ބަޙުސްަގއި  ިއތުރުން  ކަންތައްތަކުެގ  ހުރި  ޕޭޕަރެގ  މީަގއި  މިހާރު 

ކަންތައްތަކާއިމެދު ވާހަކަ ދެކެވުނު ދެއްތޯ. ޭއެގ ތެރޭަގިއ މިސާލަކަށް ބަެއއް ރަށްރަށް އަތޮޅުތަކުަގިއ ދަނޑުވެރިކަމަށް 

ޓަރިންގ މެކޭނިޒަމެއް ނެތީމަ މިހާރު އެ ޗެކްކޮށް އެ ރަށްރަށަކީ ދަނޑުވެރިކަން ދޫކޮށްފައި ހުރިއިރު އެ ރަނަގޅު މޮނި

ކުރާ ރަށްރަށްތޯ ބެލުމާއި އަދި އެާއއިެއއްކޮށް މަލްޓިޕަލް ޕާޓީސްއަށް މި ރަށްތަކުެގ ލޭންޑް ޔުޓިލަިއޒްކުރެވޭނެ ޮގތަށް.  

ކަންތައް އެކި  ކަންނޭނެގ  ފާހަަގކުރެއްިވ  މެންބަރސް  ެއކި  އެކަހަލަ  މިހާރު ދެން  ހިތަށްއަރަނީ  ައޅުަގނޑު  ދެން  ތައް. 

އަންނާނީ  އެކަން  މެންޑޭޓަށްބާވައޭ  ކޮމިޓީެގ،  ލާމަރުކަޒީ  ދިޔާމަ  ކަނޑައެޅިެގން  އިޙުތިޞާސް  އަތޮޅުތަކުެގ  ރަށްތަކުެގ 

ކެވުނު  ނޫނިއްޔާމު ެއއީ އަޅުަގނޑުމެން ދޫކޮށްލާ ކަމެއްތޯއޭ. ދެން ާއ ވީ ޮގއިންގ ޓު ހަމަ ބަޙުސް ތެރެއިން މިޮގތަށް ދެ

 އެހެން ކަންތައްތަކަށް އަޅުަގނޑުމެންެގ މަސައްކަތް ތެރެއިން އެޑްރެސްކުރާނެތޯއޭ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ފުޅަކު ެއބަ އިންނެވިތޯ. ދެން ޙިސާން އަޅުަގނޑަށްތޯ ތި ކުރިމަތިކުރެއްވީ ސުވާލު.  އާދެ! ދެން އެހެން ބޭ

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙިސާން ޙުސައިން

އެހެންނޭނެގ ވަކި ަވއްޑެ، ވަޙީދެއް ނޫން އިނޭގތޯ، އަޅުަގނޑު ދެން ހަމަ ހިތައް އެރީ ފޮރ ޑިސްކަޝަނަށް. އައި ތޯޓް  

މަސައްކަތް  ދެއްތޯ  ދިޔާމަ  ކުރިައށް  ޑިސައިޑްވެލައިެގން  ތެރޭަގިއ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ެއއްޗެހި  އެ  އަޅުަގނޑުމެން 

 ނީ. އެހެންވީމާ.. ތަރުތީބުކޮށްލަން ފަސޭހަވާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ެއއްޗެއް ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީއަށް އައިމަ ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީން އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އަޅުަގނޑު ހިތަށްއެރީ މަޖިލީހުން އައި 

ފުރިހަމައަށް  ހަމަ  ެވސް  އަޅުަގނޑު  އަސްލު  އެކަމަކު  ދައްކާފަ.  ކިޔާފައި  ކަންތައް  ކުރަންވީ  ިމއޮތީއޭ  އެބައޮތް 

ނުކުތާ މި އޮތީ މާލެ   2ނުކުތާއެްއ އޮތްއިރުަގއި    3ތަށް މިސާލަކަށް މީަގއި  އެއްބަސްވަން ޙިސާން ތި ފާހަަގކުރެއްިވ ޮގ

ސިޓީ ކައުންސިލް. ރާއްޖޭެގ އެހެން ރަށްރަށުެގ ކައުންސިލްތައް ވެސް އަޅުަގނޑަށް ހީަވނީ އެއަށް އިސްތިސްނާެވެގން  

ލާމަރުކަޒީ  ޚާއްޞަކޮށް  ައދި  ހީވަނީ  ައޅުަގނޑަށް  ވެސް  ކަންކަން  އެހުރި  ދޭ  ނުވާނެހެން.  އެއްޗެއްަގއި  ހަދާ  ކޮމިޓީ   

ހިތަށްއަރަނީ ކުރީ   ޮއންނަންޖެހޭނެހެން. އެކަމަކު އަޅުަގނޑު  ޮގތަށް  އެކަންވާނެ  ހީަވނީ ހަމަ  ލަފައެއްަގއި އަޅުަގނޑަށް 

ފާހަަގކުރިން   ވަރަށްބޮޑަށް  ވެސް  އަޅުަގނޑު  ވާހަކަދެއްކިއިރު  ކޮމިޓީން  އެންަވޔަރަންމެންޓް  އަޅުަގނޑުމެން  ދުވަހު 

ހާލަތުން އަރައިަގތުމަށް ޓަކައި. އެހެންވީމާ، ސަރުކާރުން އެ ސަރުކާރު މި އޮތީ މި  ޕެކޭޖުތަކެކޭ  ހުށަހަޅާފައި އޮތް  ން 
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ކަަމށޭ  އޮެވެގން  ބައިވެރިވުން  ވުޒާރާތަކެއްެގ  ހުރިހާ  މުއައްސަސާތައް  ހުރިހާ  ސަރުކާރުެގ  މިލަނީ  އެކުލަވާލަވާ  ޕެކޭޖް 

އަނެއް  އެހެންވީމާ،  ޤަބޫލުކުރަނީ.  އަނެްއކާ  އަޅުަގނޑު  އަޅުަގނޑުމެން  ހާމަކުރައިރުަގއި  ދެކޭޮގތް  މަޖިލީހުން  މިއަށް  ކާ 

އޭތި   ސަރުކާރަށް  އަނެއްކާ  ހޯދައިެގން  ލަފާ  ޚިޔާލާއި  ބޭފުޅުންެގ  އެ  ެގނެސްެގން  މިނިސްޓްރީތައް  ސަރުކާރުެގ  ވެސް 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޭއެގ ތެރެއިން   ދިނުން. އެއީ އަނެްއކާ ވެސް އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އިތުރު ަމސައްކަތް ޑަބަލްާވ ޮގތެއް

ކައުންސިލްތަކަކީ  މިސާލަކަށް  ނޫން  ވުޒާރާތައް  ސަރުކާރުެގ  ނުވަތަ  ައޅުަގނޑުމެން  ބަދަލުަގއި  އޭެގ  ފެނޭ. 

ބޮޑަށް   ވެސް  ވީހާ  ކަންނޭނެގ  އެބަޖެހޭ  އަޅުަގނޑުމެން  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ތަންތަން.  ހިނާގ  އިންތިޚާބުެވެގން 

ވަުގތަށް ތިބެެގން  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ދަނެ  ވެސް  ކަން  ނިންމަންޖެހޭނެ  ތެރޭަގއި  ހަފްތާެގ  މި  އަދި  ވެސް   

ދަްއކާނީ.   ވާހަކަ  ވާހަކަދައްކަންޏާ  ައޅުަގނޑުމެން  ތަންތަނަކާއިތޯޭއ  ކޮން  ކިހިނެއްތޯޭއ  އެހެންވީމާ،  މަސައްކަތްކުރަން. 

ވަނީ އެލް.ޖީ.އޭ އިން ކަންނޭނެގ ރާއްޖޭެގ ނުވަތަ ކައުންސިލްތަކުެގ ބަދަލުަގއި ހަމައެކަނި އެލް.ޖީ.އޭ، އަޅުަގނޑަށް ހީ

ރަށްރަށެްއެގ   ވަކި  ފަހަރެއްަގއި  މިސާލަކަށް  އެހެންވީމާ،  ފަރާތަކީ.  ބަލަހައްޓާ  މަޢުލޫމާތުތައް  އެ  ކައުންސިލްތަކުެގ 

މީ އެކަމަކު  މިދެންނެވީ.  އެހެންވީމާ،  ވެދާނެ.  ބޭއިންސާފަކަށް  އެ  މަޝްވަރާކޮށްފިްއޔާ  ެއކަނި  ގެ ކައުންސިލްތަކަކާއި 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް   ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  އެހެންވީމާ،  ފާހަަގކޮށްފަ.  ވާހަކަ  ކަުއންސިލްެގ  ސިޓީެގ  މާލެ  އެބައޮތް 

ކައުންސިލާ   ސިޓީ  މާލެ  ކަންނޭނެގ  ކަމެއް  ކުރަންޖެހޭ  ައޅުަގނޑުމެން  ތެރެއިން  މަސައްކަތުެގ  އޮތް  ހަވާލުކޮށްފައި 

ބެ މަސައްކަތާ  މާރުކޭޓުެގ  ލޯކަލް  މި  މުޙައްމަދު  އެކީަގިއ  އާދެ!  ޚިޔާލަކީ.  ކޮބައިތޯ  އެއީ.  ާވހަކަދެއްކުން  ޮގތުން  ހޭ 

 ރަޝީދު.

 

 މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ދެން ބޮޑަށް  ކަންނޭނެގ  އެލް.ޖީ.އޭާއ  އަޅުަގނޑުމެން  ވިދާޅުވިހެން  ތި  ވަޙީދު  ހަމަ  ހީަވނީ  ެވސް  ައޅުަގނޑަށް   އާދެ! 

ވަކިން   ޓަކައި  ބެލުމަށް  އަޅުަގނޑުެމން  ޓާސްކެއް  އެ  ަވކިން  ހަމަ  ސިޓީއަށް  މާލެ  އެބަިއން  ފާހަަގކުރެވިފައި  މީަގއި 

ޚާއްޞަ ކަމެއް ކަނޑައަޅާފަިއ ދެއްތޯ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލާ އަޅުަގނޑުމެން ވަކިން 

ހީވަނީ އަޅުަގނޑަށް  ދެން  މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު  ވާހަކަދަްއކަން،  އަޅުަގނޑުމެން  ދެން  ކަންނޭނެގ  އެލް.ޖީ.ޭއއާ   

އެލް.ޖީ.ޭއއާ ވާހަކަދެކެވުނީމަ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މުޅި ރާއްޖެ އެއްކޮށް ކަވަރވީ ކަންނޭނެގ. ެއއީ އަޅުަގނޑަށް ހަމަ 

 ފެންނަ ޮގތް. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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 ބައޮތްތޯ. ދެން އެހެން ބޭފުޅެއްެގ އެ
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ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑު އަސްލު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވަޙީދު ފާހަަގކުރެްއވި ޮގތަށް މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން  

ވަކިަވކިން  އެހެންވީމާ،  ޙަޤީޤަތުަގއި.  ހާމަކުރަން  އޮންނަޮގތް  އޮތީ.  މި  ހަވާލުކުރަން  ވަކިކަެމއް  އަސްލު  މިތިބީ 

އެމީ އަމާޒުކުރެިވެގންވާ ކަންތައްތަކުަގއި  ނުވިސްނޭ.  ވެސް  އަޅުަގނޑަށް  ކަމަކަށް  މުހިންމު  އެހާ  ހޯދުން  ޚިޔާލު  ހުން 

އޮތީ.  މި  ދައުރު  ކޮމިޓީެގ  އެކަުމަގިއ  ދެކޭޮގތް،  މަޖިލީހުން  ޓަކައި  ކުރުމަށް  ޙާސިލު  ޙަޤީޤަތުަގއި  ކަންތައްތަްއ 

ނޫނިއް އަދި  ކައުންސިލްތަކުން  ހުރިހާ  އަޅުަގނޑުމެން  ެއހާ  އެހެންވީމާ،  އަދި  އެްއޗެހި  ިވސްނުމާ  ކައުންސިލްތަކުެގ  ޔާ 

ހުރި  މިހާރު  އެލް.ޖީ.އޭއިން  ުގޅިެގން  މިކަމާ  ދަތިތައް  ހުރި  އެލް.ޖީ.ޭއެގ  އެހެންވީމާ،  ނުވިސްނޭ.  ެވސް  އަޅުަގނޑަށް 

 ދަތިތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބަލާލަން ައސްލު އަޅުަގނޑަށް ވެސް ނުފެނޭ އެޮގތެްއ. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

ފާހަަގކުރެއްވި   ޙިސާން  ކޮށްލާނަން.  ސަމަރައިޒް  ވަރަކަށް  ކޮންެމވެސް  އަދިވެސް  އަޅުަގނޑު  މިހިރީ  މިހާރު  އާދެ! 

ޕޭޕަރަގއި ނެތް ކިތަންމެ ކަންތައްތަކެްއ ވެސް އެބަހުރި ކަަމށް. އެޮގތުން ވަކިން ފާހަަގކުރެއްވި ދަނޑުވެރިކަމަށް ހަމަ 

ހަކަ. ފަޅުރަށްތަކުެގ ވާހަކަ. ދެން ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަްއމަދު ރަޝީދު ފާހަަގކުރެްއިވ  ދޫކޮށްފައިާވ ރަށްރަށުެގ ވާ

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލާ ވާހަކަދައްކަންޖެހޭނެ ކަމަށް. ދެން   މިކަމުެގ އެލް.ޖީ.ޭއއާ ވާހަކަދެއްކުން މުހިންމު ކަމަށް. އަދި 

ހޯ ޚިޔާލު  ަވކިވަކިން  ފާހަަގކުރެއްވި  އެ  ވެސް  ދެން  މުމްތާޒު  ކުރަން.  މިކަން  އެލް.ޖީ.އޭާއއިެއކީަގއި  ބަދަލުަގއި  ދުމެުގ 

އެހެންވީމާ،   މިއޮތީ.  ްގރިޑްަގއި  މި  މުއްދަތު  ހަފްތާއެްއެގ  ބޭނުން  ޚިޔާލެއް  ބޭފުޅުންެގ  ތި  ފުރަތަމަ  އަޅުަގނޑު 

އަޅުަގނ ރައީސަށް  މަޖިލީހުގެ  މަޖިލީހަށް،  ކޮމިޓީން  ލާމަރުކަޒީ  އެއީ  ހަފްތާ  ހީވަނީ  ޑުމެންެގ އަޅުަގނޑަށް 

ކޮމިޓީން   މި ސަބް  އަޅުަގނޑުމެން  މާނައަކީ  އޭެގ  އެހެންވީމާ،  ދެން  މުއްދަތުހެން.  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ރެކޮމަންޑޭޝަންސް 

އަޅުަގނޑުމެން   އެހެންވީމާ،  ބަލަން.  ނިންމޭތޯ  މިކަން  ކުރިން  މާ  ހަފްތާއަކަށްވުރެ  ކަންނޭނެގ  ޖެހޭނެ  އަޅުަގނޑުމެން 

 ތަމަ ކިތައް ދުވަސްތެރޭަގއި މިކަން ކުރެވިދާނެތޯ. ެއއްެވސް ބޭފުޅެއްެގ... ޑެޑްލައިނެއް ދޭންވީ ނޫންތޯ ފުރަ

 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙިސާން ޙުސައިން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ބައްދަލުކުރާނީ ކޮންކޮން ބަޔަކާ ކަން ފުރަތަމަ ޑިސައިޑްކޮށް ލެވުނީމަ ޑެޑްލައިނެއް ކަނޑައަޅަން  

 ފަސޭހަވާނެނޫންތޯ. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ސިޓީއާ  މާލެ  ބައްދަލުކުރަން،  އެލް.ޖީ.އޭއާ  ހުށަހެޅިއްޖެ  މިހާތަނަށް  މިހާރު  ދެން  ވާހަކަެއއް.  ރަނަގޅު  ތިއީ  އާދެ! 

 ބައްދަލުކުރަން. ދެން އަޅުަގނޑުމެން ބައްދަލުކުރަންޖެހޭ އެހެން ތަނެއް އެބައޮތްތޯ. ނޫނީ ތި ބޭފުޅުން ހުށަހަޅުއްވާ.  

 

 އިން ވާހަކަދެްއކެވުން:ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙިސާން ޙުސަ

ބަިއވަރު   ވަރަށް  ސަރުކާރުން  ދަނޑުވެރިކަމަށް  ވެސް  ޤަރާރުަގއި  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ެވސް  އަނެއްކާ  ހަމަ  އަޅުަގނޑު 

ބަޙުސްކުރެވުނު   މަޖިލީހުަގއި  ެއއާިއއެކު  ދަނޑުވެރިކަމަށް.  ދެއްތޯ.  ކަންނޭނެގ  ކުރަްއވާ  ސެޓިފައިޑް  އެބަ  ފަންޑްސް 

ދަނޑު  ވެސް  ޕީ.ޖީ  ަގރާރުަގއި  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ދިނުމަށް  ކަމެްއ  ސަމާލު  ޚާއްޞަ  ސެކިއުރިޓީއަށް  ފުޑް  ވެރިކަމަށް، 

ކަމެްއެގ ޮގތަށް ފާހަަގކުރައްވާފައި އިން ކަންތައްތަކުަގއި ވެސް ހިމެނޭ.   2ލީޑަރުެގ ޤަރާރުެގ ފަހު ދެ ކަމަށް، އިތުރު  

ކޮމަންޑޭޝަނެްއެގ އެ ދަނޑުެވރިކަމާއި ުގޅޭޮގތުން ލޭންޑް އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ހިތަށްައރަނީ ހަމަ އަޅުަގނޑުމެންެގ ރެ 

އެލޮކޭޝަނާއި އަދި އަތޮޅުތަކުަގއި ހުރި ދަނޑުވެރިކަމަށް ދޫކޮށްފައިހުރި ބިންތަކާ ުގޅޭޮގތުން ރެކޮމަންޑޭޝަނެއް ދިނުން 

ދެވޭނެ   ރެކޮމަންޑޭޝަން  އެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކަމަށްވަނީނަމަ  ެއހެން  ޮގތެއްބާަވއޭ.  ނެތް  ކަމަށްވަނީނަމަ އެއީ 

އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީާއއިެއކު އަޅުަގނޑުމެން ބައްދަލުވާން. އެީއ އެްގރިކަލްޗަރެގ ހުރިހާ ރަށެއް 

އޮންނަނީ އެްގރިކަލްޗަރއަށް ދޫކޮށްފައި ހުންނަ ހުރިހާ ރަށެއް ހުންނަނީ އެ މިނިސްޓްރީެގ ދަށުަގއި ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް  

 އެނިގފައި އޮތީ.  

 

 މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން: 

އާދެ! ޙިސާން އެ ވިދާޅުވީ ހަމަ ވަރަށް ރަނަގޅު ވާހަކަފުޅެއް. އަޅުަގނޑުމެންެގ އެ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް. އެކަން 

 މުޅި މައި މަޖިލީހުން، ވާހަކައަކީ މުޅި  ބަލަން ތި ވިދާޅުވާހެން މި ހަފްތާެގ ތެރޭަގއި އަޅުަގނޑުމެން ނިންމާފައި އަދި

އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ަވުގތުތަކެއް  އެހާ  ނުވޭ  ހިއެްއ  ައޅުަގނޑަށް  އާިއއެކީަގއި  ނިންމަންޖެހޭތީވެ  ކޮމިޓީން  ލާމަރުކަޒީ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވިދާޅުީވ.  އެ  ވާހަކަެއއް  ރަނަގޅު  ވަރަށް  ފާހަަގ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެކަމަކު   ލިބިދާނެހެނެއް. 

ނަމަވެސް  މެދުވެރިކޮށް  މިނިސްޓްރީ  ފިޝަރީޒް  ނަމަވެސް  މެދުވެރިކޮށް  މިނިސްޓްރީ  އެޓްލީސްޓް  ބަލާލުން، 

އަޅުަގނޑުމެން ބަލާލުން އެބަޖެހޭ ކަންނޭނެގ ލިޔެކިއުމުން ހޯދައިެގން ިވޔަސް ނޫނިްއޔާ ބައްދަލު ނުކުރެވުނު ކަމުަގިއ  
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ފަރާތުން އެލޮކޭޓް ކުރެވިފައި ހުރި އެ ޑީޓެއިލެއް   2ރީ އާއި އެ  ވިޔަސް ލިޔެކިއުމުން ހޯދަިއެގން ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓް

 ހޯދާލުން. އެއީ އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ފެންނަ ކަމެއް. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޙިސާން ފާހަަގކުރެއްވީ ރަށްރަށުެގ ބިން ބޭނުންކުރުމުެގ ކަންކަ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ން ހުރީ  މިހާރު ތުޅާދޫ 

ދެން  ވާހަކަދައްކަން.  މިނިސްޓްރީއާ  ެއްގރިކަލްޗަރ  ޓަކައި  ސާފުކުރުމަށް  ރަށްރަށުެގ.  ފަޅު  ސާފުކުރަން،  ކިހިނެއްތޯ 

މަޢުލޫމާތު  ޒަރީޢާއިން  ސިޓީެގ  ނެތީމަ  މުއްދަތު  ސިޓީ  ފާހަަގކުރެްއވީ  އެ  ރަޝީދު  އަޙްމަދު  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި 

 ނީ. ސާފުކުރަން. ރަނަގޅަށްތޯ މިދެންނެވު

 

 މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން: 

އެކަމަކު   ޯއކޭ.  ބައްދަލުކުރުން  ެވއްޖިއްޔާމު  ވާޮގތުން  ަވުގތު  އެހެންނޫނިއްޔާ  ދެކެވުނީ.  ވާހަކަ  ރަނަގޅަށް  އާދެ! 

މެން އެލް.ޖީ.ޭއއާ ބައްދަލުކުރަންޖެހޭ. މާލެ އަޅުަގނޑަށް ހިއެއް ނުވޭ މި ހުރިހާ އެންމެންނާ ބައްދަލުކުރަން، އަޅުަގނޑު

ޮގތެއް ވިޔަސް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީއާ ބައްދަލުކުރަންޖެހޭ.   ާއއި ބައްދަލުކުރަން އެބަޖެހޭ. ކޮންމެ  ސިޓީ ކައުންސިލް 

ނޑުމެން މި ކިހިނެއްތޯއޭ އަޅުަގޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީއާ ވެސް ބައްދަލުކުރަންޖެހޭ ބައްދަލުކުރަންވެއްޖިްއޔާ. އެހެންވީމާ،  

ައޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރެޭވ ސުވާލަކީ. ދެން އަޅުަގނޑު  ދަ ެއއީ  ކުރެވިދާނެބާަވއޭ. ދެން  ކަެމއް  ހުރިހާ  ނޑިވަޅުަގިއ އެ 

ވެސް ބޭނުންވަނީ ބައްދަލުކުރަން. ކުރިމަތިން ވާހަކަދެކެިވްއޖިއްޔާ ވަރަށްިގނަ ކަންތައްތަކެއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހައްލު 

 ކުރެވޭނެ. ވަރަށްިގނަ ކަންތައްތަކެއް ނިންމެން ވެސް ނިންމޭނެ. ޚިޔާލެއް މިއީ ހަމަ.ވެސް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ލިޔެކިއުމުން   މިސާލަކަށް  އަޅުަގނޑުެމން  އަރިހުން  ާއޝިޔާ  ބޭނުން  އަހާލަން  ައޅުަގނޑު  ސެކްރެޓޭރިއޭޓުަގިއ  އިދާރީ 

  އޮވޭތާ މުއްދަތުތަކެއް ދެއްތޯ.  ސިޓީބިޓީ ބަދަލުކޮށްެގން މަޢުލޫމާތު ހޯދަން

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މުއްދަތު   ެއ  ބަލާފައި  ހާލަތަކަށް  ޚާްއޞަ  މިހާރު  ެއކަމަކު  އެސް.ޖީ   5އާދެ!  ކަމަށް  ނުޖެހޭނެ  ހަމަކުރަން  ޑޭޒް 

އެހެންވީާމ،   އިނީ.  ހާޒި  2ވިދާޅުވެފައި  ކަމުަގއި.  ހާޒިރުކުރެވޭނެ  ނޯޓިސްއަކާިއއެކު  މިދެންނެވީ ދުވަހުެގ  ރުކުރެވޭނޭ 
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ދޫކުރާނެ   މަޖިލީހުން  ދެން  ފަރާތްތަކަށް.  ބޭނުންވާ  ބައްދަލުކުރައްވަން  ކަުމަގއި  ބައްދަލުކުރެވޭނެ  މެދުވެރިކޮށް  ޓީމްސް 

 ެގސްޓް ޔޫސަރތަކެއް. އެ ެގސްޓް ޔޫސަރތައް ތްރޫކޮށް ީމހުންނާ ބައްދަލުކުރެވޭނެ ޓީމްސްއަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެހެ ހަމަ  އަވަސްވާނީ  ހޯދުމަށްވުރެ  ޖަވާބު  ފޮނުަވއިެގން  ސިޓީ  ައސްލުަގއި  ހާލަތުަގއި  މި  ންވީމާ، 

 މިޮގތަށް ވެބްެގ ޒަރީޢާއިން ބަްއދަލުކުރިއްޔާ ދެއްތޯ.  

 

 މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން: 

 އެީއ މިހާރު އާޝިޔާ ވިދާޅުވި ޮގތުން ވެއްޖިއްޔާ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެންމެ ރަނަގޅު ޮގތަކީ  އާދެ! ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ

ހުރިހާ   ބޭފުޅުން  އެ  ވިދާޅުާވހެން  އެ  ތެރޭަގިއ  ދުވަހެއްެގ  ދެ  އެހެންނޫނިއްޔާ  އިނޭގތޯ.  ކަންނޭނެގ  އެއީ 

ޭއެގ ކުރިޔާލާފައި އަޅުަގނޑުމެން ކުރަން  އިންފޮރމޭޝަންސްތަކެއް ނަާގ، އެކަމަކު އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ އެ ބޭފުޅުންނަށް  

މި އުޅޭ ކަމެއް ނޫނީ ބައްދަލުވުމުެގ އެންމެ މުހިންމު ބޭނުމަކީ ކޮބަިއކަން އެނުގން. އޭރު އެ ބޭފުޅުން ބައްދަލުާވއިރު  

ކަމަށްވާނަމަ  ކުރާކަމެއް  އެ  އަޅުަގނޑުމެން  ެއހެންވީމާ،  ދެއްތޯ.  ރެޑީވެފައި  ޑޮކިޔުމެންޓާއެކު  ހުންނާނީ 

ރީތަކަށާއި އެ ރިލެެވންޓް ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް މުހިންމުކޮށް ފެނޭ އެ ބޭފުޅުންނަށް ބައްދަލުވުން އޮންނާނެ ަގޑި  މިނިސްޓް

އާއި ޭއެގ އެޖެންޑާ ާއއި ޭއެގ ބޭނުމާއި މަޤުޞަދު ވަރަށް ރަނަގޅަށް އެ ބޭފުޅުންނަށް އިނޭގނެ ޮގތް ހަދަން. އެހެން  

ދުވަހެްއެގ ތެރޭަގއި ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މުޅި އެތި    2ނޑުމެންނަށް ހަމަ އެ  ކަމަށް ވެއްޖިްއޔާ ވަރަށް ފަސޭހަވާނެ އަޅުަގ

 ނިންމާލަދެވިދާނެހެން. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

. އެއީ ދެން މި ހަފްތާަގއި މަޖިލިސް އޮންނާނެ 8. އޭެގ އަނެއް ދުަވސް އެއީ  7ދުވަސް ެއއީ މިހާރު މާދަމާ މިއީ    2

ދެން   ދުވަސް.  އަޅުަގނޑުމެން    9ފަހު  ސުވާލަކީ  އެހެންވީމާ،  ދުވަސް.  ބުރާސްފަތި  ދުވަހަކީ  ދުވަހު    8ވަނަ  ވަނަ 

ތަްއޔާރުކުރަން ވެސް ދެން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ަވުގތު ބޭނުންވާނެ.  ަގނޑުމެން ރިޕޯޓެްއ  ކަމަށްވަންޏާ އަޅު ހާޒިރުކޮށްފި  

 ސުވާލަކީ. ؟ އެހެންވީމާ، މި ހަފްތާއަށް ނިމޭނެހޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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 ؟ އެހެން ބޭފުޅެއް ވެސް؟ ކީކޭ ވިދާޅުވަނީ ،ޙިސާން

 

 :ވާހަކަދެްއކެވުން ޙުސައިން ޙިސާން މެންބަރު ދާއިރާެގ ތުޅާދޫ

އަޅުަގނޑުެގ ނެތް އަނެއްހެން ޚިޔާލެއް. ެއކަމަކު އަޅުަގނޑުެމން މަސައްކަތް ނިންމާލެވޭ ޮގތަކަށް ދެއްތޯ ރާވާނީ. ދެން 

ނުކުރެިވ  ރަނަގޅަށް  އެްއކޮށް  މަސަްއކަތް  އުޅޭ  ކުރަން  އަޅުަގނޑުމެން  އަސްލު  ޑިސަޕޮއިންޓިންގ  ވަރަށް  އެކަމަކު 

 ދާންޖެހޭތީ. ބަޓް އަޅުަގނޑަށް އެންމެރަނަގޅު އެހެން ހުރިހާ ބޭފުޅުން ނިންމަވާޮގތެއް.  ޝޯޓްކަޓްސް ނަަގިއެގން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ެއ   ވެސް  ޙިސާން  ައސްލުަގއި  ވެސް  އަޅުަގނޑު  އިނޭގތޯ.  ފާޅުކޮށްލާނަން  ޚިޔާލެއް  ހަމަ  ވެސް  އަޅުަގނޑު  މިހާރު 

ފާހަަގކުރެްއވި ނުކުތާެގ އަލީަގއި ައޅުަގނޑު ެވސް ދަންނަާވލަން ބޭނުން މިސާލަކަށް ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީން ނުވަތަ  

ރު އޮތީ ކަނޑައެޅިފައި ދެވިފަ. އެހެންނަމަވެސް، އެްއކަލަ ބިންބިން ލޭންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީން އަދިވެސް އެްއކަލަ މިހާ

އާދޭ.   އެބަ  ކަމަށް ޝަކުވާެއއް  އަންނަ  ހިފެހެއްޓުންތައް  ބޮޑެތި  ވަރަށް  އަދިވެސް  ެވސް  ކަންކަމުަގއި  މި  ދޫކުރުމާއި 

ޝަކުވާ ކަހަލަ  ނުލިބުން  ހުއްދަ  އެ  ކައުންސިލުތަކަށް  ދޭން  ބިން  ވެސް  ކުރަން  އާދޭ.  ދަނޑުވެރިކަން  އެބަ  ތައް 

ސުވާލުކުރަންޏާ  އޮޅުންފިލުވަންޏާ  ބައްދަލުކޮށް  އަޅުަގނޑުމެން  ހަމަ  ހާލަތުަގއި  މި  ހީަވނީ  އަޅުަގނޑަށް  އެހެންވީމާ، 

ބަޙުސްަގއި   މަޖިލީހުެގ  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  އެޮގތަށް  ހަމަ  ދެން  ވެސް.  ެއ  ކަންނޭނެގ  އިދާރާއެއް  ސުވާލުކުރަންޖެހޭ 

ން ހަމަ ދަނޑުވެރިކަމެކޭ ެއްއޮގތަށް ފާހަަގކުރެްއވި މިސާލަކަށް މަސްވެރިކަމުެގ ވާހަކަ ވެސް.  ވެސް ވަރަށްިގނަ މެންބަރު

ދެން ރަނަގޅު. އެއް މިނިސްޓްރީއެއް ެއއީ. އެހެންނަމަވެސް، ހަމަ މަސްވެރިކަމާ ުގޅިެގން ހިންގަވަން ހުރި ކަންކަމުެގ 

ންބަރުންެގ ވަރަށް ބޮޑު ވަޢުދެއް ެއއީ ޭގދޮށު ޕްލާންޓާިއ  ތަފްސީލު ވެސް އަޅުަގނޑުމެންެގ ދެން އަޅުަގނޑުމެން ޕާޓީ މެ

މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ވެސް. އަނެއްކާ އެއަށް ފަހިވާ ޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެން މަސްވެރިކަމުެގ ާގނޫނު ވެސް ފާސްކޮށްެގން  

އެްއވެސްވަރަކަށް ހިމެނޭތޯ   މިތިބީ. އެހެންވީމާ، މިހާރު ިމ އެކަށައަޅައިެގން މި ުއޅޭ ޕްލޭނުތަކުެގ ތެރޭަގިއ ެއކަންކަަމށް

ޤަބޫލުކުރެވެނީ  އަޅުަގނޑަށް  ޙިސާން  އަލީަގއި  ެއކަންކަމުެގ  ދެން  ކަންނޭނެގ.  ކަމެއް  މުހިންމު  ވެސް  ސާފުކުރުން 

މާލެ ސިޓީ   ވާހަކަ.  ބައްދަލުކުރަންޖެހޭ  ކައުންސިލާ  ސިޓީ  މާލެ  އެބައޮތް  މީަގއި  ިވޔަސް  ކޮންމެޮގތެއް  އަޅުަގނޑުމެން 

މާރު ވީ  ކައުންސިލަށް  އަޅުަގނޑުމެން  އޮޅުންފިލުވަން  ކަންކަން  ހުރި  ދެން  ކައުންސިލުތަކުެގ  ދެން  ކަންތައް.  ކޭޓު 

ނޫންތޯއޭ އެލް.ޖީ.އޭއާ ެއކީަގިއ އަޅުަގނޑުމެން ނުރަސްމީކޮށް ވާހަކަދައްކައިެގން ނަމަވެސް، މާދަމާެގ ަގޑިއެއް ނަމަވެސް  

ށްރަށުަގިއ ހުރި މައްސަލަތަްއ ކޮންމެވެސްވަރަކަށް ދެނެަގނެފަިއ  ސެޓުވޭތޯ ބަލަން. ބަލާފައި ެއލް.ޖީ.އޭ މެދުވެރިވެެގން ރަ
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ރިޕޯޓެްއ   ނޫންތޯއޭ  ވީ  އަޅުަގނޑުެމން  ރިޢާޔަތްކޮށް  ނުކުތާތަކަށް  ފާހަަގކުރެްއވި  މެންބަރުން  ފްލޯަގއި  މަޖިލީސް  ދެން 

ނުވާ ރެކޮމަންޑޭޝަންސްތަކަކީ  ތައްޔާރުކުރަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގކުރެޭވ ކަންތައްތަކެއް. ދެން އަޅުަގނޑުމެން މި ފޮ

އަދި މަޖިލީހުން ރިޕޯޓެއް ހަދާފައި ފޮނުވިއަސް ސަރުކާރަށް ވެސް އަނެންހެން ދަންނަވާ ކަމަށް ވަންޏާ ާގނޫނީ ޮގތުން  

 ލާޒިމު ވެސް ެއއްޗެއް ނޫންތާ އެއީ.  

 

 :ވާހަކަދެްއކެވުން ޙުސައިން ޙިސާން މެންބަރު ދާއިރާެގ ތުޅާދޫ

 ޅުަގނޑަށް. އާދެ! އެންމެ ރަނަގޅު އަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟ ދެން އެހެން ބޭފުޅުން

 

 މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން: މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

އެ   ހަމައެކަނި  ވިދާޅުވީ.  ތި  ހަމަ  ވާހަކައެއް  ރަނަގޅު  ެއޮގތަށް.  ނެތް  މައްސަލައެއް  ވެސް  އަޅުަގނޑަށް  ރަނަގޅު. 

ލޮކޭޝަންސްތައް ެއކަނި ހުށަހެޅޭއިރު ހަމަ މަސްވެރިކަމަށް ލޮކޭޝަންސްތަކެއް ހަމަ ކިރިޔާ ބަލާލުން ހަމަ ރަނަގޅު. 

 އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުރެވެނީ ެއ ބޭފުޅާ ވެސް ހަމަ ބޮޑަށް ެއ  އެއީ އަޅުަގނޑު ވެސް މިދަްއކާ ހަމަ ޙިސާން ެވސް

ވަރަށް   ނުނިމުނީމަ  ރަނަގޅަށް  އުޅޭކަމެއް  ކުރަން  ނިންމައިލާިއރު  މިކަން  ރަޝްކޮށް  އެހާ  ެއއްކަލަ  ވިސްނަނީ 

މިސާލަކަށް ޑިސަޕޮއިންޓުވާނެ ފަހުން އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނަން ޖެހިއްޖެއްޔާ. މި ހަފްތާަގއި ސީދާ ތެޅިފޮޅިަގނެެގން  

ހޮނިހިރު   އަދި  ނިމިފައި  ބުރާސްފަތި  ހީވަނީ  ައޅުަގނޑަށް  ވެސް  އެކަމަކު  ނިންމާނީއޭ.  އަޅުަގނޑުމެން  ހަފްތާ  މި 

އެޮގތަށް   ދެން  ވާނީވެސް.  ފޮނުވޭވަރު  ނިންމާފައި  ަވކިޮގތެްއ  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ކަންނޭނެގ  ހިސާބުަގއި 

 ންނޭނެގ ެއޮގތަށް ކުރިއަށްެގންދަން.  ރެޑީެވވެންޏާމުން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އޯކޭވާނެ ކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 މުމްތާޒު. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެން އާޝިޔާ އެހެންވީމާ...  

 

 އިދާރީމޭޒުން ިއއްެވވުން: 
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ީވކްޭއ.   ވަން  އިނީ  ދެއްވާފައި  ސްޕީކަރ  މިހާރު  މަސައްކަތަށް  މި  އެކްސްޓެންޝަން  ވިދާޅުވީ  ޙިސާން  އާދެ! 

ދަންނަވާލާށޭ   ލެޓަރއަކުން  ސްޕީކަރއަށް  ކަމަށްވާނަމަ  ބޭނުންފުޅުވާ  އެކްސްޓެންޝަނެއް  އެހެންވީމާ، 

 އެކްސްޓެންޝަނެއް ބޭނުންވާ ކަމުެގ މުއްދަތުަގއި ނުނިމޭ ކަމަށްވާނަމަ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކުރަްއވަން   ސްޕީކަރ  މަސައްކަތް  މި  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ލިބުނަސް  އެކްސްޓެންޝަނެއް  އަސްލުަގއި  ދެން 

ބޭނުންފުޅުވާ ޮގތާއި އަދި އަޅުަގނޑަށް މި ްގރިޑުން ދޭހަވާ އެްއޗަކީ ހަމަ ވަރަށް ައވަހަށް ކުރަންޖެހޭކަމެއް ޮގތަށް.  

މި އަޅުަގނޑުމެން  ނުފުދޭވަރުެގ  ދެން  ވެސް  ހޯދާ  މަޢުލޫމާތު  ވެސް  ފުޅާކޮށް  ވަރަށް  މިއީ  ހޯދަންޏާ  މަޢުލޫމާތު  އަށް 

ވެސް   މެންބަރުން  ކޮމިޓީ  މި  ވެސް،  މެންބަރުން  ހަަމ  އަޅުަގނޑުމެން  އަދި  މިހިރީ.  މީަގއި  ކަންތައްތަކެއް 

ތް ކަންތައް ވެސް އެބަ ހުރި ކަމަށް ފާހަަގކުރެްއވީ އަދި މީަގއި މިހިރަ ކަންކަމުެގ އިތުރުން ެވސް މި ޕޭޕަރަގއި ނެ

އަޅުަގނޑުމެން ސާފުކުރަންޖެހޭ ނުވަތަ އަޅުަގނޑުމެން މީަގިއ ހިމަނަންޖެހޭ. އެހެންވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުަގނޑަށް  

އުސޫލުން   ޢާއްމު  ކުރީަގއި  ބުނާހެން  އެއްކަލަ   ހަމަ  ވެސް  އަނެއްކާ  ހަމަ  އެއީ  ހޯދުން  މަޢުލޫމާތުތައް  ހީވަނީ 

މެން ބާްއވާ ކޮމިޓީައކަށް މުައއްސަސާތަްއ ެގނެސްެގން މަޢުލޫމާތު ހޯދާހެން ހޯދަން ވެއްޖެއްޔާ ހަމަ ވަރަށް  އަޅުަގނޑު

ފެންނަން  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ވީނޫންތޯއޭ  އަޅުަގނޑުމެން  ބަދަލުަގިއ  ޭއެގ  ކަމަކަށްވެދާނެ.  ދެމިެގންދާވަރު  ބޮޑަށް 

ލާމަރުކަޒީ މިހާތަނަށް  ހުރި  ފާހަަގވެފައި  އެހެނިހެން މިހާތަނަށް  ބައިވެރިވާ  ައޅުަގނޑުމެން  އަދި  ާއއި  ކޮިމޓީ   

ކޮމިޓީތަކަށް އެކި މުައއްސަސާތަކުެގ ބޭފުޅުން ވަޑައިެގން ެވސް އެބަހުރި ވަރަށްިގނަ ހަމަ ވަރަށް ިގނަ ކަންކަމުަގިއ  

ރެކޮމަންޑޭޝަންސްތަކެ ބަެއއް  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ބިނާކޮށް  ެއކަންކަމަށް  މަޢުލޫމާތުތައް.  ރިޕޯޓެއްެގ  ދެއްވާފަިއ  އް 

ސިފައިަގއި ހަދަންވީ ނޫންތޯއޭ. ދެން އަޅުަގނޑުމެން ވީހާ ެވސް ބޮޑަށް މީތި އަޅުަގނޑުމެންެގ ވޯކްލޯޑު މި ދެންނެވީ 

މުއައްސަސާތަކަށް ދޭ ވަުގތު ކުޑަކުރުމަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑުމެން ވީ ނޫންތޯއޭ ހަމައެކަނި ސީދާ ކައުންސިލުތަކާ ުގޅޭ  

މާލެ ސިޓީ އާއި އަދި އެލް.ޖީ.އޭ މެދުވެރިކޮށް ރަށްރަށުަގއި ދިމާވާ ދަތިތައް އޮޅުންފިލުވަން    ކަންކަން ނެުގމަށް ޓަކައި

ސިފައެއްަގއި   ރަސްމީ  އަޅުަގނޑުެމން  ބޭނުން  އަހާލަން  އިދާރީމޭޒުން  އަސްލުަގއި  އަޅުަގނޑު  ދެން  ކަންކުރަން.  އެ 

މާދަމާ   ުގޅަިއެގން  ޮގތެއްަގއި  ނުރަސްމީ  އަޅުަގނޑުމެން  އެލް.ޖީ.ޭއއާ  ބަދަލުަގއި  ކައުންސިލާއި  ސިޓީ  މާލެ 

 ބައްދަލުކުރެވިދާނެތޯ މާދަމާ ހަވީރު ަގޑީަގއި ނަމަވެސް ނުވަތަ މާދަމާ ކޮންމެވެސް ަގޑިއެްއަގއި.  

 

 ވުން: ވާހަކަދެއްކެ އިދާރީމޭޒުން 
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 އާދެ! ރަސްމީ ަގޑި މީޓިންގ ބާއްވާފައި ދޯ އެކަމަކު.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! 

 

 ވުން: ވާހަކަދެއްކެ މޭޒުން އިދާރީ

 އާދެ! ބޭްއވޭނެ ހަމަ އެޮގތަށް ވެސް.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟ ކީކޭތޯ

 

 ވުން: ވާހަކަދެއްކެ އިދާރީމޭޒުން 

މަންޑޫ ނޫނީ ޓިއުސްޑޭަގއި ެވސް... ޚާއްޞަ ހާލަތެއްވީމާ އެއް ދުވަހުެގ ނޯޓިސްާއއެކު ވެސް ބޭްއވޭ ޮގތަށް މިހާރު 

 އޮތީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ދެން މާދަމާ ނޫނިއްޔާ ދެން އޭެގ އަނެއްދުވަހަށް ހަދާނީ. ؟ ބޭއްވޭ ޮގތަށް ދެއްތޯ އޮތީ

 

 ވުން: ވާހަކަދެއްކެ އިދާރީމޭޒުން 

 އާދެ!

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ސަރުކާރުން މި   ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ދެން  ސާފުކޮށްފައި  ކަންތަކެއް  ފަރާތުން ސާފުކުރަންޖެހޭ  ދެ  އެ  ހަދާފައި 

 ހުށަހަޅުއްވާ ޕެކޭޖު ތެރޭަގއި ހުރި ކަންކަމުެގ ތެރޭަގއި ެއކަންކަމާއި އަޅުަގނޑުމެންެގ ލަފަެއއް ދެވޭނެ ނޫންތޯ. 
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 ވުން: ވާހަކަދެއްކެ އިދާރީމޭޒުން 

އް ކަނޑައަޅުްއވާފައި ރަސްމީކޮށް އެ ލެޓްރ އެ ަގޑިއަކަށް ފޮނުވާލާފައި ެއކަހަލަ ޮގތެއް ހަދާލާފައި ދެން  އާދެ! ަގޑިއެ 

 ހަމަ ރަސްމީކޮށް މީޓިންގ ބާއްވާލެވޭނެ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟ އެހެންވީމާ، ެއއްދުވަސް ނުލިބޭނެ ނޫންތޯ މާދަމާ ބާއްވަންޏާ

 

 ން: ވުވާހަކަދެއްކެ އިދާރީމޭޒުން 

 ؟ މާދަމާއިން މާދަމާއަށް ދެއްތޯ އެއީ

 

 : ވާހަކަދެްއކެވުން ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ އުތުރު މައްޗަންޮގޅި

 ؟ އަޅުަގނޑު ހަމަ އެްއޗެއް ސާފުކޮށްލަންތޯ؟ މާދަމާ އިން މާދަމާ ވެއްޖެއްޔަކާ ނުވާނެ ދެއްތޯ ެއއްދުވަހެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! ރަޝީދު ވިދާޅުވޭ.  

 

 : ވާހަކަދެްއކެވުން ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ އުތުރު މައްޗަންޮގޅި

މިހާރު   ވެސް  ބޭފުޅުންނަށް  ހުރިހާ  މުހިންމުކަން  މީެގ  މާދަމާ  ލިޔެކިއުމުން  ައޅުަގނޑުމެން  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް 

އެނިގލައްވާނެ. ހުރިހާ މުއަްއސަސާއަކަށް ެވސް އަދި ަވކިތަނެއް ނޫން ހަމަ ސިޓީ ކައުންސިލު ވެސް އެލް.ޖީ.އޭއަށް  

މުހިންމު މިކަުމެގ  ވެސް  މިނިސްޓްރީއަށް  އަދި  އެނިގލަްއވާނެ  ވެސް  ހަމަ  ވެސް  އެންމެންނަށް  ކަން 

ެވސް  ވީހާ  ައޅުަގނޑުމެން  ބޮޑަށް  ަވުގތަކަށްވުރެ  ދުަވހެއް  ކޮންމެހެނެއް  އެހެންވީމާ،  ދެއްތޯ.  ކުރަންޖެހޭކަމެއްކަން 

މާދަމާ  ބޮޑަކަށް އެ ބޭނުންވާ ކަންތަްއތަކުެގ އިންފޮމޭޝަންސް އެ ބޭފުޅުންނަށް ފޮނުވާލާފައި ވަުގތު އަޅުަގނޑުމެންނަށް  

އަޅުަގނޑުމެންނަށް   ވިޔަސް  ހަވީރު  ނޫނިއްޔާމުން  ެވސް  މާދަމާރޭ  ހަމަ  ނެތް  މައްސަލަެއްއ  ނަމަވެސް،  ރޭ 

ބައްދަލުކުރެވޭނެ އެންމެ އަވަހަށް ބައްދަލުކުރެވޭ ބަޔަކާ ެއްއކޮށް ބައްދަލުކުރާނީ. ދެން ނުވެއްޖެއްޔާމުން ދެން އޮންނަ 

ބަ ނަމަވެސް  ހެނދުނު  އަނެއްދުވަހު  ެއ  ބަޔަކަށް  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ބަލާނީ.  ރޭވޭތޯ  ޮގތަކަށް  ކަހަލަ  އްދަލުކުރެވޭ 
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ބޭފުޅުން ވެސް   ހަމަ ރެޑީވާނެ ކަންނޭނެގ އެ  ބޭފުޅުން ވެސް  ހަމަ އެ  ހުރިހާ އިންފޮމޭޝަނެއް ދެއްަވއިފިއްޔާމުން 

އިންފޮމޭޝަންސްތަ ހުރި  ބޭފުޅުންެގ  އެ  ނުހުންނާނެ.  އިންފޮމޭޝަންސްތަކެއް  މާިގނަ  ކޮންމެޮގތެއް  ހޯދަންޖެހޭ  ކެއް 

މާދަމާ   ފެންނަނީ  އަޅުަގނޑަށް  އެހެންވީމާ،  އެދޭނީ.  އަޅުަގނޑުމެން  ވާހަކައަކީ  ހުށަހަޅާނީ.  ބޭފުޅުން  އެ  ވިޔަސް 

ވިޔަސް   ބުނެެގން  ުގޅާލާފައި  ހަމަ  ނުލާ  އެއްދުވަހެއް  ކޮންމެހެން  ަވުގތުކޮޅު  އެ  ައވަހަކަށް  ވެސް  ވީހާ  އެޮގތަށް 

ނަ މާދަމާއަށް  ނޫނީ  ިމ މާދަމާއަށް  ހިޔެއްނުވޭ  ައޅުަގނޑަށް  އެހެންނޫނިއްޔާ  ކަންނޭނެގ.  ބެލުން  އެކަންވޭތޯ  މަވެސް 

 ހަފްތާަގއި ނިމޭނެހެނެއް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކުރިއަށްެގންދަންީވ   އެކަން  އެޮގތަށް  އާޝިޔާ  ވަންޏާ  ކަމަށް  ދެބަސްނުވާ  ެއކަމާ  ބޭފުޅަކު  އެްއވެސް  އެހެންވީމާ، 

 ؟ ޝިޔާ ެއބަ އިންނެވިންތައާ؟ ނޫންތޯ. އާޝިޔާ

 

 ވުން: ވާހަކަދެއްކެ އިދާރީމޭޒުން 

މާދަމާ އިން މާދަމާއަށް އެއްވެސް ިއޝޫެއއް ނެތް  ފިލްޒާ ވިދާޅުވީ  ުގޅާލީ.  މި  ފިލްޒާއަށް  އާދެ! އާދެ! އަޅުަގނޑު 

ކަމަށް  ނެތް  އިޝޫެއއް  އެްއވެސް  ހާޒިރުކުރުމުެގ  ެވސް  ލިޔެެގން  ނޯޓިސް  މާދަމާއަށް  މާދަމާއިން  މިހާރު.  ކަމަށް 

 ފިލްޒާއަށް ދެންމެ އަޅުަގނޑު މި ުގޅާލީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟އެހެންވީމާ، ެއކަންވާނެ ދެއްތޯ މާދަމާ

 

 ވުން: ވާހަކަދެއްކެ އިދާރީމޭޒުން 

 އާދެ! އާދެ! ވާނެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟ އެހެންވީމާ، މާދަމާ ހެނދުނު ފޮނުވާލެވޭނެ ދޯ
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 ވުން: ވާހަކަދެއްކެ އިދާރީމޭޒުން 

 އާދެ! ފޮނުވާލެވޭނެ.  

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

 މިހާރު އެ ލޯކަލް ގަވަމަންޓް ޮއތޯރިޓީ އާއި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލަށް.

 

 ވުން: ވާހަކަދެއްކެ އިދާރީމޭޒުން 

 ؟ދެތަނަށް ވެސް މާދަމާ ދެއްތޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ހާރު އަޅުަގނޑު މިދެންނެިވ  ދެން އަދި އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގިއ އަޅުަގނޑު ޙިސާން އެ ވިދާޅުވި އެްއޗަކަށް. ޙިސާން، މި

އަޅުަގނޑުމެން  ހަމަ  ވާހަކަ  ދޫކުރުުމެގ  ބިން  ެއއްކަލަ  ރަށްރަށުެގ  ފަޅު  ދަނޑުެވރިކަމާއި  މިސާލަކަށް  އެްއޗަކީ 

 ؟މިނިސްޓްރީ ެގނައިމަ ހަމަ އެްއކަލަހެން އޮންނަ އުސޫލުތަކުެގ ވާހަކަެއއް ނޫންތޯ އެ ބޭފުޅުން ދައްކަވާނީ

 

 :ވާހަކަދެްއކެވުން ޙުސައިން ޙިސާން ބަރުމެން ދާއިރާެގ ތުޅާދޫ

 އާދެ! 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ބޭފުޅުންނާ  އެ  ހާލަތުަގއި  މި  އަދި  ނޫންތޯ  ދޭން  ރެކޮމަންޑޭޝަނެއް  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެހެންވީމާ،  ޙިސާން. 

މަޝްވަރާނުކުރިއަސް މި ދެންނެވީ މިހާތަނަށް މަޖިލީހުަގއި ކިތަންމެ ކޮމިޓީއެއް އަދި ކިތަންމެ ފަހަރަކު އެ ބޭފުޅުންނާ  

 ؟ ރި ވާހަކަެއއް ނޫންތޯ އެއީއެކީަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެކެވިފައި ހު

 

 :ވާހަކަދެްއކެވުން ޙުސައިން ޙިސާން މެންބަރު ދާއިރާެގ ތުޅާދޫ

ރެކޮމަންޑުކުރެވޭނެ   އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ތެރޭަގއި  ރެކޮމަންޑޭޝަންެގ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ދެއްތޯ  ރަނަގޅުވާނެ  އާދެ! 

 ކަންތައްތައް. ސޯ އައި ތިންކް އިޓްސް ޯއކޭ.  
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެލް.ޖީ. އަޅުަގނޑުމެން  ދެންނެވީ  ިމ  އޮޅުންފިލުވަންވެެގން  ެއކަން  އެހެންވީާމ،  އަހަނީ އާނ!  މި  ޭއަގިއ 

ކޮބަިއތޯ ދަތިތަކަކީ  ހުރި  ދަނޑިަވޅުަގއި  މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ؟ ކައުންސިލުތަކަށް  އޮޅުންފިލުާވފައި  ދަތިތައް  އެ 

 ރެކޮމަންޑޭޝަންސް ހެދޭނެ ނޫންތޯއޭ އަދި އިތުރު މިނިސްޓްރީތަކާ އެްއކޮށް މާފުޅާކޮށް މިވާހަކަ ނުދެއްކެވުނަސް.  

 

 :ވާހަކަދެްއކެވުން ޙުސައިން ޙިސާން މެންބަރު ދާއިރާެގ ތުޅާދޫ

ކަންތައްތަްއ   ބޭނުންވާ  އޮންނަން  ތެރޭަގއި  ރެކޮމަންޑޭޝަންސްެގ  އެ  އާދެ!  އަސްލު  އަޅުަގނޑަށް  ހެދޭނެ.  އާދެ! 

ެއޮގތަށް   ރަނަގޅު  އެންމެ  އަޅުަގނޑަށް  އެހެންވީމާ،  އޯކޭ.  ބީ  ވިލް  ވޯކް  އަވަރ  ތިންކް  އައި  ހިމެނެނިކޮށް 

   ކުރިއަށްެގންދަން ހަމަ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އާދެ! އެހެންވީމާ، މާދަމާއިން މާދަމާއަށް އަޅުަގނޑުމެން ލޯކަލް ަގވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއާ ައދި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލާ 

އަޅުަގނޑުމެން   ޮއތޯރިޓީއަށް  ަގވަރމަންޓު  ލޯކަލް  ލިޔުްއާވއިރުަގއި  ސިޓީެއއް  އާޝިޔާ  ދެން  ބައްދަލުކުރަން. 

 ހާލަތުަގއި ކައުންސިލުތަކުެގ ލާމަރުކަޒީ ުއސޫލުން ކަންކަން ހިންުގމުަގިއ ހުރި ދަތިތަކަކީ ކޮބައިތޯ  ފާހަަގކުރާނީ މި

އާއި އަޅުަގނޑު އަދި ެއއްފަހަރު ސަރުކާރުން ރާވާ ހަރަކާތްތަކުަގއި ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުެގ ކަންކަން ހިންުގމުެގ އުސޫލު  

ންކަން ނިޒާމު ހިނާގނެ އުސޫލުތަކެްއެގ ލަފާ ސަރުކާރަށް ދިނުން. ކަށަވަރުވާކަން ޔަޤީންކުރުން. ސަރުކާރުން ހިންާގ ކަ

ދެން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މިއީ ސަރުކާރުން ހުށަހަޅުއްވާ ޕެކޭޖުތަކުަގއި ެވސް އެހުރި ކަންކަމުެގ ތެރޭަގއި އެކަންކަން 

މިހާލަތުން ރާއްޖެ  އަޅުަގނޑުމެން  އަދި  ހިއްސާކުރެވޭތޯ  ކައުންސިލުތަކާ  ވަރަކަށް  ޓަކަިއ  އެްއވެސް  އަރަިއަގތުމަށް   

ކިހިނެއްތޯ އޮތީ  ބަިއވެރިވުން  ކައުންސިލުތަކުެގ  މަސަްއކަތުަގއި  ކައުންސިލުތަކާ  ؟ ކުރެވޭ  ެއކަށީެގންވާ،  ކައުންސިލާ 

ައޅުަގނޑުމެން   ކަންނޭނެގ  އޮޅުންފިލުވުން  މިކަންކަން  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  މުޢާމަލާތްކުރެވޭތޯ  ޮގތަށް  އެކަށީެގންވާ 

 ؟ ފޮނުވާ ސިޓީަގިއ އޮންނަންވީ. އެހެންނޫންތޯ ޙިސާންއެލް.ޖީ.ޭއއަށް 

 

 :ވާހަކަދެްއކެވުން ޙުސައިން ޙިސާން މެންބަރު ދާއިރާެގ ތުޅާދޫ

 އާދެ! އާދެ!  
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވާހަކަ ލޯކަލް  މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލަށް އަޅުަގނޑުމެން ފޮނުވާ ސިޓީަގއި މިއޮތީ ހަމަ ޚާއްޞަކޮށް ލޯކަލް މާރުކޭޓުެގ  

ދިން   ކުއްޔަށް  ސަރުކާރުން  ލުޔެއްދިނުން.  ކުލީެގ  ފަރާތްތަކަށް  ވިޔަފާރިކުރާ  ޮގޅިތަކުަގއި ސީދާ  މާރުކޭޓު  މާރުކޭޓު، 

ޒަމާނީ  ރަނަގޅުކޮށް  ހާލަތު  މާރުކޭޓު  މަޝްވަރާކުރުން.  ުގޅޭ  އެކަމާ  ސިޓީާއއިެއކު  މާލެ  ެއޮގތުން  ފަރާތްތަކަށް، 

އެޅުމާ  މާރުކޭޓު  ސިޓީ ދަތުރުވެރިންެގ  އަޅުަގނޑުމެން  ޮގތުން  ބެހޭ  ކަންކަމާ  މާރުކޭޓުެގ  އެހެންވީމާ،  ޮގތުން.  ުގޅޭ   

 ކައުންސިލުން ވާހަކަދައްކާނީ. އެހެންވީމާ، ެއޮގތަށް... 

 

 ޙިސާން ޙުސައިން ވާހަކަދެްއކެވުން:ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ެއއް އަޅުަގނޑުެމން މި ކޮމިޓީން ފޮނުވާފަ. އަޅުަގނޑުމެން ކުރިން ވެސް އިންނާނެ ދެއްތޯ މާރުކޭޓާ ުގޅޭޮގތުން ސިޓީ

ބައްދަލުކޮށްލުން   މިހާރު  ދެން  ތިންކް  ހައި  ސޯ  ދެއްތޯ.  ވާހަކަ  ކުރިއަށްދާ  އޮތީ  ދެއްވާފަިއ  ޖަވާބު  ބޭފުޅުން  އެ 

 ރަނަގޅުވާނެހެން.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެްއކަލަ   އޮތީ  މި  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ަމއްސަލަިއަގއި  މި  ކުރަންޖެހޭ  މީަގއި  ހާލަތެއްަގއި  ކުއްލި  ތަންކޮޅެއް 

ކަންތަކެްއެގ ވާހަކައެއް ނޫންތޯ މި އޮތީ. އެއްކަލަ ކުރީަގއި ވެއްޖެއްޔާ ލޯކަލް، މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ެގންުގޅުނީ  

 ؟ ހަމަ ކޮންމެވެސްވަރެްއެގ ދިުގ މުއްދަތެއްަގއި ޕްލޭނެއް ނޫންތޯ ެގންުގޅުނީ

 

 :ވާހަކަދެްއކެވުން ޙުސައިން ންޙިސާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ތުޅާދޫ

އާދެ! އެ ބޭފުޅުން އެކަމަކު ިމހާރު މާރުކޭޓު ޮގޅިތައް ކުއްޔަށްދީ ވެސް ނިމިއްޖެހެން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ. ސޯ ައިއ  

 މީން އަޅުަގނޑުމެން ދެން ބޭނުންވާނެ ސްޓެޕަށް ދެވޭނެ މިހާރު. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟ އެހެންވީމާ، ސިޓީގައި ލިޔުްއާވލެއްވޭނެ ދެއްތޯ ލޯކަލް މާރުކޭޓާއި ުގޅޭ ޮގތުން
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 ވުން: ވާހަކަދެއްކެ އިދާރީމޭޒުން 

 އާދެ! 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޓަކައި.   މަޝްވަރާކުރުމަށް  ޮގތުން  ބެހޭ  ހިފޭނެޮގތަކާ  ޮގތަކަށް  ލުއިފަސޭހަ  ބޭނުން  މާރުކޭޓުެގ  ލޯކަލް  ހާލަތުަގއި  މި 

 ؟ ހެންވީމާ، އެ ދެ ސިޓީ ޑްރާފްޓުކޮށްލެވޭނެ ދެއްތޯއެ

 

 ވުން: ވާހަކަދެއްކެ އިދާރީމޭޒުން 

 އާދެ!

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާޝިޔާ ކެނޑިކެނޑިެގން އަންނަނީ ވަރަށް.؟ ކީކޭތޯ

 

 ވުން: ވާހަކަދެއްކެ އިދާރީމޭޒުން 

ވަރަށް   އިންފޯމްކޮށްލެވިއްޖެްއޔާ  ޮގތަކުން  ކޮންމެވެސް  މެންބަރުންނަށް  އަންއޮފިޝަލީ  މިރޭ  ދެންނެވީ  އަޅުަގނޑު 

ހީވަނީ   ައޅުަގނޑަށް  ރީޗްާވއިރު  ބޭފުޅުންނަށް  ެއ  ލިޔެފައި  އަޅުަގނޑު  ލެޓަރ  މާދަމާ  ެއީއ  ރެޑީވެލަން.  ފަސޭހަވާނެ 

 ހުންނާނީ ތަންކޮޅެއް ލަސްވެފައި ކަންނޭނެގ.  

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:ރި

 އާނ! 

 

 : ވާހަކަދެްއކެވުން ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ އުތުރު މައްޗަންޮގޅި

އަޅުަގނޑުމެން   ދެއްތޯ،  މެދުވެރިކޮށް  އެޕްލިކޭޝަން  މި  ޓީމް،  ބައްދަލުކުރަނީ  ކައުންސިލާ  ސިޓީ  އަޅުަގނޑުމެން 

 ބައްދަލުކުރާ ޮގތަށް.  
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 ވުން: ވާހަކަދެއްކެ އިދާރީމޭޒުން 

 އާދެ!

 

 : ވާހަކަދެްއކެވުން ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ އުތުރު މައްޗަންޮގޅި

އެހެންވީމާ، ެއ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރާއިރު ތި ވިދާޅުވާހެން އަޅުަގނޑުމެންެގ ސަރުކާރުެގ އެންމެބޮޑު  ؟ އެހެން ދެއްތޯ

ރޯދަ އޮތީ  މި  ބަންދުކުރެވިފަިއ  ކަންބޮޑުވުމަކަށް  ވެސް  އެތަން  ބެހޭޮގތުން  މިކަމާ  ޖެހުނީމާ  ައއިސް  ވެސް  މަސް   

ސް ނުކުރެިވ. ެއހެންވީމާ، އެއީ ކަންނޭނެގ ެއންމެ ކަންބޮޑުވުމަކަށްވެފައި  އަދިވެސް އޮތްޮގތަށް އޮތީ ބަޔަކާ ހަވާލު ވެ

ެވސް  ކުރިން  ކައުންސިލު  ސިޓީ  މާލެ  ކަންތައްތައް.  ކައުންސިލުެގ  ސިޓީ  މާލެ  ކަންތައްތައް.  މާރުކޭޓުެގ  އޮތީ  އެ 

ހާލަތަށް އެ  މިހާރު  ނަމަވެސް  ެގނެވިފަ.  ެވސް  ފަހަރު  ކުރީ  ޮއތީ  އެ  ެގއްސަ  ެވސް    އަޅުަގނޑުމެން  ތަން  އެ 

ބަންދުކުރެވި އެތައް ބަޔަކު ދަތި ހާލުގައި، އެކަމަށް ބަލާފަިއ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ތި... ޭއރުން ދެން ތި ސްޓޭޑީވާނެ 

 ނުންތޯ ތި ބޭފުޅުން... 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

ކޮށްެގން ބައްދަލުކުރާނަންބާއޭ  އަޅުަގނޑު ހިތަށްއަރަނީ މުޅި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލާއި އަޅުަގނޑުމެން މި ޓީމް ބޭނުން

ހުރި   ނިންމާފައި  ކައުންސިލުން  މިހާރު  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  މޭޔަރަށް  އެކީަގިއ،  މޭޔަރާ  ހަމައެކަނި  ނުވަތަ 

ނިންމުންތަކަށް ވަރަށް ތަރޯާވނެ ކަންނޭނެގ މޭޔަރު. އެ ބޭފުޅާއަށް ކަންނޭނެގ އެނިގވަޑައިަގންނަވަނީ. އެހެންވީމާ،  

ބައްދަލުކުރާނީތޯ. އެހެންނޫންވެއްޖިއްޔާ ައދި ޓެކްނިކަލް ބައިވަރު މައްސަލަތަކާ ވެސް އުނދަޫގތަކާ  ހަމައެކަނި މޭޔަރާ  

 ވެސް ދިމާވެދާނެ ކަންނޭނެގ މުޅި ކައުންސިލު ހުރިހާ ބޭފުޅުންނާ އަޅުަގނޑުމެން ބައްދަލުކުރަންޏާ. 

 

 ކަދެްއކެވުން: ވާހަ  މުޙައްމަދު ރަޝީދުމައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ތިއީ ެވސް ައސްލު ރަނަގޅު ޮގތެއް އިނޭގތޯ ވަޙީދު އަޅުަގނޑަށް. އަސްލު ތިއަށް ވެސް ތާއީދުކުރެޭވ ނަމަވެސް ިމ  

ކުރެވިފައި   ޔައުމިއްޔާ  އެ  ދޭއިރު  ޑީޓެއިލެއް  އޭެގ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މާދަމާ  ބައްދަލުުވމުަގއި  ފެނޭ  އަޅުަގނޑަށް 

ފުރިހަމަ ތަފްސީލު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެވިފަ. މިހާރު އެ ޮގޅިތައް ނިންމާފައި ދީފައި ނިންމާފައި އޮތް ނިންމުންތަކުެގ  

އެއްޗެހިތައް   ހުރި  ދީފައި  އަޅުއްވާފަިއ  އެާއއެްއކޮށް  ނިންމާފައި  ވަކިޮގތަކަށް  ނިންމުމުަގއި  އެ  އާއި  ކިހިނެތްތޯ  ހުރީ 

)ރެކޯ އިނޭގތޯ.  ކަމެއް  ހުރި  މަްއސަލަތަކެއް  ބައިވަރު  ވަރަށް  ވިދާޅުވާ މިހާރު  މެންބަރު  ނުސާފުކަމުން  ައޑު  ޑިންެގ 
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އެްއޗެއް ސާފެއް ނުވޭ( ...ތިަމންނަމެންނަށް ނޭނިގއޭ އޮތީ ކައުންސިލުން ނިންމާފައި އޮތް ނިންމުމަކަށް ނޫނޭ ކަން  

ރާ  ނިންމާފައި ވެސް އެ އޮތީ. ދެން އަނެއްކާ ަވކިން ައޅުަގނޑުމެން އަނެއްކާ މަޖިލީހުން ބަްއދަލުކުރަން ވަކިން މޭޔަ 

ދެއްތޯ. ބައްދަލުކުރީމަ އަނެްއކާ އެކަން އެނިގ ނޫނީ ކަމެއް ވެއްޖިއްޔާމުން އެހިސާބުން ފެށިެގން އަނެްއކާ ވެސް ހަމަ  

މެންބަރު   ނުސާފުކަމުން  ައޑު  )ރެކޯޑިންެގ  އަންނާނެ...  އެނބުރި  ހަމަ  ވެސް  މީހުން  ދެންތިބި  ދިމާލަށް  މަޖިލީހާ 

 ޓީއާ ބައްދަލުކުރުން ކަންނޭނެގ. ެއއީ އަޅުަގނޑަށް ފެންނަ ޮގތަކީ.ވިދާޅުވާ އެްއޗެއް ސާފެއް ނުޭވ( މާލެ ސި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޙިސާން ކިހިނެއްތޯ ފެނިލައްަވނީ. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙުސައިން ޙިސާން މެންބަރު ދާއިރާެގ ތުޅާދޫ

އެކަނި   މޭޔަރާ  އަޅުަގނޑުމެން  ފަހަރުަގއި  ހީވަނީ  ވެސް  ޭއެގން  އަޅުަގނޑަށް  މައްސަލަތަކެއް  އިތުރު  ބައްދަލުކުރީމަ 

ނުކުމެދާނެހެން. ދެން އަޅުަގނޑުމެން މަދުކޮށްލަން ބޭފުޅުން ބޭނުމިއްޔާ ކިހިނެއްތޯ ވާނީ ޭމޔަރ، ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ ދެން 

ތި ހަވާލުެވ  ކަންތަކާ  ޮގޅިތަކުެގ  މާރުކޭޓް  ޮގތުން  ހުންނަ  ކޮށްފަިއ  އެސައިން  މަސައްކަތްތަްއ  ބޭފުޅުންެގ  އްބަވާ  އެ 

 ކައުންސިލުެގ މެންބަރުންނާ އެއްކޮށް ބައްދަލުކޮށްލަން. 

 

 ކަދެްއކެވުން: ވާހަ  މުޙައްމަދު ރަޝީދުމައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 އަދި އިންނާނެ ކޮމިޓީެއއް ކަންނޭނެގ. މާރުކޭޓު ކޮމިޓީައކާ. އޭރުން މާ ރަނަގޅުވާނެ ކަންނޭނެގ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ. 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

ދަންނަާވ   މި  އެކަމަކު  ނޫން.  ބޭނުންނުވަނީކީ  ބައްދަލުކުރުމަކަށް  ކައުންސިލާ  ކޮންމެހެން  ެވސް  ައޅުަގނޑު  އަސްލު 

އެްއޗަކީ ކައުންސިލުެގ ނިންުމންތައް ތަންފީޛުކުރާ ފަރާތަކީ މޭޔަރުތާ ކޮންމެ ޮގތެއް ވިޔަސް. ހަމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ޔައުމި ޮގތުން.  ހަމަ  ާގނޫނީ  ހުންނަނީ  މި  މޭޔަރު  ކުރަންތާ  ތަންފީޛު  ނިންމުންތައް  ނިންމާ  ބައްދަލުވުންތަކުން  އްޔާ 

ޑެޕިުއޓީ  ފާހަަގކުރެްއވިހެން  އެ  ޙިސާން  ދެންމެަގއި  ތާއީދުކުރެވޭ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ެވސް  އަޅުަގނޑަށް  އަސްލު  ދެން 

ވަ  ބަލަހައްޓަނަށް  ކަންކަން  މާރުކޭޓުެގ  ެއ  އަދި  ބޭފުޅަކާ  މޭޔަރާއި  އެ  ހުންނަނަމަ  އެސައިންކޮށްފަިއ  ބޭފުޅަކު  ކި 

އެކީަގިއ ބައްދަލުކުރީމަ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ތަންކޮޅެްއ ފަސޭހަވާނެހެން މި ދިމާވާ މަްއސަލަތަކާ ެއއްޗެހި ތަންކޮޅެްއ 
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ައޅު ދެންނެވީ.  މި  ހާލަތުން  އޮތް  ޖެހިފައި  މަސައްކަތްކުރަން  މިއަދު  އަޅުަގނޑުމެން  ހަމަ ކުޑަވާނެހެން.  ަގނޑުމެން 

އިދާރީ   ބައިވެރިވަންޏާ  މުަވއްޒަފުން  އިދާރީ  ހަމަ  ރަނަގޅީ  ވެސް  އަޅުަގނޑަށް  ކުރާނަމަ  ރޫމްަގއި  ކޮމިޓީ  އެްއކަލަ 

މަދު   މިއޮތް  ލިބިފައި  ކުރަން  މިކަން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އަދި  ހާލަތުަގއި  މިހާރު  ެގންނަން.  ވެސް  މުވަްއޒަފުން 

 މިހެން މިދެންނެވީ.  ވަުގތުކޮޅަށް ބަލާފައި ައޅުަގނޑު 

 

  ކަދެްއކެވުން: ވާހަ  މުޙައްމަދު ރަޝީދުމައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަންތޯ އެހެންވެއްޖިއްޔާ މިޮގތަށް، މާދަމާ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރުން. އޭރު މާލެ ސިޓީ 

ޔަރާިއ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރާ އަދި މާރުކޭޓް ކޮމިޓީއާ އަޅުަގނޑުމެން  ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރާއިރު ާމލެ ސިޓީ ކައުންސިލު މޭ

 ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީ ބައްދަލުކުރާޮގތަށް.  

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

 ހުށަހެޅުން ދެއްތޯ. 

 

 ކަދެްއކެވުން: ވާހަ  މުޙައްމަދު ރަޝީދުމައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 އާދެ!

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙުސައިން ޙިސާން މެންބަރު ދާއިރާެގ ތުޅާދޫ

 އަޅުަގނޑަށް ވަރަށް ކެނޑިފަިއ އައީ އަޑު. ސޮރީ ކްލިއަރެއްއ ނުވި ހުށަހެޅުމެއް. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު އެ ހުށަހެޅުއްވީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުެގ މޭޔަރާއި އަދި ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރާ  

 އަދި މާރުކޭޓުެގ ކަންކަން ބަލަހައްޓަވާ އެ މަސައްކަތާއި ހަާވލުވެަވޑަިއެގން ހުންނެވި ބޭފުޅަކާ. 

 

 ކަދެްއކެވުން: ވާހަ  ދުމުޙައްމަދު ރަޝީމައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 ނޫން، ނޫން. މާރުކޭޓް ކޮމިޓީެއއް އޮންނާނެ އިނޭގތޯ އެތާ.  
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 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

 މާރުކޭޓް ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރަން.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙުސައިން ޙިސާން މެންބަރު ދާއިރާެގ ތުޅާދޫ

ެވސް  ކޮމިޓީަގިއ  އެ  ކިހިނެއްތޯާވނީ  ވިދާޅުވިހެން  އެ  ވެސް  ވަޙީދު  އަޅުަގނޑުމެން  ބައްދަލުނުކޮށް  ކޮމިޓީއާ  އަނެއް 

ދެ   ިވޔަސް  މެންބަރެއް  ެއއް  މެންބަރު  އެ  އެހެންވީމާ،  އިސްކޮށް.  ދެއްތޯ  މެންބަރެއް  ކައުންސިލުެގ  ހުންނާނެތާ 

 ލުކޮށްލުން. މެންބަރެއް ވިޔަސް އެ ބޭފުޅުންނާ އެއްކޮށް ބައްދަ

 

 ކަދެްއކެވުން: ވާހަ  މުޙައްމަދު ރަޝީދުމައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 ކޮމިޓީ މުޤައްރިރަށް ދެއްތޯ. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙުސައިން ޙިސާން މެންބަރު ދާއިރާެގ ތުޅާދޫ

 އާދެ.... 

 

 ކަދެްއކެވުން: ވާހަ  މުޙައްމަދު ރަޝީދުމައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ޭމޔަރާިއ،  މުޤައްރިރާއި،  ކޮމިޓީެގ  އެހެންވީމަ،  ެއޮގތަށް ރަނަގޅުވާނެ.  ެއހެންވެއްޖިްއޔާ  ެއޮގތް.  އާދެ! ރަނަގޅުވާނެ 

އަޅުަގނޑުމެން   މުޤައްރިރާއި،  ކޮމިޓީ  އަދި  ހުށަހެޅުން ޑެޕިއުޓީ  އެ  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  ޮގތަށް.  ބައްދަލުކުރާ 

 އެޮގތަށް ބަދަލުކޮށްލަން. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

 ޙިސާން އެޮގތަށް އެއްބަސްެވަވޑަިއަގންނަވަން ދެއްތޯ.  

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙުސައިން ޙިސާން މެންބަރު ދާއިރާެގ ތުޅާދޫ

 އާދެ! އަޅުަގނޑަށް އޯކޭ.  
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 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

 މީހުން މިވަުގތު މިތިބީ. އަޅުަގނޑަށް ފެންނަ ޮގތުން ވެއްޖިއްޔާ.   3އަޅުަގނޑުމެން 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙުސައިން ޙިސާން މެންބަރު ދާއިރާެގ ތުޅާދޫ

 ނޫނޭ، މުމްތާޒް އެބަ ހުންނެވި އިނޭގތޯ.  

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:   މުމްތާޒް މުޙައްމަދު މެންބަރު އިރާެގދާ ދެކުނު ފުވައްމުލަކު

 މުޤައްރިރު އަޅުަގނޑު އެބަހުރީމޭ އިނޭގތޯ.  

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

 ؟ މުމްތާޒް ތާއީދުކުރަްއވަންތޯ މި ދެކެވެމުންދާ ވާހަކައަށް

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:   މުމްތާޒް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ދެކުނު ފުވައްމުލަކު

 އަޅުަގނޑު ައޑުއަހަން މި ހުންނަނީ އިނޭގތޯ.  

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން ެއޮގތަށް ނިންމައިލާނަން އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، މާދަމާ އަޅުަގނޑުމެން ލޯކަލް ަގވަރމަންޓް  

އޮތޯރިޓީއާ އަދި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުެގ މޭޔަރާއި، ޑެޕިުއޓީ މޭޔަރާ އަދި މި މާރުކޭޓުެގ ކަންކަމުަގއި ހަރަކާތްތެރިާވ  

ދެން ސެކްރެޓޭރިއޭޓުން ވިދާޅުީވ މާދަން ހެނދުނު ސިޓީ ފޮނުވާލަދެްއވާނެ ކަމަށް.    ފަރާތާއި ެއކީަގއި ބައްދަލުކުރަން.

 ދެން ހަމަ ަގޑިއެއް ލިބުނީމަ ައޅުަގނޑުމެން ހަމަ މާދަން ބައްދަލުކުރާނެ ަގޑި ައޅުަގނޑު ސެޓްކުރާނީ ނޫންތޯ މާދަމާ.  

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙުސައިން ޙިސާން މެންބަރު ދާއިރާެގ ތުޅާދޫ

 އާދެ! އޯކޭ. 
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 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

އެހެންނޫންތޯ ވާނީ. އެހެންވީމާ، މާދަމާ އަޅުަގނޑުމެން އެ ބޭފުޅުންެގ ފަރާތުން ޖަވާބެއް ލިބުނުހާ އަވަހަކަށް މާދަމާެގ 

ނޫ ނިންމާލަންވީ  އަޅުަގނޑުމެން  ބައްދަލުވުން  މިރޭެގ  އެހެންވީމާ،  އިނޭގތޯ.  ދޭނަން  ަގޑިެއއް  ންތޯ.  ބައްދަލުވުމުެގ 

 އެްއވެސް އިތުރުކަމެއް އެބައޮތްތޯ އެްއވެސް ބޭފުޅެްއެގ.  

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙުސައިން ޙިސާން މެންބަރު ދާއިރާެގ ތުޅާދޫ

 ނޫން، ނިންމާލަންވީ ދެއްތޯ. ތެންކިއު. 

 

 ކަދެްއކެވުން: ވާހަ  މުޙައްމަދު ރަޝީދުމައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 އާދެ! ރަނަގޅުވާނެ ހަމަ އިނޭގތޯ. 

_________________ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 




