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 { ނަޞީރުދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް  މުލަކު؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކޮމިޓީެގ   `. މެންބަރުންނަށް   19ޕެޓިޝަން  އެންމެ  ވަޑައިެގންނެވި  ކޮމިޓީއަށް  މި  ބައްދަލުވުމަށް  ވަނަ 

ހަމަޖެހިފައި  ެގންދިއުމަށް  ކުރިއަށް  ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީން  މި  މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު  އަޅުަގނޑު 

ކޮިވޑު ަގިއޑްލައި 19-ވަނީ،  އައު  ޢަމަލުކުރަމުން  ުގޅިެގން  ހޮޓާ  އާ  އަދި  ކެފޭ  ރެސްޓޯރެންޓުތަކާއި،  ސަބަބުން  ންެގ 

ހޯދައިދިނުމަށް  ލުޔެއް  ކަންބޮޑުވުންތަކަށް  ުގޅޭ  ދަތިތަކާ  ދިމާވެފަިއވާ  ފަރާތްތަކަށް  ޚިދުމަތްދޭ  ކާބޯތަކެތީެގ  ނުވަތަ 

ައޅުަގނ  ނަމަވެސް،  ވާނީ.  ދިރާސާކޮށްފައި  މީެގކުރިން  އަޅުަގނޑުމެން  ޕެޓިޝަން  ހުށަހެޅިފައިވާ  އެ ޓަކައި  ޑުމެން 

ހޯދުން.   ޖަވާބުތައް  އެ  ސިޓީން  ފޮނުވައި،  ސިޓީ  ފަރާތްތަކަށް  ުގޅުންހުރި  މިކަމާ  ނިންމުމަކީ  އެ  ދުވަހުަގއި 

ވާނީ   ައޅުަގނޑު  ވެސް  ްގރޫޕްަގިއ  ކޮމިޓީެގ  ޕެޓިޝަން  އަޅުަގނޑުމެން  ލިބި  ސިޓީ  އެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

އަޅުަގނޑު މިހާރު  ރިޕޯޓު  ިމ  އެހެންވީމާ،  ކޮވިޑާ  ހިއްސާކޮށްފަ.  މި  ޤައުމުަގއި  ިމއަދު  ުގޅިެގން  ޙާލަތާ  އެ  ެމންެގ 

ުގޅިެގން ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޙާލަތު ވެސް ތަފާތު. އެހެންވީމާ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މި ޕެޓިޝަނުެގ މިވާ ކަންކަމަށް  

މު ވަރަށް  ނިންމާލުން  ޮގތެއް  ބަލައި  ވެސް  ޖަވާބުތައް  ހުރި  ލިބިފައި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކަމަށް ބަލައި،  ހިންމު 

ފުރަތަމަ  އަޅުަގނޑު  އެއާެއއްކޮށް  ހަމަ  މިވަނީ.  ކުރެވިފައި  އެޖެންޑާ  މިއަދުެގ  ޕެޓިޝަން  މި  ދެކޭތީ،  އަޅުަގނޑު 

ކުރިއަށްދާން  ބަޔަށް  އޮތް  ދެން  ބަލާފައި،  ދެކޭޮގތަށް  މެންބަރުން  އިްއޒަތްތެރި  ބަޔަށް  މި  ރެސްޓޯރެންޓުެގ 

 އަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. މުޣުނީވާލަން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ަގސްތުކުރަނީ. އެހެންވީމާ، ފުރުޞަތު ހުޅު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޢަބްދުލްމުޣުނީތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ހިންާގ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޕެޓިޝަންަގއި ފާހަަގކޮށްފައިވާ ަމއިަގނޑު ކަންބޮޑުވުންތަކުެގ    އާދެ! ރެސްޓޯރެންޓު

ަގޑިތަކަށް ެގނެވިފަިއވާ ބަދަލުތަކުެގ ސަބަބުން % ދަށްވުމުން ކޮންމެ ދުވަހެއް ވިކުރާ    80، %70ތެރޭަގއި މިއޮތީ 

ެއކަމަކު އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން    .ފާހަަގކޮށްފައި މިއޮތީ  ދަށްވުން މައިަގނޑު ޮގތެްއަގއި އެ ބޭފުޅުންއައުން، ވިކުރާ  

ިމ   ޤައުމުެގ  ކަމަކީ  ެގނެސްޚަބޭނުންވާ  ބަދަލު  ަގޑިތައް  އެ  ދަނޑިވަޅުަގއި  އަޅާ ،  އްސާސީ  މި  ސަރުކާރުން 

ންތައްތަކަށް  މުޅި ރައްޔިތުންެގ ލާބަޔާއި މަންފާއާއި ނުވަތަ ސަލާމަތަށް ޓަކައި ކުރާ ކަ،  ލަކޮށްފިޔަވަޅުތަކަކީ މުޅި ޖުމު

ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން ެއ އަޅާ ފިޔަވަޅުތައް ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ަގބޫލުކޮށް އެއަށް ޢަަމލުކުރުން އެއީ އަޅުަގނޑު    ވާތީވެ

ަގބޫލުކުރާ ޮގތުަގއި ެއއީ އޮންނަންވާނެ ޮގތް. ެއއީ އެ ބޭފުޅުންނަށް އެކަމުެގ ސަބަބުން ވިކުރާ ދަށްވުމުން އެ ލިބޭ  

ެއކަ ައޅުަގނޑަށް ެގއްލުމަށްވުރެ  ބޮޑުކަން  އިންތިހާއަށް  ެގއްލުން  ލިބޭ  ދައުލަތައް  ދެން  ދޫކޮށްލަިއެގން  ނުކޮށް  ން 
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ލަތު.  ޙާވެސް މިހާރު އޮތް    މުޅި ދުނިޔެ،  ލަތު އަދި މުޅި ޤައުމު އެކަންޏެއް ނޫންޙާޤައުމު މިޮއތް  . އަދި  ފާހަަގކުރެވޭ

އްސާކުރެވޭނެ ޙިކޮމިޓީއާ ައދި މަޖިލީހާ  މި  ކަންބޮޑުވުންތައް  އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ޮގތުަގއި މި ބޭފުޅުންެގ  

ވިޔަސް  މުޅި .  ކުރެވޭނެ،  ކަމުަގއި  ދެކޭޮގތުަގއި  ައޅުަގނޑު  އެކަމަކު  މިއޮތީ.  ކޮށްފައި  ބޭފުޅުން  އެ  އެކަން  ދެން 

  ، ންދާ ފިޔަވަޅުތައް ދައުލަތުެގ ފަރާތުން އަދި ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން މި އަޅަމު  ،ލާއިރުލަކޮށް މި މައްސަލައަށް ބަލާޖުމު

މުޅި   ރައްޔިތުންނަށްއާންއެއީ  ރައްޔިތަ  ،މު  ހުރިހާ  ައޅުަގނޑު    ށް މުޅި  ވާތީވެ  ކަމަކަށް  ކުރާ  މަންފާއާ  ފައިދާއާއި 

ޮގތުަގއި އެ ކަމެްއ ބަދަލުކުރަން އަޅުަގނޑުެގ ރެކޮމަންޑޭޝަނެއް ނޫނީ ެއ ކުރާނެ އިތުރު މަސަްއކަތެްއ   ަގބޫލުކުރާ 

ައޅުަގނޑެއް ކަމަށް  ދެން  އޮތް  ނުކުރެޭވ.  ބަލައިަގނެ  ،  ަގބޫލެއް  އަޅުަގނޑުމެން  ކަންބޮޑުވުންތައް  އެ  ބޭފުޅުންެގ  އެ 

އަދި އިތުރަށް ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދާފައި ކަމުަގިއ ިވޔަސް    މެން ދީ،ދޭންވާ ޖަވާބެއް އަޅުަގނޑުއެއަށް  

ބޭފުޅުންނަ އެ  ކަމެ  ށްމަޢުލޫމާތު  މުހިންމު  އެއީ  ޕެޓިޝަނަށް  ހިއްސާކޮށްލުން  މި  ދެކެން.  ައޅުަގނޑު  ކަމުަގއި  އް 

 ޖަވާބެއް ދެްއވުން ެއއީ ކޮންެމހެން ވެސް މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑު ފާހަަގކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 .އިބްރާހީމް ޝަރީފްމެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ކެލާ ދާއިރާެގ ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިބްރާހީމް ޝަރީފްކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ދަންނަވަން  ވާހަކަ  ތާއީދުކުރާ  ފުރިހަމައަށް  އަޅުަގނޑު  ވާހަކަދެއްކެވުމަށް  މުޣުނީ  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  އަޅުަގނޑު 

 އިނޭގތޯ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.އަޙްމަދު ސަލީމަމެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ، މެންބަރަކު . އިތުރު ޝުކުރިއްޔާ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އަޙްމަދު ސަލީމްހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ބަލާ  އިމީަގ ޢިނާޔަތްތަކާއި އަޅުަގނޑުމެން  ހުރި  ދެއްާވފައި  ސަރުކާރުން  ދިނުމުަގއި  ޖަވާބެއް  ކަންނޭނެގ  ލަންޖެހޭނެ 

ޕެކޭޖު.  ކޮބަިއކަންލުއިތަކަކީ   ެގއްލުންވާތީ ވަކި  ތަކެއް ވިޔަފާރިތަކަށް ޚާއްޞަކޮށްެގން ވެސް އެބަ މި ވިޔަފާރިތަކަށް 

ބެލެ މީެގ  އެހެންވީމާ،  ނިންމަންޖެހޭނީ.  ދެއްވާ.  ޮގތެްއ  މަޖިލީހުން  ކަންނޭނެގ  ބަލާފައި  ައޅުަގނޑުމެން  ންސެއް 
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ކުރުން މުހިންމު ކަންނޭނެގ ކޮބައިތޯ ވިޔަފާރިތަކަށް މި ލިބޭ އެހެންވީމާ، ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން އަޅުަގނޑުމެން ސާފު

ރެސްޓޯރެންޓު ކެފޭ،  ހޮޓާ،  ޚާއްޞަކޮށް  އަދި  އެހީތައް  ހުރި  ދެއްވާފައި  މިހާތަނަށް  ކުޑަކުރުމަށް  ތަކަށް.  ެގއްލުންތައް 

ތްކޮށްފައި އޮންނާނެ އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް ަމސައްކަ  ކަށްއަނެއް ކަމަކީ މިއާ ވަރަށް ސިމިލަރ ޕެޓިޝަނަ،  ދެން

ހުށަހަޅުއްވާފަިއ   އެބަހުރި  ލުއިތަކެްއ  ރަނަގޅު  ވަރަށް  ުގޅިެގން  އެއާ  އެހެންވީމާ،  ދުވަހު.  ނިމުނު  ދައުރު  މިދިޔަ 

 އެ ސިޓީތައް ލިބި ޭއެގ ރިޕޯޓެއް ، ދެން  ކަމާބެހޭ ކުންފުނިތަކުން. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް ކުޑަކޮށް ކޮންފިއުޒް ވެއްޖެ

އަޅުަގނޑުމެ ނުލާވެސް  އަރަިއފި    ،ންނަށް  އޮޅުން  ދާދިއުން  މި  ކުރެވި  އެޖެންޑާ  މިތަނަށް  ޕެޓިޝަން  މި  އަނެއްކާ 

 އަޅުަގނޑަށް.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މި ރިޕޯޓު ނިންމާލަން ކަމަށް މިއަދުެގ އެޖެންޑާަގއި މި ހިމަނާލީ. ހަމަ  

ކަންބޮޑުވުންތަކަށް  ން  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި ހުރި  ުގޅިެގން  މިކަމާ  ވަނީ  އަޅުަގނޑުެމންނަށް  ފަދައިން  ފާހަަގކުރެްއވި 

ފަރާތްތަކު ުގޅުންހުރި  ލިބިފަ  ންއެކަމާ  ވަތަނިއްޔާ   .ސިޓީބިޓީ  އަދި  ދިރާުގ  ،  ސްޓެލްކޯ ،  ތެދުފުޅެއް 

ުގޅިެގން އެ  .ސީއެމް.ޑަބްލިއު.އެސް ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވާ ދަތިތަކަށް ޙައްލެްއ ެގނެވޭނެ މު  އާން ން ވަނީ މި ކޮވިޑާ 

މި ޕެޓިޝަން ،  އުސޫލުތަކެއް ކަނޑައަޅާފަ. ެއހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން މި ބޭނުންވީ އަޅުަގނޑުމެންެގ މި ޕެޓިޝަން

އަޅުަގ ކަމަށް.  ނިންމާލަން  މިއަދު  ރިޕޯޓު  ެގނެސް  ރިކޮމެންޑޭޝަންތަކެްއ  ނުވަތަ  ޮގތުަގއި  ރިޕޯޓެއް  ނޑު ކޮމިޓީން 

 ފުރުޞަތު ދެން ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ޙުސައިން ޤާސިމް ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ވިދާޅުވި ފަދައިން   ިއއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ  ޝުކުރިއްޔާ 

އަޅުަގނޑުމެން ޗުއްޓީއަށް ދިއުމުެގ ކުރިން ައޅުަގނޑުމެން ހަމަ މި ވާހަކަ ދެއްކިން    ،ދައުރުަގއިއަޅުަގނޑުމެން މިދިޔަ 

ވަުގތު    ދައްކާފައި އަޅުަގނޑުެމން ފާހަަގކުރި ޕޮއިންޓުތަކެއް އެއީ މިކަމާ ުގޅުންހުރި ފަރާތްތަކެއް ކޮމިޓީން އެ؟ ދެއްތޯ

އެހެންނޫންތޯ  ،ނެތުމާއެކު ފޮނުވަން  ސިޓީ  ފޮނުވަން  އަ ؟ކޮމިޓީން  ސިޓީެއއް  ވެސް  އެޗް.ޕީ.އޭއަށް  ހަމައެއާެއކު  ދި 

،  މިއަށް ފަސޭހަ ޮގތެއް ،  މިކަމާ ކަންބޮޑުވެ މި ވިޔަފާރިތައް ކުރާ ފަރާތްތަކުން މި ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާތީވެ

އެްއެވސް  ލުޔެއް   އަޅުަގނޑުމެންޮގތެއް  ހޯދައިދެވޭނެ  ޢަމަލުކޮށްދެއްވުމަށް  އެޮގތަކަށް   ހީވަނީ ނަށް  އޮތްނަމަ 

އަޅުަގނޑުމެން މި ސިޓީތައް ފޮނުިވ ެއްއވެސް  ،  އޭެގ ެއއްވެސް   ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެންނެވިފައި ވެއްޖެހެން. ދެން
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ވާހަކަެއްއ   ބޭނުންވާ  އަހާލަން  އަޅުަގނޑު  އެއީ  ލިބިފައިވޭތޯ  ކޮމިޓީއަށް  މި  ރެސްޕޮންޑެއް  އެްއވެސް  ފަރާތެއްެގ 

ަވކި ވިޔަފާރިއެްއ  ،  ހަމައެާއއެކު އަޅުަގނޑު ވެސް ފާހަަގކުރަން އެބަ ހުރިހާ ވިޔަފާރިތަކަކަށް ިއނޭގތޯ،  އިނޭގތޯ. ދެން

ކެފޭ ހަމައެކަނި  އެބައޮތް.  ޮގންޖެހުންތައް  މި  ހަމަ  ވިޔަފާރިތަކަށް  ހުރިހާ  ހިންަގާވ  ރެސްޓޯރެންޓު،  ނޫން  ތައް 

ޖެނެރަލް    .ޖެނެރަލީ މިދަންނަވަނީ، އަޅުަގނޑު  ަގއި އުޅޭގފަރާތްތަކަށް އެކަންޏެއް ނޫން އިނޭގތޯ. ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިން 

  ލުޔެއް އަދިހަމަ  އި  ވެސް ހަމަ މިއަށްވުރެން ާމބޮޑު ހާލުަގއި އުޅެނީ އިނޭގތޯ. މީަގ  ޓްރޭޑިންގަގއި އުޅޭ ވިޔަފާރިތައް

،   ދަށްވެފަ. ދެންއިންތިހާއަށް މިއޮތީހަމަ  ހަމައެއާެއކު ސަރުކާރަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ވެސް  ،  ފެންނަ ތަނެއް ނާދޭ. ދެން

ބޭނުމުަގޔާއި  މި  އެހެންނަމަވެސް، ލުއިދިނުމުެގ  ތިބޭ،  ވިޔަފާރިތަކަށް  ެގއްލިފައި  އެހީތެރިކަން   ވަޒީފާ  ފަރާތްތަކަށް 

ބޭ ކަމެއްވެސް ނުމުފޯރުކޮށްދިނުމުެގ  ހުރިހާ  މި  ތައްޔާރުކޮށްެގން  ސްކީމްތަކެއް  ބަިއވަރު  އެތައް  ސަރުކާރުން  ަގއި 

އަޅުަގނޑުމެން  ،  ންވީމާ، ހަމަ ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސަލީމް ވިދާޅުވިހެންހިނަގމުން އެބަދޭ. އެހެ

މިހާހިސާބަށް ކޮންކަމެއްތޯ މި  ،  މި ބޭފުޅުންެގ އިތުރަށް މިކަމާ ުގޅުންހުރި ދާއިރާތަކުެގ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދައިެގން

ކޮށްދެ ވިޔަފާރިތަކަށް  ދާއިރާތަކުން  އެ  ފެށިެގން  ހޯދާފަކޮވިޑުން  މަޢުލޫމާތުތައް  މި  އައީ.  އަޅުަގނޑަށް  އިމުން  ހެން 

މީެގ ހުށަހަޅަން މި  ހީވަނީ  ައޅުަގނޑު  ެއޮގތަށް  އެހެންވީމާ،  ތައްޔާރުކުރާނީ.  އަޅުަގނޑުމެން  ން  ހެދެންނެވި  ރިޕޯޓެއް 

 މަޢުލޫމާތު ހޯދާފައި އަޅުަގނޑުމެން ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

ދެއްވާފަ މަޢުލޫމާތު  ދާއިރާތަކުން  އެ  ވަނީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ެމންބަރު.  ިއއްޒަތްތެރި  ައޅުަގނޑު    .ޝުކުރިއްޔާ 

ލިބިފައި ހުރި މަޢުލޫމާތުތައް ހުލާސާ އަޅުަގނޑުމެން އެ  ދެން  އް  މިވަުގތު ހަމަ އަޅުަގނޑުެގ ސެކްރެޓަރީއަށް ފުރުޞަތެ

 ން.ކޮމިޓީއާ ހިއްސާކޮށްލަ

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މިވަނީ  ހެލްތު އެދިފައި  ފޮނުިވ  އަޅުަގނޑުމެން  އެޖެންސީއަށް  ރަްއޔިތުންެގ    19-ކޮިވޑު،  ޕްރޮޓެކްޝަން  ުގޅިެގން  އާ 

ަގއިޑްލައިންތަކާއި  ކަނޑައެޅުްއވާފަިއވާ  ރައްކާތެރިކަމަށް  ތެރެއިން ،  ސަލާމަތާއި  ފިޔަވަޅުތަކުެގ  އަޅުްއވާފަިއާވ 

ކުރުމުަގިއ  ރީ  ރަޖިސްޓަ ިވއްކުމާިއ އަދި ޑެލިވަރީ  ކާބޯތަކެތި  ފަރާތްތަކަށް  ފޯރުކޮށްދޭ  ޚިދުމަތް  ކާބޯތަކެތީެގ  ކޮށްެގން 

ކަމެއް މުހިންމު  ދިނުމަކީ  ފަރާތަކަށް  އެ  ލުޔެއް  ބޮޑު  އެންމެ  އޮތް  ފެންނާތީ  ދެވެން  ކޮމިޓީއަށް  އެ   ،ކަމަށް 

ެއ ބޭފުޅުން ފޮނުވާފައި އޮތް  ،  ޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް. ދެންއެ ބޭފުޅުން ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޮގތުެގ މައި  މައްސަލަިއަގ
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ލަތަށް ޙާބަލީެގ  ،  އެ ބޭފުޅުން މި ދަންނަވަނީ،  ޮގތަށް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގކުރެވިފައި މިވަނީ  ލާސާެއއްޚުސިޓީެގ  

ެގ މަތީން ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ތިރީަގިއވާ ޮގތު ،  ރިޢާޔަތްކޮށް ބަލިން ރައްކާތެރިކުރުމުެގ މުހިންމު ފިޔަވަޅުތަްއ އެޅުމާއެކު 

ފެށިެގން    2020ޖޫން    12ން ފެށިެގން ޑެލިވަރީެގ ޚިދުމަތްތައް ދިނުން.    2020  މޭ  29ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާފައިވުން.  

ދިނުން.   ޚިދުމަތްތައް  ޓޭކްައވޭ  އަދި  ހެލްތު  2020ޖުލަިއ    1ޑެލިވަރީ  ފެށިެގން  އެ  އިން  ޖެންސީން  ޕްރޮޓެކްޝަން 

ރައްކާ ފިޔަވަޅުތަކާއެކު ކަނޑައަޅާފަިއވާ  ޑައިނިންގ  ،  ޑެލިވަރީ  ،ތެރިކަުމެގ  ތެރޭަގއި  ތަންތަނުެގ  އަދި  ޓޭކްައވޭ 

ލަތު  ޙާލި ފެތުރުން އިތުރުެވ ބަލީެގ  ޖުލައި މަހުެގ ފަހުކޮޅުން ފެށިެގން މާލޭަގއި ބަ،  ޚިދުމަތްތައް ދިނުން. ނަމަވެސް

ޮގތުން  ޮގސް ބަލި ކޮންޓްރޯލުއިތުރު ލޮކްޑައުންައކަށް ނު،  ނުރައްކާތެރި ދަރަޖައަކަށް ދިުއމުން ޯއަގސްޓް    4ކުރުމުެގ 

ރެސްޓޯރެންޓު  2020 ަގޑި    ،ފެށިެގން  ޚިދުމަތްދޭ  ކާބޯތަކެތީެގ  އެހެނިހެން  އަދި  ހަމައަށް   9:30ކެފޭ  ާއއި 

ބެލިފެތުރުން އަދި ޚާއްޞަކޮށް ޒުވާނުންެގ މެދުަގއި    ލަތު ރަނަގޅުވަމުން ނުދާތީއާޙާކުރުކުރެވިފައި ވުން. އަދި ބާލީެގ  

ުގޅިެގން ދިއުމާ  ަވުގތަކީ  ،  5:00ން    8:00ފެށިެގން    2020  އޮަގސްޓު  23  ، އިތުރުވަމުން  ދެމެދު  ފަތިހުެގ  ެއީއ 

 މަުގމަތީަގއި ދުއްވާ އެްއޗެހި ދުއްވުން މަނާ ަގޑިތަކެްއކަން ނިންމާފައިވުން. 

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު

އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އަޅުަގނޑު ދެކޭޮގތުަގއި ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައި އޮތް މައްސަލަ ދެން ރިޕޯޓު ނިމެންވާނެ އެ ފަހުން  

،  ކަމުަގިއ ިވޔަސް. އަޅުަގނޑުެމން ހުންނާނެ މާބޮޑަށް ވެސް އޭެގ އަހަރު ފަހުން ވެސް ެއ ރިޕޯޓުތައް ނިމިފަ. ދެން

ކަމެއް މި   ދެތިން  ފާހަަގކޮށްލަޭވ  ައޅުަގނޑަށް  ފަރާތެްއެގ  ؛ ނިމޭއިރުަގިއ  އެންމެ  ހަމަ  ޕެޓިޝަނަކީ  މި  ޙަޤީޤަތުަގއި 

  އޮތްތު  ޙަެއއީ ހަމަެއކަނި ކާބޯތަކެތި ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުެގ މަސްލަ  ،ތު ހިމެނޭ ޕެޓިޝަނެއް. އަޅުަގނޑުމެންޙަމަސްލަ

މި ައޅުަގނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  މުޖުތަމަޢުގެ ޕެޓިޝަނެއް.  މުޅި  ނިންަމންޖެހޭނީ  ނިންމާއިރު  ކަމެއް  މަޖިލީހުން   

ދެން ރިޢާޔަތްކޮށްފަ.  ދެކެން  ،  މަސްލަހަތަށް  އަޅުަގނޑު  ކަމަށް  ޖެހޭނެ  ފާހަަގކޮށްލަން  ރިޕޯޓުަގއި  ހަމަ  އަޅުަގނޑު 

ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކެްއ  ،  އް ފިޔަވަޅުތަ   ޙަޤީޤަތުަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް މިދިޔަ ތަނުަގއި ލިބުނު ތަޖުރިބާއަކީ ރަނަގޅު

އަންނަނީ  ނަތީޖާ  ރާސްތާ  ދުރު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކުރެިވެގން  ވެސް  ބަންދު  ކޮންޓްރޯލްކުރެވިެގން  ހަމަ  އެޅިެގން 

ކޮވިޑު ފަހުން  މި  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ހަމަ  މިހާރު  މިސާލަކަށް  ކުރި    ރަނަގޅުވަމުން.  ހަމައެކަނި  ކުރަން  ކޮންޓްރޯލް 

ަގޑިއެއް  ވަކި  މަނާކުރުމާކަމަކީ  ދުްއވުން  ޮގތަކަށްއި  ަގއި  ކަހަލަ  އެކަނި  މަނާކުރުން  ނިކުތުން  ހަމަ    .ބޭރަށް  ދެން 
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ޭއެގ    އެހެންވީމާ، އަޅާފަިއ އަތްދޮންނާށޭ ކިޔަނީ. ހަމަ ކުރީަގއިެވސް ކީ ެއއްޗެއް ެއއީ.    ވެސް މިކިޔާ މާސްކު  ކުރިން

ފެނޭ ކަމަށް  ރަނަގޅު  ކުރީފަހަ  . ނަތީޖާ  އަޅުަގނޑުމެން  ކޮށްލާފައި    ގައި،ރުއެކަމަކު  ލޮކްޑައުން  ވޭްވަގއި  ފުރަތަމަ 

ދިޔަ ނަތީޖާ  ރިޢާޔަތްކޮށްއީ  ދޫކޮށްލީމަ  ެއއަށް  އެހެންވީމާ،  ޯގސްެވެގން.  ެއްއޗެްއ    ފައިވަރަށް  ކޮންމެވެސް 

ވަ މިހާ  މީތި  ދިވެހިރާްއޖޭަގއި  ޙަޤީޤަތުަގއި  ައސްލު  މިހާރު  ަގބޫލުކުރަން.  އަޅުަގނޑު  ކަމަށް  ރަށް ހިމަނަންޖެހޭނެ 

ކޮންޓްރޯލްވަމުން އިރާދަކުރެއްީވތީ ދިޔަ ކަމުަގއި ިވޔަސް ައދިވެސް މުޅި ދުނިޔެ ފެންނަނީ ހަމަ ޯގސްވަމުންދާތަން. 

ޔޫރަޕު މިހާރު  މަންޒަރުޚާއްޞަޮގތެްއަގއި  ލޮކްޑައުންައކަށްދާ  އަނެްއކާ  ޤައުމުތައް  ރެކޮމެ،  ދެން .  ެގ  ންޑޭޝަން މީެގ 

ންޑޭޝަން ތެރޭަގއި އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ހިމަނާލަން ފެނޭ މި ޕެޓިޝަން  ރެކޮމެ،  ތެރޭަގއި އަޅުަގނޑު ހިމަނާލަން ފެނޭ

ޮގތަކަށް އޮތް ކަމުަގިއ ވިޔަސް  ެވސް ހަމަ ވަޒީފާތައް ވީ މިންވަރަކުން ދިވެހިންނަށް ދޭން   ލަތުގައިޙާމި  ،  ކޮންމެ 

 ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން ހަމަ  ހަމައެާއއެކު ކާބޯތަކެތީެގ،  ދެން   ެއ ކަމަށް.  ދޭން ޚާއްޞަ ސަާމލުކަމެއް ދޭން  އިސްކަން

ކަމުގައި މުހިންމު  ޢަމަލުކުރަން  އެްއޮގތަށް  ަގއިޑްލައިނާ  އުސޫލުތަކާއި  ކަނޑައަޅާ  ެއޗް.ޕީ.ޭއއިން  ހިނދެއްަގއި   . އެ 

 އެކަން ފާހަަގކޮށްލާފައި އަޅުަގނޑު ނިންމާލަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މިއޮތީއާދެ!   ދެވަނައަށް  މާރުކޭޓު،  އެޖެންޑާަގއި  ބަޔާންކޮށް    ލޯކަލް  ކަންބޮޑުވުން  ފަރާތްތަކުެގ  ހިންަގވާ  ޮގޅިތައް 

 ހުށަހަޅާފައިވާ ޕެޓިޝަން ދިރާސާކުރުން. އަޅުަގނޑު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޝިފާޢުއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު 

މުހިންމު  ވަރަށް  އެމް.ޑީ.ޕީެގ  މެންބަރުން.  ނިސްބަތްވާ  އެމް.ޑީ.ޕީއަށް  މުޅިންވެސް  މިތިބީ  މިަވުގތު  ކޮމިޓީަގިއ 

،  ަގއި އޮތީމަ ައޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން މިއަދުެގ ބައްދަލުވުން ކުރުކޮށްލާފައި  12:30ޕާލިމެންޓްރީ ްގރޫޕްެގ ބައްދަލުވުމެއް  

 ތަކަށް އިތުރު ކޮމިޓީއެއް އެޖެންޑާކޮށްދިނުމަށް.  ދެންހުރި މަސައްކަތް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! އިތުރު މެންބަރަކު ެއއަށް ތާއީދުކުރަްއވަންޏާ އަޅުަގނޑު ޖެހޭނީ އެޮގތަށް ނިންމާލަން.  
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 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ޙުސައިން ޤާސިމް ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު

ދާއިރާެގ މުޙައްމަދު    ިއްއޒަތްތެރި  އިހަވަންދޫ  އަޅުަގނޑު    ޝިފާޢުމެންބަރު  ވެސް  ހުށަހެޅުމަށް  ހުށަހެޅުއްވި 

ތާއީދުކުރަމުން އަދި މިހާރު ިމ ކޮމިޓީން މިކަމާ ުގޅޭޮގތުން މަޖިލީހުެގ ސެކްރެޓޭރިއަޓާ ވާހަކަދެކެިވެގން ނެރުއްވާފައި 

ޅުަގނޑުމެން ނިންމި ނިންމުން ކަމަށް. އެހެންވީމާ، މައްސަލަައށް އަމި  އޮތް ނޫސް ބަޔާނަކީ އެއީ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ  

 ހުށަހަޅަން. އެޮގތަށް މިކަމާ ބެހޭޮގތުން ނިމުނު ކަމަށް އަޅުަގނޑު 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޝިފާޢުއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު 

ދާއިރާެގ   ޕެޓިޝަން   މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ކެޔޮދޫ  އިނޭގތޯ.  ތާއީދުކުރަން  ވެސް  އަޅުަގނޑު  ހަމަ  ހުށަހެޅުމަށް  އެ 

ކޮމިޓީން ނެރެފައި އޮތް މި ނޫސް ބަޔާނަކީ އެއީ ިމކަމުަގއި ައޅުަގނޑުމެންެގ ނިންމުން ކަމުަގއި ދެކެ ެއޮގތަށް ިމ 

  އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން.  ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށްމެންބަރުއިްއޒަތްތެރި ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ  ކޮމިޓީން ނިންމުމަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އިޢުތިރާ ފަދައިން  ދެންނެވި  އެ  މެންބަރަކު  ިއއްޒަތްތެރި  ެއޮގތަށް    ޟުއެްއވެސް  އަޅުަގނޑު  ވާނަމަ  ކަމަށް  ނުކުރާ 

ަގސްތުކުރަން.   .ނިންމާނަން ފޮނުވާލަން  އަޅުަގނޑު  ޖަވާބު  އޭެގ  ސިޓީައކުން  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  އެހެންނަމަވެސް، 

ބަްއދަލުވުން މި  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ދެން  ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިްއޔާ.  ވާހަކަވެސް  މި  އޮފް   އެހެންވީމާ،  )މެންބަރުން 

 އަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން.  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝިފާޢު މައިކުަގއި މަޝްވަރާކުރެްއވުން( 

 

 އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޓަކަިއ   ެގންދިއުމަށް  ކުރިއަށް  މަސައްކަތް  ޕެޓިޝަންެގ  ތި  ޮގތުަގއި  ަގބޫލުކުރާ  އަޅުަގނޑު  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

ރަންޖެހޭނީ ތިކަމާ ުގޅުންހުރި މަޢުލުމާތުތައް ހޯދުން. އެހެންވިާމ، އަޅުަގނޑުމެން އެންމެ މުހިންމު ކަމެއް ޮގތުަގިއ ކު

ސިޓިން   ހޯދުމަށް  ތަފުސީލު  އެކަމުެގ  ފަރާތްތަކަށް  ަގބޫލުކުރެޭވ  ކަމަށް  ުގޅުންހުރި  ތިކަމާ  ސެކްރެޓޭރިއޭޓަށް 

 ދެންނެވުމަށް އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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 ނީ.  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޣު

 

 ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޣުނީ ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އާދެ! ލޯކަލް މާރުކޭޓާ ުގޅޭޮގތުން ހުށަހެޅިފައިވާ ޕެޓިޝަނަށް، އަޅުަގނޑު ވެސް  

ކުރިއަށް   އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ހޯދުމަށްފަހު  މަޢުލުމާތު  އެ  އެހެންވީމާ،  ަގބޫލުކުރާޮގތުަގއި  ފަސޭހަވާނީ.  ދިއުން 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އާދެ! އެހެން ެއއްވެސް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު މިކަމަށް ެވސް އިޢުތިރާޟުނުކުރާނަމަ ައޅުަގނޑު ެއޮގތަށް ކުރިއަށް  

 ދާނަން. ޝުކުރިއްޔާ އެންމެ ބޭފުޅުންނަށް. އަޅުަގނޑުމެން މިހިސާބުން މި ބައްދަލުވުން ނިމުނީ. 

 

_______________ 


