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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބައްދަލުވުމުގައި   މިއަދުގެ  މެދުވެރިކޮށް.  ޕްލެޓްފޯމް  ވެބް  އޮންލައިންކޮށް  ކުރިއަށްގެންދަނީ  މި  އަޅުގަނޑުމެން 

ކުރިން   އޭގެ  އަޅުގަނޑު  ދެން  އައިޓަމެއް.  ދެ  މުހިންމު  ވަރަށް  އޮތް  އެބަ  އެޖެންޑާގައި  އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ އެއްޗެއް ވިދާޅުވަން ބޭނުންފުޅުނަމަ  ދަންނަވައިލާނަން. މި އައިޓަމްތަކާ ބެހޭގޮތުން މެންބަރުން

ޢަމަލުކުރާ   ދެން ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން  ފުރުޞަތު. އެގޮތަށް ދެން ޢާއްމުގޮތެއްގައި  ވިންޑޯގައި ޖައްސަވާލައްވާނެ  ޗެޓް 

ލުން ދެން މި އުސޫލު އޮތީ  ގޮތް. އެހެން ބޭބޭފުޅުން ވާހަކަފުޅުދައްކަވާއިރު އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން މައިކު މިއުޓްކޮށް 

ވިސްނާވަޑައިގަތީމަ ރަނގަޅުވާނެ. މިހާރު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް   މި ބައްދަލުވުމުގައި ވެސް. މި ދެ ކަންތަކަށް 

މަޢުލޫމާތު   ލިބެމުންދާކަމުގެ  ގެއްލުންތައް  ވިއްސާރާގައި  ކުރަމުންދާ  މި  ރާއްޖެއަށް  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ 

ބަ ލިބޭ އެކިއެކި ވަސީލަތްތަކުން. ބައެއް ދަނޑުބިންތަކަށާއި، ގަސްގަހާއިގެއްސަށް ގެއްލުންވަމުން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ

ދިއުމުގެ އިތުރުން ރާޅުއެރުމާއި، ރަށްގިރުމާއި މިކަހަލަ މައްސަލަތައް ވެސް އެބަ ދިމާވާކަމަށް މަޢުލޫމާތު އެބަ ލިބޭ.  

ކޮ ޗޭންޖު  ކްލައިމެޓް  އެންޑް  އެންވަޔަރަންމަންޓް  މިކަހަލަ  ދެން  ދެން  ކޮމިޓީއަކީ  މި  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  މިޓީ 

ފަރާތަކުން   ވަކި  އެގޮތުން  ކޮމިޓީއެއް.  ބަލާ  ކަންތައްތައް  އިސްނަގައިގެން  އަޅުގަނޑުމެން  ކަމެއްގައި  ކޮންމެ 

އި މިކަމުގައި  އެހެންނަމަވެސް،  ވަނީ.  މި  އެޖެންޑާކޮށްފައި  އަޅުގަނޑުމެން  މިކަން  ނޫން  ތުރަށް  ހުށަހަޅައިގެނެއް 

ފެނިވަޑައިގަންނަވާ   ދެން  އާއި  މަޝްވަރާ  މެންބަރުންގެ  އިއްޒަތްތެރި  ނިންމާނީ  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތް  ކުރިއަށްދާންވީ 

ކިހިނެތްތޯ   މައްސަލައިގައި  މިދެންނެވި  ފުރަތަމަ  ހުޅުވައިލާނަން  ފުރުޞަތު  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  ގޮތަކަށް. 

މިހާރު އެއީ  ކުރިއަށްދާނީ.  ވައިގެ    އަޅުގަނޑުމެން  ގަދަ  އާއި  ވިއްސާރަ  މިއުޅޭ  ކުރިމަތިވެގެން  ކުރިމަތިވާ،  މި 

ބަލައިލަން   މި  އަޅުގަނޑު  ގޮތެއް  ހުރި  ޚިޔާލުފުޅު  މެންބަރުންގެ  ކޮމިޓީގެ  ބެހޭގޮތުން  ގެއްލުންތަކާ  ލިބޭ  ސަބަބުން 

ވަނީ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޚައިތަ އެދިވަޑައިގެންފައި މި  މް. ޚައިތަމަށް އެހެންވީމަ  ބޭނުންވަނީ. މިހާރު ފުރުޞަތަށް 

 އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތު ދެނީ.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:   މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޚައިތަމް

ވެއްޖެއްޔާ   ކަމަށް  ބަލާ  ދުވަހަކަށް  ހަތަރު  ދެތިން  ދިޔަ  މި  ވެސް  މުޤައްރިރު. ކޮންމެހެން  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

އެކަމާ   ބަދަލުތަކެއް އަންނަމުން މި އަންނަނީ. ދެން އޭގެ ތެރެއިން  އެކަހަލަ  ބޮޑަށް ވިއްސާރަކޮށް  ވަރަށް  ރާއްޖޭގައި 

ރޭގައި   މިހާރު  ވާގޮތަކީ  މި  މީގައި  ސާފުކޮށްލިއިރު  ދެން  ސާފުކޮށްލިން.  އަޅުގަނޑު  މަޢުލޫމާތުތައް  ބައެއް  ބެހޭ 

އެހެންވީ ސާފުކުރީ.  މަޢުލޫމާތު  މި  ވެއްޖެއްޔާ  އަޅުގަނޑު  ވެއްޖެކަމުގައި  ވިދާޅުވިގޮތުން  ބޭފުޅުން  އެ  ރޭގައި  މާ، 
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އޮތް   ދެން    48ކުރިއަށް  އާއި  ހަޅަ  އަދި  ވަނީ.  މި  ކަމުގައި  ވިއްސާރަވާނެ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ވަރަށް  ހަމަ  ގަޑިއިރު 

އަޅުގަ ދުވަހު  އިހަކަށް  ދެން  އަންނާނެ.  ހަމަ  ވެސް  ކަންތައްތަކެއް  ހުރިހާ  އެރުމާއި  ރާޅު  ނޑުމެންނަށް  އައިސް 

ފާހަގަކުރެވުނު ފުދޭވަރަކަށް ވައިގަދަވި، އިއްޔެ ނޫން އިހައް ދުވަހު. އިއްޔެ ނޫން އިހައް ދުވަހު ވައި ގަދަވިއިރު ވައި  

މޭލަށް އެބަ ހުރި ބާރުވެފަ. އެކަންތައް ފާހަގަކުރެވިފައި އެބަ ހުރި ވ.އަތޮޅުގައި ވެސް.    45ގާތްގަނޑަކަށް ބުނަންޏާ  

އެކި   ރާއްޖޭގެ  ވެއްޖެއްޔާ،  ދެން  ކަމުގައި  ބަލައިފި  ސިސްޓަމްތަކަށް  މޮނިޓަރިންގ  ހުރި  ޖަހާފައި  ހިސާބުތަކުގައި 

މިހާރު   ބޭނުންކުރެވެމުން  މޮނިޓަރިންގ ސިސްޓަމްތަކެއް  ވެއްޖެއްޔާމުން ކުރިއަށްވުރެ ރަނގަޅު  ލިބޭގޮތުން  މަޢުލޫމާތު 

 ފޯމްވެގެން އައި. އެ ވިލާތައް ފޯމްވުމަށްފަހުގައި މި  މި އަންނަނީ. ދެން އިއްޔެ ހަމަ ކުއްލިއަކަށް ބައިވަރު ވިލާތަކެއް

ކަންތައްތައް ފެންނަމުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ދަނީ. ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަދި އަލަށް ފާހަގަކުރެވިފައި އިންނާނެ  

މި އެހެންވީމާ،  ނެރުމަކީ.  އެލާޓް  އޮރެންޖު  އެއީއެއް،  ނޫން  އެއްޗެއް  އައި  ބޭނުންކުރަމުން  މިއިންނަ  ކުރިން  ހާރު 

ނެރެފައި   ބަލާފައި  އެއަށް  ބޭސްކޮށްފައި  ސިސްޓަމަކަށް  ޕްރޮޓޮކޯލް  އެލާޓް  ކޮމަން  އިންޓަރނޭޝަނަލް  މިންގަނޑަކީ 

އިންނަ އެއްޗެއް މި އެއްޗަކީ، އޮރެންޖު އެލާޓަކީ. އެހެންވީމާ، ކުރިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަމެއް ނޫނޭ  

ކަމަކު ހަމަ ވިއްސާރަވެގެން އެބަ ހުއްޓޭ މިދިޔަ އަހަރު ވެސް ރެޑް އެލާޓް ވެސް ނެރެފަ.  އެއީ އޮރެންޖު އެލާޓަކީ. އެ 

އެކަމަކު މިހާރު އެ މޮނިޓަރިންގ އެހެންނޫނީ އެލާޓް ޕްރޮޓޮކޯލް އިންނަނީ ބަދަލުވެފައި ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް މަޢުލޫމާތު  

ފާހަގަކޮށް އަޅުގަނޑު  އަޅާބަލާއިރު  ކުރިއާއި  ދެން  އޮތީ.  މިހާރު  ލިބިފައި  ފޯކާސްޓިންގ  މިއީ  ކަމެއް  އިންނަ  ފައި 

ވެދަރ ޗެނަލްތައް   ބައެއް އެޕްތައް އެބަ ހުރި  ވެސް މިސާލަކަށް  އެޕްތަކުން  ތަންކޮޅެއް އެކިޔުރޭޓްވާނެ. ދެން ބައެއް 

 ހުންނަ  ކަހަލަ އެޕްތައް. އެ އެޕްތަކުން ވެސް އެ ލިބޭ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ހަމަ މިކޮޅުގެ މެޓް އޮފީހުން އެ ފީޑްކޮށްފައި

ކޮށްފައި ހުންނަ ޑޭޓާ ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބެނީ. ދެން ޕްރެޑިކްޝަން   ގްރޭޑްޑޭޓާއި ނޫނީ އެކޮޅުން

ދުވަހަށް ވާވަރަށް މި ޕްރެޑިކްޝަންތައް ހަދަމުން މި އަންނަނީ. އެހެންވީމާ،    10ދުވަހާއި    5ގާތްގަނޑަކަށް ބުނަންޏާ  

ގާތްގަނޑަކަށް އޮތީ  މި  ވެސް  ކަމެއް  ހުރިހާ  އެ  ކުރަންޖެހޭ    ދަތުރުފަތުރުކުރުމާއި  މަޑުޖައްސާލަން، ކޮންމެހެން  ހަމަ 

ދަތުރެއް ނޫނިއްޔާ ނުކުރާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވާހަކައަކީ އެޑްވައިސް ދެއްވާފައި އެކޮޅުން. ދެން ކުރީ  

އަހަރު   މިދިޔަ  ފާހަގަކުރެވޭ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވެއްޖެއްޔާ  ކަމަށް  ބަލާލައިފި  އަހަރަށް  ސއުތު  މޭގައި    20މިދިޔަ 

އެހެންނޫނީ   އޮތީ،  މި  އައިއްސަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ޗޭންޖު  ވެދަރ  އަންނަ  އެ  ހަމަ  އެ  މޮންސޫން،  ވެސްޓް 

ވެއްޖެއްޔާ ޕްރެޑިކްޓް ކޮށްފައި އިނީ އަސްލު   މިހިސާބުން  މި އޮތީ. އެކަމަކު  ފަށާފައި  ފެންނަން    12ކޮޅިގަނޑުތައް 

އެހެންވީމަ،   ކަމަށް.  އަންނާނެ  ޕްރެޑި  12މޭގައި  ލަހުން  މޭ  ތަންކޮޅެއް  ކުޑަކުޑަ  އަދި  ވިޔަސް  ކަމަށް  ކުރި  ކްޓް 

އައިއްސަ މި އޮތީ. ދެން ކުރިން ވެސް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލި ގާތްގަނޑަކަށް މިދިޔަ އަހަރާއި އޭގެ ކުރީ އަހަރުތަކާއި  
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އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރީގެ    އަޅާބަލާއިރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މެޓް އޮފީހުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައި އޮތް ގޮތުން ވެއްޖެއްޔާ

ކްލައިމެޓް   ޗޭންޖާސް،  ޗެދަރ  ވެދަރތައް،  ހަމަ  އޮތްތާގައި  ކުރިއަށް  އެއީ  ދެއްވާފަ.  މަޢުލޫމާތު  ބައްދަލުވުމުގައި 

އެކަހަލަ   ގިނަވެ  އެއްޗެހި  ކޮޅިގަނޑުތަކާއި  މި  ކަންތައްކަކެކޭ  ބައިވަރު  ވަރަށް  އަންނަ  ސަބަބުން  ޗޭންޖަރސްގެ 

ދެން އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން އެކްސެޕްޓް މި ކުރަނީ. އެހެންވީމާ، އެކްސްޕެކްޓް މި ކުރަނީ  ކަންތައްތައް އައުމަކީ.  

ކޮންމެ   ޢާއްމުކޮށް  ހަމަ  ކޮޅިގަނޑަކީ  ފެންނަ  މި  މިހާރު  އެކަމަކު  ކަމަށް.  ގިނަވާނެ  މިއަހަރު  އަހަރަށްވުރެ  މިދިޔަ 

ނޑު ގޮއްސަ، ވާހަކައަކީ އެ ތޫފާން ގޮސް ނިމޭނެ  ފަހަރަކު ވެސް މި ދުވަސްވަރު ފެންނަ ކޮޅިގަނޑެކޭ. އެއީ އެ ކޮޅިގަ

ކަމަށް މި އޮންނަނީ ޕްރެޑިކްޓް ކޮށްފައި ބަނގުލަދޭޝް އެހެންނޫނިއްޔާ ބޭ އޮފް ބެންގަރލް އެހިސާބަށް ނިމޭނެ ކަމަށް  

އެފެކްޓްތައް   އޭތީގެ އެފެކްޓެއް ނުކުރިޔަސް އޭގެ ސަބަބުން ކުރާ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ޑައިރެކްޓްލީ  އޮތީ.  މިހާރު  މި 

ގާތްގަނޑަކަށް   ވެއްޖެއްޔާ  ކަމަށް  ބަލާލައިފި  ޑޭޓާއަށް  ދެން  އެހެންވީމާ،  ދަނީ.  މި  ފެންނަމުން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

އެބައިން   އިނގޭތޯ.    48ވ.އަތޮޅުގައި  އަރާފައި  ބައެއް    48އަށް  ދެން  ހުރި.  އެބަ  ވައިޖެހިފައި  ބާރުމިނަށް  މޭލު 

ންނާއި އެކަހަލަ އެއްޗިހިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނޭ ހަމަ ގަސްތަކަށާއި  ސޯޝަލް މީޑޔާގައި ސަރކިޔުލޭޓުވާ ފޮޓޯތަކު

ގެއްލުންތަކެއް   ބޮޑު  ވަރަށް  ހަމަ  ވެއްޓި  ގަސްތައް  ބޮޑެތި  ޚާއްޞަކޮށް  އަދި  ދަނޑުބިންތަކަށާއި  އެއްޗެއްސަށް، 

މުޤައްރިރު، އައްޑުއަތޮޅަށް    ލިބެމުންދާކަން. ދެން މީގައި އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން އަދި ބޭނުންވާ ކަންތައް އެބަ އޮތް

ވަރަށް ބޮޑަށް ވިއްސާރަކޮށްފައި މި އޮތީ މީގެ ދެ ދުވަހެއްވަރު ކުރިން. އައްޑުއަތޮޅުގެ ވަރަށް ބައިވަރު ހިސާބުތަކަށް  

ވިއްސާރަކޮށް، ފެންބޮޑުވެ އަދި ވަރަށް ބައިވަރު ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައި މިވަނީ. މީގައި އަދި މިހެން ވިއްސާރަވެލާފައި  

މުނީމަ ނިމެނީއެއް ނޫން. އެއީ ވިއްސާރަވުމުގެ ސަބަބުން ފެންބޮޑުވެގެން ހިފާ ގެންގުޅޭ އެއްޗެއްސާއި އަލަމާރި އާއި  ނި

އެތައް   ޙަޤީޤަތުގައި  އަސްލު  ވެއްޖެއްޔާ  ކަމުގައި  އެހެންވެއްޖެ  ގެއްލުންލިބޭ.  އެބަ  އެއްޗެއްސަށް  ބައިވަރު  އެކަހަލަ 

ގެއްލުން ކޮންމެ ގެއަ ރުފިޔާއެއްގެ  ފާހަގަކުރެވެނީ  ހާސް  މީގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކަށް ވެސް އެބަ ވެގެންދޭ. ދެން 

ވިދާޅުވޭ   އެބަ  ސެންޓަރއިން  މެނޭޖުމަންޓަރ  ޑިޒާސްޓަރ  ނެޝަނަލް  އައުމަށްފަހުގައި  ޑިޒާސްޓަރއެއް  މިކަހަލަ 

މަ އަޅުގަނޑަށް  ހެއްދެވުމަށްފަހު  ވާހަކަ. އެ އެސެސްމަންޓްތައް  ހައްދަވާ  ލިބިފައި އިން  އެސެސްމަންޓްތަކެއް  ޢުލޫމާތު 

% އެއްޗެއްގެ  އެ  ވެއްޖެއްޔާ  ކަމަށް  ދަނީ.    20ގޮތުގައި  މި  ދެމުން  ބަޔަކަށް  އެ  ދެނީ.  މި  މީހުންނަށް  އެ 

% ގެއްލުމާއި    20އެހެންވީމާ،  އެ  ކަމުގައެއް  އެއްޗެއް  ބޮޑު  ނުދެކެން  އަޅުގަނޑު  ޙަޤީޤަތުގައި  އަސްލު  އަކީ 

ވަރަށް ފެންބޮޑުވެ އެހެން ވެފައި މިހިރީ ކީއްވެގެންތޯ ބަލައިލާއިރު އެ ބޭފުޅުން  އަޅާބަލާއިރު. ދެން އައްޑުއަތޮޅުގައި އެ

ރިތިވާއިރު އަޅުގަނޑު   ގެތައް  ވިދާޅުވަނީ މަގު އުސްވެފައި، ގެތައް ތިރިވީމަ ވާގޮތެކޭ. އެހެންވީމާ، މަގު އުސްވެފައި 

ހެދެންވީއެ  އުސްކޮށް  މަގު  ކީއްވެގެންބާއޭ  ހިތަށްއެރީ  ވެސް  ފުރަތަމަ  އެއްޗެއް  ހަމަ  ހުރިހާ  އެ  އާއި  އީ.އައި.އޭ  އް. 
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އިންޗި ކަމުގައި މި ވަނީ.    6ނުހަދާބާއޭ މިގޮތަށް ހަދާފައި މިހިރީ. ދެން ފެން ހިންދަން ލާފައި އިން ހޮޅީގެ ސައިޒަކީ  

ކިހިނެއްބާއޭ   ވެހިއްޖެއްޔާ  ވާރޭ  ބޯކޮށް  ހޮޅިގަނޑެއްގައި  ކުދަ  މިކަހަލަ  ފެން    6އެހެންވީމާ،  ހޮޅިއަކުން  އިންޗި 

ފާހަގަކުރެވޭ   އެބަ  އޮތްކަމަށް  ކޮށްފައި  ކަންތައްތައް  މި  ނުލައި  ޕްލޭނިންގއަކާއި  ބޮޑު  އެހާ  އެހެންވީމާ،  ހިންދޭނީ. 

ނެޝަނަލް   ހުށަހެޅުމަކީ  އަޅުގަނޑުގެ  މީގައި  ދެން  ވެއްޖެއްޔާ.  ކަމަށް  ބަލާލައިފި  ކަންކަމަށް  މިކަހަލަ  ޙަޤީޤަތުގައި 

ސެންޓަރާ ވާހަކަ މެނޭޖުމަންޓް  ކިހިނެތްތޯއޭ  ޑިޒާސްޓަރ  ބޭފުޅުން  އެހެންނޫނީ އެ  ޚިޔާލަކީ  އެބޭފުޅުންގެ  ދައްކައިގެން 

އަޅުގަނޑު   ދެން  ކުރާނީ.  ކަންތައްތައް  އެ  ކިހިނެއްތޯ  އަޅުގަނޑުމެން  ބެހޭގޮތުން.  ކަންތައްތަކާ  މި  ދެކެނީ 

ކަނޑައެޅިފަ ވެސް  ބަޖެޓެއް  އިނދޭ  ޑިޒާސްޓާތަކަށް  މިކަހަލަ  ހަމަ  ވެއްޖެއްޔާ  ބަޖެޓެއް  ހަނދާންވާގޮތުން  އެކަމަކު   .

ވެސް   ހޮޅިއެއް  ހަމަ  އަސްލު  ކަމަކީ  ގޯތުރޫކުރާ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  މިއަދު  ވިޔަސް  އިންކަމުގައި  ކަނޑައެޅިފައި 

ކޮވިޑް މި  ކޮވިޑ19ް-ލައްވާލާފައި  ކަންތައްތައް.  ދައުލަތުން    19-ގެ  ޚަރަދުތަކެއް  ބޮޑެތި  އެހާ  ކަންތައްތަކަށް 

އްކާ މިކަންތައް މިހެން އައީމަ ހާދަ ބޮޑު ބުރައަކަށޭ ދައުލަތަށް ވާނީ. ދެން އަޅުގަނޑު  ކުރައްވަމުން ގެންދަވާއިރު އަނެ 

އަރުވަން. ދެން   ވެސް  ފުރުޞަތު  ވެސް  ބޭފުޅުންނަށް  އެހެން  އަދި ހަމަ  މުޤައްރިރު  އިނގޭތޯ  ކުރުކޮށްލާނަން  ވާހަކަ 

ށް ވާހަކދައްކާނީ. ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި  އިރާދަކުރެއްވީތީ ދެން އަންނަ، ދެވަނަ ފުރުޞަތެއްގައި އަޅުގަނޑު އިތުރަ

 މުޤައްރިރު ދެއްވި ފުރުޞަތަށް.   

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ޚައިތަމް. ވަރަށް ގިނަ މަޢުލޫމާތުތަކެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތި ހިއްސާކުރެއްވީ. ހުށަހެޅުމެއް  

ހެޅުއްވުން އަދި ރަނގަޅަށް އަޅުގަނޑަށް ދެން ސާފެއްނުވި. ދެން އިއްޒަތްތެރި  ދެންމެ ހުށަހެޅުއްވީ. އެކަމަކު އެ ހުށަ

ނިންމަމުންދާނެ. އެހެންވީމާ، އަދި   ކަންކަން  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތަކަށް  ލިބޭ  ހުށަހަޅުއްވައި އެއަށް ތާއީދު  މެންބަރުން 

 އެއްފަހަރު ވިދާޅުވެދެއްވަފާނަންތޯ ކޮބައިކަން ހުށަހެޅުއްވުމަކީ.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:   ގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޚައިތަމްމައްޗަން

އަޅުގަނޑުގެ ހުށަހެޅުމަކީ އަސްލު މިކަހަލަ ކަންކަމުގައި އެމް.ޑީ.އެމް.ސީއާ ވާހަކަދައްކައިގެން އެމް.ޑީ.އެމް.ސީން ކޮން  

 ހާ އެފިޝަންޓްތޯ. ޝުކުރިއްޔާ. ފިޔަވަޅުތަކެއްތޯ މިހާރު އެޅެމުން މި ގެންދަނީ މިކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން. އަދި ކި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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އެކީ އަޅުގަނޑުމެން ތި ހުށަހަޅުއްވަނީ އެ މީހުންނާއި މިގޮތަށް ވެބް ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން  

އެހެން ގޮތެއް.  އެވެސް  ދެންނެވިދާނެ.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ސިޓީއަކުން  ނޫނީ  ތެރެއިން  ބައްދަލުކުރުންތޯ  އޭގެ  ވީމާ، 

 ކޮބައިތޯ ޚައިތަމް...

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:   މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޚައިތަމް

ކަމަށް   ދަންނަވައިފި  ސިޓީއަކުން  ކޮންފަރެންސްއަކުން.  ވެބް  ފެންނަނީ.  އަޅުގަނޑަށް  ކޮންފަރެންސްއަކުން  ވެބް 

ކޮންފަރެންސެއް  ވެއްޖެއްޔާ ތަންކޮޅެއް ލަސްވެދާނެ ކަން ޖަވާބެއް އައުން. އެހެންވެ ވެބް  ހީވަނީ  ނޭނގެ އަޅުގަނޑަށް 

ރިކްއެސްޓްކޮށްލަން ވީނޫންތޯއޭ އެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުވުމަކަށް. ވެބް ކޮންފަރެންސްއަކަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގަންވަން. ވެބް  

 ކޮންފަރެންސް އިންވިޓޭޝަނެއް އަރުވަންވީނޫންތޯއޭ އެ ބޭފުޅުންނަށް. 

 

  ސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާ

ގުޅިގެން   ގެއްލުންތަކާ  ލިބުނު  މި  ހުށަހެޅުއްވުމަކީ  ޚައިތަމްގެ  މިހާރު  މިހާރު.  ސާފުވެއްޖެ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އާދެ! 

ވެބް   ޓަކައި  ސާފުކުރުމަށް  މަޢުލޫމާތު  ބެހޭގޮތުން  ފިޔަވަޅުތަކާއި  ގެންދަވާ  އަޅުއްވަމުން  އެމް.ޑީ.އެމް.ސީން 

 ރިކޮށް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން އެމް.ޑީ.އެމް.ސީގެ ވެރިންނާއ ދެން ތާއީދު... ކޮންފަރެންސެއް މެދުވެ 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:   މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޚައިތަމް

އަޅުގަނޑަށް   މީގައި  މުޤައްރިރު.  އިނގޭތޯ  އެބައިން  އަދި  ހުށަހެޅުން  އެއް  އިނގޭތޯ،  އެއްބައިން  އަދި  މުޤައްރިރު 

ޑޭޓާ  މަޢު ބޭފުޅުން  އެ  އޮފީހުން  މެޓް  ކޮންމެވެސް  ވެއްޖެއްޔާ  ކަމުގައި  ވެއްޖެ  ކަމުގައި  އޮތްގޮތުން  ލިބިފައި  ލޫމާތު 

ކަލެކްޓް ކުރައްވާނީ. ދެން އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީގެ ކްލައިމެޓްއާ ބެހޭ، ކްލައިމެޓް ސެކްޝަނެއް ނަމަވެސް  

ން އަތުގައި އިތުރު ޑޭޓާތައް ހުންނާނެ ކަމުގައި މި ވަނީ. އެހެންވީމާ،  އިންނަ ކަމަށް މި ވަނީ. އެހެންވީމާ، އެބޭފުޅު

 އެ ބޭފުޅުންގެ ވެސް ހަމަ ޕްރެސެންސްއެއް ކޮމިޓީއަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ބޭނުންވޭ.   

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހުށަހެޅުއްވުމެއް ޚައިތަމް ތި ހުށަހެޅުއްވީ. ފަހުން ތި ހުށަހެޅުއްވީ    2އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް. އެހެންވީމާ،  

އެސެސްމަންޓާ   މި  ބައްދަލުކުރަން  ބޭފުޅުންނާ  ޑިޕާޓްމަންޓުގެ  ޗޭންޖު  ކްލައިމެޓް  މިނިސްޓްރީގެ  އެންވަޔަރަންމަންޓް 
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ކަން އަޅުގަނޑުމެން  އިތުރަށް  މަޑަވެލި  ބެހޭގޮތުން  އަރުވަނީ  ފުރުޞަތު  މި  އަޅުގަނޑު  މިހާރު  ތައްތައް ސާފުކުރަން. 

 ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ފިރުޝާނަށް. ފިރުޝާން ކުރިއަށް ގެންގޮސްދެއްވާ.   

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ފިރުޝަން

ބާއްވާތީ   ބައްދަލުވުން  މި  ވަގުތެއްގައި  މުހިންމު  ވަރަށް  ކަމެއްގައި  މުހިންމު  ވަރަށް  ދެން  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

ވިއްސާރާގައި   ފާހަގަކޮށްލި  މި  މިހެން  މެންބަރުންނަށް ޝުކުރުދަންނަވަން.  ކޮމިޓީ  އަދި  އިދާޒީމޭޒަށް  މުޤައްރިރަށާއި 

ގެ ބޮޑެތި  ވަރަށް  ޙަޤީޤަތުގައި  ހަމަ  ވެސް  ވެސް  ރަށަކަށް  ހުރިހާ  ރާއްޖޭގެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް.  ވެއްޖެ  އްލުންތަކެއް 

ކަންތައްތައް   އެކި  ސިފަސިފާގައި  އެކި  ރަށްރަށަށް  އެކި  ދެން  ކުރިމަތިވެފަ.  ވަނީ  ގެއްލުން  މި  ހިތުން  އަޅުގަނޑު 

ޚައިތަމްގެ   މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ބޭނުންވީ  ފާހަގަކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު  ބޮޑަށް  ކުރިމަތިވަނީ.  ވަރަށް  ވާހަކައަށް 

ވުމުގައި   ފްލަޑު  ދިމާވުމުގައި،  މައްސަލަތައް  މި  އުޅޭ  އެބަ  މައްސަލަތަކެއް  ޕްލޭނިންގގެ  އަސްލު  ތާއީދުކުރެވޭ. 

ހަދަން.   ގޮތެއް  ކުޑަކުރެވޭނެ  ފެންބޮޑުވުން  ޖެހެނީ  މި  ނުހުއްޓުވޭނެ.  ވާރޭވެހުން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އިނގޭތޯ. 

އަޅުގަނޑުމެން އަޅުގަނޑު  އެކަމުގައި  ތާއީދުކުރަން،  ހަމަ  ވެސް  އަޅުގަނޑު  ދެން  ދިމާވޭ.  މައްސަލަތަކެއް  އެބަ  ނަށް 

މަޢުލޫމާތުތައް ސާފުކުރަން.   ވެސް. އެ  ހުށަހެޅުމަށް  ހުށަހެޅުމަށް، ދެ  ޚައިތަމްގެ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރު  ތާއީދުކުރަން 

މުޤައްރިރު،   އިއްޒަތްތެރި  ބޭނުން  ފާހަގަކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު  މިއަހަރު  ދެން  ދުވަސްވަރުގައި  ކޮވިޑް  މި  ޚާއްޞަކޮށް 

އަހަރަކަށް އިނގޭތޯ. އެހެންވެފައި   އުނދަގޫ  ދަތި  އަތްމަތި  އެހެން ކަހަލަ  ވަރަށް  ދިޔައީ ރައްޔިތުންނަށް  މި  ވެގެން 

ޑިޒާސްޓަރގެ ސަބަބުން ޚާއްޞަކޮށް ދަނޑުވެރިންނަށް އޭގެ ވަރަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރިމަތި މި  ށް  ހުއްޓާ އަނެއްކާ 

 ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ. ދަނޑުވެރިންގެ ދަނޑުތައް ހަމަ އެއްކޮށް ހަލާކުވެއްޖެ. އެހެންވީމާ، މި ވީގޮތުން... 

 

 )ރެކޯޑިންގގެ އަޑު ކެނޑިފައި( 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިނގޭތޯ. އަދި އަ ކުއްލިއަކަށް ކެނޑިގެން މި އުޅެނީ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އަޑު  ބަލައިލަނީ  ފިރުޝާންގެ  ޅުގަނޑު މި 

ހަމަ އަނބުރާ ފިރުޝާންގެ އަޑު އިވޭތޯ. ފިރުޝާން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަދި އަޑެއް ނުއެއް ލިބޭ. އެހެންވީމާ، އަޑުގެ  

ކަންތައް ހައްލުވަންދެން އަޅުގަނޑު ވަގުތު ސަލާމަތްކުރުމުގެގޮތުން ގައްދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު  

 އަޙްމަދު ޒާހިރު ކުރިއަށްގެންގޮސްދެއްވާ.އަރުވާނަން. 
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  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ގައްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޒާހިރު 

މި   އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އަހަރެއްގައި  ކޮންމެ  ހަމަ  ބޭނުންވަނީ  ދަންނަވާލަން  އަޅުގަނޑު  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

ގިނަ މިދިޔަ، މާ  ދޭ. ހަމަ  އެބަ  ލިބިގެން  ހަމަ  އަދި    ގެއްލުން  ލިބުނުތާ  ގެއްލުން  އަށް  ގައްދޫ  އަދި  ނުވޭ  ދުވަހެއް 

ދެތިން މަހެއް ކަންނޭނގެ ވާނީ. ހަމަ ވާދޫއަށް ބޮޑެގެއްލުންތަކެއް މި ލިބުނީ. ވާދޫ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ހަމަ  

ލިބިއްޖެ. އެއީ   ހަލާކުވެއްޖެ. ގާތްގަނޑަ  21ގެއްލުންތަކެއް  ދަޑުތައް  ދަނޑުވެރިންގެ  ޖުމްލަ  ވަރަކަށް  ލައްކަ    7ކަށް 

ލައްކަ އާއި މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާއާ ދޭތެރޭގައި ގެއްލުން ދަނޑުވެރިންނަށް ވެއްޖެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތީ މި    7ވަރަކަށް،  

ވިއްސާރަ. ދެން އިތުރަށް ވާނެ ގެއްލުންތަކެއް ނޭނގެ. އަނެއްހެން ބުނާ ކަމަށް ވަންޏާ ގަސްތަކެއް ވެއްޓިއްޖެ. ގެތައް  

ގެއްލުންވެއްޖެ.  ހަލާކުވެއްޖެ ސިޓީއަށް  އައްޑޫ  ހިތަށްއަރަނީ  އަޅުގަނޑު  ވޭ.  އެބަ  ގެއްލުންތަކެއް  ބައިވަރު  ވަރަށް   .

ހަމަ   ހަމަ އެ ގެއްލުންވާ ރަށްރަށަށް  ވެސް  ކޮންމެ އަހަރު  މި ދަނީ. ހަމަ  ގެއްލުންވަމުން  ތިނަދޫއަށް ވަރަށް ބޮޑެތި 

މަ ޕެޓާނެއް އެބަ އުޅޭ މީގައި. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ އެބަ  ގެއްލުން ތަކުރާރުކޮށް ވަމުން މި ދަނީ. އެހެންވީމާ، ހަ

މި   އެނގޭއިރު  ވާނެކަން  މިކަން  ކުރީބައިގައި  ހިނގާށޭ  ސަޖެސްޝަނަކީ  އަޅުގަނޑުގެ  އުޅޭކަން.  ޕެޓާނެއް  އެނގޭ 

ލަކަށް ޕަމްޕު  ރަށްރަށް މިހެން ވާނެކަން އެނގޭއިރު މި ރަށްރަށް ޕްރިއޮރަޓައިޒް ކޮށްގެން ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަމާ. މިސާ

ހޯދައިދިނުން އެ ރަށްރަށް ނޫނިއްޔާ ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރގައި އަޅުގަނޑުމެން ރިކުއެސްޓް ކޮށްގެން އެ ބޭފުޅުން މި  

ޙާލަތްތަކަށް ތައްޔާރުވެގެން ތިބުން. މިސާލަކަށް ޕަމްޕުތަކާއި ހުރިހާ އެއްޗަކާއި އެއްކޮށް ތައްޔާރުވެގެން ތިބުން. ހަމަ  

ކޮންމެ  ކޮންމެފަހަރަކު ގެތައް   އަޑިއަށް ގޮސްފައި ހުރިހާ ފާނިޗަރތަކަށާއި ހުރިހާ އެއްޗަކަށް ގެއްލުންވާ ފަހުން ހަމަ 

ފަހަރަކު ގޮސްފައި ޕަމްޕު މި ޖައްސަނީ. ޕަމްޕު ޖައްސަން ހިނގާށޭ އެ ގެއްލުން ނުވަނީހުން. އޭރުން އެ ގެތަކަކަށް  

ން މިއީ އަޅުގަނޑު މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ދައްކަން  އެ ފެންތަކެއް ނުދާނެނޫންހެއްޔޭ އަޅުގަނޑުގެ ޝަޖަސްޝަނަކީ. ދެ

ވާ   އަހަރު  މި  ދޭ.  އެބަ  ގެލުންވަމުން  ރަށްތަކަށް  މި  އަހަރަކުހެން  ކޮންމެ  ތަކުރާރުކޮށް  ހަމަ  ވާހަކައަކީ.  ބޭނުންވި 

އެކަމަކު ކޮންމެ   ގެއްލުންތައް ބޮޑު އަދި މިދިޔަ އަހަރަށްވުރެ. ކޮންމެ އަހަރަކު ބޮޑުވަމުންބޮޑުވަމުންބޮޑުވަމުން މި ދަނީ.

ޕަމްޕުތައް   ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖުމަންޓުން  ފަހުން  އެ ގެއްލުންވާ  މި އެޅެނީ  ފިޔަވަޅު  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ފަހަރަކު 

ގެއްލުމުގެ % ގެތަކަށް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖުމަންޓުން އެ ވީ  ހިއްކައިގެން އަނެއްކާ އެ    20ހިފައިގެން ގޮސްގެން ދިޔަ 

  20ދެމުން އެ ދަނީ. ހަމަ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން ހަމަ ހުރިހާ ގެތަކަކަށް އެ %ނެރެ ކޮންމެ އަހަރަކު ހަމަ  

މީގެ   އެއީ  ގޭގެއަށް.  ގިނަ  ދަނީ  އެ  ލިބި  ނުވެސް  ގެއްލުމުގެ    3ވެސް  ވީ  ގައްދޫއަށް  ކުރިން  މަންތްސް 

ކޮށްލިން ކައުންސިލާއި  ނުލިބޭ. އެ އަޅުގަނޑު ހަމަ އަޅުގަނޑު މިއަދު ވެސް އިންކުއަރ  20ކޮމްޕެންސޭޝަނެއް، އެ %
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އެ   ގެއްލުން  އެ  ބަލަން.  ޖެހޭ  އެބަ  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  އެކަން  އެހެންވީމާ،  ނުލިބޭ.  އެ  އިނީ.  ލިބިފައިތޯ  އެ 

ދެއްވި   ޝުކުރިއްޔާ  ހީވަނީ.  އަޅުގަނޑަށް  ކަންނޭނގެ  އެބަޖެހޭ  ބަލަން  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  ނުދޭތޯ  ބަދަލުދޭތޯ 

 ފުރުޞަތަށް. 

 

 ދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

މައްސަލަތައް   މި  އިތުރަށް  ރަނގަޅު. އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވަރަށް  އިނގޭތޯ. މިހާރު  ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ  އާދެ! ވަރަށް 

އެ   ޚާއްޞަކޮށް  ވަކިން  ދާއިރާތަކުން.  މެންބަރުންގެ  އިއްޒަތްތެރި  އެކިއެކި  އެބަދޭ  ސާފުވަމުން  އެބަ  އޮތްގޮތް 

އަޅުގަނޑުމެން އިންފޮމޭޝަން  ބޮޑަށް  ސްޕެސިފިކު  ވަރަށް  ބޮޑުމިން  ކުޑަ  މައްސަލަ އޮތް  ވަރަކަށް  ލިބެމުންދިޔަ  ނަށް 

އެ   އޮވެއްޖެއްޔާ  ހުށަހެޅުއްވުމެއް  ޚާއްޞަ  ވަކި  ހަމަ  އެދެން  އަޅުގަނޑު  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ދެން  ސާފުވޭ.  އެބަ 

ކޮ އެހެން  އޭރުން  ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވުން.  އެގޮތަށް  ވިދާޅުވެފައި  ގޮތަށް  އިއްޒަތްތެރި  ހުށަހެޅުއްވުމެއްގެ  ންމެވެސް 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް   ކުރިން  ދެން  ފަސޭހަފުޅުވާނެ.  ވެސް  ތާއީދުނުކުރައްވަން  ނޫނީ  ތާއީދުކުރައްވަން  މެންބަރަކު 

ފިރުޝާނަށް   އަޅުގަނޑު  އަލުން  އެހެންވީމާ،  ގެންދަނިކޮށް.  ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން  ފިރުޝާން  އަޑުކަނޑައިގެންދިޔައީ 

 އްޒަތްތެރި މެންބަރު.  ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. އި

 

 މަޑަވެލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ފިރުޝާން ވާހަކަދެއްކެވުން:

އަޑު ކަނޑައިގެންދިޔައީ. ދެން   އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑުގެ ކަނެކްޝަންގެ މައްސަލައެއް ދިމާވެގެން 

ދިމާވި   މި  ގުޅިގެން  ކޮވީޑާ  އަހަރުގައި  މި  ޚާއްޞަކޮށް  މި  ރަށްރަށުގައި  ނުކުތާއަކީ  ފާހަގަކުރަމުންދިޔަ  އަޅުގަނޑު 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް މާބޮޑޭ ޙަޤީޤަތުގައި. އެއީ ދަނޑުވެރިންނަށް ޙަޤީޤަތުގައި  ގެއްލުން ކުރީއަހަރުތަކާ ބަލާފައި މާބޮޑަށް  

މީގެ އެންމެ ބޮޑު ޑައިރެކްޓް އިމްޕެކްޓެއް މި ކުރީ ހުރިހާ ދަނޑުތަކެއް ހަލާކުވެއްޖެ އިނގޭތޯ. މުޤައްރިރު، އަޅުގަނޑު   

ދަ ހުރިހާ  ނެތް.  ވެސް  ދަނޑެއް  އެންމެ  ދަނޑެއް  ހުރިހާ  ހޯނޑެއްދޫގެ  ހެއްދި  ދާއިރާގެ  ހަލާކުވެއްޖެ.  ނޑެއް 

ހުރިހާ   ކުރާ  ދަނޑުވެރިކަން  ހިތުން  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  އިނގޭތޯ.  ހަލާކުވީ  އެއްކޮށް  ހަމަ  ވެސް  އެއްޗެހިކޮޅު 

ދިމާވީ.   މި  މިކަންކަން  ވާރޭވެހި  ވައިގަދަވެފައި  ޚިލާފަށް  އާދަޔާ  ދިމާވާނެ.  މައްސަލަ  މި  ވެސް  ރަށަކުން 

ހަމަ ފާހަގަކުރަން ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު  ޒާހިރު ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތަށް    އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު 

އަބަދު   ރަށްރަށަށް  މައްސަލައެއް. ދިމާވާ  ދިމާވާ  ރަށްތަކަށް  މި  މޫސުމުގައި  ހުޅަނގު  ވެސް  އަބަދު  މައްސަލައަކީ  މި 

ތައް  ކުރިއާލާ  ކީއްވެތޯއޭ  ސުވާލަކީ  އަޅުގަނޑުގެ  ދެން  ދިމާވޭ.  ކީއްވެތޯއޭ  ވެސް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް.  ޔާރުނުވެވެންވީ 
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އަޅުގަނޑުމެން ތައްޔާރުނުވާންވީ ކުރިއާލާ. އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން. އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނުހުއްޓުވޭނެ. ވިއްސާރައެއް  

ހޯ ގޮތްތައް  އެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެކަމަކު  ނުހުއްޓުވޭނެ.  ވެސް  ފެންބޮޑުވުމެއް  ނުހުއްޓުވޭނެ.  ދި  ވާރެއެއް 

މޫސުމާ   އަހަރަކު ވެސް ހުޅަނގު  ވާހަކައަކީ ކޮންމެ  އުޅޭ  މުޤައްރިރު. ދަންނަވަން މި  އިއްޒަތްތެރި  މަދުކުރެވެންވާނެ 

މިނިސްޓްރީގައި   ޕްލޭނިންގ  މިނިސްޓްރީގެ،  ހުންނަންވާނެއޭ  އައިޑެންޓިފައި  ރަށްތައް  ދިމާވާ  މައްސަލަ  މި  ދިމާކޮށް 

ސެންޓަ މެނޭޖުމަންޓު  ޑިޒާސްޓަރ  އަދި  އަދި  ވެސް  ވެސް  މިނިސްޓްރީގައި  އެންވަޔަރަންމަންޓު  އަދި  ވެސް  ރގައި 

ގެއްލުން ނުލިބޭނެ ގޮތަށް ދެން   މި ރައްޔިތުންނަށް  ރަށްރަށަށް  މި  ވެސް އިނގޭތޯ.  އެގްރިކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީގައި 

ހެދެންވާނެ އަޅުގަނޑު ދެން  ވެސް   ފާހަގަކޮށްލަން   އަންނަން އޮންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓާއި އަދި އެ ޕްލޭންތަކާ އެއްޗެހި 

ބޭނުން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޚައިތަމް ހުށަހެޅުއްވި  

ބިނާކޮށް އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެވިދާނެހެން ސަރުކާރުގެ   ޑޭޓާތަކަށް  ޑޭޓާތައް، ހޯދަން ހުށަހެޅުއްވި 

އަސްލު  ރެކޮމަންޑޭޝަނެއް މިކަން  ބާއްވައި  ބައްދަލުވުމެއް  އިތުރު  އަދި  ފެނޭ  އަޅުގަނޑަށް  ލިބުނީމަ  ޑޭޓާތައް  އެ   .

ފާހަގަކޮށްލަނީ   މި  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ބަލަން  އެގޮތަށް  މުޤައްރިރު.  އިއްޒަތްތެރި  ބަލަން  ސީރިއަސްކޮށް  ވަރަށް 

 އްވި ފުރުޞަތަށް.  ތަކުރާރުކޮށް މި މައްސަލަ ދިމާވާތީވެ. ޝުކުރިއްޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް ދެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ވަރަށް   ހަމަ  ނުކުތާތަކަކީ  ވިދާޅުވާ  މެންބަރު. ތި  ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި  އާދެ! ވަރަށް 

ނޑަށް ހީވަނީ  މުހިންމު ކަމެއް. ދެން މި މައްސަލައިގެ ތެރޭގައި ތިބެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިރޭ ކޮމިޓީ ބޭއްވޭކަމީ އަޅުގަ

ބޮޑަށް   މިދަނީ. އަދި  ވަކިން  އަސަރު ހަމަ ކުރަމުން  ކަމެއްހެން. މިހާރު ވެސް ހަމަ މީގެ  މުހިންމު  ވަރަށް  މިއީ 

އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަ އެބަވޭ މި ތޮށިލާފައި ޙިމާޔަތްކޮށްފައި ހުރި ރަށްރަށަށް ވަކިން ބޮޑަށް ރާޅުއަރާ މަންޒަރު އިނގޭތޯ.  

ގޮ ވިދާޅުވި  ތި  މި  އެހެންވީމާ،  ލެވިފައި  ތޮށި  މި  ބެލިގެންތޯ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ޗޭންޖަށް  ކުލައިމެންޓް  މި  ތަށް 

ރުފިޔާއެއް   މިލިއަން  އެތައް  ނެތް  ޝައްކެއް  އެއްވެސް  ހިމާޔަތްކުރަން.  ރަށް  ލަނީ  މި  ތޮށި  މިހާރު  ހުންނަނީ. 

އެ  ރާޅަށް  ނުވެ  ތޮއްޓަކަށް  އެއްވެސް  ހަމަ  ތޮއްޓަކީ  އެ  އެކަމަކު،  ރަށު  ޚަރަދުކޮށްފަ.  މުޅި  ހުރަހަކަށްނުވެ  އްވެސް 

ކަމެއް.   ދެން ވަރަށް ހިތްދަތި  މަންޒަރުތައް. އެއީ  ފެންނަ  ހިސާބަށް  ލޮނުވާ  ފެން  ގޮސް  އަރައިގެން  ރާޅު  ތެރެއަށް 

ތޮށިލާފައި   އަގުހެޔޮކޮށް  އެންމެ  މިކަމުގައި.  އުފެދޭ  އެބަ  ގޮތަށް  ވިދާޅުވާ  ތި  ސުވާލު  ބައިވަރު  އެހެންވީމާ، 

އެ ވެސް.  އަޅުގަނޑުމެން  ކުރަނީ  މި  މިކަންކަން  ގިނައިން  މޫސުމުގައި  ރީތި  މި  ނިންމާލާނީމަ  ދެން  ހިސާބުން 

މޫސުން   އަނެއް  ކުރިމަތިވާ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދެން  ކަންނޭނގޭ.  ފަސޭހައަކަށް  މަސައްކަތްކަތްކުރަން  އެހެންވީމާ، 
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ހަލާކުވޭ.  އަންނައިރުގައި ތޮށިލާ ނިންމާފައި މި ދަނީ. ތޮށި ނުވޭ ތޮށްޓަކަށް. އެހެން ވީމާ، ދަނޑުބިންތައް އެކީ އެބަ 

މީގައި   ޚާއްޞަ ރަށްތަކެއް  ވަކިން  ވިދާޅުވާހެން  ތި  ލޮނުވޭ. ދެން  އެބަ  އަރާ. ރަށުގެ ފެންގަނޑު  ރާޅު  އެބަ  ރަށަށް 

ލޯމައްޗަށް.   އަޅުގަނޑުމެންގެ  އާދޭ  އެބަ  ރަށްތައް  އެ  މޫސުމުގައި  ހުޅަނގު  އަހަރަކު  ކޮންމެ  ހަމަ  ފާހަގަވޭ  އެބަ 

ވީމާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެ ރެކޮމަންޑޭޝަންތަކެއް މީގައި ގޮސް އަދި އަޅުގަނޑުމެން އެކަންކަން އެކަން  އެހެން

އެންމެ   ކޮމިޓީގެ  މި  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  އެއީ  ބެލުން  ކީއްވެގެންކަން  ނުވަނީ  ނުވަންޏާ  ނުވަތަ  ކުރިކަން  އެގޮތަށް 

މި  އަބަދު  ރައްޔިތުން  އެއީ  މެންޑޭޓަކީ.  ޚުދު    މުހިއްމު  ކަމަކަށް  ތިބެންޖެހޭނެ  ބިރުވެރިކަމުގައި  ހިތްދަތިކަމުގައި 

އިއްޒަތްތެރި   ދާއިރާގެ  ވިލިނގިލީ  އަރުވަނީ  ފުރުޞަތު  މި  އަޅުގަނޑު  މިހާރު  ޤަބޫލެއްނުކުރަން.  ވެސް  އަޅުގަނޑު 

 މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިނަށް.  

 

 ގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން:ނވިލި

 އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަޑު... 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ކުރިއަށް ގެންދަވާ! ކުރިއަށް ގެންދަވާ! ވަރަށް ސާފުކޮށް އަޑު ލިބޭ. 

 

 ގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން:ނވިލި

މި ލިބެމުންދާ ގެއްލުމާ   އެކި ކަންކޮޅުތަކަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައާ ގުޅިގެން  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. ރާއްޖޭގެ 

މައްސަލައިގައި   މި  ނަންގަވައިގެން  އިސް  ކޮމިޓީން  ކުލައިމެޓް  އެންޑު  އެންވަޔަރަންމަންޓު  ކުއްލިއަކަށް  ބެހޭގޮތުން 

ޙާލަތު ރަށްތަކުގެ  ރާއްޖޭގެ  ބޮޑަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ވަރަށް  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  މަސައްކަތަށް  ކުރާ  ޓަކައި މި   ބަލާލުމަށް 

މި   އަޅުގަނޑު  މުޤައްރިރު،  އިއްޒަތްތެރި  ކަމަކީ.  މި  ޒިންމާއެއް  ބޮޑު  ވަރަށް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ޝުކުރުވެރިވަން. 

ބޭނުން ފާހަގަކޮށްލަން  ހަ   ފުރުޞަތުގައި  ވެސް  ކޮލަމާފުށީގައި  އަދި  ވެސް  ބޮޑެތި  ވިލިނގިލީގައި  ވަރަށް  މަ 

ނިސްބަތްކޮށް   އަތޮޅަށް  މުޅި ހުވަދު  ދޭ. ގއ.އަތޮޅާއި  ގުޅިގެން ހަމަ ލިބެމުން އެބަ  މި ވިއްސާރައާ  ގެއްލުންތަކެއް 

މަސައްކަތް   ތޮށީގެ  ބޭރު  ނިމި  މަސައްކަތް  ބަދަރު  ކުރީކޮޅުގައި  މަހު  މި  އަދި  ފަހުން  ވަރަށް  ހަމަ  ބަނދަރުގެ 

ބަނ އިޢުލާންކުރި  ހަލާކުވާ  ނިންމާލިކަމަށް  އެއްކޮށް  ތޮށި  ބޭރު  މުޅި  ރާޅުއަޅާ  މަތިން  ތޮށީގެ  ބޭރު  އެއްގަމު  ދަރުގެ 

ހިސާބަށް އެ ދަނީ މިހާރު. އެހެންވީމާ، ދެންމެ މުޤައްރިރު ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތަށް އަތޮޅު ތެރޭގެ ރަށެއްގެ ޕްރޮޖެކްޓެއް  
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ދިއްކޮށް  މެޓައެއް  ރުއްސަންވެގެން  ރައްޔިތުން  ހިންގަނީ  މި  ހަމަ  ހިންގާއިރު  މިއީ  ކޮށްދެނީ.  ކަމެއް  އުސޫލުން  ލާ 

ކޮންމެހެން ކަމެއް ޙިމާޔަތްކުރުމާއި ނުވަތަ އެ ރަށެއްގެ ރައްޔިތުންނަށް މި ލޯންގްޓަރމް ސަސްޓެއިނަބަލް ޕްރޮޖެކްޓެއް  

ބޭރު މި  ތިރިކޮށް  އެހާ  ކުރަނީ.  މި  ނޫން  އުސޫލަކުން  ވެސް     ހިންގާ  އަނެއްކާ  ވެގެންދިޔައީ  ނަތީޖާއަކަށް  ތޮށި 

މިޖެހެނީ.  ބަނ ތިބެން  ތެރޭގައި  ބަނދަރު  ނުކަތައިގެން  އޮޑިދޯނިފަހަރަށް  ވިއްސާރައިގެ  މި  ހަލާކުވެގެން  ދަރު 

އެހެންވީމާ، މިއީ ވަރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް. ކޮލަމާފުށީގައި ވެސް މިހާރު އޮތީ ބަނދަރު އެއްކޮށް ހަލާކުވެފަ. އެ  

ނުބޭއްވިގެން ތެރޭގައި  ބަނދަރު  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ދޯނިފަހަރަށް  ދެން  ސިޓުއޭޝަން.  މި  އެހެންވީމާ،  މިއުޅެނީ.   

މަޖިލިސް   ރައްޔިތުންގެ  މެންބަރުން  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ވަގުތަކު  ކޮންމެ  ދަތިވާ  މި  ރަށްތަކަށް  ކޮންމެފަހަރަކު 

ސް އެބަ ކުރަން ދެއްތޯ.  ތެރޭގައި މިއިން ކޮންމެ ކަމަކާއި ކޮންމެ ކާރިޘާއަކާ ގުޅިގެން އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ގިނަ ބަޙު

ދޭ   މި  ޤަރާރުތަކާއި  ފާސްކުރާ  މި  ބަޙުސްއާއި  ކުރެވޭ  މި  ސުވާލަކީ  އުފެދޭ  މި  ސުވާލަކީ،  އެހެންވީމާ، 

ކިހިނެއްހޭ. ހަމަ ސަރުކާރު ތެރޭގައި   ރެކޮމަންޑޭޝަންސްތައް އަޑުއަހަނީ ކޮންބައެއްހޭ. މިކަންކަމަށް ޙައްލު އަންނަނީ 

ކުންފުނި އަދި  ވަޒީރުން  އެ ގެންދަވަނީ.  ތިއްބަވާ  ކުރަމުން  ކަންކަން  ގޮތަކަށް  ހިތަށްއެރި  ބޭފުޅުން  ތަކުގެ ވެރިން އެ 

ހަމަ މި ޒަމާނުއްސުރެން މި ކަލްޗަރ އޮންނަ ގޮތް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ހަމަ މި ފުރުޞަތުގައި... )ރެކޯޑިންގގެ  

އަން އޯޝަން ބޭ އޮފް ބެންގަރލްގައި  އަޑު ކެނޑިފަ( އައްޑޫ ސިޓީ... )ރެކޯޑިންގގެ އަޑު ކެނޑިފަ( ވިއްސާރަ އިންޑި

އައްޑޫ   ވިއްސާރައެއްގައި  ކޮންމެ  ވިއްސާރައިގެ  ކުރާ  ރާއްޖެއަށް  ސިޓީ  އައްޑޫ  ގުޅިގެން  ޕްރެޝަރއާ  ލޯ  އުފެދޭ 

ސިޓީގައި ހަމަ ފެންބޮޑުވޭ. ވިލިނގިލީގައި ފެންބޮޑުވޭ. ތިނަދޫގައި ފެންބޮޑުވޭ. ގައްދޫގައި ފެންބޮޑުވޭ. މި ރަށްރަށުގައި  

އެންވަޔަރަންމަންޓު  ފެންބޮ ހުރި.  އެބަ  ވެސް  މީޓިއޮރޮޖިކަލްގައި  ޑާޓާތައް  މި  ނޫން.  ކަމެއް  ނޭނގޭ  މިއީ  ޑުވޭ. 

އެބަހުރި.   ވެސް  ސެންޓަރުގައި  މެނޭޖުމަންޓު  ޑިޒާސްޓަރ  ނެޝަނަލް  އަދި  އެބަހުރި.  ވެސް  މިނިސްޓްރީގައި 

ގެއް  ކޮންމެފަހަރަކު ލިބޭ  ތަކުރާރުކޮށް  ކައުންސިލުތަކުން  ފޮނުވާފޮނުވާ  ރަށްރަށުގެ  އަންދާޒާކޮށް  ލިސްޓުތައް  ލުމުގެ 

ކައުންސިލުތަކުގެ މި ޑާޓާ ނަގާ މީހުން މިހާރު ވަރުބަލިވެއްޖެ. ކައުންސިލުތަކުން ގޮސް ރަށަކަށް ގެއްލުންވާ ހިސާބުން  

ފަހަރަކު   ކޮންމެ  އެއީ  ހިނގައްޖެ.  ހިސާބަށް  ނުކެރޭ  މިހާރު  ސާފުކުރަން  މަޢުލޫމާތު  އެ  ގޮސް  ގޭގެއަށް  ގޮސް 

ލިބުނީ ކޮން  މަ ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް. އޭގެފަހަކުން އަޅާލާނެ ބައެއް ނެތް. އެ  ޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްފައި މި ފޮނުވަނީ ކަމާ 

ނިމުނީ.   ކަމަށް  ނިމުނީ  އެ  ދެން  ބަލާލީމަ  ގޮސް  ކައުންސިލަރުން  ދެން  ނެތް.  ބައެއް  ބަލާ  ވެސް  ގެއްލުމެއް 

ދައުލަ މި  ރާއްޖޭގެ  އަސްލު ޙަޤީޤަތަކީ  ހެންޑްލިންތަކެއް.  އެހެންވީމާ، މި  މިސް  ގިނަ  ވަރަށް  އެބަހުރި  ތެރޭގައި  ތުގެ 

ވެއްޓުނަސް   ކެނޑިފަ(  އަޑު  )ރެކޯޑިންގގެ  ވިއްސާރައެއްގައި...  މަގުމައްޗަށް  މާލޭގެ  ފެންނަނީ.  މި  ނަތީޖާ  އޭގެ 

ގަހެ ތެރޭގައި  އަތޮޅު  އެކަމަކު  ނަގާނެ.  ގަސް  އެ  ގޮސް  ފުލުހުން  ސިފައިންނާއި  އެޅި  ޔުނިފޯމް  އް  ވަގުތުން 
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ސިފައިން   ތިބޭ.  ވެސް  ފުލުހުން  ކެނޑިފަ(  އަޑު  )ރެކޯޑިންގގެ  ކޮންބައެއްކަން...  ނަގަނީ  ގަސް  އެ  ވެއްޓިއްޖެއްޔާ 

ގުޅާލައިގެން   ފުލުހުންނަށް  ފެންބޮޑުވެގެންދިޔައީމަ  ހަމަ  ވިލިނގިލީގައި  އިއްޔެގައި  ނުލާނެ.  ވެސް  އަޅާ  ތިބޭ.  ވެސް 

މިއީ ނުލިބުނު.  އެހީތެރިކަމެއް  ކުދިކުދި    ފުލުހުންގެ  މި  މިހިރީ  ތަފާތު.  މި  އެހެންވީމާ،  މަޢުލޫމާތު.  ދޭ  ކައުންސިލު 

މި   ތަކުރާރުކޮށް  މި  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން  ޙަޤީޤަތުގައި  އަސްލު  ތަފާތުތަކެއް.  ބޮޑެތި  ފެންނަނީ  މި  ކަންތައްތަކުން 

ޤުދްރަ ހިނގާ  ރާއްޖޭގައި މި  ކެނޑިފަ( ހުށަހަޅަން  ރަށްރަށަށް  ބަޙުސްތަކުގައި... )ރެކޯޑިންގގެ އަޑު  ކާރިޘާތަކުން  ތީ 

ލިބޭ ގެއްލުން އަދި މުޅި ޖުމްލަކޮށް ވިއްސާރައާ ގުޅިގެން މި ލިބޭ ގެއްލުންތައް މޮނިޓަރކޮށްފައި އޭގެ އެ ކާރިޘާއެއްގެ  

މަސް ދުވަސް ފަހުން ހަފްތާއެއް ފަހުން ނަމަވެސް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖުމަންޓު ސެންޓަރުން އެބަ ޖެހޭ އެ ގެއްލުން   އެއް

ގޮ ކުރީގައި  ލިބުނު  މީގެ  ކޮބައިތޯ.  މިހާރު  އެބަޖެހޭ.  ލާޒިމުކުރަން  ޢާއްމުކުރަން  މޮނިޓަރކޮށްފައި  ރިޕޯޓު  ތުގެ 

ރަށްތަކަށް   ރާއްޖޭގެ  ކާރިޘާގައި  ކަނޑުގަދަވުމުގެ  އުފެދުނު  ބެންގަރލްގައި  އޮފް  ބޭ  ރާއްޖޭގެ  އަޅުގަނޑުމެން 

ޑާޓާތައް  ؟ އެނަލިސްޓުތައް ކޮބައިތޯ؟ އިތޯ އެ ރިޕޯޓުތައްއުދައަރައިގެން ވަރަށް ގިނަ ރަށްރަށަށް ގެއްލުން ލިބުނު. ކޮބަ 

ފިޔަވަޅުތަކަކީ؟ ކޮބައިތޯ އެޅުނު  މިހާރު  ؟ ކޮބައިތޯ  ޓަކައި  ޙިމާޔަތްކުރުމަށް  ގޮނޑުދޮށް  ރަށްތަކުގެ  އެ  ކޮބައިތޯ 

ދިރާސާތަކަކީ ފިޔަވަޅުތަކަކީ؟ ހެދެމުންދާ  އެޅުނު  އެ  ހަމަ؟ ކޮބައިތޯ  ގޮތަކަށް  ހިތަށްއެރި   ގެއްލުންނުވާ  ނާޅާނެ. ހަމަ 

ރަށްރަށުގެ ބިން ހިއްކަންނުޖެހޭ ތަންތާނގައި ބަނދަރު ހަދާނެ. ބޮޑު ހިލަޖަހާނެ. މި ކަންކަން މި ދަނީ ތަރުތީބަކުން  

މަޖިލީހުގެ   ރައްޔިތުންގެ  ރާއްޖޭގެ  ބަޔަކީ  ތިބި  އައްސަވަން  ކައިރިން  އެންމެ  އަޑު  ރައްޔިތުންގެ  ރާއްޖޭގެ  ނޫން. 

ވަނަ މަޖިލިސް ތެރޭގައި ރައްޔިތުންނާ ގުޅުންހުރި ކިރިޔާ ކުޑަ    19ތުންގެ މަޖިލީހުގެ މި  މެންބަރުން. ރާއްޖޭގެ ރައްޔި

މަޖިލިސް ތެރެއިން.   ދިމާވިޔަސް ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް އެ ބަޙުސް އެބަ ކުރެވޭ  ރައްޔިތުންނަށް ކުޑަކަމެއް  ކަމެއްގައި 

މި ދައްކާ ވާހަކަތަކާއި އަޑުއަހަނީ ކޮންބައެއްހޭ.   އުފެދޭ ސުވާލަކީ މި ކުރެވޭ  ބަޙުސްތަކާއި މި ފާސްކުރާ ޤަރާރުތަކާއި 

މި   ގޮވަގޮވާ  އަޅުގަނޑުމެން  ކޮންތާކުންހޭ. ހަމަ  އެހީތެރިކަން އަންނަނީ  އެ  ކޮންތާކުންހޭ.  އަންނަނީ  ޙައްލު  ކޮބައިހޭ 

ހޯދަނީކީއެ ރަނގަޅުގޮތް  އެންމެ  ނޫން.   ބަލަނީކީއެއް  ތަނެއްދޮރެއް  ކަންކުރަނީ.  މީހުން  ކަންކުރާ  ނޫން.  ތިބެނީ.  އް 

ނެޝަނަލް   މިފަދަ  އަދި  ގުޅިގެން  ވިއްސާރައާ  މި  މިކަމަށް  ހަމަ  ފުރުޞަތުގައި  މި  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ، 

ރިޕޯޓުތަކާ   ހުށަހަޅާ  ކައުންސިލުތަކުން  ގެއްލުން  ލިބޭ  ރަށްތަކަށް  ރާއްޖޭގެ  ކާރިޘާތަކުން  ޤުދުރަތީ  ކާރިޘާތަކުގައި 

ސެންޓަރުން އެބަޖެހޭ ބަލާފައި އެޅި ފިޔަވަޅުތަކާ އެކީގައި އެ ރިޕޯޓު  އެއްގޮތަށް ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖުމަންޓު  

އެކަމަށް   ކުރަން.  މަސައްކަތްތަކެއް  އެބަޖެހޭ  އަޅުގަނޑުމެން  ޓަކައި  ލާޒިމުކުރުމަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ޢާއްމުކުރަން 

މަޖިލީހު މިގޮތަށް  ތެރޭގައި  މަޖިލިސް  މި  ސަރުކާރުން  ކަމަކީ  ހުށަހަޅަން. އަނެއް  ޤަރާރުތަކާއި  އަޅުގަނޑު  ފޮނުވާ  ން 

މިއީ   ފާހަގަކުރެވެނީ.  އަޅުގަނޑަށް  ނުދޭކަން  ސަމާލުކަމެއް  ބޮޑު  އެހާ  ވާހަކަތަކަށް  ދައްކާ  ހުށަހެޅުންތަކާއި  ހުށަހަޅާ 
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އަސްލު ނަތީޖާއަކީ ރިޔާސީ ނިޒާމުގެ ނަތީޖާ މި ފެންނަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް  

ފޮރޮޅާ  ބަރުލަމާނީ  ރާއްޖެ  އެ  ނުވަތަ  ފެށުމަށް  ބަޙުސް  އެ  ޓަކައި  މަސައްކަތްކުރުމަށް  ކުރަންޖެހޭ  ޓަކައި  ލުމަށް 

ނިޒާމަކަށް ރާއްޖެ ބަދަލުކުރުމަށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފްލޯއަށް ބަޙުސަށް ފޮނުވުމަށް  

މައްސަލައިގައި. ސަބަބަކަށް މި  އަޅުގަނޑުމެން  މަޖިލީހުގެ  ޓަކައި  ރައްޔިތުންގެ  ގުޅިގެން  ކާރިޘާތަކާ  މިފަދަ  މިވަނީ   

އަޅާލާނެ   ފޮނުވުންތައް  ފޮނުވާ  މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންގެ  ކޮމިޓީތަކުންނާއި  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  މެންބަރުންނާއި 

އި މި ފެންނަނީ ވަރަށް  ބައެއް ނެތް. އެއަށް އިޖާބަދޭ ފަރާތެއް ނެތް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން ރިޔާސީ ނިޒާމެއްގަ

ފާސްކުރާ   މި  މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންގެ  މިއަދު  ނިޒާމެއްނަމަ  ބަރުލަމާނީ  މިއީ  އެހެންވީމާ،  މިކަންކަން.  ގޯސްކޮށް 

ފާސްކުރުންތައް ތަންފީޛުވެގެންދާނެ. ޤަރާރުތައް ތަންފީޛުވެގެންދާނެ. އެހެންވީމާ، މި ކަންބޮޑުވުންތައް އަޅުގަނޑުމެންގެ  

އާއި ގުޅިގެން އެތައް މިލިއަން ރުފިޔާއެއް   19ރި ވަރަށް ގަދައަށް. އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނެނގޭ ކޮވިޑު ތެރޭގައި އެބަހު 

ހަމައަށް   މަސްދުވަހާއި  ދެ  އައިސް  އެންމެފަހުން  ނުފެވުނު.  އިފެކްޓިވެއް  އޭގެ  ރައްޔިތުންނަކަށް  ޚަރަދުކުރެވިއްޖެ. 

އޮތް ދަނީ ކަންތައްތައް ވަމުން. އަނެއްކާ ޤުދްރަތީ ކާރިޘާތައް  ދިޔައިރު ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ބަނޑަށްޖެހޭ ހިސާބަށް މި

ނުލާހިކު   ސިޓުއޭޝަން  ޤައުމުގެ  ނެތް.  ނުއެއް  އުފެއްދުންތެރިކަމެއް  ޤައުމުގެ  އެހެންވީމާ،  ކުރިމަތިވަނީ.  މިއޮތް 

 ގެއްލުންތަކުން އެ  ދަށްކޮށް މި ދަނީ ފެންނަމުން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަނީ މި ޤްދުރަތީ ކާރިޘާތަކުން ލިބޭ 

ކައުންސިލުތަކުން ފޮނުވާ މަޢުލޫމާތަށް ބިނާކޮށް އަދި ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖުމަންޓު ސެންޓަރުން އެ ބަލަންޖެހޭ  

އެޅި   އަދި  ތެރޭގައި.  މުއްދަތެއްގެ  ވަކި  ލާޒިމުކުރަންވީ  ޢާއްމުކުރުން  ރިޕޯޓުތައް  ގެއްލުމުގެ  އެ  ބަލާފައި  ބެލުންތައް 

  ސޫލުތައް ގާއިމުކުރެވިފަ. ދި ލިބުނު ގެއްލުމަށް ބަދަލުދޭނެ އުސޫލުތަކަކީ ކޮބައިތޯ. މިހާރު ހުންނާނެ އުފިޔަވަޅުތަކާއި އަ

އެ އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ބަދަލު ނުދެވެނީ ކީއްވެތޯ ބަލަން ވެސް މީގެ ކުރީގެ މެންބަރަކު ވެސް ފާހަގަކުރައްވައިފި  

ބޭފުޅުންނާ އެ  ވެސް  ތްރޫކޮށް  ކޮންފަރެންސް  އެ    ވީޑިޔޯ  ބައްދަލުކޮށްގެން  އެ  ހަމަ  އެހެންވީމާ،  ބައްދަލުކުރަން. 

މިއީ   އެހެންވީމާ،  ވާހަކައަށް.  ދެއްކެވި  އެ  ބޭފުޅާ  އެ  ތާއީދުކުރަން  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ވެސް  ސާފުކުރުން  މަޢުލޫމާތު 

އެބަ  އިދާރާތަކަށް  ބެހޭ  މިކަމާ  ގޮތްތަކެއް  ލާޒިމްކުރެވޭނެ  ދެން  ހުށަހެޅުމަކީ.  ހުށަހަޅާ  އަޅުގަނޑުމެން    އަޅުގަނޑު 

އެބައިނގޭ   ދުރާލާ  މިއީ  ނޫން.  ގެއްލުންތަކެއް  ލިބޭ  ކުއްލިއަކަށް  މިއީ  ގެއްލުމަކީ  ލިބޭ  މި  ފޯރުކޮށްދޭން.  އެބަޖެހޭ 

އެބަހުރި.   ޓެކްނޮލޮޖީ  ކަން.  އަންނާނެ  ސިޓުއޭޝަން  މި  މޫސުމުގައި  ހުޅަނގު  ދުވަސްވަރު  ވިއްސާރަ  ކޮންމެ 

އަޅުގަނޑުމެ ސެންޓަރއިން  ލޯ  މީޓިއޮރޮޖިކަލް  ސަރަޙައްދުގެ  ރާއްޖޭގެ  ދުރާލާ  މިވެނި  ލިބޭނެ  މަޢުލޫމާތު  ންނަށް 

މިންވަރާއި،   ކުރާނެ  ވިއްސާރަ  ސަރަޙައްދުތައް  ރާއްޖޭގައި  ޕްރެޝަރގައި  ލޯ  މި  ވަންޏާ  ކަމަށް  އުފެދޭ  ޕްރެޝަރ 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުކުރަން  އެބަހުރި.  މަޢުލޫމާތުތަކެއް  ހުރިހާ  މި  މިންވަރު.  ނޭޝަނަލް    ވައިގަދަވާނެ 
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ކުރެވޭނެ   ޓަކައި  ކުރުމަށް  މިނިމައިޒް  އެހެންނަމަވެސް،  ނުވެވޭނެ.  ސަލާމަތް  ފަސޭހައިން  އެހާ  ޑިޒާސްޓަރތަކުން 

ދޭން ނުޖެހޭ   ފަރުވާދެނީ. ފަރުވާ  ރަށްތަކަށްކަން  ހުންނާނެ. ޓާގެޓްކުރަން އެބަޖެހޭ އެ ފަރުވާދޭންޖެހޭ  ކަންތައްތަކެއް 

އިސްރާފުކޮށްގެ ބޮޑެތި  އައްޑޫ  ރަށްތަކަށް  ތަކުރާރުކޮށް  ނޫން.  ކަމެއް  ޤަބޫލުކުރެވޭނެ  އެއީ  ކުރުމަކީ  ކަންކަން  އެ  ން 

ސިޓީގެ ފެންބޮޑުވާ މައްސަލަ މި އަންނަނީ ޒަމާނުއްސުރެ ހަމަ ކޮންމެ އަހަރަކު އައްޑޫ ސިޓީގެ ފެންބޮޑުވާ މައްސަލަ  

ކީއް ނުކުރެވެންވީ  ގާއިމް  ސިސްޓަމް  ކޮންޓްރޯލް  ފުލަޑް  ކޮބައިތޯ  އަންނަނީ.  ހެދުމުގެ  މި  މަގު  ވިލިނގިލީގެ  ވެތޯ. 

މަޝްރޫޢު   ހެދުމުގެ  މަގު  ވިލިނގިލީގެ  ނިންމާފައި  މަޝްރޫޢު  ހެދުމުގެ  މަގު  ވިލިނގިލީގެ  ނިންމާފައި  މަޝްރޫޢު 

ޕަމްޕް ސްޓޭޝަން ބަހައްޓާ ގޮތަށް އޮތީ. މަގު ހަދާ މަޝްރޫޢު    4ހަވާލުކުރިއިރު ފްލަޑް ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމް ހުރި  

ދިޔައިރު މަގުތަކުގެ  ނިމިގެން  މުޅި  މޫސުމެއްގައި  ފެންބޮޑުވާ  ނުބަހައްޓާ. ކޮންމެ  ވެސް  ޕަމްޕް ސްޓޭޝަނެއް   އެންމެ 

އެއްބައި   ޕްރޮޖެކްޓްގެ  އެ  ހިންގާއިރު  ޕްރޮޖެކްޓެއް  އެހެންވީމާ،  ދަނީ.  އެ  ވަންނަމުން  ފެން  ގެތަކަކަށް  ފެންބޮޑުވެ 

ހަމަ މިއީ ތަކުރާރުކޮށް މި ދަންނަވަނީ. އެހެންވީމާ، މި  ކާލާފައި މީގެ ކުރީގައި މި ހުރިހާ ކަމެއްވެގެން މި ދިޔައީ.  

ކޮންކަމެއްތޯ.   ނުކުރެވެނީ  މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންގެ  ޖަވާބުދާރީކުރަން  ސަރުކާރު  ކޮންބަޔެއްތޯ.  ބަލަނީ  ކަންކަން 

ލީހުގެ މިވަގުތު  އެހެންވީމާ، ކުރަން އެބަޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެން ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް ދާނީތޯ ނޫނިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ މަޖި

ސަރުކާރު   އެހެންވީމާ،  އެބައޮތް.  މެޖޯރިޓީ  ސުޕަރ  ޕާޓީއަކަށް  ވަކި  ވާހަކައަކީ  އަތުގައި  އަޅުގަނޑުމެން 

މި   ވާހަކަތަކެއް  ލައްކަ  ޤަރާރުތަކަކާއި  ލައްކަ  އަޅަންޖެހޭ.  ފިޔަވަޅުތަކެއް  ހަރުދަނާ  މިއަށްވުރެ  ޖަވާބުދާރީކުރުމަށް 

ދުވަސް މިކުޑަ  ތެރޭގައި  އެއިން  މަޖިލިސްގެ  ދެއްކިއްޖެ.  ވާހަކަ  ކަންކަމުގެ  ގުޅުންހުރި  ރައްޔިތުންނާ  ތެރޭގައި  ކޮޅުގެ 

 ކަމަކަށް އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުނުތަނެއް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދެއް ތި  މެންބަރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  ވަރަށްބޮޑަށް  ހަމަ  އާދެ!  އަޅުގަނޑުމެން  ވާހަކަފުޅުތަކެއް  ހުރިހާ  ކެވި 

އެޖެންޑާކޮށް، ޔައުމިއްޔާކޮށް، ރެކޯޑްކޮށްފިން އިނގޭތޯ. ދެން ތި ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުންތަކަށް އެހެން އިއްޒަތްތެރި  

ގޮތަކަށް ލިބެމުންދާ  ހަމަ  ކުރިއަށްދާއިރުގައި ތާއީދު  އަޅުގަނޑުމެން  ވާހަކަފުޅުތައް  އެ  މެންބަރުންގެ  ހަމަ  އަޅުގަނޑު   

ކަންކަން ފާސްކުރަމުން ގެންދާނަން. ދެން ވަރަށް ޖަޒުބާތާއިއެކީގައި ވަރަށް މުހިންމު ނުކުތާތަކެއް ތި ފާހަގަކުރެއްވީ.  

އަޅުގަނޑު އެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބެއް އަރުވާކަށް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، ތި ވިދާޅުވި އެއް ނުކުތާ އަޅުގަނޑު އިތުރަށް  

މަޖިލީހަށް އައު ނަމަވެސް ކުރީގެ  ހައިލައިޓްކޮ ޖަވާބުދާރީކުރުވުމުގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން އަދި ރައްޔިތުންގެ  ށްލަން 

ފެނިފައި ހުރީ. މިހާގިނަ މަސައްކަތް، މިހާ   ޓީވީތަކުން  ވެސް  ހިނގާފައި ހުރިގޮތް އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މަޖިލިސްތައް 
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މިކަމަށް އިންވޯލް  މިހާބޮޑަށް  ވެސް އަޅުގަނޑެއް ނުއެއް  އަވަހަށް މިހާގިނައިން  މަޖިލީހެއް ގައިމު  ވެގެން ކުރި އެހެން 

ހޯދުން. ޖަވާބުދާރީކުރުވުން، ވަނީ ކިހިނެއްތޯ ސާފުކުރުން،   ޒިންމާއަކީ ޖަވާބު  ދެކެން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ހީވަ އަޅުގަނޑަށް  ހަމަ  ވެސް  ކަންތައްތައް  ހުރި  ދެން  ބެލުން.  ކީއްވެގެންތޯ  ނުވަނީ  ރައްޔިތުންގެ  ނުވަންޏާ  ނީ 

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ހައިސިއްޔަތުން ހަމަ ތި ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށްގިނަ ކަންކަން ކުރެއްވޭނެހެން. މިހާރު އަޅުގަނޑު  

 މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޔައުޤޫބަށް.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔައުޤޫބު ޢަބްދު

ޝުކު ކޮމިޓީ  އާދެ!  އިތުރު  ނޫނީ  ބައްދަލުވުމެއް  އިތުރު  މައްސަލައިގައި  މި  ޙަޤީޤަތުގައި  މި  މުޤައްރިރު.  ރިއްޔާ 

ކޮމިޓީ   އިތުރު  މިކަމުގައި  މިހުރީ  އަޅުގަނޑު  ނޫން.  ބޭނުމެއް  އެހާ  އަޅުގަނޑު  ބައިވެރިވާން  ބައްދަލުވުމަކަށް 

ބަ އަޅުގަނޑު  ވިޔަސް  ބައިވެރި  ބޭއްވިޔަސް  ދެން  އެއީ  ބައްދަލުވުމެއް  ނޫން.  ހިތަކުންނެއް  ބައިވެރިވާ  އިވެރިވާނީ 

ސަބަބަކީ މިއީ ހަމަ އަބަދު ވެސް މިދިޔަ އަހަރު ވެސް އެތައް ބައްދަލުވުމެއް އަދި މިއަހަރު ވެސް މިކަންކަމާއި ގުޅޭ  

މިސާ ނެތް.  ވާކަމެއް  ބޭއްވެނީ.  ބައްދަލުވުން  ހުސް  ދެން  ދިޔަ.  ތެރޭގައި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ލަކަށް  ބައްދަލުވުންތަކެއް 

ނިލަންދޫ.   ޚާއްޞަކޮށް  ނިލަންދޫ.  ދާއިރާގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ވެސް  އަހަރު  މިދިޔަ  އަދި  ވެސް  މިއަހަރު  އަޅުގަނޑު 

އަޅުގަނޑު   މައްސަލައިގައި  އެ  ވަންނާތީ  ލޮނު  ދަނޑުތަކަށް  ރަށުގައި  އެ  ރަށެއް.  ދަނޑުވެރި  ނިލަންދޫއަކީ 

އެންވަޔަރަން އާއި  މިނިސްޓްރީ  އެ  އެންވަޔަރަންމެންޓް  އަޅުގަނޑު  ވެސް  ބައްދަލުކޮށް  މިނިސްޓަރާ  މެންޓް 

ވާހަކަދެއްކިން. ފޯނުން އެ ވާހަކަ ދެއްކިން. ހަމަ ހައްލެއް ހޯދަން އަދި ޚާއްޞަކޮށް މި ރަމަޟާން މަހަށް އެމީހުން  

އްދުމުގައި  ހެއްދި ތަކެތި އެ ލޮނުވަދެ އެތަން ހަލާކުވާތީވެ އަދި ޚާއްޞަކޮށް މި ދަނޑިވަޅުގައި އެ މީހުން އޮޅުއަލަ ހެ 

ހަލާކުވުމުގެ ފުރުޞަތު   ދަނޑުބިންތައް  ދަނީ. އެހެންވީމާ، އެ  އެ  ބުރަ މަސައްކަތްކުރައްވަމުން  ނުލާހިކު  ހަމަ  ވެސް 

އަޅުގަނޑު   ކޮށްފިން.  މަސައްކަތެއް  އެތައް  ވެސް  ގުޅޭތޯ  މިނިސްޓަރަށް  ސީދާ  އަޅުގަނޑު  އޮތަތީވެ  ވަރަށްބޮޑަށް 

މިނިސްޓަރަށް ވެސް އުޅެނީ  މި  ބޭނުމެއް  އަދިވެސް  އަޅުގަނޑު  މިނިސްޓަރ. ދެން   ނުގުޅިގެން، އެންވަޔަރަންމެންޓް 

ނުވެސް ވޭ އަދި މިނިސްޓަރަށް ގުޅުނީމަ މިނިސްޓަރގެ ޖަވާބެއް ވެސް ޔައުޤޫބޭ ތިއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މިނިސްޓްރީގެ  

ބެއް ނޫން އިނގޭތޯ. އެއީ  ކަމެއް ނޫނޭ. ތިއީ ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީގެ ކަމެކޭ. އަޅުގަނޑު އަޑުއަހަން ބޭނުންވާ ޖަވާ

ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީ އާއި އެންވަޔަރަންމެންޓް މިނިސްޓްރީ އާއި އަދި އެހެން މިނިސްޓްރީގެ މިކަންކަން ތާށިވެފައި  

އޮންނަ އޮތުން އެއީ އަޅުގަނޑު އަޑުއަހަން ބޭނުންވާ ކަންކަމެއް ނޫން. އަޅުގަނޑު ބޭނުންވަނީ މިއަށްވުރެ ރަނގަޅަށް  

ދެ މަސައްކަތް  ޔަޤީންކަން  މި  ގައިމު  ފެންނަން. އަޅުގަނޑު  ނަތީޖާ  މާނައަކީ މީގެ  ކުރެވެން.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ން 
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މިއަރުވަނީ އެތައް ހިމާޔަތްކުރަން. އެތަން ހިމާޔަތްކުރަން ސަރުކާރުން ކުރާ މަސައްކަތެއްގައި ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން  

އެއްބާރުލުމެ ފަރާތުން  ކައުންސިލުގެ  ތާށިވެގެން،  އެހެންވީމާ،  އެކަމެއް  ނުދާނެ.  ނުވެ  އެކަމެއް  ނުލިބި  އް 

މިނިސްޓްރީތަކުގެ ތެރޭގައި އެ އެއް މިނިސްޓްރީން އަނެއް މިނިސްޓްރީގެ ބޮލަށް ކެނޑުމުގެ ބައި ހުއްޓާލާފައި އެތަނަށް  

އަޅުގަނޑު   ހައްލެއް ލިބެންޖެހޭނެ. އަޅުގަނޑު ބޭނުމެއް ނޫން ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް އަޑުއަހާކަށް އެއްވެސް މިނިސްޓަރަކު، 

މަޖިލީހަށް   މިނިސްޓަރަކު  ޢާއްމުކޮށް  ފާހަގަކޮށްގެން  ރަށްތައް  ދާއިރާގެ  އަޅުގަނޑުގެ  ދައްކަނީ  މި  ވާހަކަ  މި 

ބަލަން   އުސޫލަކުންތޯ  ކޮން  ކަންތައް އޮތީ  ކަމެއްގެ  މިވެނި  ރަށެއްގެ  ދާއިރާއެއްގެ މިވެނި  ވަޑައިގެންނެވީމަ، މިވެނި 

އުސޫލަކުންނެއް   ކުރާ  ސުވާލެއް  ވަރަށްބޮޑަށް  އެއީ  މިހިރީ  މިހާރު  ވެސް  ޙަޤީޤަތުގައި  އަޅުގަނޑު  ނޫން. 

ފްރަސްޓްރޭޓްވެފައި މިކަމާއި ގުޅިގެން. އެއީ މި ޚާއްޞަ މިފަދަ ނާޒުކު ދަނޑިވަޅެއްގައި މިހާރު އަދި މުޅި މަޖިލިސް  

ދަނ ޖެހޭކަން  އަޅުގަނޑުމެން  އިއްތިފާޤުވޭ  އެބަ  ވެސް  ރައްޔިތުން  ހުރިހާ  ރާއްޖޭގެ  މުޅި  އިތުރު  ވެސް  ޑުވެރިކަމަށް 

މި ރޯދަ   ޚާއްޞަކޮށް  އެގޮތުގެމަތިންނާއި އެކު  ފޯކަސްކުރަން ވެސް.  އިތުރަށް  އަދި  އިންވެސްޓްމެންޓްތަކެއް ކުރަން. 

ދީގެން   އިސްކަމެއް  ޚާއްޞަ  ރައްޔިތުން  ނިލަންދޫ  ތެރޭގައި  ދަނޑިވަޅުގެ  ކޮވިޑް  މި  ދަނޑިވަޅު  މި  އަދި  މަހަށް 

. އެކަމަކު އޭގެ ހަމަ އެ މަސައްކަތްކުރާ ވަގުތު ވެސް އެ އޮތީ އެ ބިރުވެރިކަން. އޮއްވާ  މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަނީ

ދަނޑުތަކަށް.   މިހާރު  ދަނީ  އެ  ގެއްލުންވަމުން  އެ  ވެސް  ވިއްސާރައިގައި  ހަމަ  އަންނަނީ  އެ  ހަމަ  ވެސް  މިހާރު 

ކު އެ  އުފެއްދި އެގްރޯނެޝަން  މި  ސަރުކާރުން  އެއް  އެހެންވީމާ، އެގްރޯނެޝަން، މިހާރު  މުހިންމު  އެންމެ  ންފުނީގެ 

ރަށް ކަމަށް ގައިމު ގއ އިން ނޯޓުކޮށްފައި އިން ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ރަށަކީ ނިލަންދޫ. އަނެއް ރަށަކީ ކޮނޑޭ.  

އެކަން   ކަންކަންދާއިރު  ގޮތަށް  ގެއްލުންވާ  އަދި  ގޮތަށް  ހަލާކުވާ  ރަށްތަށް  މި  ތެރެއިން  ރަށްތަކުގެ  މި  އެހެންވީމާ، 

އެ  ހުއްޓުވަން  އެގޮތަށް  ދުވަހަކުންދާ  ވީ  ވަގުތު  އެއްކަލަ  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން  ސަލާމަތްކުރަން  އެކަމުން   

މަސައްކަތްކޮށްގެން އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ ސަލާމަތްވާނެ ކަމަކަށް. އެހެންވީމާ، މިއެއް ނޫން އަޅުގަނޑުމެން 

އަޅުގަނޑު އެހެންނަމަވެސް،  ދެން  ގޮތަކީ.  ކުރަންޖެހޭނެ  މިގޮތަށް  މިކަން  މިކަންކަމަށް  މީގެ،  ނުކުރަން  ޤަބޫލެއް   

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހައްލެއް ނުހޯދުމުގެ މާނައަކީ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމާހެދި ވާކަމެއް ކަމަކަށް. އެއީ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ  

ހު އެ  ނިންމާފަ.  ކަނޑައަޅަން  ގޮތަކަށް  ވަކި  ރައްޔިތުން  ދިވެހި  އޮތީ  ނިޒާމް  ވެރިކަމުގެ  ނޫން.  ކަމެއް  ކަމެއް  ރިހާ 

ކަމަކަށް   ކިޔޭނެ  ފާޑެއް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކަމަކަށް  އޮތް  ނިންމާފައި  ރައްޔިތުން  ދިވެހި  ނިންމާފަ.  މާކުރިން 

އަޅުގަނޑެއް ޤަބޫލެއް ނުކުރަން. އެއެއް ނޫން މި މައްސަލައަކީ. މައްސަލައަކީ އަޅުގަނޑުމެން މި މަސައްކަތް ކުރަން  

ބަޔަކު އޭގެ އިޚުލާ ތިބި  ސްތެރިކަމާއިއެކު މަސައްކަތް ނުކުރެވޭކަން. އެއީ ކޮންމެ ނިޒާމެއް އޮތަސް އެބަޔަކު  ހަވާލުވެ 

ކޮންކަމެއްތޯ.   އޮތީ  ދެން  ޖަވާބުދާރީކުރުވަން  މަޖިލީހުން  މަޖިލިސް.  އަޅުގަނޑުމެން  އޮތީ  ދެން  ވާނީ.  ކުރިއްޔާ 
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އަރިހުން މުޤައްރިރުގެ  އިއްޒަތްތެރި  އާދޭހާއިއެކު  ހަމަ  ވަރަށް  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން    އަޅުގަނޑު  އެދެން  އަޅުގަނޑު 

މިނިސްޓަރުންތަކަކާއިއެކު   ބައްދަލުވުމެއް  ނުވަތަ  ޖަލްސާއެއް  މިކަހަލަ  ވެސް  އަނެއްކާ  މާދަމާ  ޖަވާބުދާރީކުރުވަން 

އެކްޝަނެއް   ހަމަ  މިއަށް  އެދެނީ  ހަމަ މި  ކަމަކީ. އަޅުގަނޑު  އެދޭ  އަޅުގަނޑު  ނޫނޭ  އެއީއެއް  އަޅުގަނޑު  ބާއްވަން 

ހާލަތުގައި.  ހޯއްދަވައިދެއް  މި  ވެސް  މާމެންދޫގައި  ހަމަ  އެދެން  އާދޭހާއިއެކު  ވަރަށް  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ވުމަށް. 

އެހެންވީމާ،   ހާލަތުގައި.  އެ  ހަމަ  ވެސް  ރަށްރަށް  އެހެން  ފާހަގަކުރައްވާ  އަދި  ހާލަތުގައި.  މި  ވެސް  ނިލަންދޫގައި 

ގޮތް ސަލާމަތްވެވޭނެ. ސަލާމަތްވެވޭނެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އަޅުގަނޑު  މިކަމުން  ކޮށްދެއްވާށޭ.  ކަން  އެ  އެބަހުރި.  ތައް 

މިވެނި   ނޫނޭ.  ކަމެއް  އޮތް  މެންޑޭޓުގައި  ތިމަންނަމެންގެ  ޔައުޤޫބޭ  މައްސަލައަކީ  މި  ނުވޭ  ބޭނުމެއް  އަޑުއަހަން 

އަޅުގަނޑު   އެއީ  މިވެނި.  އޮތީ  އެކްޝަން  ތިމަންނަމެންނޭ.  އޮތީ  ބައި  ޕްލޭނިންގ  އޮތީ.  މިބައި  މިނިސްޓްރީއެއްގައޭ 

އެއީ   ހިމާޔަތްކޮށްދޭށޭ.  ސަރަޙައްދު  އުނދައަރާ  ލޮނުއަރާ،  ނިލަންދޫގައި  ބޭނުންވަނީ  އަޅުގަނޑު  ބޭނުންވާ،  އަހަން 

ކަމަކީ. މާމެންދޫގެ ވެސް އެ ސަރަޙައްދު ހިމާޔަތްކޮށްދޭށޭ. މިކަން އެބަޖެހޭ ކުރަން. އަޅުގަނޑު   ބޭނުންވާ  އަޅުގަނޑު 

ނަވަނީ އަޅުގަނޑު ހަމަ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ދެން މިފަދަ ޖަލްސާއެއްގައި  ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ތަކުރާރުކޮށް މިދަން

އަސަރުކުރަނީ.   ނޫން  އަޅުގަނޑަކަށް  ވެސް.  ވަރަކަށް  ކިތަންމެ  ދެއްކިދާނެ  މިވާހަކަ  އެއީ  ނުވޭ.  ހިތެއް  ބައިވެރިވާ 

ރަ  ތިބި  ފޮނުވާފައި  މަޖިލީހަށް  މިތަނަށް  އަޅުގަނޑު  ގެއްލުންވަނީކީ.  ނޫން  މީގެ  އަޅުގަނޑަކަށް  އްޔިތުންނަށް 

އެއީތޯއޭ   ސުވާލަކީ  އެކަމަކު  ތިބެވިދާނެ.  މިހެން  ދައްކާދައްކާ  މިވާހަކަ  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  ގެއްލުންވަނީ. 

އިޚުލާސްތެރިކަމެއް   އިޚުލާސްތެރިކަމަކީ.  ކަމަކަށް  އެއީ  ނުކުރަމޭ  ޤަބޫލެއް  އަޅުގަނޑު  އިޚުލާސްތެރިކަމަކީ. 

ހައްލު   އެކަމަކަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހުރެއްޖިއްޔާމު  ގޮތުގައި  ޤަބޫލުކުރާ  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  ހޯދަންޖެހޭނެ. 

މަޖިލިސް ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވެން އޮތް ކަމެއް އެބަޖެހޭ   ލިބެންޖެހޭ. ހައްލު ނުލިބެންޏާ ދެން  ހައްލެއް 

ހަ ނުކުރަން  ޤަބޫލެއް  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  އަޅަން.  ފިޔަވަޅު  އެ  ބަލާފައި  ޖަލްސާ  ބަލަން.  އެ  ބަދަލުގައި  އޭގެ  މަ 

ފަހު   އެންމެ  ހަމަ  ގޮއްސަ  ހަރުކަށިވަމުންވަމުން  ފިޔަވަޅެއް  ފަހަރަކު  ކަމަކަށް. އެއަށް  ކުރިއަށް ދާންވީ  ބާއްވައިގެން 

އިތުރު   ވާހަކަދައްކާ  މީގެ  އިތުރަށް  ގުޅިގެން  މިއާއި  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  ދާންޖެހޭ.  ވެސް  ހަމައަށް  ފިޔަވަޅާއި 

 އަސްލު ދައްކަން ނުވެސް ޖެހޭ. ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ މިހާރުގެ  ވާހަކައެއް

ހައްލު ހޯދަން. ހައްލު އެބަޖެހޭ ލިބެން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު   މީގެ  މިއުޅެނީ  ހާލަތު. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން 

ތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި އަޅުގަނޑު ހަމަ  ހަމަ ވަގުތު ކުރުކޮށްލާފައި ހަމަ އެހެން އިއްޒަ

ވާހަކަކޮޅު ވެސް ނިންމައިލާނަން. އެކަމަކު ވެސް އަޅުގަނޑު ނިންމާލަމުން ވެސް ފާހަގަކުރަން ބޭނުން އަޅުގަނޑުމެން  

ލިބުމު  ހައްލެއް  އޭގެ  ބާއްވަންވާނީ  ބާއްވަންޏާ  ގުޅިގެން  މިއާއި  ދެން  ޖަލްސާއެއް  ހޯދުމުގެ  އިތުރު  ހައްލެއް  ގެ، 
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މަސައްކަތް   އެންމެން  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތުގައި  ޤަބޫލުކުރާ  އަޅުގަނޑު  ލިބެންޖެހޭނެއޭ.  ހައްލެއް  މަޤުޞަދުގައިއޭ. 

 ކޮށްގެން ހައްލެއް ލިބޭނެ. ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މި ދައްކަނީ  އާދެ! ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކު ޤަބޫލުކުރެވޭ އިނގޭތޯ އަޅުގަނޑު  ރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑަށް 

ވާހަކައަކީ މުޅި   ދައްކާ  ދަށުން އަޅުގަނޑުމެން މި  ދިރިއުޅުމުގެ ވާހަކަ. ވަކިވަކި ރޮނގެއް ތިމާވެށީގެ ޓޮޕިކްގެ  މުޅި 

މި ރައްކާތެރިކަމާއި  ސަލާމަތާއި  ދިރިއުޅުމާއި  މުޅި  ރައްޔިތުން  ރައްޔިތެއްގެ  އެހެންވީމާ،  ވާހަކަ.  ކަމެއްގެ  ހުރިހާ   

އިއްޒަތްތެރި   ކޮންމެ  ކަންބޮޑުވުން  ރައްޔިތުންގެ  މުޅި  ހައިސިއްޔަތުން  މެންބަރުންގެ  ތިބި  އިންތިޚާބުކޮށްފައި 

ރަނގަޅަށް   ވަރަށް  ވެސް  މީހަކަށް  ކޮންމެ  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  ޔަޤީނުން  ހަމަ  މިންވަރު  ހުންނާނެ  މެންބަރެއްގެ 

ގުނައެއް  އި އެތައް  ވަކިންބޮޑަށް  އަދި  ކަންބޮޑުވުން  އެކަމުގެ  ދާނަމަ  ލަސްވެ  ކަންކަން  އަދި  ޙުސާސްކުރެވޭ. 

އަޅުގަނޑުމެން  އަދާކުރުމުގައި  ދައުރު  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ޤަބޫލުކުރަން.  އަޅުގަނޑު  ވެސް  މަލްޓިޕްލައިވެގެންދާނެކަން 

ސުވާލު   ތިބީ  މި  ހަމަ  ފަސްނުޖެހި  ސުވާލުކޮށް  އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ  އަޅުގަނޑުމެން  ފަރާތްތަކާ  ކުރަންޖެހޭ 

ހާޒިރުކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތައް ހާޒިރުކޮށް އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ސްޕީޑު އިތުރަށް ބާރުކޮށްލުން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ހަމަ  

އަޙްމަ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  އަރުވަނީ  ފުރުޞަތު  މި  އަޅުގަނޑު  މިހާރު  ކަމެއްހެން.  ރަނގަޅުވެދާނެ  ދު  މީގައި 

 ސަޢީދަށް. 

 

 ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:

ހަމަ   ތާއީދުކުރަން.  އަޅުގަނޑު  ވާހަކަތަކަށް  ދެއްކެވި  މެންބަރުން  ވަރަށްގިނަ  މުޤައްރިރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

ބޭނުންވަ ހުށަހަޅާލަން  ހުށަހެޅުމެއް  ވެސް  އަޅުގަނޑު  އެކީގައި  ސްވަރޭޖް  އެއާއިއެކު  ހުށަހެޅުމަކީ  އަޅުގަނޑު  ނީ. 

ހުރި   ފެށިގައި  މަސައްކަތް  މިހާރު  އަދި  ހިމެނުމަށް.  ވޯޓަރ  ސްޓޯމް  ތެރޭގައި  އޭގެ  ކުރަމުންދާއިރު  ޑިޒައިން 

ބެހޭ މިނިސްޓްރީތަކަށް އަންގަން އަޅުގަނޑު   ކަމާ  އިމްޕްލިމެންޓްކުރަން ސަރުކާރުގެ  އެގޮތަށް  ވެސް  ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް 

ގިނަ  ހުށަހަޅަން އަދި  ބޭނުންވޭ.  ވަރަށްބޮޑަށް  އެހީތެރިކަން  އެއްބާރުލުމާއި  މެންބަރުންގެ  ހުރިހާ  މިކަމަށް  ދެން   .

މެންބަރުން މިކަމަށް ތާއީދުކޮށްދެއްވުމަކީ ވެސް އަޅުގަނޑުގެ ވަރަށްބޮޑު އެދުމެއް. ހަމަ އެއާއި އެކުއެކީގައި ވިލިނގިލީ  

ޙުސައިން ސަޢުދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ހުށަހެޅުމަށް  ދާއިރާގެ  ރިޕޯޓް  އެ  އެން.ޑީ.އެމް.ސީން  ހުށަހެޅުއްވި  އެ   

އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވަން. މި ފުރުޞަތު މުޤައްރިރު ފަހިކޮށްދެއްވާ އަދި މިހާރު ދިމާވެފައި މި  
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މަސައްކަތްތަކަ ކުރާ  މި  ގޮތުން  ދިނުމުގެ  އަޕްޑޭޓެއް  އެންމެންނަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ހާލަތް  މުޤައްރިރަށް  އޮތް  ށް 

މަސައްކަތަށް   ބުރަ  ކުރައްވާ  މުވައްޒަފުން  އިދާރީ  އެކުއެކީގައި  އެއާއި  ހަމަ  އަދި  ޝުކުރުދަންނަވަން.  ވަރަށްބޮޑަށް 

ހުރިހާ   ތި  ޘަވާބު  އާއި  ދަރުމަ  ދިހައިގެ  ފަހުގެ  މަހުގެ  ރަމަޟާން  ޝުކުރުދަންނަވަމުން  ވަރަށްބޮޑަށް  ވެސް 

 ދުކުރަމުން ކުރުކޮށްލަން. ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.  މެންބަރުންނަށް ލިބޭނެ ކަމަށް އުއްމީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މެންބަރު. ވަރަށް ކުރުކޮށް ތި ގެންދެވީ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެންނަށް   ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި 

ޑިޒައިން   ސިސްޓަމް  ސުވަރޭޖް  އެއީ  ގޮތުގައި.  ހުށަހެޅުއްވުމުގެ  އައު  ހުށަހެޅުއްވީ  ތި  ހުށަހެޅުއްވުމެއް  އެއް 

ތެރޭގައި ހިމެނުމަށް. ދެން އެހެން ބޭފުޅުންގެ ވާހަކަފުޅުތަކުގައި ދެން  ކުރެއްވުމުގައި ސްޓޯމް ވޯޓަރ ސިސްޓަމެއް އޭގެ 

މި ހުށަހެޅުއްވާ ހުށަހެޅުއްވުންތަކަށް ތާއީދު ލިބޭ ގޮތަކުން، އަޅުގަނޑަކީ ދެން ފެސިލިޓޭޓަރެއް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު  

ތާއީ އެއަށް  ހުށަހެޅުއްވުންތަކަށާއި  ދަނީ  މި  އަޑުއަހަމުން  ކަނނުލާ  ވަރަށް  އެ  ހަމަ  ހަމަ  ގޮތެއް.  އަންނަމުންދާ  ދު 

އަރުވަނީ   މި  ފުރުޞަތު  އަޅުގަނޑު  މިހާރު  ބަރާބަރަށް.  ގެންދާނަން  ކުރިއަށް  އަޅުގަނޑު  ގޮތަށް  ނިންމަވާ  ބޭފުޅުން 

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދަށް. 

 

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ 

ގެއްލުންވީ   ރަށްރަށަކަށްތޯ  ކޮން  ހުށަހަޅާލަން  ވެސް  ފުރަތަމަ  އަޅުގަނޑު  މުޤައްރިރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

މާ  ދެނެގަތުމަށް. މިހާރު ދާދިފަހުން ދިމާވި ރަށްގިރުމުގެ ކަންތައްގަނޑުން ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގިގެންދިޔަ ކަ

ކުރި   އަޅުގަނޑުމެން  އަސަރުކޮށްފައިވާކަން  އޭގެ  ބޮޑަށް  ލިސްޓަށްވުރެ  އޮތް  ހައްދަވާފައި  އަދި  މިނިސްޓްރީން  ބެހޭ 

އިފެކްޓްކުރިކަން   އޭގެ  ރަށްރަށަށް  ގިނަ  ރަށްރަށަށްވުރެ  ވިދާޅުވި  ބޭފުޅުން  އެ  ދެނެގަނެވުނު.  މަސައްކަތުން 

 މަޢުލޫމާތުން އެނގުނު. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން މި ހާލަތުގައި  އަޅުގަނޑުމެން ރަށްރަށަށް ސިޓީ ފޮނުވައިގެން ހޯދި

މަޢުލޫމާތެއް   ކޮންމެ ރަށަކުން ލިބޭ  ފޮނުވައިގެން  ރަށަކަށް ސިޓީ  މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ޓަކައި ކޮންމެ  އަވަހަށް  ދެން 

ހު ޓަކައި  ސަބަބަށް  އެ  ބުރަވެދާނެ.  ތަންކޮޅެއް  ވެސް  ގޮތުން  އިދާރީ  އަތޮޅު  އެއްކުރަންވެއްޖިއްޔާ  ރިހާ 

ރަށްރަށް   ކުރިމަތިވި  މީގައި  ގެއްލުން  ފޮނުވައިގެން  ސިޓީ  ކައުންސިލްތަކަށް  ސިޓީ  ހުރިހާ  ކައުންސިލްތަކަށާއި 

ކޮން   ނުކުންނަނީ  އެއަށް  ހުށަހެޅީމާ  ހުށަހެޅުމެއް  ހުށަހަޅާ  އަޅުގަނޑުމެން  ދެނެގަނެގެން  އެ  ދެން  ދެނެގަތުން. 

ވާ އެހެން  މުޅިން  ދެން  އެއީ  ދިމާވި،  ނަތީޖާއެއްތޯ  ހާލަތުގައި  މި  މަސައްކަތަކީ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެކަމަކު  ހަކައެއް. 
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މިކަން ކުރިމަތިވި ތަންތަން ދެނެގަތުން އެއީ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް  

ނޑު ހުށަހަޅަން. ދެން އަނެއް ކަމަކީ  ކަންނޭނގެ. އެހެންވީމާ، އެރަށްރަށް ދެނެގަތުމަށް ޓަކައި ސިޓީ ފޮނުވަން އަޅުގަ

މި  ގާތްގަނޑަކަށް  ކަމެއްހެން  ހުރިހާ  ކޮވިޑްދައުލަތުގެ  މިއޮތީ  ފޯކަސް  މުޅި  އޮތީ  އެހެންވީމާ،    19-  ގުޅިފަ.  އާއި 

ބަންދުކޮށްފަ. މި   ހުއްޓިފަ. ސަރުކާރު އޮފީސްތައް ވެސް މިހިރީ  މިހިރީ  ކަންކަން ގާތްގަނޑަކަށް  އެހެން  މިހާލަތުގައި 

ލެއްގެ އިތުރު ކާރިޘާއެއްގެ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. އެއީ މިހެން  ގައި އަނެއްކާ ވެސް އިތުރު ހަމަ ކުއްލި ނުރައްކަ ހާލަތު

ކޮވިޑު އަޅުގަނޑުމެން  ގެއްލުންތަކަކީ  އެއީ  19-ލިބޭ  ކަންނޭނގެ.  ނޫން  ދޫކޮށްލެވޭނެކަމެއް  ކިޔާފައި  ގުޅިގެންނޭ  އާއި 

ތިބި ލޮކްޑައުންގައި  ހާލުގައި  ހިތްދަތި  އެވެސް  ވަރަށް  ދިމާވީމާ  ކަމެއް  ޤުދުރަތީ  އިތުރު  އަނެއްކާ  ބަޔަކަށް   

މަޖިލީހުގެ   ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  އެއީ  ކަށަވަރުކުރުން  އެޓެންޑުވެވޭކަން  އެކަމަށް  ހާލަތުގައި  މި  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން 

މަސަ ބެލުމުގެ  މަސައްކަތްތައް  އެ  އެހެންވީމާ،  ކަންނޭނގެ.  ޒިންމާއެއް  ކޮމިޓީގެ  ކުރިއަށްދޭތޯ  އަޅުގަނޑުމެން  އްކަތް 

އެޓެންޑުވަމުންދޭތޯ   މުއައްސަސާތަކުން  އެހެނިހެން  ގުޅޭ  ކަމާ  ތެރެއިންނާއި  އެން.ޑީ.އެމް.ސީގެ  ރަށްރަށަށް  ގެއްލުންވާ 

ވިދާޅުވި ގޮތަށް   މުޤައްރިރު  ކަށަވަރުކުރަންޖެހޭހެން. ދެން އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ  އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އަޅުގަނޑުމެން 

ފާހަގަކޮށްލަ ގިނަ  ހަމަ  ހަމަ  މަޝްރޫޢުތައް  ތަރައްޤީގެ  މި  އިނގޭތޯ  އުނގޫފާރުގައި  ދާއިރާ  އަޅުގަނޑުގެ  ން 

މަގުގެ   އުނގޫފާރު  ފަރުމާކުރެވިފަ.  ގޮތަށް  ގިޑިގެ  ހަދާ  މުނާސަބަތަކަށް  ވަކި  އެއްކަލަ  މިހުންނަނީ  މަޝްރޫޢުތައް 

ރު އޮއްސާލީ. އެތަނުގައި އެއްވެސް ކަހަލަ  ދުވަހަށްވެފައި އޮއްވާ ތާ  1ޕްރޮޖެކްޓު ހެދުނީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ވޯޓަށް  

ބޭސްލައިން ސަރވޭއެއް ކޮށްފައެއް ނެތް. ފެން ހިންދޭނެ ކަހަލަ އެއްވެސް ކަހަލަ ގޮތެއް ޑިޒައިންކުރެވިފައެއް ނެތް.  

ދުއްވާ   ދުވާރުމަތީގައި  މީހުންނަށް  ބޭނުންވާ  އެހީއަށް  ޚާއްޞަ  އުޅޭ  ކަހަލަ   4ރަށުގައި  ދެވޭނެ    ފުރޮޅުލީ ގޮނޑީގައި 

ގޮތަކަށް ވެސް ނެތް. ވަރަށް ދެރަވަރު ގޮތަކަށް ހުރީ. މިދިޔަ އުދައެރުމުގައި މިހާރު ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދިމާވޭ  

ވަރަށް   ބަނދަރުބަނދަރު  ހުންނަ  ހަދާފައި  ވާގޮތަށް  ފުށްޓަރަށް  ރަށުގެ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ހަމަ  ރަށްރަށުގައި  ބައެއް 

ހުންނައިރުގައި  ތޮށިލާ ހަދާލާފައި  ދިޔަވަރު އުފުލިލީމާ ރަށުތެރެއަށް އަރައިގެންދާ ރާޅު ހިނދޭނެ އެއްވެސް    އުސްކޮށް 

ހަމަ   އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތަށް  ވިދާޅުވި  މުޤައްރިރު  އެހެންވީމާ،  ނޫނިއްޔަކާއެއް.  ފަށަލައަށް  ފެން  ބިމުގެ  ނޯވޭ  ގޮތެއް 

ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ދިރާސާއެއް ކޮށް އެކުލަވާލާ ރިޕޯޓެއްގައި ދެން ރިޕޯޓުގައި  މިކަމާ ގުޅިގެން   އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

މިދެންނެވިހެން   ވެސް  މަޝްރޫޢުތަކަކީ  ހިންގޭ  އެހެން  ގޮތުގައި.  ރެކޮމަންޑޭޝަނެއް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ފާހަގަކުރެވޭނީ 

އުސޫލުން   ތަރައްޤީގެ  ދެމެހެއްޓެނިވި  ބަދަލުގައި  ގިޑިގެއަކަށްވުމުގެ  ހަދާ  ޑެޑްލައިނަކަށް  ވަކި  މޫސުމަކަށް  ވަކި 

ރަށަށާއި  ފަރުމާކުރެވި  ފައިދާ  އޭގެ  އެއްވަރަށް  ހޭދައާ  ކުރެވޭ  އެ  ހޭދައަކީ  ކުރެވޭ  މަޝްރޫޢަކަށް. އެކަމަށް  ހަދާ  ގެން 

ޤައުމަށް ލިބޭ ގޮތަށް އަލުން އަނެއްކާ އަނެއްދުވަހު އެ މަރާމާތުކުރަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް އެކަމަށް އަނެއްކާ ބޭކާރު އިތުރު  
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ކުރެ ގޮތަށް  ނުޖެހޭ  ހިއްސާކުރަން  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ޚަރަދުތަކެއް  އެއީ  ކަށަވަރުކުރުން  ކަމަށް  މަޝްރޫޢުތަކެއް  ވޭ 

ޒިންމާއެއް ކަންނޭނގެ. ދެން އަޅުގަނޑުމެން މި ހިނގާ ދައުރަށް ހުށަހަޅައިގެން މިތިބަ މެނިފެސްޓޯގައި ވެސް އެބައޮތް  

ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިވެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ކޮންމެ އަތޮޅު    މިހެން ދިމާވާ ކުއްލި ހާލަތްތަކުގައި ފަސޭހައިން އަވަހަށް 

ހީވަނީ   އަޅުގަނޑަށް  ވެސް  ސާފުކުރުން  ކުރެވެމުންދޭތޯ  ކަންކަން  އެ  ކަމަށް.  ޖެހޭނެ  ގާއިމުކުރެވެން  ފެންވަރުގައި 

މިކަމާ   ހުށަހެޅުމަކީ  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ގޮތެއްގައި  މައިގަނޑު  ދެން  ކަންނޭނގެ.  ކަމެއް  ކުރަންޖެހޭ  އަޅުގަނޑުމެން 

ބުނު ރަށްތައް ދެނެގަތުން އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަންނޭނގެ އެންމެ ފުރަތަމަ  ގުޅިގެން ގެއްލުން ލި

 ވެސް. އެހެންވީމާ، އެކަންކުރަން ސިޓީ ފޮނުވާ އެ ކަންކުރަން އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ލިސްޓު  ފެންނަ  އަޅުގަނޑަށް  ޝުކުރިއްޔާ.  ހުރިހާ  އާދެ!  އެދިވަޑައިގެންނެވި  ފުރުޞަތަށް  ފުރަތަމަ  ދެން  ގައި 

އެހެންވީމާ،   އެބަވޭ.  އެދިވަޑައިގެންފައި  ފުރުޞަތަކަށް  ދެވަނަ  ޚައިތަމް  ނިމިއްޖެ.  އަރުވާ  ފުރުޞަތު  ބޭފުޅުންނަށް 

 ޚައިތަމަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ދީފައި ދެން ކުރިއަށްދާނެ ގޮތެއް އަޅުގަނޑު... 

 

 ޚައިތަމް ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ  ދެކުނު މައްޗަންގޮޅި

ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑު އެބަ ބޭނުންވޭ އަދި އިތުރު އެއް ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅާލަން. ކޮންމެހެން  

އެހެން އައްޑޫ އަތޮޅާއި އަދި  ބޮޑަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ދެއްކެނީ މިހާރު  މި  ވެސް މީގައި   ރަށްރަށުގެ ވާހަކަތައް 

އެއީ   އެނގޭތޯ  އެއީ  ކަންތައް  އެއް  ބޭނުންވާ  ފާހަގަކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު  އެކަމަކު  ދެން  އަންނަނީ.  މި  ދެކެވެމުން 

ވިއްސާރަ ދުވަސްވަރެއްގައި ވެސް ހަމަ ޢާއްމުކޮށް ހަމަ   މިކަހަލަ ކޮންމެ ކޮޅިގަނޑެއްގައި ވެސް އެހެންނޫނީ ކޮންމެ 

ވާކަމަ ވެސް  ދެކުނަށް  އަބަދު  މައްޗަންގޮޅި  އަދި  މާފަންނުކޮޅާއި  ޚާއްޞަކޮށް  ފެންބޮޑުވުމަކީ.  ތެރޭގައި  މާލޭ  އެއީ  ކޭ 

މީގައި   ދެން  އެބަ.  ފެންބޮޑުވޭ  ޢާއްމުކޮށް  ހަމަ  އެހިސާބުގަނޑުގައި  ކައިރީ  ސްޓޭޑިއަމް  އެއީ  ސަރަޙައްދުގައި  މިވާ 

މި ކުރެވެމުންދާ ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން ފެންބޮޑުވެދާނެ  އަޅުގަނޑު ބޭނުންވޭ ހުށަހެޅުމެއް ގޮތަށް ހުށަހަޅާލަން މިހާރު  

ކަމަށް ބަލާ، އެބަ ބެލެވޭ ކޮންމެހެން ވެސް. އެހެންވީމާ، މިވަގުތު މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލު ކިހާވަރަކަށްތޯ އެކަމުގައި  

އޮތީ ހުރީ؟ ތައްޔާރަށް  އެޅިފައި  ފިޔަވަޅުތަކެއްތޯ  ކަ؟ ކޮން  ފާހަގަކުރެވުނު  އެއްފަހަރެއްގައި  ބައެއް  އެއީ  އެއީ  މެއް 

ޕަންޕު ސްޓޭޝަންސްތައް މަސައްކަތް ނުކޮށްގެން ފެންބޮޑުވެފައި ހުރިކަން. އަދި ހަމަ އިހަކަށްދުވަހަކުހެން މާކަދުރަކު  

ނޫން އެއީ މީގެ އަހަރެއްވަރު ކުރިން އަޅުގަނޑު ހަނދާންވަނީ ހަމަ ކަކޫތާ ފެނަށް އެރިގެން އަޅުގަނޑު ހުރިން އެތާ.  
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އެހިސާބަ  ފެންބޮޑުވުމުގެ  އެހެންވީމާ،  އަދި  ހިސާބެއް.  ފެންބޮޑުވާ  ވިއްސާރަކޮށްގެން  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ހަމަ  ވެސް  ކީ 

ވެސް   އަނެއްކާ  އެ  އެހެންވީމާ،  ފެން.  ނަޖިސް  އަރާ  އެބަ  ފާޚާނާތަކުން  އަރާ،  އެބަ  ޖަންކުޝަންތަކުން  ސަބަބުން 

ތްތެރި މެންބަރު ސަޢީދުގެ ހުށަހެޅުމަށް އެއީ  ބަލިމަޑުކަމަކަށް ދިޔުމުގެ ޗާންސަސްތައް އެބައޮތޭ. ދެން އަޅުގަނޑު އިއްޒަ

ކަމުގައި   ކަމެއް  ލާޒިމުކުރަންޖެހޭ  ހަމަ  އެއީ  ގާއިމުކުރަން  ކަންތައްތަކުގައި  މި  ސިސްޓަމް  ޑްރެއިނޭޖު  ސްޓްރޯންގ 

 އެއަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން އިނގޭތޯ. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެ 

އިއްޒަތްތެރި   ހުރިހާ  ބޭފުޅުންނަށް  ހުރިހާ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިހާރު  ދެން  ޝުކުރިއްޔާ.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އާދެ! 

ތި   އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލެއް  ނިމުނީ.  އަރުވާ  މި  ވެސް  ފުރުޞަތު  ދެވަނަ  އަދި  ފުރުޞަތު  ފުރަތަމަ  މެންބަރުންނަށް 

ހުށަހެޅުއްވީ  ބޭފުޅުން ދެން ގައިޑުކޮށްދެއްވާ ގޮތަކަށް އަޅުގަ މެންބަރު ދެންމެ  ނޑު ކުރިއަށްދާނީ. މިހާރު އިއްޒަތްތެރި 

އެއާއެކީގައި   ހަމަ  ދެން  ފޮނުވަން.  ސިޓީ  ތަނަކަށް  ހުރިހާ  އަޅުގަނޑުމެން  އެސެސްކުރަން  ގެއްލުންތައް  ލިބުނު 

އިނގޭތޯ ހުންނަނީ  މި  ބަންދުކޮށްފައި  ވެސް  ކައުންސިލުތައް  ބޭނުންވޭ  ފާހަގަކޮށްލަން  އެއްވެސް  އަޅުގަނޑު  ބަލީގެ   .

ހަމަ   ވެސް  ކައުންސިލުތައް  ރަށެއްގެ  ހުރިހާ  ހުރި  އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ރައްކާތެރިކޮށް  އެއްވެސް  ހަމަ  ނެތް  އަސަރެއް 

ކަމެއް ނުކުރައްވާ ވާހަކައެއް ނޫން.    ހުރީ ބަންދުކޮށްފަ. ދެން މަދުމަދުން ކައުންސިލަރުން ނިކުމެ އެ ކުރައްވަންޖެހޭ 

އިދާ  އެ  އެހެންނަމަވެސް،  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އުޅޭ.  ނުވެއް  ނިކުމެ  މުވައްޒަފުން  ސަރިވިސްގެ  ސިވިލް  ގޮތުން  ރީ 

ކައިރިން   އަޅުގަނޑުމެންގެ  ހާލަތު  މި  އައިސް  ދައްޗެއް  ލިބުމުގައި  މަޢުލޫމާތު  އެ  އެހެންނަމަވެސް،  ފޮނުވިދާނެ. 

އަޅު ކަމަށް  ކެނޑިދާނެ  މުޢާލާތް  މި  ހިނގައިދާނެ  ކައްސާލައިގެން  އެބައޮތް. އެކަމަކު  އަނެއްކާ  ކަންބޮޑުވުން  ގަނޑުގެ 

އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވިގެންދިޔަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅުތަކުން ބޮޑަށް ގެއްލުންވީ ސަރަޙައްދުތައް މިހާރު  

ހި ފާހަގަވެއްޖެ. އަޅުގަނޑު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ސަރަޙައްދުތަކެއް  ހުރި  މިހެން  އަތޮޅު  މި  އައްޑޫ، މާލެ، ހުވަދޫ  ތަށް 

ފާހަގަވި   ކަމަށް ވަންޏާ އެގޮތަށް  ބޭނުން  ހަދަން  އެސެސްމަންޓެއް ކުއްލިގޮތަކަށް  މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އަރަނީ 

މާދަމާރޭ   އަޅުގަނޑުމެން  ރައީސުންނަށް  ކައުންސިލުގެ  ކައުންސިލަރުންނަށް  ވެރިންނަށް  ކައުންސިލުތަކުގެ  ތަންތާނގެ 

އެސެސްމަންޓު   އެ  ސިޓީން  ބައްދަލުކޮށްފައި  އަދި  ދެނެގެންފައި  މިވަގުތަށް  އަމިއްލައަށް  އަޅުގަނޑުމެން 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެހެން ތަންތާނގެ މަޢުލޫމާތު ވެސް ހޯދަން ހުށަހެޅިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، އެންމެ ސީރިއަސްކޮށް  

ރައީސުންނަށް   ކައުންސިލުތަކުގެ  ތަންތަނުގެ  ލިބޭ  މަޢުލޫމާތު  މި  މިހާރު  ފަރާތުން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކޮމިޓީގެ 

ވާނީ ކިހިނެއްތޯ  ހެދުން  އަޅުގަނޑުމެން  ސިންތަސިސްއެއް  އޭގެ  އަލީގައި  ؟ ބައްދަލުކޮށްލާފައި  އޭގެ  އެއާއެކީގައި 
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އެންވަޔަރަންމަންޓު   އަދި  އެން.ޑީ.އެމް.ސީއާ  ގޮތަށް  ހުށަހެޅުއްވި  މެންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި  އަޅުގަނޑުމެންގެ 

މިނި ޕްލޭނިންގ  އަދި  ކޮބައިތޯ  މިނިސްޓްރީއާ  ބައްދަލުކޮށް  އެކީ  ތަންތަނާ  މި  ކައުންސިލާއި  ސިޓީ  މާލެ  ސްޓްރީއާ 

ފިޔަވަޅުތަކަކީ މިކުރެވުނީ؟ އެޅެމުންދާ  ކަންކަން  މި  ތިއްބަތޯ  ތައްޔާރުވެފައި  ދެން  ؟ ކިހާވަރަކަށް  އަޅުގަނޑަށް  އެއީ 

އެހެން މެސެޖަކީ.  ނެގުނު  މި  ވާހަކަފުޅުތަކުން  ބޭފުޅުންގެ  ތި  ގޮތެއްގައި  ބެހޭ  ޖުމްލަ  ވާހަކަތަކާ  މިދެންނެވި  ވީމާ، 

ގޮތެއް   މީގައި  ފަސޭހަވާނެ  ވަރަށް  ސާފުވެއްޖެއްޔާ  އަޅުގަނޑަށް  ހުރިގޮތެއް  ވިސްނުންފުޅު  ބޭފުޅުންގެ  ތި  ގޮތުން 

 ނިންމަން. ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑައިގަތުން ރަނގަޅު ކޮންމެވެސް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   هللاޔަޢުޤޫބު ޢަބްދުދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

 އަޅުގަނޑު ޔަޢުޤޫބު އެދިފައި އިންނާނެ މުޤައްރިރު.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! އާދެ! ޔަޢުޤޫބު، ޔަޢުޤޫބު ކުރިއަށްގެންގޮސްދެއްވާ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   هللاޔަޢުޤޫބު ޢަބްދުދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

 ރަނީ އަދި... އާދެ! އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަ

 

 ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ  ގެމަނަފުށި

 މުޤައްރިރު، ވަރަށް ގިނަ މީހުން އެބަ ތިބި ތަރުތީބުން.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   هللاޔަޢުޤޫބު ޢަބްދުދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

 ؟ މުޤައްރިރު؟ އަޅުގަނޑު ކުރިއަށްގެންދަންވީތޯ މުޤައްރިރު؟ އެހެންތޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! ޔަޢުޤޫބު ކުރިއަށްގެންގޮސްދެއްވާ.  
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 ވާހަކަދެއްކެވުން:   هللاޔަޢުޤޫބު ޢަބްދުދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

މިހުރިހާ   ގޮތަށް  ފާހަގަކުރެއްވި  ތި  މުޤައްރިރު  އިއްޒަތްތެރި  ދެންމެ  މިހާރު  ހިތަށްއަރަނީ  އަޅުގަނޑު  އާދެ!  އާދެ! 

ތި   ގޮތެއްގައި  މައިގަނޑު  ވާހަކަ  އުނދަގޫވެދާނެ  މިދަނޑިވަޅުގައި  ޕާސްކުރަން  މެސެޖު  މި  ކައުންސިލުތަކަށް 

ހިތަށްއަރަނީ  ހަމަ    ފާހަގަކުރެއްވީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު  މުޤައްރިރު ދެންމެ ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތަށް  ތި އިއްޒަތްތެރި 

ހުރިހާ   މަޖިލީސް  ރައްޔިތުން  ވާނީ  ކިހިނެއްބާއޭ  އިތުރަށް  އޭގެ  ފޮނުވާފައި  އެގޮތަށް  ހަމަ  ތަންތަނަށް  ސިލެކްޓިވް 

ދާ ކޮންމެ  ހަމަ  ތިބި  އެބަ  މެންބަރުން  މަޖިލީސް  ރައްޔިތުންގެ  ތަމްސީލުވާގޮތަށް  ހޮވިފަ.  ކައުންސިލުތައް  އިރާއަކުން 

އުޅޭ ކަންތަކާ   ހޯދަން  މަޢުލޫމާތު  މި ހޯދާ  މިހާރު  ނިންމުން މިއާއި ގުޅިގެން  ކޮމިޓީގެ  އެހެންވީމާ، އެޓްލީސްޓު މި 

އެކަހަލަ   އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވިޔަސް  ޖަހައިގެން  ނަމަވެސް  އެޓްލީސްޓު  ގުރޫޕުގައި  އެ  މަޖިލީސް  ގުޅޭގޮތުން 

އަވަހަ ތަންކޮޅެއް  އެކަހަލަ  މަޢުލޫމާތެއް  ބެލެވޭތީ  ކަމަށް  ލިބިދާނެ  ރެސްޕޮންސެއް  ގޮތެއްގައި  އަވަސް  އަވަސް  ށް 

އެގޮތް   ލިބިދާނޭ.  މަޢުލޫމާތު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހަމައަށް  މާދަމާއާ  ހަމަ  ވެސް  ކުރަންޏާމުން  ކަން  އެ  ގޮތަކަށް 

 ޝުކުރިއްޔާ.  ؟ ކިހިނެއްތޯ ވާނީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބޮޑަ ގެންދާނަން. މީގައި  އާދެ! ވަރަށް  ބޭފުޅުން ޑައިރެކްޝަން ދެއްވާ ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑު  ށް ޝުކުރިއްޔާ. ހަމަ ތި 

އަޅުގަނޑުމެން އަމިއްލައަށް ހަދާފައި ހުރި ބައެއް ގަވާއިދުތަކުން ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ތާށިތަކެއް އާދޭ. އެއީ  

ތެއް ދީ އެކަހަލަ ކަންކަން ކުރަން ވަގުތުތަކެއް ދާއިރުގައި  ދުވަހުގެ މުއްދަ  5މިނިސްޓަރަށް ދަންނަވާ ކަމަށް ވަންޏާ  

ވަކިން   ހާލަތްތަކުގައި  މިކަހަލަ  އޮވޭ.  އެބަ  ބައެއްފަހަރު  ގޮތެއްވެފަ  ވާނެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ލިބި  ގެއްލުމެއް  ލިބޭ 

ސީ  ދެވޭ  އެކަންކަމަށް  ވިއްޖެއްޔާ  އުޅެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިވަގުތު  އިނގޭތޯ  ގޮތެއްގައި  ބޮޑުވާ   ޚާއްޞަ  ރިއަސްކަން 

ބޮޑަށް   ހަމަ  އަޅުގަނޑު  މުހިންމުކަން  ވަގުތުގެ  އެހެންވެ  ތިބީ.  މި  މިހާރު  އަޅުގަނޑުމެން  ދަނޑިވަޅެއްގައި  ކަހަލަ 

ހައިލައިޓު މި ކޮށްލަނީ މި ދިމާވެގެން އުޅޭ ކަންތަކާއި ގުޅޭގޮތުން. އާދެ! ދެންމެ އަޅުގަނޑަށް ކުޑަ އޮޅުމެއް އަރައިފި  

ށް ބޮޑަށް މަޢާފުކުރައްވާތި ސަޢީދު އިނގޭތޯ. ސަޢީދަށް އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ.  މި އޯޑަރުގައި. ވަރަ

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރިއަށް ގެންގޮސްދެއްވާ. 

 

 ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ  ގެމަނަފުށި
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ހުށަހެޅުންތައް  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑު ދެވަނަ   މެންބަރުންގެ  ފުރުޞަތަކަށް މި އެދުނީ ވަރަށްގިނަ 

ތެރެ އޭގެ  އެކީގައި  އޮތުމާއި  ބޭނުންވާތީވެ.  ހުށަހެޅިފައި  ތާއީދުކުރަން  ވެސް  އަޅުގަނޑު  ކަންތައްތަކަށް  ބައެއް  އިން 

ކަ ސިޓީ  މާލޭ  ޚައިތަމް،  ކެނޑިފަ(  އަޑު  )ރެކޯޑިންގގެ  ގޮތުގައި...  ކަމެއް  ފުރަތަމަ  ހަމަ  އެގޮތުން  އަދި  އުންސިލު 

 އެހެންމެ... )ރެކޯޑިންގގެ އަޑު ކެނޑިފަ( މިހާރު މި ދިމާވެފައި މިހިރަ...

 

 )ރެކޯޑިންގގެ އަޑު ކެނޑިފަ( 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   هللاޔަޢުޤޫބު ޢަބްދުދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

  ސާފެއްނުވޭ.  އަޑެއް ނީވޭ އިނގޭތޯ. ސާފެއްނުވޭ މެންބަރު، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ވާހަކަފުޅެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހީވަނީ   އަޅުގަނޑަށް  ވާހަކަފުޅު  ވިދާޅުވާ  ތި  އަލުން  އަލުން  އަލުން  ސަޢީދު  ވާހަކަފުޅެއް.  ރަނގަޅު  އެއީ  އާދެ! 

ށް  ސަޢީދުގެ ގެކޮޅުގެ ކަނެކްޝަން ކުޑަކޮށް ރަނގަޅު ކޮށްލަންވީހެން ދެން އަންނަ ބައްދަލުވުމަކަށް. މިވަގުތު ހަމަ ވަރަ

 ކެނޑިކެނޑިގެން އައިސް... 

 

 )ރެކޯޑިންގގެ އަޑު ކެނޑިފަ( 

 

 ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ  ގެމަނަފުށި

 އާދެ! މިހާރު ރަނގަޅުވާނެ. އާދެ! މިހާރު ރަނގަޅުވާނެ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! އޯކޭ.  

 

 ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ  ގެމަނަފުށި
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އޮތުމާ   ހުށަހަޅާފައި  ހުށަހެޅުންތަކެއް  މެންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި  ވަރަށްގިނަ  އެދުނީ  ފުރުޞަތަކަށް  ދެވަނަ  އަޅުގަނޑުގެ 

މާލޭ    އެކީގައި އެ ހުށަހެޅުންތަކަށް ތާއީދުކޮށްލުމުގެ ގޮތުން. އެގޮތުން ފުރަތަމަކަމެއް ގޮތުގައި ޚައިތަމް އެ ހުށަހެޅުއްވި

އަޅުގަނޑު   ހުށަހެޅުމަށް  އެ  ކުރުމަށް  މަސައްކަތް  އޮތް  ކުރެވެން  ފަންކްޝަންވޭތޯ  ކައުންސިލު  ކައުންސިލު،  ސިޓީ 

އެ   ވަޙީދު  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އުނގޫފާރު  އެކުއެކީގައި  އެއާ  ހަމަ  އަދި  ދަންނަވަން.  ވާހަކަ  ތާއީދުކުރާ 

ލި ކައުންސިލުތަކަށް  އިން  ހުށަހެޅުމަށް  ހުށަހަޅުއްވާފައި  ހުށަހެޅުއްވި،  އެ  އަޅުގަނޑު  ހޯދުމަށް  ގެއްލުންތައް  ބިފައިވާ 

ވެސް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ދެން މި ގެއްލުން އަސްލު މުޅި ރާއްޖެއަށް އެބަކުރޭ. ވަކި އަތޮޅެއް  

ރާއްޖޭ  ނެތް.  މާނައެއް  މާބޮޑު  ދެންނެވުމުގެ  ކިޔާފައި  ނަން  އަޅުގަނޑުމެން  ހަމަ  މީގައި  ހިސާބަކަށް  ހުރިހާ  ގެ 

އެއްވަރަކަށް އަދި ކުދި އަތޮޅުތައް ވެސް ބޮޑެތި އަތޮޅުތައް ވެސް އެއްވަރަކަށް މި ގެއްލުންވަމުން އެބަދޭ. އެހެންވީމާ،  

ހުށަހެޅުއްވި   އެ  ވަޙީދު  މުޙައްމަދު  ދެކޭތީ  ކަމުގައި  މުހިންމުކަމެއް  ކޮށްލަން  ސަރވޭ  މި  ހިމެނޭގޮތަށް  ރާއްޖެ  މުޅި 

 މަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.  ހުށަހެޅު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. ކަނެކްޝަން ރަނގަޅު ކޮށްލެއްވިއިރު ވީޑިޔޯ ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސަޢީދުގެ  

އެބަ ފެނޭ ވަރަށް ފުރިހަމައަށް. ވަރަށް ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބޭ. މިހާރު އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ ވަޙީދު،  

 އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.    ؟  އޮތީ ދެއްތޯދެވަނަ ފުރުޞަތަކަށް އެދިވަޑައިގެންފައި 

 

 ވަޙީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ  އުނގޫފާރު

ނޫން   ހާލަތް  ކޮވިޑުގެ  ބޭނުންވީ  ދަންނަވާލަން  ތަކުރާރުކޮށް  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  މުޤައްރިރު،  އާދެ!  އާދެ!  އާދެ! 

މަތިވީ. ޢާއްމު ހާލަތުގައި އޮތްއިރު ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަވިއޭ އެ ގިރުމާއި  ހާލަތެއްގައޭ ރަށް ގިރުމާއި ކުރި

ބެހޭ   ކަމާ  ނެތް  ބެލެހެއްޓިފައެއް  ރަނގަޅަށް  އެންމެ  މަޢުލޫމާތު  ރަށްރަށުގެ  ހުރި  ކުރިމަތިވެފައި  ބޮޑަށް 

މި ޢާއްމުކޮށް  އަޅުގަނޑުމެން  ހާލަތުގައި  މި  ރާއްޖޭގައި  ދެން  ގުޅޭ  މުއައްސަސާއަކުއެއް.  ކޮވިޑާ  ވެސް  ކުރަނީ   

ހަމަ   ވެސް  މިއީ  މިއައީ  މައްސަލަ  މި  ކޮމިޓީއަށް  މި  ކުއްލިއަކަށް  ހިތުން  އަޅުގަނޑު  އެހެންނަމަވެސް،  ކަންކަން. 

ދެން   ނެރެވުނީ.  އެލާޓު  އޮރެންޖު  އަލަށް  އަދި  ތާރީޚެއްގައި  ފަހުގެ  ރާއްޖޭގައި  ހާލަތަކަށްވާތީ.  ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި 

މީޑިޔާ    ޤަބޫލުކުރައްވާތި ބޮޑަށް  ރާއްޖޭގައި  އެއީ  ނުވެދާނެ.  އޮތްގޮތަށް  ކަން  އަސްލު  އަދި  ވާހަކައަކީ  ދެކެވޭ  މިތާ 

ކަވަރކުރަނީ ވެސް ވަކި ރަށްރަށް. ބައެއް ރަށްރަށް އެބަހުރޭ އެހާބޮޑު ސޯޝަލް މީޑިޔާ އާއި މީޑިޔާތަކާއި ތަންކޮޅެއް  
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ކަހަލަ.   ނީވޭ  ޢާއްމުކޮށް  އަޑު  އެ  ކަހަލަ.  ކައުންސިލުތައް  ކަވަރުނުކުރެވޭ  ފާހަގަކޮށްލީ  އަޅުގަނޑު  އެހެންވެ 

އަތޮޅު   މެދުވެރިކޮށް  ކައުންސިލު  އަތޮޅު  ކަމަކު  ނުފޮނުވިއެއް  ކައުންސިލުތަކަށް  ރަށު  ހުރިހާ  ހުރީމާ  ބަންދުކޮށްފައި 

ކައުންސިލުތަކުގެ   އަތޮޅު  ފޮނުވާލާފައި  ސިޓީއެއް  މިދެންނެވީ  މެދުވެރިކޮށް  ސިޓީއާ   20ކައުންސިލު    ކަންނޭނގެ 

ފޮނުވާލާފައި   ސިޓީއެއް  އެތަންތަނަށް  ދައްކަނީ.  މި  ވާހަކަ  ތަނުގެ  ވިއްސަކަށް  އެއްކޮށް  ތިބެނީ. ސިޓީތަކާ  އެއްކޮށް 

ގުޅާލައިގެން ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެ ކޯޑިނޭޓުކޮށްލައިގެން އޭގެ ޖަވާބު  

ލާޓާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ އެހެން ހިސާބުތަކަށް ވެސް ގެއްލުން ލިބުނުތޯ ނުލިބޭތޯ  ހޯދިދާނެ. އެހެންވީމާ، މި އޮރެންޖު އެ

ހުރިހާ   ފެންނާތީވެ އަޅުގަނޑު މި ދެންނެވީ ރާއްޖޭގެ  ވަރަށް މުހިންމުކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް  ކަށަވަރުކުރުން އެއީ 

 ނގާށޭ. ޝުކުރިއްޔާ.  އަތޮޅަކަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވާލައިގެން އަޅުގަނޑުމެން މި މަޢުލޫމާތު ހޯދަން ހި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މެންބަރުގެ   އިއްޒަތްތެރި  މިހާރު  މެންބަރު.  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  އުނގޫފާރު  އިނގޭތޯ  ޝުކުރިއްޔާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް 

އިތުރަށް   އެހެންވީމާ،  އޮތީ.  ކުރައްވާފައި  ވެސް  ތާއީދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ގެމަނަފުށި  ހުށަހެޅުއްވުމަށް 

ރު ޖެހިވަޑައެއްނުގަންނަވާނެ. އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ އެގޮތަށް ކުރިއަށް ދިޔުން  އޭތި ޖަސްޓިފައި ކޮށްދެއްވާކަށް ވެސް މިހާ

 ދެން އޮތީ އިނގޭތޯ. ފުރުޞަތަށް އެބަ އެދިވަޑައިގަންނަވާ ފިރުޝާނު. 

 

 ޒާހިރު ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަޙްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ ގައްދޫ

 އަޅުގަނޑު އިންނާނެ އެދިފައި މުޤައްރިރު.  

 

 ކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަ

އާދެ! އެބައިން. އަޅުގަނޑަށް މިހާރު ފެނިއްޖެ އިނގޭތޯ. ދެން މިވާގޮތަކީ ތަންކޮޅެއް ދުރުގައި އަޅުގަނޑުގެ މި ޕީސީ  

މަޢާފުކޮށްދެއްވާތި.   ބޮޑަށް  ވަރަށް  ކައްސާލައިގެންދަނީ.  ބައެއްފަހަރަށް  ހުރިގޮތުން  ހާލު  ލޮލު  ދެން  ހުރީ.  މި 

 ރިއަށްގެންގޮސްދެއްވާ. އޭގެފަހުން އަޅުގަނޑު ފިރުޝާން.  އެހެންވީމާ، އަޙްމަދު ޒާހިރު ކު

 

 ޒާހިރު ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަޙްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ ގައްދޫ
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ބޮޑަށް   ވަރަށް  އަޅުގަނޑު  ވާހަކައަށް  ދެއްކި  ބޭފުޅުންގެ  ހުރިހާ  ޙަޤީޤަތުގައި  ހަމަ  އެދުނީ  ފުރުޞަތަކަށް  އަޅުގަނޑު 

އެ   ޚައިތަމުގެ  ޚާއްޞަކޮށް  ތާއީދުކުރަން.ތާއީދުކުރަން.  އަޅުގަނޑު  ސަޢީދުގެ    ހުށަހެޅުމަށް  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި 

މަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން. އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ކޮންމެ ގޮތެއް  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢީދުގެ އެ ހުށަހެޅު

ހަދާފައި ވެސް ހަމަ މެންޑޭޓްރީ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އެ ބޭންދުމަކީ، ލުމަކީ އަޅުގަނޑަށް ހީވާ ގޮތުން ހަމަ ކޮންމެހެން  

ވެސް   އެކަމަށް  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  ކަމެއް.  ކުރަންޖެހޭ  އިއްޒަތްތެރި  ވެސް  އަދި  ތާއީދުކުރަން. 

ފާހަގަކުރެވޭ   އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިހާރު  ހަމައެކަނި  އެއީ  ތާއީދުކުރަން  އަޅުގަނޑު  ހުށަހެޅުމަށް  ވަޙީދުގެ  މެންބަރު 

ރާއްޖޭގެ   އެހެންވީމާ،  ކަމުދާނެހެންނެއް.  ހިޔެއްނުވޭ  އަޅުގަނޑަށް  އެ  ހޯދައިގެންނެއް  މަޢުލޫމާތު  އެކަނި  ރަށްތަކުގެ 

އަޅުގަނޑުމެން  ހުރިހާ   ގެއްލުންތައް  ލިބުނު  ފޮނުވައިގެން  ސިޓީ  އަޅުގަނޑުމެން  ކައުންސިލުތަކަށް  އަތޮޅު 

ހޯދުން   މުހިންމު  ފާހަގަކުރަން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެސެސްކުރާއިރު  އެ  އެއާއެއްކޮށް  ހަމަ  އޭގެ  އެސެސްކުރަންޖެހޭ. 

ވެސް އެ ތަ ލިބޭ  މުހިންމު މިނިސްޓްރީން ނޫނިއްޔާ އަތޮޅު ކައުންސިލުން  އަހަރަކު އެ ގެއްލުން  އެ ކޮންމެ  ކުރާކޮށް 

ރަށްތަކަކީ ކޮބައިކަން އަޅުގަނޑުމެން ދެނެގަތުން. އެގޮތުން އަޅުގަނޑަށް އިނގޭ ހަމަ ކޮންމެ އަހަރަކު ގެއްލުން ލިބޭ  

ތަނަށް  އަޅުގަނޑުގެ ދާއިރާގެ ދެ ރަށަށް ވެސް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް އިނގޭ އެއްޗެއް އެއީ. އެހެންވީމާ، މި ތަން

އަޅުގަނޑުގެ ރެކޮމަންޑޭޝަނެއް މިއީ މިތަނަށްތަނަށް ކޮންމެ އަހަރު މި ލިބޭ ގެއްލުން އެ ގެއްލުން ލިބުމުގެ ކުރިން އެ  

މަސައްކަތް   އެ  ފޯރުކޮށް  އެތަންތަނަށް  ޕަމްޕުތައް  މިސާލަކަށް  އެއީ  އޮތުން.  ނެގިފައި  ތަންތަނަށް  އެ  އެކްޝަން 

މަސައްކަތްކު  ޕަމްޕުތައް  އެ މެޝަރސްތައް  ވާހަކައަކީ  ތަންތަނަށް  ޑިޒާސްޓަރ އައުމުގެ ކުރިން އެ  ބަލައި، އެ  ރޭތޯ 

އެއްޗެއް   ހުރިހާ  އެ  ވަދެ  ފެން  ގެތަކަށް  ވިއްސާރަވީމަ  ފަހަރަކު  ކޮންމެ  މިވާގޮތަކީ  މިހާރު  ބެހެއްޓުން.  ނަގާފައި 

ކު އޭގެ  ބަދަލުގައި  އޭގެ  ހިއްކާލަނީ.  ފެން  ގޮއްސަ  ހިފައިގެން  ޕަމްޕުތައް  މި  ހަލާކުވީމަ  އިނގޭ  އެބަ  ބައިގައި  ރީ 

މުހިންމުކަމަށް   ބެހެއްޓުން  ނަގާފައި  ޕްރިކޯޝަންސްތައް  އެ  އެތަންތަނަށް  އިނގޭއިރު  ވޭކަން.  މިހެން  މޫސުމުގައި 

ވެސް   ކޮންމެހެން  ރެކޮމަންޑޭޝަންގައި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ފާހަގަކޮށްލީ.  ކަން  އެ  އަޅުގަނޑު  ފެންނާތީވެ  އަޅުގަނޑަށް 

އް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކޭތީވެ އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. އަޅުގަނޑު އެދެން މިކަމަށް ތާއީދުކޮށްދޭން  ހިމަނަންޖެހޭނެ ކަމެ

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ފިރުޝާން. 
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 ފިރުޝާން ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙުސައިން  މެންބަރު  ދާއިރާގެ މަޑަވެލި

ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޒާހިރު އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން  

އަޅުގަނޑު   ވެސް  ހުށަހެޅުމަށް  ވަޙީދުގެ  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  އެއާއެއްކޮށް  ހަމަ  އަދި  ދެން  އިނގޭތޯ. 

ކޮންމެ އަހަރަކު  ތާއީދުކުރަ ދިމާވެގެން މި އުޅޭ ކަމަކީ ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް  ން. މުޤައްރިރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަސްލު 

މި   ހިތުން  އަޅުގަނޑު  ދެން  ދެއްތޯ.  ދިމާވަނީ  ވަރުވަރަށް  އެކި  އެކިފަހަރު  ކަމެއް.  ދިމާވާ  މޫސުމުގައި  ހުޅަނގު 

ފާހަގަކުރައް ވާހަކައިގައި  މުޤައްރިރުގެ  އެހެންނަމަވެސް،  ދުވަސްކޮޅުގައި  ވާހަކަ.  ބަންދު  ކައުންސިލުތައް  ވައިފި 

އިދާރީ   ކައުންސިލުތަކުގެ  އިދާރާތައް  ކައުންސިލުތަކުގެ  ގޮތުގައި  ޤަބޫލުކުރާ  އަޅުގަނޑު  ދުށްތާނގައި  އަޅުގަނޑު 

އަޅުގަނޑަ އިނގޭތޯ.  ރަށްރަށުގެ  ވެސް.  ފޯސްތަކުގައި  ޓާސްކް  ކޮވިޑް  މި  މަސައްކަތްކުރޭ  އެބަ  ކަށް  މުވައްޒަފުން 

ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމަށް   ވަރެއްގެ ދައްޗަކާއި  ދައްޗެއް ވާނެހެންނެއް، ދެން ކޮންމެވެސް  ހިޔެއްނުވޭ އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

މަޢުލޫމާތު   ހާލަތުގައި  ދައްޗެއް ނުވާނެއޭ މި  ބޮޑު  ޤަބޫލުކުރާ ހިތްއޮތީ އެ މާ  އަޅުގަނޑު  ބަލާނީ. އެހެންނަމަވެސް، 

ޓާ  ދެންނެވީ  މި  މިހެން  އެ  ހޯދުމަކަށް.  ރަށްރަށުގެ  އެބަ.  މަސައްކަތްކުރޭ  ދުވާލު  ރެއާއި  ހަމަ  ފޯސްތަކުން  ސްކް 

އޮފީސް   ސިފައެއްގައި  ރަސްމީ  އެބަ.  ބައިވެރިވޭ  ބައްދަލުވުންތަކުގައި  މި  އެއްވޭ.  އެބަ  ނިންމުމަށް  ނިންމުންތައް 

އުޅޭ. އެހެންވީމާ، އިއްޒަތްތެރި  ނުހުޅުވިޔަސް އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާއި ބައެއް ކައުންސިލަރުން އެ މަސައްކަތްތަކުގައި  

ފޮނުވައިގެން   ކައުންސިލުތަކަށް  ރަށު  ނުވަތަ  ކައުންސިލުތަކަށް ފޮނުވަން  އަތޮޅު  ގޮތަށް  ހުށަހެޅުއްވި  ވަޙީދު  މެންބަރު 

ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ބޭފުޅުންނާ ކޮންޓެކްޓް ކުރެވިއްޖިއްޔާ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ހަމަ އެއްވެސް މައްސަލައަކަށް  

ނެހެން އެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގައި. ދެން ހަމަ އެއާއެއްކޮށް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން ވަކި އަތޮޅެއް ވަކި ރަށެއް ނޫން  ނުވާ

އެކި   އުޅެނީ.  މި  ދިމާވެގެން  ގޮތްތައް  އެކި  ރަށްރަށަށް  އެކި  އުޅެނީކީ.  މި  ދިމާވެގެން  މިކަން  ވެސް  ޙަޤީޤަތުގައި 

މިސާލަކަށް އުޅެނީ.  މި  ދިމާވެގެން  ތަކެތި  ކަންކަން  ގެންގުޅޭ  ހިފާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ހަމަ  ގެތައް  ބައެއް  އައްޑޫގެ   

އެ   އެހެން  އެބައޮތް.  ވެސް  މީޑިޔާގައި  ސޯޝަލް  އަދި  އެބައޮތް.  ވެސް  ޚަބަރުގައި  ވާހަކަ  އެ  ދެއްތޯ.  ހަލާކުވެއްޖެ 

އި އަޅުގަނޑު ހަނދާންވޭ،  ވާހަކަ ނެތް ރަށްރަށް ވަރަށް ގިނަ މުޤައްރިރު. ވަރަށް ގިނަ. އެއްކަލަ އަޅުގަނޑުމެން ކުރީގަ

މަޑަވެލި ހޯނޑެއްދޫގެ ކޯޒްވޭގެ ވާހަކަ ދެއްކީ. ހަމަ އެ ކޯޒްވޭގެ ސަބަބުން މިހާރު މި މޫސުމުގައި މި ދެތިން ދުވަހު  

މި އެ   ވާހަކައަކީ  މި އުޅޭ  ވެސް ރާޅު އެބަ އަރާ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އެހެން އެ ވާހަކަ ނުދެކެވޭ ފާހަގަކޮށްލަން 

ނުދެ ބަލައިގެން  ވާހަކައެއް  އަޅުގަނޑުމެން  ކަމަށް  ތަންތަނެއް  ނެތް  ގެއްލުމެއް  ނެތް  ކަމެއް  އެއީ  ތަންތަނަކީ  ކެވޭ 

ރަށެއްގެ   ހުރިހާ  ކައުންސިލަކަށް  ހުރިހާ  އެހެންވީމާ،  ކުރެއޭ.  އެބަ  ގެއްލުން  މިކަމުގެ  ރާއްޖެއަށް  މުޅި  ނުވާނެ. 
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ހަމަ ކޮމިޓީގަ އަޅުގަނޑު  އެއްކުރަން  އަޅުގަނޑުމެން  ފާހަގަކޮށްލަން.  މަޢުލޫމާތު  ވާހަކަ  ބޮޑަށް. އެ  ވަރަށް  އެދެން  އި 

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހުރިހާ   އިއްޒަތްތެރި  ތި  އެހެންވީމާ،  މިސްރާބު.  ދާންވީ  ސާފުވެއްޖެ  އަޅުގަނޑަށް  ބޮޑަށް  ވަރަށް  މިހާރު  އާދެ! 

ސަމަރައިޒްކޮށްފައި   މި  އަޅުގަނޑު  ހުށަހެޅުންތަކެއް  ހުރިހާ  ހުށަހެޅުއްވި  ވާހަކަފުޅުތަކާއި  ދެއްކެވި  މެންބަރުން 

ބޭފުޅުން ތި  ގޮތަށް  ހުށަހެޅުމެއްގެ  އެއް  ގޮތަށް  މައިގަނޑު  ދަންނަވާ  މި  އަޅުގަނޑު  އެ  ދަންނަވައިލާނަން.  ނަށް 

އެގޮތަށް ވެސް ކުރެއްވޭނެ. ދެން އޭގެ ފަހުން އަޅުގަނޑުމެން   ވަރޑިންގްސް ބަދަލުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅިއްޔާ އެކަން 

ވި މިދާ  ކުރަމުން  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  މިހާރު  ސަމަރީއަކީ  އަޅުގަނޑުގެ  ދާނީ.  ވޯޓަކަށް  ނުފެންނަ  އާއި  ފެންނަ  އްސާރަ 

ޖެހެމުންދާ ގަދަ ވައިގައި ރާއްޖޭގެ ކަންކޮޅުތަކުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށަކަށް ލިބެމުންދާ ގެއްލުންތައް ބެލުމުގެ  

ގެއްލުންތައް   ލިބިފައިވާ  ފަރާތުން  ކޮމިޓީގެ  މި  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ކައުންސިލުތަކަށް  އަތޮޅު  ހުރިހާ  ގޮތުން 

ސާފުކުރުމުގެ ސިޓީއެއް ވަރަށް އަވަހަށް ފޮނުވުން. އަދި އެގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެއްކުރެވޭ  ބެލުމަށް މަޢުލޫމާތު  

ސެންޓަރަށާއި،   މެނޭޖުމަންޓް  ޑިޒާސްޓަރ  ނެޝަނަލް  އަލީގައި  ދިރާސާގެ  އެ  ދިރާސާކުރުމަށްފަހުގައި  މަޢުލޫމާތު 

ކައުންސިލަށާއި، ސިޓީ  މާލޭ  އެންވަޔަރަންމަންޓަށާއި  އޮފް  ބައްދަލުކޮށް    މިނިސްޓްރީ  އަޅުގަނޑުމެން  މީޓިއޮރޮލޮޖީއާ 

ތެރެއިން   ސާފުކުރުމުގެ  އެ  އަދި  ސާފުކުރުން.  ފިޔަވަޅުތައް  އެޅެމުންދާ  ފިލުވައި  އޮޅުން  އިތުރަށް  ކަންކަން 

ތަޅުމަށް   މަޖިލީހުގެ  ރެކޮމަންޑޭޝަންތަކަކާއެކު  އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ރެކޮމަންޑޭޝަންތަކަކާއެކު، ވަރުގަދަ 

ރެކޮމަންޑޭޝަންތައް  ހު ރިޕޯޓުގެ  އެ  ފަރާތުން  ކޮމިޓީގެ  އަދި  ފާސްކޮށް  ރިޕޯޓް  އެ  ތަޅުމުން  ށަހަޅައި 

ގޮތުގައި މި ހުށަހެޅީ.  ޚުލާޞާކޮށްފައި އަޅުގަނޑު އެއް ހުށަހެޅުމެއްގެ  ގޮތް ބެލުން. މިއީ ދެން  ތަންފީޛުކުރެވެމުންދާ 

ށް އިތުރު ބަދަލެއް ގެންނަވަން ފެނިވަޑައި ނުގަންނަވަންޏާ  އަޅުގަނޑު މި ދެންނެވި ގޮތަށް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަ

 މިއޮތްގޮތަށް އަޅުގަނޑު ވޯޓަކަށް އަހަށް ގަސްދުކުރަނީ.   

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ފިރުޝާން  

 ތި ހުށަހެޅުން ދެން މުޤައްރިރު ހަމަ ބަރާބަރު. ތާއީދު ހަމަ ކުރަން. 

 

  ހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާ 
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އިއްޒަތްތެރި   ޓަކައި  ރެކޯޑަށް  ހަމަ  ބޭފުޅުން  ތި  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  ޝުކުރިއްޔާ.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އާދެ! 

ހުށަހެޅުމާއިމެދު   މި  ލޭންޖުއޭޖުގައި  ދެންނެވި  މި  ދެންމެ  އަޅުގަނޑު  ގޮތަކަށް  ފެނިވަޑައިގަންނަވާ  މެންބަރުންނަށް 

 ވޯޓު ދެއްވުން އެދެން. ފެނޭ ނުފެނޭ ޖައްސަވާ ލެއްވީމަ ރަނގަޅުވާނެ މި ޗެޓް ލޮގްގައި.  ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް

ފުރިހަމަ   މެންބަރުންގެ  ހުރިހާ  އިއްޒަތްތެރި  އިނގޭތޯ.  ޝުކުރިއްޔާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އާދެ!  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( 

އްޒަފުންނާއެކުގައި އަޅުގަނޑު މަސައްކަތްކޮށް  ތާއީދާއެކުގައި މި ހުށަހެޅުން މި ފާސްވީ. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އިދާރީ މުވަ

އައިޓަމް   ކުރިއަށް ގެންދާނަން. އެހެންވީމާ، މި  މަސައްކަތް ހަމަ ވަގުތުން ވަގުތަށް  ހުށަހެޅުން ތަންފީޛުކުރުމުގެ  މި 

މި އޮތީ އަޅުގަނޑު މިރޭގެ ބައްދަލުވުމުގެ ދެވަނަ އައިޓަމަކަށް  ނިންމާލަނީ. ދެން  މި  އަޅުގަނޑު  މެން  މިހާހިސާބުން 

ސުންގަޑި ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ދެ ބިލެއްގެ މަސައްކަތް އެބައޮތް. އެއް ބިލަކީ ކްލައިމެޓް ޗޭންޖުގެ ބިލު. އަޅުގަނޑުމެން  

އޮންނަގޮތުން   ގަވާއިދު  ޖެހޭ  ގޮއްސަ. އަޅުގަނޑުމެން  ފަހަތަށް  ބޮޑުތަން  ވަރަށް  މިވަނީ  މިހާރު  ކަނޑައެޅި ސުންގަޑި 

ން ކަނޑައަޅާ ސުންގަޑި. ދެވަނަ ބިލަކީ ޔޫޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓްރީ އޮތޯރިޓީއާ ބެހޭ  މަޖިލީސް ރައީސަށް ދަންނަވަން އަލު

ކަނޑައެޅިފައި   އަދި  ސުންގަޑިއެއް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހިސާބުން  އޮތް  ގޮއްސަ  މަސައްކަތް  ބިލުގެ  އެ  ދެން  ބިލު. 

ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލާނަން މި ދެ ބިލުގެ ކަންތައް މިހާރު    ވެސް ނެތް ކަމަށްވަނީ. އެހެންވީމާ، އިދާރީ 

 އޮތްގޮތާއި، އަދި އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހެނީ ކޮންކަމެއްކަން ސާފުކޮށްދެއްވަން އަދުހަމް. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

އޮތީ   މި  މިހާރު  ސުންގަޑިއަކަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ބިލު  ބެހޭ  ބަދަލުތަކާ  އަންނަ  މޫސުމަށް  މި  މިހާރު  އާދެ! 

އިންކްލޫޑް    15ފައި  ކަނޑައަޅާ ކޮމެންޓްތައް  ކުޑަކޮށް  މިހާރު  އަޅުގަނޑު  އަދި  މަސައްކަތް  ބިލުގެ  އެ  އޭޕްރީލް. އަދި 

ބިލުގެ   އެ  ދެން  ބިލަކު.  ފެށޭ  ނުއެއް  ކޮމިޓީއަކުން  މަސައްކަތެއް  އެއްވެސް  އަނެންހެން  އަދި  ދަނީ.  މި  ކުރަމުން 

 ސުންގަޑި އިތުރުކުރަން... 

 

  : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ތި ބުނުއްވި އެއްޗެއް އަދި ސާފެއްނުވި. އަދި ތި ބުނުއްވި އެއްޗެއް އަދުހަމް މާ ރަނގަޅަކަށް ސާފެއްނުވި. ކްލައިމެޓް  

 އޭޕްރީލް ނޫންތޯ. އެހެނެއް ނޫންތޯ.  15ޗޭންޖުގެ ބިލަށް އަޅުގަނޑުމެން ކަނޑައަޅާފައި އިން ސުންގަޑިއަކީ 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން
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 ! އެއީ ސުންގަޑިއަކީ. ދެން މިހާރު އެ ސުންގަޑި ފަހަނައަޅައިފި.އާދެ! އާދެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ނޫން.   އޮތްކަމެއް  ޝައްކެއް  އެއްވެސް  ހަމަ  ހަމަ  ތިއީ  ބަލާލީމަ.  ތާރީޚު  އިނގޭ  ފަހަނައަޅައިފިކަން  ސުންގަޑި  އެ 

ރައް ސުންގަޑިއެއް  ރިވައިސްޑް  އެބަޖެހޭ  އަޅުގަނޑުމެން  ދަންނަވަން. އެކަމަކު  ރައީސަށް  މަޖިލީހުގެ  ޔިތުންގެ 

ސާފުކުރަން.   ބޭނުން  އަޅުގަނޑު  ގޮތެއް  ފެނިވަޑައިގަންނަވާ  މީގައި  މެންބަރުންނަށް  އިއްޒަތްތެރި    15އެހެންވީމާ، 

.  އޭޕްރީލް ފަހަނައަޅާ ހިނގައްޖެ. ދެން ކޮބައިތޯ އެންމެ ލައިކްލީ ތާރީޚަކަށްވާނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިކަން ނިންމޭނެ

ފެނިވަޑައިގަންނަވާ   އެއަށް  ބޭފުޅުން  އެހެން  ދެން  ހުށަހެޅުއްވީމަ  މެންބަރަކު  އިއްޒަތްތެރި  ކޮންމެވެސް  އެހެންވީމާ، 

އޭޕްރީލް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ބިލު    15ގޮތަކަށް އެއްޗެއް ވިދާޅުވީމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގޮތެއް ނިންމާލެވިދާނެ. މިހާރު  

ވައިދެއްވަންވީ. ޚައިތަމް. ވަރަށްވަރަށް އަޑުނުރައްކާތެރިކޮށް އިވެނީ އިނގޭތޯ. ހުރިހާ  ނިންމާނެ ސުންގަޑިއެއް ހުށަހަޅުއް

ބޭފުޅުންނަށް މައިކް އޮފްކޮށްލަމާތޯ. އޭރުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބަލާލެވިދާނެ އަޑު އަންނަ ދިމާ. އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް  

 ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ޚައިތަމް ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ  ދެކުނު މައްޗަންގޮޅި

 މުޤައްރިރު މިހާރު ކިހިނެއްތޯ އަޑު.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! މިހާރު ވަރަށް... 

 

 ޚައިތަމް ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ  ދެކުނު މައްޗަންގޮޅި

މިއީ   މިއަދު  އާދެ!  ދެއްތޯ.  ދިމާވެދާނެ  ފަހަރުފަހަރު  ބައެއް  ކަނޑައަޅާ    17އެހެން  އެހެންވީމާ، ސުންގަޑި  ދެއްތޯ. 

ކަމުގައި ވެއްޖިއްޔާ ކޮންމެހެން ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިތުރަށް ހޯދަން ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތުތަކެއް މިވަގުތު ހޯދަން  

އުނދަގޫ. ދެން ސީދާ އެހެން ދަންނަ ދުވަހަކަށް  ވަރަށް  އެއްގޮތަކަށް ވެސް ނޭނގެ ކޮން  ހަމަ  އަޅުގަނޑަކަށް  ވާކަށް 

ތިން   ނޫނިއްޔާ  އެހެން  ދުވަސް  މަންތެންހާ  ގާތްގަނޑަކަށް  ވެސް  އަނެއްކާ  ކަނޑައަޅާނީ.  ސުންގަޑި  އެ  ކަމެއް 

 އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ  ހަފްތާއެއް ހަތަރު ހަފްތާއެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލެވިދާނެ އެއަށް. ދެން ތިބި މެންބަރުންގެ ވެސް 
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ފީޑްބެކެއް އަޅުގަނޑު ބޭނުންވޭ މިކަމުގައި ޚިޔާލު ކިހިނެތްތޯ ހުރީ. އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ ހަމަ ގާތްގަނޑަކަށް ތިން  

އެކަމާއިގެން   ރަނގަޅަށް  ތަންކޮޅެއް  ދެން  ލާފައި  ކުރިއަށް  ފެށިގެން  މިއަދުން  ހަފްތާ  ހަތަރު  އެހެންނޫނީ  ހަފްތާ 

 ސައްކަތްކޮށްލެވެން އޮތިއްޔާ މިވަގުތު މަސައްކަތްކޮށްލަން. ޝުކުރިއްޔާ ދެއްވި ފުރުޞަތަށް.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! އަޙްމަދު ޒާހިރު.

 

 ޒާހިރު ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަޙްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ ގައްދޫ

އަޅުގަނޑުމެން   ގޮތުން  ސިޓުއޭޝަންގެ  މި  މިތިބަ  މިހާރު  އަޅުގަނޑުމެން  ހިތަށްއަރަނީ  އަޅުގަނޑު  ޝުކުރިއްޔާ. 

ލޮކްޑައުން   އަދި  ދެން  ނުހޯދިދާނެ.  މަޢުލޫމާތު  ގިނަ  ފަހަރު  ގިނަ  ކަންތައްތަކުގައި  ބޭނުންވާ  ދިރާސާކުރަން 

ބަދަލުތައް ވެ އަންނަ  މި  ޗޭންޖަށް  ކްލައިމެޓް  މި  އަޅުގަނޑުމެން...  ސިޓުއޭޝަން  ދެނެގަންނަށް  )ރެކޯޑިންގގައި  ސް 

އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ވެސް ޤަބޫލު މި ކުރަނީ ގާތްގަނޑަކަށް ލޮކްޑައުން އެންޑްވާ  ވިދާޅުވާ އެއްޗެއް ސާފެއް ނުވޭ(  

 އަޅުގަނޑުމެން މި ފައިނަލް ޑޭޓް. )ރެކޯޑިންގގައި ވިދާޅުވާ އެއްޗެއް ސާފެއް ނުވޭ(  ހިސާބަށް... 

 

  ން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތު

ނުވި. އެ   ސާފެއް އަޅުގަނޑަކަށް  ރަނގަޅަށް  މާ  ވިދާޅުވުން  ވިދާޅުވި  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  އާދެ! ގައްދޫ 

 ؟ އަޑު ކެނޑިކެނޑިގެން އައީ. މި ކޮބައިތޯ ނިންމަން ތި ހުށަހެޅުއްވި ތާރީޚަކީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޒާހިރު  އަޙްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ ގައްދޫ

އި ވިދާޅުވާ އެއްޗެއް  )ރެކޯޑިންގގައަޅުގަނޑު ދެންނެވީ ލޮކްޑައުން ނިމިގެން އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް....  

ޗޭންޖް...   ނުވޭ( ސާފެއް ބަދަލު    )ރެކޯޑިންގގައި ވިދާޅުވާ އެއްޗެއް ސާފެއް ނުވޭ(  އެންވަޔަރަންމަންޓާއި، ކްލައިމެޓް 

)ރެކޯޑިންގގައި  ކަމެކޭ ލޮކްޑައުން ނިމިގެން މި ހާލަތު ނިމިގެން ދާއިރު. އަޅުގަނޑު ހަމަ ހިތަށް...  ވެސް އެކަށީގެންވާ 

ނުވޭ(  ސާފެއް  އެއްޗެއް  އަޅުގަނޑުގެ    ވިދާޅުވާ  އެހެންވީމާ،  ސިޓުއޭޝަންގައި.  މިތިބަ  މިހާރު  ހާލަތުގައި  މި 

މަންތެއްވަރު...   އެއްޗެއްސަޖެސްޝަންއަކީ  ވިދާޅުވާ  ނުވޭ( )ރެކޯޑިންގގައި  ސާފެއް  ލައިނަކަށް.      ޑެޑް 

   އަޅުގަނޑުގެ ހުށަހެޅުމަކީ.)ރެކޯޑިންގގައި ވިދާޅުވާ އެއްޗެއް ސާފެއް ނުވޭ( އެއީ ކަނޑައަޅާފައި... 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިއްޒަތްތެރި   އަޅުގަނޑު  ދެން  މި  ފެށިގެން.  މިހާރުން  މުއްދަތު  ދުވަހުގެ  މަސް  އެއް  ހުށަހެޅުމަކީ  ތި  އާދެ! 

އެއީ ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަސް. ދެން ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި    5މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ފާހަގަކޮށްލަން ޖޫން  

އް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އުފެދިފައި އޮތުމާއެކުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީއެ

ދެވޭނެ   އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ދުވަހަށް  ތިމާވެށީގެ  ބައްދަލުކުރާ  މި  ފުރަތަމަ 

ންމާފައި ރައީސް ތަޞްދީޤު ކުރައްވާނެ  އެންމެ ރަނގަޅު ހަދިޔާއަކަށްވާނީ މި ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ބިލު އޭގެ ކުރިން ނި

މުއްދަތު އަޅުގަނޑުމެންނަށް   މަސް ދުވަހުގެ  އެއް  ތި ވިދާޅުވިގޮތަށް  ދިނުންހެން. އެހެންވެއްޖިއްޔާ  އޭގައި  މުއްދަތެއް 

މަހުގެ   މޭ  ފެނިވަޑައިގަންނަވާ    15ލާފައި  ބޭފުޅުންނަށް  އެހެން  ރަނގަޅުވާނެތޯ.  ވެއްޖިއްޔާ  ކަމަށް  ނިންމަން  އަށް 

 އް.  ގޮތެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސަޢީދު އަޙްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ގެމަނަފުށި

 މިއަދު.  17ގޮއްސި މުޤައްރިރު. މޭ   15މޭ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އޭޕްރީލް   އެރީ. މިހާރު  މި  އޮޅުމެކޭ  އޭގައި އަނެއްކާ ވެސް  އޭރުގެ    15އަޅުގަނޑަށް  އޮތީ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  އަށް 

ދެއްތޯ.  ދެން  ނިމެނީ  މި  ވެސް  އަނެއްކާ  ގާތްގަނޑަކަށް  މިދިޔައީ  މަސް  މޭ  މިހާރު  ދެން  ކަނޑައަޅާފަ.  ސުންގަޑި 

   މިހާރު ދެން މި ފެންނަނީ ދެއްތޯ. އަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ނިންމޭނެ ގޮތެއް ނޯންނާނެކަމަށް  5އެހެންވީމާ، ޖޫން  

 ؟ނެތްތޯ މީގައި ހުށަހެޅުއްވުމެއް ،ސަޢީދު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސަޢީދު އަޙްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފުށިގެމަނަ

 އަށް ސުންގަޑީގެ ގޮތުގައި. 29އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަނީ ޖޫން  .އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅާލަންވެގެން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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މަހުގެ   ޖޫން  ހުށަހެޅުއްވުމަކީ  ނި  29ސަޢީދުގެ  މަސައްކަތް  ބިލުގެ  އެ  އަށް  އެހެން  ންމުން.  ހުށަހެޅުއްވުމަށް 

މަތެއްޒަތްއި ތާއީދުކުރައްވައިފިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ  މެންބަރަކު  އާދެ! އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ    ޢު ނިމުނީ.ޟޫޢުރި 

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ  އުނގޫފާރު

 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ހުށަހެޅުމަށް.އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިއްޒަތްތެ ހުށަހަޅުއްވައެހެންވީމާ،  ސަޢީދު  އަޙްމަދު  މެންބަރު  މެންބަރު    އިރި  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  އުނގޫފާރު 

ބިލުގެ  ޗޭންޖް  ކްލައިމެޓް  މަހުގެ    ތާއީދުކުރެއްވީ  ޖޫން  ދެން    29މަސައްކަތް  ގޮތަށް.  ނިންމާ  އަޅުގަނޑުމެން  އަށް 

އޮތޯރިޓީގެ ބިލު.   ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓްރީ  މި އޮތީ  ބިލަކަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސުންގަޑި ކަނޑައެޅިފައި ނެތް ދެވަނަ 

މެއް ނެތް. އްވުން. ވަކި ހުށަހެޅުދެއްވުން އެދެއިއެއަށް ސުންގަޑިއެއް ކޮންމެވެސް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ހުށަހަޅުއްވަ

އަޅު އައެހެންވީމާ،  އެހެންވީމާ،  ދެން  ކަންނޭނގެ  ހުށަހެޅުމެއް  މެންބަރަގަނޑުގެ  އިއްޒަތްތެރި  އެއްވެސް    ކު ންނާނީ. 

ބިލު  ދެ  އެހެންވީމާ،  ވިދާޅެއްނުވޭ.  އެއަކަށް  ތާރީޚަކަށް  ތާރީޚެއް  އެއް  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މަސައްކަތް  ގެ 

ންމާ ގޮތަށް. އާދެ! އުނގޫފާރު  ނިއަށް ދެ ބިލުގެ މަސައްކަތް    29މި ދެންނެވީ ޖޫން  ؟ ކަނޑައެޅުމަށް ނިންމިދާނެތޯ

 ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ  އުނގޫފާރު

އައާ އަޅުގަނޑުދެ! ޝުކުރިއްޔާ.  ވެސް  ކުރީގައި  އެއީ  ތާއީދުކުރަން.  މަސައްކަތްކޮށްގެން    މެންޅުގަނޑު  ބިލެއްގެ  ދެ 

 ކަންނޭނގެ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވޭނެހެން.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސަޢީދު އަޙްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ގެމަނަފުށި

 ސަލައެއް އެބަ އޮތް.ރު، ނިޒާމީ މައްމުޤައްރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 



 2020  މޭ  17                        ވަނަ ބައްދަލުވުން  21ކޮމިޓީގެ    އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު

 

 

36 

 

 ؟ކޮބައިތޯ ނިޒާމީ މައްސަލައަކީ ސަޢީދު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސަޢީދު އަޙްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ގެމަނަފުށި

 ؟ކޮބައިތޯ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރިސެސްއަށްދާނެ ދުވަހަކީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މެންބަރު އިއްޒަތްތެރި  ދެން  ދެން  ،  އާނ،  ދެން  ރިސެސް  އެ  ނޭނގެ  އިނގޭތޯ.  ގޮތެއް  ވާނެ  އަޅުގަނޑަކަށް 

ގޮތަކަށް   ފެނިވަޑައިގަންނަވާ  މެންބަރުންނަށް  އިއްޒަތްތެރި  ކޮމިޓީގެ  އޮތަސް  މަސައްކަތްތައް  ކޮމިޓީގެ  ރިސެސްގައި 

ކުރެވޭނެ. އޭގައި ނޯވެ މާބޮޑު ހުރަހެއް އިނގޭތޯ. ދެން އަޅުގަނޑުމެން ހިންގަވާ ތާރީޚެއް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތަރުތީބު

  ވެސް   ކަނޑައަޅާފައި ދެން މަސައްކަތް ގެންދެވޭނެ މަގެއް ބަލަމާ. ދެން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ޗުއްޓީ ތެރޭގައި މިހާރު 

މަސައްކަތްތަކެ ކޮންމެވެސް  ދަނީ.  މި  ގޮތަށް  ތެރޭގައި  ޗުއްޓީގެ  މިހާރު ދެން  ކުރެވި  އް  އެ  ދާވެސް  ކަންނޭނގެ.  ނެ 

ވެސް ކޮމިޓީތަކަށް  އަޅުގަނޑުމެ  ގޮތްގޮތް  އޮތަސް،  ގޮތަށް  އެ  މަޖިލިސް  މުޅި  އެހެންވީމާ، ރިސެސްއަކީ  ބަލާނެ.  ން 

އިއްޒަތްރިސެސްއަކަށް   ނުޖެހޭ  ވާކަށް  ގެންދަވަން  ތެކޮންމެހެން  މަސައްކަތް  ގޮތަށް  އެ  މެންބަރުން  ރި 

 ންޏާ. އެހެންވީމާ، އެއަކު ނެތްހެން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ގާނޫނީ އެއްވެސް ހުރަހެއް.ފެނިވަޑައިގަންނަވަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސަޢީދު އަޙްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ގެމަނަފުށި

 ތާއީދު އެހެންވީމާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އައިޓަމު   ނިންމާލެވިއްޖެ  ވެސް  އާދެ! ދެން ދެ  މަޝްވަރާކޮށް  ތެރޭގައި. ވަރަށް    ގަޑިއިރެއް ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ސާސްތަކާއި އަދި  ޙުބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ތި ބޭފުޅުން ފާޅުކުރެއްވި ޝުޢޫރުތަކާއި އި

އަ އިތުރުން  އޭގެ  އަދި  ހުށަހެޅުއްވުންތަކަށް.  ހުށަހެޅުއްވި  އަޅުގަނޑުމެންގެ    ޅުގަނޑުތި  ޓަކައި  ރެކޯޑަށް  ބޭނުން 

ސެކް  ވަގުތުކޮޓޭރިރެކޮމިޓީގެ  ކުޑަ  ވަރަށް  މަސައްކަތް  ކޮށްދެއްވި  ބައްދަލުވުން  ޅެއޭޓުން  ތެރޭގައި  އްގެ 

ދަންނަވަމުން  ޓޭރިއޭޓްގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު  ރެއިންތިޒާމުކޮށްދެއްވުމަށް. އެހެންވީމާ، ސެކް 
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 ވެސް ވަރަށް ބާއްޖަވެރި ރޯދަ މަހުގެ ބާކީ ހުރި  ށްލާނަން. ތި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނައި ނިންމަން ޑު މި ބައްދަލުވުގަނއަޅު

 ދުވަސްތަކަކަށް އެދެން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ވައްސަލާމްޢަލައިކުމް.

______________________ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




