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 { މުޙައްމަދު ަވޙީދުދާއިރާެގ މެންބަރު   އުނޫގފާރު ؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ައޅުަގނޑުމެންނަށް   ޓަކައި  ކުރުމަށް  އެކަން  ޖެހޭނެ.  ފުޅާވާން  ވަރަށް  ދައުރު  ކައުންސިލުތަކުެގ  ..ކުރަންޖެހޭނެ 

މަޖިލީހުެގ ރައީސް އަންަގވާފައި އޮތީ ހަފްތާއެްއެގ ތެރޭަގިއ މަޖިލީހުެގ ރެކޮމަންޑޭޝަނެއްެގ ސިފަިއަގއި ހުށަހަޅަން.  

ފުރު އެކަށީެގންވާ  އަޅުަގނޑަށް  ެއކިެއކި  އެހެންވީމާ،  ސަރުކާރުެގ  މިކަމަުގއި  ބޭނުން  އަޅުަގނޑުމެން  ނެތް  ޞަތެއް 

ނަަގން.  މަޢުލޫމާތު  ބައްދަލުކޮށް  ވެސް  މުައއްސަސާތަކާ  އެހެނިހެން  ނުވަތަ  ުވޒާރާތަކާ  މިނިސްޓްރީތަކާއި 

ސަބް މި  އަޅުަގނޑުމެން  އަލީަގއި  ވަުގތުކޮޅު  ކުޑަ  އޮތް  ލިބިފައި  އަޅުަގނޑުެމންނަށް  ކޮމިޓީެގ   އެހެންނަމަވެސް، 

ެއ   އޮތީ  ހަވާލުކުރައްވާފައި  އަޅުަގނޑުމެންނާ  ަމސައްކަތް  މާރުކޭޓުެގ  ލޯކަލް  ސީދާ  ކުރެއްީވ  ޤަބޫލުފުޅު  މެންބަރުން 

ކައުންސިލުތަްއ   ރާއްޖޭެގ  ދެން  އެއާއެކީަގއި  ހަމަ  ބައްދަލުކުރަންޖެހޭނެއޭ.  އަޅުަގނޑުމެން  ކައުންސިލާ  ސިޓީ 

ޮގތް ބެލުމާއި ކައުންސިލު  ެގ ކަންކަން ވިލަރެސް ކުރުމުެގ ާގނޫނީ ޒިންމާ އޮތީ ލޯކަލް ަގވަރމެންޓް ހިނާގނުހިނާގ 

އޮތޯރިޓީަގއި. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީެގ މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއަގތީ ލޯކަލް ަގވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީާއ  

ބޭފު ތި  އަޅުަގނޑުމެ  އެހެންވެެގން  ކަމަށް.  ޖެހޭނެ  މަޝްވަރާކުރަން  މި އަޅުަގނޑުމެން  ދަންނަވައިެގން  ޅުންނަށް 

އެދެން  ފުރަތަމަ  އަޅުަގނޑު  ދިުގނުކޮށް  ވާހަކަ  އަޅުަގނޑުެގ  މިހިސާބުން  އެހެންވީމާ،  ބާއްވަނީ.  ބައްދަލުވުން 

ލޯކަލް   އެހެންވީމާ،  ބަޔާންކުރަްއވާފަ.  ވާހަކަ  ހުށަހެޅުންތަކުެގ  މި  އޮންނާނެ  ސިޓީަގއި  ފޮނުވި  އަޅުަގނޑުމެން 

ބަިއވެރިެވވަޑަ  މިކަާމ  އޮތޯރިޓީން  ވިދާޅުވުން  ެއއްޗެއް  ކޮންމެެވސް  ޮގތުން  ތަޢާރުފުެގ  ވެސް  ބޭފުޅުން  ދެ  ިއަގންނަވާ 

ތަރުތީބުން   އޮތް  ލިބިފައި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އަރުވާނަން  ފުރުޞަތު  އަޅުަގނޑު  ފުރަތަމަ  އެހެންވީމާ،  ުގޅޭޮގތުން. 

ޝަރީފް. އަދި އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ޝަރީފްެގ    އާދަމް ޝަރީފް. ޝަރީފް. ައން މިއުޓްކޮށްލަްއވާފަިއ ވާހަކަ ދައްކަވާ.

 އަޑެއް ނީވޭ. އެހެންވީމާ، ޝަމްޢޫނަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. އާދަމް ޝަރީފް ރެޑީވަންދެން ޝަމްޢޫނު. 

 

 ން އާދަމް ވާހަކަދެއްކެވުން: މްޢޫ އޮތޯރިޓީެގ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޝަލޯކަލް ަގވަރމަންޓް

އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑު ޝަްމޢޫން އާދަމް، އެލް.ޖީ.ޭއއިން. ދެން މީަގއި ބޮޑަށް ައސްލު 

ދެން   ޝަރީފް.  އާދަމް  މަސަްއކަތްކުރައްަވނީ  ެއލް.ޖީ.އޭެގ  ޮގތަށް  ޕޮއިންޓެއް  ފޯކަލް  ކަންތައްތަކުަގއި  ކޮވިޑް  މި 

ޕްލޭންކުރުމުަގިއ ދެން އަޅުަގނޑުމެން މި ހަރަކާތްތެރިވީމަ އެހެންވީމާ، ެއ  އެކަމަކު ވެސް ކޮިވޑް ޕްލޭން ކަންތައްތައް  

މިބުނީ   ހިސާބު.  އޮތް  ޮގްއސަ  ކަންތައްތަްއ  އެ  ލެވަލްަގއި  ކޮންސެޕްޓް  ދަންނަވާލެވިދާނެ  ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް 

ނެންޓެއް މި ފާހަަގކުރެވެނީ. ކިހާވަރަކަށްތޯ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމާ އެްއޮގތަށް ޮގއްސަ އޮތީ. މިހާރު ދެން މީެގ ދެ ކޮންޕޯ
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އެއް ކޮމްޕޯނަންޓަކީ ެއއީ މިސާލަކަށް ރަށެއް ލޮކްޑައުން ކޮށްެގން ިވޔަސް އަދި ެގެއްއ އައިސޮލޭޓްކޮށްެގން ިވޔަސް  

އަދި މީހަކު ެއކަހެރިކުރަންޖެހޭނެ ހާލަތްތަކުަގއި ވެސް ެއކަހެރިކުރުމާއި އޭނައަށް ފަރުާވ ދިނުމާއި އެ ކަންތައްތަްއ މި 

ކިޔަންޏާ  އޮންނަ ދިުގ  އެން.އީ.އޯ.ސީ.  ކިޔާ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  އޮންނަ  މި  ލެވަލްަގއި  ނެޝަނަލް  ސީދާ  ހަމަ  ނީ 

އެހެންވީމާ،   އޮންނަނީ.  މި  ދަށުން  ބެލުުމެގ  ޑައިރެކްޓް  ސީދާ  ސެންޓަރެގ  އޮޕަރޭޝަން  އިމަރޖެންސީ  ނޭޝަނަލް 

ކޮމްޕޯނެންޓެއް ދެ  އޮންނަނީ  މި  ދަށުަގއި  އެން.އޯ.އީ.ސީެގ  މާލެ ނޭޝަނަލް،  ްގރޭޓަރ  މާލެ،  ކޮމްޕޯނަންޓަކީ  އެއް   .

ރީޖަން އޭރިޔާ މި ކަންތައްތަްއ ބެލެހެއްޓުން. މި ކަންތައްތަްއ ހަމަ ދަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލު ވެސް  

ރީޖަންތަކެއް.   އިންނަނީ  މި  ބަިއަގއި  ދެވަނަ  ދެން  ރީޖަންތައް    5އިންވޯލްވެެގން.  ބަހާފައި  ރީޖަންތަކަށް 

ލްކުރުމުެގ ބައި. އެބައި ހަމަ އެލް.ޖީ.އޭ އޭެގ ތެރޭަގއި ވެސް ހިމެނިެގން މި ދަނީ. އެހެންވީމާ، އެ ރީޖަންތަކުެގ ކޮންރޯ

އެްއ   ޮގތަށް  ހިނާގ  ހަމަ  ވެސް  އޭރިޔާަގއި  މާލެ  ކޮމްޕޯނަންޓަކީ  އެއް  ހިނަގނީ.  މި  ކޮމްޕޯނަންޓެއް  ދެ  ސޭލްަގއި 

ކޮ ރިލޭޓަޑް  ހެލްތް  ެއއްކަލަ  އެއީ  ބޭފުޅުން  ކޮމްޕޯނަންޓަކީ  ޕްރޮފެޝަނަލް  މިެގންދަނީ  ހަމަ  އެބައިތަކަށް  މްޕޯނަންޓް. 

ޕޮޒިޓިވްިވ   މިސާލަކަށް  ކަންތައްތަްއ.  ރިލޭޓަޑް  ކޮމިއުނިޓީ  އޮންނަނީ  މި  ބަޔަކީ  ދެވަނަ  ދެން  ކަންނޭނެގ.  ލައިެގން 

މީހާ އެ ރިމޫވްކޮށްފައި އެ ބޭފުޅުން އެހެންނޫނީ ކަރަންޓީނު ގެއެއް ކޮށްފިއްޔާމު އެ ެގއިން އެ މީހާ، އެ ބަލި ޖެހުނު  

ެގ ސާފުކޮށްފައި ދެން މިސާލަކަށް މި ހުންނަނީ ކަރަންޓީނު ކޮށްފަ. ހުރީމަ އެބަޖެހޭ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މިސާލަކަށް  

އެ މީހުންނަށް ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ކޮމިއުނިޓީން ކޮށްދޭން. އެހެންވީމާ، އެ ކޮމިއުނިޓީ ސަޕޯޓް ކޮމްޕޯނަންޓް ވަރަށް 

ިމ  ބޮޑަށް ކަ  ބަހާލެވިފައި  ޭއެގ  އަނެއް  ދެން  ދަނީ.  މި  ކުރިއަށް  މި  އަސްލު  ުގޅިެގން  އެލް.ޖީ.އޭއާ  އުންސިލުތަކާިއ 

އޮންނަނީ   މި  ލެވަލްަގއި  އަތޮޅު  މި  ދަށުން  ބެލުމުެގ  ސެލްެގ  ރީޖަނަލް  ނޫނަސް  މާލޭަގއި  ރީޖަންތަކުެގ  އިންނަނީ 

އަތޮޅު ބަލަހައްޓަނީ  ފޯހުން  ޓާސްކް  ހެދިފަ.  ފޯހެއް  މިއޮންނަނީ ޓާސްކް  ހެދިފައި  ފޯހެއް  ޓާސްކް  ލެވަލްަގއި   

ޙަޤީޤަތުަގއި އަތޮޅެއް އަތޮޅެްއެގ ޮގތުަގިއވީމަ ބަެއއް ކަހަލަ ރިސޯސްތައް މި ކޫލް ކުރެެވނީ. ކޮންމެ ރަށަކީ އެއީ ެއ  

ޮގތުން ރަށެއްަގއި އެ ރިސޯސްތައް ހުންނަ ތަނެއް ނުވަތަ ހިއުމަން ރިސޯސް ޮގތުން ބެލިޔަސް އަދި އެހެނިހެން ޮގތް

މި  ނެީގމަ  ޮގތުަގއި  އަތޮޅެއްެގ  އެހެންވީމާ،  ނޫން.  ރަށެއް  ރިސޯސްތަކެއް  ފުލްފްލޭޖް  ރަށަކީ  ކޮންމެ  ބެލިޔަސް 

މި   ފޯހުން  ޓާސްކް  ޮއންނަ  އެ  ލެވަލްަގއި  އަތޮޅު  އެހެންވީމާ،  ބެލެހެއްޓެނީ.  މި  ކުރެވިެގން  ކޫލް  މި  ޙަޤީޤަތުަގއި 

ރި އެ  ކަމަކީ  ކުރާ  މި  ޮގތެްއަގއި  ަވސީލަތްތައް  މައިަގނޑު  ހުންނަ  ރަށެްއަގއި  އެއް  އެއީ  ކޫލްކުރުމާއި  ސޯސްތައް 

އަނެއް ރަށަކަށް ބަދަލުކުރުމުެގ ކަންތައްތަކާ ދެން ހަމަ ހެލްތް ރިލޭޓަޑް ކަންތައްތަކެއް. ދެން އެ ކަންތައްތަްއ ދާނީ 

ހޮސްޕިޓަ ރީޖަނަލް  ދެ  އެހެންނޫނީ  ހޮސްޕިޓަލް  ހުރެޖިއްޔާ  ހޮސްޕިޓަލެްއ  ރިލޭޓަޑް  ރީޖަނަލް  އަތޮޅު  ހުރެޖިއްޔާ  ލް 

ހޮސްޕިޓަލް އެހެންނޫނީ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުެގ ބެލުމުެގ ދަށުން. ދެން ހަމަ އެ އަތޮޅު ޓާސްކް ފޯސްެގ ދަށުަގއި އެބައޮޭވ  
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ރަށު ލެވަލްެގ ޓާސްކް ފޯހެއް. ދެން އޭަގއި ވެސް ހަމަ ކައުންސިލު ހިމެނޭ. އޭަގއި ެވސް އެ ކޮމިޓީެގ ޗެއަރކަން   

ހޮސް ކުރަްއވަނީ  ވައިސް  މި  ދެން  ބޭފުޅެއް.  އިންނަވާ  އިންޗާރޖަކަށް  މަރުކަޒެްއެގ  ނޫނީ ޞިއްޙީ  އެހެން  ޕިޓަލެްއ 

ކުރަްއވާ   ރެޕްރެޒެންޓް  ކައުންސިލު  އެހެންވީމާ،  ފަރާތޭ.  އިސް  އެންމެ  ކައުންސިލުެގ  އުޅުްއވަނީ  މި  ޗެއަރއަކަށް 

ްއކަލަ މި ކަންތައް މި ބެހިފައި އޮންނަނީ ދެ  ފަރާތޭ. ދެން އެކި ސެކްޓަރތަކުން ބަލަހައްޓާނީ. ހަމަ އެ ބޭފުޅުންެގ އެ

ކަންތައް  ޕްރޮފެޝަނަލް  ހަމަ  ެއއްކަލަ  ބަޔަކީ  އަނެއް  ކަންތައްތައް.  ރިލޭޓަޑް  ކޮމިުއނިޓީ  ބަޔަކީ  ެއއް  ބަޔަކަށް. 

ޑެސްކްތަކެްއ   އެބައޮވޭ  ދަށުން  ފޯސްެގ  ޓާސްކް  ރަށު  އަދި  ބަލަހައްޓަން  ކަންތައް  ރިލޭޓަޑް  ކޮމިއުނިޓީ  ރިލޭޓަޑް. 

ިމ  ހެ މި ކިޔަނީ. އެހެންވީމާ، އެ ޑެސްކްތަކުަގއި  ދިފަ. އެއީ ސޯޝަލް ސަޕޯޓް ސަރވިސް ޑެސްކޭ އަޅުަގނޑުމެން 

ތިބެނީ ކައުންސިލުެގ ބެލުުމެގ ދަށުން، ސީދާ ކައުންސިލުެގ ބެލުމުެގ ދަށުން ހިންާގ ޑެސްކްތަކެްއ ނޫން. ދެން އެ 

ކަންތައްތަ  އިދާރީ  ކައުންސިލު  ތިބެނީ  މި  މި ޑެސްކްތަކުަގއި  ދަށުން  ފޯސްެގ  ޓާސްކް  އެކަމަކު  ހަމަޖައްސަން  ްއ 

ކަންތައްތަްއ ކުރާނީ. ދެން ޑެސްކްެގ ބޭނުމަކީ ެއއްކަލަ ކޮިމއުނިޓީއަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި މީހަކު 

ޭގސްފުޅި  އެހެންީވމާ،  މީހެއް.  ނެތް  ވެސް  މީހެއް  ތިމާެގ  ހުރެދާނެ  މިސާލަކަށް  މިސާލަކަށް  އައިސޮލޭޓްާވއިރުަގއި   

ދެން   ަގނެދިނުމާއި ޝޮޕިންގކޮށްދިނުމާއި  ބޭސް  ފަރާތްތަކަށް  ބޭނުންވާ  ަގނެދޭން  ބޭސް  ކަންތައްތަކާ  ުގޅައިދިނުުމެގ 

ކާން   ބޭސް  މުއްދަތަކަށް  ދިުގ  ދިނުމާއި  އެހީތެރިކަން  ފަރާތްތަކަށް  ބޭނުންވާ  އެހީތެރިކަން  ސައިކޮލަޖިކަލީ  ސައިކޯ، 

 މެދުނުކެނޑި ލިބޭޮގތް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ދިނުމާ. އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ބޭސް

ބަލާއިރު   ނިޒާމަށް  މި  އަސްލު  އެހެންވީމާ،  ދަށުން.  ޑެސްކްެގ  ބޮޑަށް  ހިނަގނީ  މި  އަސްލު  ކޮމްޕޯނަންޓްސްތަކެއް 

ހައްސާސް ވަރަށް  މިކަމަކީ  ެއކަމަކު  ދަނީ.  މި  ދަށުން  ުއސޫލެްއެގ  ހުރިހާ ލާމަރުކަޒީ  ެއ  ކަމެްއވީމަ  ޓެކްނިކަލް   

ޑިޒިޝަންސްތަކެއް މި އަންނަނީ އެމް.އީ.އެލް.ސީެގ ތެރެއިން އެ ނެޭގ ޑިޒިޝަންތައް ރަށު ލެވަލަށް މި ފާސްކުރަނީ. 

ހޯލްޑަރުން  ސްޓޭކް  ައތޮޅު  އެބަޮއވޭ  ވެސް  ލެވަލްަގއި  އަތޮޅު  ކޮންމެ  މީެގ  ފާސްކުރެވޭ  ލެވަލަށް  ރަށު  އެކަމަކު 

އެކުލަވާލާފަިއ ޮއތް ޓާސްކް ފޯސްއެްއ. ހަމަ ރަށު ލެވަލްަގއި ވެސް ޭއެގ އިތުރުން ކޮމިއުނިޓީ ލެވަލްަގއި  އެކުލެވިެގން  

އޮތްޮގތް.  ޕްލޭން ކުރެވިފައި  މި  ހެދިފައި އޮތްޮގތް.  ެއއީ މި ސްޓްރަކްޗަރ  ެއހެންވީމާ،  ހެދިފަ.  މި  އެބައޮތް  ވެސް 

  މި އެކްޗުއަލް ޕްރޮސެސް މިދާ ޮގތް ދަރުބާރުެގ ތިރީަގއި.  ދެން އެޑަމަށް ވަރަށް ރަނަގޅަށް އެނިގލަްއވާނެ ައސްލު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އިންނެވީ ތި  ފޯރާޮގތަށްތޯ  އަޑު  މިހާރު  ނީވޭ.  ؟ އެޑަމް  ައޅުަގނޑުމެންނަކަށް  އަޑެއް  އެޑަމްެގ  އަދިވެސް  އެޑަމް. 

 އަންމިއުޓް ކޮށްލައްވާ އެޑަމް.  
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 ކްޓަރ ޖެނެރަލް އާދަމް ޝަރީފް އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްކެުވން:ންޓް އޮތޯރިޓީެގ ޑިރެލޯކަލް ަގވަރމަ

ޝަމްޢޫން އެ ވިދާޅުވި ޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެން އަސްލު މި އޮޕަރޭޝަންސް ތެރެއަށް މި ވަދެވުނީ ތަންކޮޅެއް ފަހުން. 

ެގންދަނީ.   ކުރިއަށް  ރޭވިެގން  ރަނަގޅަށް  ވަރަށް  ސަރުކާރުން  ފަށައިެގން  އޮޕަރޭޝަންސް  ކުރިން  ތަންކޮޅެއް  އެއީ 

ރެއަށް މި ވަދެވުނީ ާގތްަގނޑަކަށް ތްރީ ފޯ ވީކްސްވަރު ވާނީ.  އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑުެމންނަށް އޮޕަރޭޝަންސް ތެ

ވަދެެގން   ތެރެއަށް  މީެގ  އަޅުަގނޑުމެން  ދެން  އެހިސާބުން  އެހެންވީމާ،  ހިނާގ.  ބަލަމާ  ކަމަށް  ވީކްސްވަރު  ތްރީ 

ކައުން ދިމަދިމާލުން  ފާހަަގވާ  މިހެން  ކަމެއް  ނުވާ  ނުވެ،  އޮންބޯޑު  ކައުންސިލުތައް  ވެސް  ސިލުތައް އަޅުަގނޑުމެން 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މިހާރު  ދެން  ކުރީ.  މި  މަސައްކަތް  އަޅުަގނޑު  ކުރެވޭތޯ  ރީސްޓްރަކްޗަރ  އެ  ޮގތުން  ރަނަގޅުވާ 

ދެން  އޮތީ.  މި  ކުރެވިފައި  ރީސްޓްރެކްޗަރ  މި  ޮގތަށް  އޮންބޯޑުާވ  ވެސް  ކަުއންސިލުތައް  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ވިސްނެނީ 

މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ޮގތް. މީަގއި މަިއަގނޑު ޮގތެްއަގއި މިދަނީ ދެ   ޝަމްޢޫން އެވިދާޅުވީ މިހާރު ބޭސިކަލީ ހަމަ

މި  ދަނީ. މެޑިކަލް ރެސްޕޮންސް އަޅުަގނޑުމެން  މި  ެއއީ މެޑިކަލް ރެސްޕޮންސާއި ކޮމިއުނިޓީ ރެސްޕޮންސް  ބައެއް. 

 ޮގތަށް ކުރާ ޮގތަށް. ދެން ބަލަނީ ހަމަ ފުލީ ދާނީ މެޑިކަލް ބޭފުޅުންެގ ބެއްލެވުމުެގ ދަށުން ހޮސްޕިޓަލްތަކުން މެނޭޖްވާ

ިމ  ރަށެްއަގިއ  ޮގްއސަ  ލޮކްޑައުނަކަށް  ރަށެއް  މުޅި  އަދި  ައިއއްސަ  ހަމައަށް  ކޮިމއުނިޓީއާ  މި  އެހެންނަމަވެސް، 

ެގންނަންޖެހޭ   ކަރަންޓީނަށް  ނުވަތަ  އައިސްެގން  ހާލަތަށް  ދާންޖެހޭ  އައިސޮލޭޝަނަށް  ެގއެއް  އައިސް  ފެތުރިެގން 

ފުޅާ އައިްއސަ  ބޮޑު  ހާލަތަކަށް  ވަރަށް  ރެސްޕޮންސްެގ  ކޮމިއުނިޓީ  ފެށޭނެ  އެހިސާބުން  ވެއްޖިއްޔާ  ކަމަށް  ެވްއޖެ 

މަސައްކަތްތަކެއް. ެއއީ އަސާސީ ޙައްޤުތަކެއް ރަްއޔިތުންނަށް ލިބިދޭން ހުންނާނެ އެ ލޮކްޑައުންައކަށް ދާ ެގެއއްެގ ެއ  

ފޯ ފެސިލިޓީސްތައް  އެ  ކަށަވަރުކުރުާމއި  ކަންކަން  އެ  ވެސް.  ހަމަ މީހުންނަށް  ކަމެއް  ހުރިހާ  މި  ރުކޮށްދިނުމާިއ 

ދަނީ   އެ  ޮގތެްއަގއި  ޖުމްލަ  މުޅި  އެ  ހުރީ.  ފަރުާމކުރެވިފަިއ  އެ  ޮގތަށް  އޮެވެގންދާ  ރޯލް  މޭޖަރ  ކައުންސިލުެގ 

ކައުންސިލުތައް ވެސް ޭއެގ ތެރެއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އިންވޯލްވެެގން އޭެގ ދެ ކޮމްޕޯނަންޓު އައިސް ދެބައިމީހުން މިހާރު 

ކޮމިއުނިޓީ ލީޑްކު ހޮސްޕިޓަލްސްތަކުން.  ދާނީ  ރެސްޕޮންސް  މެޑިކަލް  ެއއީ  ވެއްޖިއްޔާ.  ޮގތުން  އޮންނަ  މިހާރު  ރާނީ 

ޯއަގނަިއޒްކޮށް ރަށު ފެންވަރުަގިއ   ރެސްޕޮންސް ދާނީ ކައުންސިލުތަކުން. އެކަމަކު މި ދެބައި ެވސް ލީޑްކޮށް ރާަވއި 

 ހުރިހާ ސްޓޭކް ހޯލްޑަރސް ހިމެނޭ ޓާސްކް ފޯސްއިން. އަތޮޅު  ވެއްޖިއްޔާ މަސައްކަތްކުރާނީ ެއ ރަށުަގއި ލެވަލް ނޫނީ

ވެއްޖިއްޔާ އަތޮޅު ޓާސްކް ފޯސްއިން. ދެން ެއޮގތަށް ދާނީ. ދެން މީަގއި އިތުރަށް ވަރަށް ފުޅާވެއްޖެ ކަމަށް ވެއްޖިއްޔާ  

އްޖެ ކަމަށް ވެއްޖިއްޔާ  އަޅުަގނޑުމެން މި ބަލަނީ އެހެން ނުވާނެ ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް، މުޅި ރާއްޖެއަށް މި ފެތުރި

މި   މިހާރު  ދަނީ.  މި  މިހާރުވެމުން  އޮންބޯޑްެވެގން  ެވސް  ކައުންސިލުތައް  ހާލަތްތަކުަގއި  ކުރަންޖެހޭ  މި  ވެސް 
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ތައްޔާރުވާން މިކުރާ މަސައްކަތަކީ މުޅި ރާއްޖޭަގއި މިހާރު މުޅި އޮޕަރޭޝަންަގއި މިހާރު ކޮންސެންޓްރޭޓްވެފައި މިހިރީ  

ކޮިވޑު ރީޖަންަގއި  ޓްރީޓްމެންޓާއި  މާލެ  އެ  ވަންޏާ  ކަމަށް  ފެނިއްޖެ  ީމހަކު  ބަލި  ނުވަތަ  ޕޭޝަންޓެއް   

ކަރަންޓީނުކުރުމާއި ައއިސޮލޭޓްކުރުމާއި މާލޭ ރީޖަންަގއި ދާ ޮގތަށް. އެހެންނަމަވެސް، މުޅި މި މާލޭ ރީޖަންަގއި މިކަން 

ކަމަ ފެތުރިއްޖެ  މިތަނަށް  އެތަން  ރާއްޖޭެގ  މުޅި  ފެތުރި  ވަރަށްވުރެން  މަސައްކަތްކުރާނެ  ކުރެވޭ  ވެސް  ވެއްޖިްއޔާ  ށް 

ޮގތުެގ ޕްލޭނެއް ހެދިެގން ެއައށް މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން ތަްއޔާރުވަމުން މި އަންނަނީ. މިހާރު ރާވާލާފައި މި އޮތީ މާލެ  

އިތުރު   ނުލައި  ރާއްޖޭެގ    5ރީޖަން  ެއްއ    5ރީޖަނެއް  އެީއ  ށ،  ހދ،  ހއ،  ެއއީ  ގާއިުމވާނެ.  ސަރަޙަްއދެއްަގއި 

ން ނ، ރ، ބ ެއއީ ެއއް ރީޖަން. ދެން ކ.މާލެ، އއ، އދ، ވ ހިމެނޭ ޮގތަށް އެީއ މާލޭ ރީޖަން. ދެން ރީޖަން. ދެ

ެއއް ރީޖަން. ދެން ފުވައްމުލަކާިއ   ާއއި ގދ އެީއ  ޭއގެއިތުރަށް ގއ  ެއއީ އަނެއް ރީޖަން.  މ، ފ، ދ، ތ، ލ 

ެވސް ރީޖަންއެްއަގއި  ކޮންމެ  އެހެންވީމާ،  ރީޖަން.  އަނެއް  ެއއީ  ހޮސްޕިޓަލެއް އަްއޑުއަތޮޅު  ޚާއްޞަ  ކޮވިޑް  މިހާރު   

ގާއިމުކުރެވޭނެ. މާނައަކީ ާގއިުމކޮށްފައި ހުރި ހޮސްޕިޓަލުެގ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް ެއއް ހޮސްޕިޓަލެއް ކޮިވޑުން ޚާއްޞަ  

ޓް  ރީޖަންެގ ވެސް ހުރިހާ ހޮސްޕިޓަލެއް މިހާރު ކޮންޓްރެކް  5ކޮށްެގން މިހާރު ެއ ތަްއޔާރީތައް މިހާރު އެ ދަނީ. މިއަދު  

ހުރިހާ   މި  އެކުަގއި  މީހުންނާ  ޓެކްނިކަލް  އަޅުަގނޑުމެން  ކުރަން.  މަސައްކަތްތަކެއް  ެގންނަންޖެހޭ  އެއަށް  ކުރެިވއްޖެ 

ރަށަކަށް ޮގއްސަ ޑޮކްޓަރުން ބައްލަވާފަިއ އޮތް ހޮސްޕިޓަލަށް ެގންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ރިސަރޗް ކުރަްއވާފައި ސިވިލް  

ލުތައް ކުރަހާފައި އެ ހުރިހާ ޑީޓެލް މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައި މި ހުރީ. މިހާރު އިންޖިނިއަރުން އެ ެގންނަންޖެހޭ ބަދަ

އައި.ސީ.ޔޫ    20ރީޖަނެއްަގއި ކޮންމެ ރީޖަނެްއަގއި ައއި.ސީ.ޔޫ،    5ޕްލޭންަގއި އޮތް ޮގތުން ވެއްޖިއްޔާ މިއިން ކޮންމެ  

ިއތުރަށް   ޭއެގ  ާގއިމުކުރެވޭނެ.  ކޮން  30ބެޑް  ާގއިމުކުރެވޭނެ  މާލޭ ރީޖަންަގއި ައއިސޮލޭޝަން  މެ ސަރަޙަްއދެއްަގއި. 

އައި.ސީ.ޔޫ ާގއިމުކުރާނެ. އެ މަސައްކަތްތަްއ ހަމަ މިހާރު މާލޭަގއި ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރިއަށް ޮގއްސަ އޮތީ. އަތޮޅު    100

އޮތް   ކުރިއަށް  ޓާެގޓަކީ  މި    14ތެރޭެގ  ތެރޭަގއި  ހަމަ    5ދުވަހުެގ  ނިންމާލުން.  ފެސިލިޓީސްތައް  ކޮވިޑު  ރީޖަންެގ 

ތަށް މިހާރު ޕްލޭންކޮށްފަިއ މަސައްކަތް މިހާރުން މިއަދުެގ އެންމެ ފަހުެގ ހޮސްޕިޓަލްތައް ހަވާލުކުރެވިފައި އެ ހުރީ. އެޮގ

ބ.އޭދަފުށީ  ރީޖަންަގއި  ދެވަނަ  ދެން  ހޮސްޕިޓަލް.  ށ.ފުނަދޫ  ބަދަލުވަނީ  ހޮސްޕިޓަލަކަށް  ކޮވިޑު  އުތުރުަގއި  އެންމެ 

ކަށް. ދެން މާލެ ައތޮޅުަގިއ ދެން ދާނީ މާލެ. ެއއީ މާލޭަގއި ަވކި ޚާއްޞަ  ހޮސްޕިޓަލް ބަދަލުވާނީ ކޮިވޑު ހޮސްޕިޓަލަ

ޭއެގ   ހޮސްޕިޓަލަކަށް.  ކޮވިޑު  ބަދަލުވެެގންދާނީ  ޓްރީޓޮޕް  މިހިރީ  ހުޅުމާލޭަގއި  އެބަހުރި.  މިހާރު  އެރޭންޖުމަންޓުތަކެއް 

ޭއެގ   ދެން  ހުންނާނެ.  ސަރަޙައްދުަގއި  މާލެ  ފެސިލިޓީސްތައް  އެހެން  މި  ރީޖަންަގިއ  އިތުރަށް  ލ  މި  ިއތުރަށް 

ކޮިވޑު ހޮސްޕިޓަލަކަށް   ކޮިވޑު ހޮސްޕިޓަލަކަށް. ދެން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް  ބަދަލުވެެގންދާނީ  ލ.ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް 

ބަދަލުވެެގން ދިޔައިމަ ޢާއްމު ބަލިތަކާއި އެހެނިހެން ފަރުވާައށް ފޮނަދޫ ހޮސްޕިޓަލަށް ނުވަތަ ސެންޓަރަށް ދެވޭ ޮގތަށް  
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އެރޭޖްމެ ހޮސްޕިޓަލަކަށް  މި  ކޮިވޑު  ައއްޑުއަތޮޅުަގއި  އައްޑުއަތޮޅު.  އޮންނާނީ  ދެން  ހުންނާނީ.  ހެދިފައި  ންޓްތައް 

ައއްޑުއަތޮޅާއި ހއ، ހދ އެ ސަރަޙައްދުގައި   ބަދަލުވެެގންދާނީ ކުރީެގ ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް. އޭެގ އިތުރަށް 

އިހަވަންދިއްޕޮޅުން   އެއީ  އަންނާނެ.  ފެސިލިޓީއެއް  ހާލު  އިތުރު  ރޭަގނޑަކު  ދަތުރުކުރުން  ހަމައަށް  ފުނަދޫ  ފަށައިެގން 

  3އައިސޮލޭޝަން    3ދެރަ މީހަކު ެގންނަން ޖެހިއްޖިއްޔާ ވަރަށް ބޮޑު ތަކުލީފަކަށްވާނެތީވެ އިހަވަންދޫަގއި ޓެމްޕަރަރީ  

ހެދޭނީ   ވެސް  ފުވައްމުލަކުަގއި  އިތުރަށް  އޭެގ  އިހަވަންދޫަގިއ.  ހެދޭނެ  ައއި.ސީ.ޔޫެއއް  އި.ސީ.ޔޫެގ  އަ  3ބެޑްެގ 

ހާލަތެއް  ނުކުރެވޭ  ބަދަލު  ނުެގނެިވ  މީހަކު  ަގދަެވެގން  ނުވަތަ  މީހަކު  ދަންވަރުަގއި  ރޭަގނޑު  ެއއީ  ފެސިލިޓީއެއް. 

އަތޮޅު  ހިނގައްޖެ ޮގތަށް  މިދެންނެވި  އެހެންވީމާ،  ޓަކައި.  ދިނުމަށް  ފަރުވާ  އެ  ޮގތުން  ވަުގތީ  ެވއްޖިއްޔާ  ކަމަށް   

ފެސިލިޓީ  106ތެރޭަގއި   ހިނގައްޖެ  ައއި.ސި.ޔޫ  ފެތުރިެގން  މުޅިރާއްޖެއަށް  ފުޅާވެެގން  ގާއިމްެވެގންދާނެ  ސް 

މީެގ  ެވސް  ކުރާއިރުަގއި  ކަމެއް  ހުރިހާ  މި  ތައްޔާރުވާ،  މިހާރު  ދެން  އެއީ  ކުރަން.  މަސަްއކަތް  ހާލަތެއްަގއި 

ވެ ފެސިލިޓީސްތައް  އެރީޖަނަލް  ބޯޑުކޮށްެގން  އޮން  ކައުންސިލް  އަތޮޅު  ހަމަ  ތެރޭަގއި  މިހާރު މަސައްކަތު  ސް 

އެސްޓަބްލިޝް މި ކުރަނީ. ޭއެގ އިތުރަށް ރަށެއް ހިމެނޭ ރަށު ކައުންސިލް ވެސް އޮންބޯޑު ކުރެިވެގން ެއ މަސައްކަތް  

ކުރެވެމުންދަނީ މިހާރު. ދެން އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކާ ވާހަކަދަްއކަިއެގން ރަށު ކައުންސިލްތަކާ  

މި ދަނީ ޚާއްޞަކޮށް މި ރީޖަނަލް ފެސިލިޓީ ގާއިމްކުރެވޭ ރަށްރަށުަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެްއކޮށް ވާހަކަދައްކައިެގން  

ވެސް   އެމަސަްއކަތް  ދެން  ެއއްޗެހި.  ރޫމްސްތަކާއި  ބޭނުންވާނެ  އެކޮމޮޑޭޝަނަށް  އެތަންތަނުަގިއ  ބޮޑަށް  ވަރަށް 

ދަނީ. ކޮންމެ ރީޖަނެއްަގިއ ފުނަދޫަގިއވެސް  ކައުންސިލްތަކާއި ހަވާލުކޮށްެގން އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ދެނެަގންނަމުން މި  

ހާލަތަކަށް   165ބޭނުންވޭ   ފުރޭ  ހޮސްޕިޓަލް  މުޅި  ޮގސްފައި  ފުޅާވެެގން  މުޅިން  އެބަ  ރޫމްސް  އިންޑިވިޖުއަލް 

މިހާރު  ޮގސްފިއްޔާ  ހާލަތަށް  އެ  ޓަކައި.  ތިބުމަށް  ބޭބޭފުޅުން  މެޑިކަލް  ޑޮކްޓަރުންނާއި  ބޭނުންވާ  އެ  ހިނގައްޖިްއޔާ 

ބަލި   ރޭވިފައި ކޮވިޑްެގ  އޭރުން  މަދުވާނެޭއ  ރާއްޖޭަގއި  ދާއިރުަގއި  ހާލަތަށް  އެ  ބަލިތައް  އާންުމ  މިއޮތްޮގތަކީ 

މަސައްކަތްކުރާ   ސެންޓަރުތަކުަގއި  ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި  ހުރި  މިހާރު  ެއހެންވެއްޖިްއޔާ  ިގނަވާނީ.  ޕޭޝަންޓުންނޭ 

މުަވއްޒަފުން މަިއްގރޭޓް ކުރެވޭނެ މިހާރު މި   55މީހުން، މުަވއްޒަފުން އެތަންތާ ބައިތިއްބާފައި %  45މީހުންެގ %

 އޮތް ާގއިމްކުރެވޭ ރީޖަނަލް ފެސިލިޓީއަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އެޑަމް ކުރުކޮށްލެވޭތޯ ބެއްލެވިްއޔާ ވަރަށް ރަނަގޅު އިނޭގތޯ. 
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 އްކެުވން:މަންޓް އޮތޯރިޓީެގ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އާދަމް ޝަރީފް އަޙްމަދު ވާހަކަދެރލޯކަލް ގަވަ

 އެއީ ދެން މިހާރު މިދެންނެވި އަޕްޑޭޓްސްތައް ދާ ޮގތަކީ އިނޭގތޯ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ައޅުަގނޑު   ކުރީަގިއ  ޭއެގ  ހުޅުަވއިލާނަން  ފުރުޞަތު  އަޅުަގނޑު  މިހިސާބުން  ދެން  އިނޭގތޯ.  ެއޑަމް  ޝުކުރިއްޔާ 

ކޮ އަޅުަގނޑުމެން  މިވަުގތު  މިހާރު  ބޭނުން  ހިމެނިވަޑައިަގންނަވާ  ދަންނަވާލަން  ވެސް    5މިޓީަގިއ  މެންބަރުން 

ަގވަރމެންޓް   ލޯކަލް  މިެގންދަނީ  ބައްދަލުކުރަމުން  ައޅުަގނޑުމެން  އިތުރުން  ޭއެގ  އެބަތިއްބެިވ.  ބައިވެރިވަޑައިެގން 

ދިވެސް  އޮތޯރިޓީެގ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އާދަމް ޝަރީފް އަދި ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޝަމްޢޫން އާދަމްއާ. އަޅުަގނޑު އަ

އެމަރޖެންސީ   މި  ޞިއްޙީ  ޤަބޫލުކުރަން  ވެސް  ައޅުަގނޑު  ޙަޤީޤަތުަގއި  އަރުވަން  ހަނދުމަފުޅުކޮށް  ހަމަ  އެއްފަހަރު 

ޙަޤީޤަތުަގއި   ކަމެއް.  ހަްއސާސީ  ވަރަށް  ެއއީ  ކަމެއް.  ފަންނީ  ވަރަށް  އެއީ  ެއކަންދާނީ  މަރުކަޒުކޮށް  ކަންކަމުަގއި 

ބޭނުންވެެގ ޮއޅުންފިލުވަން  ހިންަގވާ  އަޅުަގނޑުމެން  ހާލަތުަގއި  ކުއްލި  މި  ޮގތުން  ޞިއްޙީ  އުޅެނީ  ިމ  ން 

ކުރަންޖެހޭ  ޓަކައި  އަރައިަގތުމަށް  ހާލަތުން  މި  ޓަކައި،  އަރައިަގތުމަށް  ހާލަތުން  ިމ  ބޮޑަށް  ހަރަކާތްތަކަށްވުރެ 

ނަ ކަންތައްތަކެްއ. މަސައްކަތްތައް ކަމަށް ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ވަރަށް ިގނަ މެންބަރުން ފާހަަގކުރެްއވި ވަރަށް ިގ

ހަކަތަިއެގ  އަޅުަގނޑުމެން  ކުރަންޖެހޭކަން.  މަސައްކަތް  ޓަކައި  ރައްކާތެރިކަމަށް  ކާބޯތަކެތީެގ  އަޅުަގނޑުމެން 

ރައްކާތެރިކަމަށް ޓަކައި، ކަރަންޓު ލިބޭނެ ޮގތް، ދަތުރުފަތުރު ނުހުއްޓި ކުރެވޭނެޮގތް ކުރަންޖެހޭނެކަން. އަޅުަގނޑުމެން  

އެނ  ޓޫރިޒަމަށް މިމައްސަލައިަގއި  އެކީެއކަށްހެން  އިޤްތިޞާދުހެން  މުޅި  ރާއްޖޭެގ  ރިސޯޓުތަކާއި  ިގަވޑަިއަގންނަވާނެ 

ބަރޯސާވެފައި ިމ އޮތީ. ރިސޯޓުތަކުން އެތައް ބައިވަރު މުަވއްޒަފުން ވަކިކުރާކަމުެގ ަވޒީފާ ެގއްލޭ ކަުމެގ ނޯ ޕޭއަށް  

ުގޅު ޓޫރިޒަާމއި  ސީދާ  އަންނަނީ.  ިމ  ޝަކުވާތައް  ހީނަރުކަެމއް  ފޮނުވާލާކަމުެގ  ވަރަށްބޮޑު  ިވޔަފާރިތަކަށް  ންހުރި 

އަންނަމުން މި ދަނީ. މިކަމާ ހެދިެގން ކުންފުނިތަކަށާއި އަދި އަމިއްލަ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށާއި އަދި ަވކިވަކި  

ބޮޑެތި މައްސަލަތަކާ އެބަ   ޮގތުން ވަރަށް  ފަރުދުންނަށް ވެސް އިޤްތިޞާދީ  ުއޅޭ  ދިމާވޭ.  ދުވަހު މަސައްކަތްކޮށްެގން 

އެހެންވީމާ،   ކަންކަމެއް.  ިގނަ  ވަރަށް  ފާހަަގކުރެްއވި  މެންބަރުން  ޓަކައި  ައރައިަގތުމަށް  ހާލަތުން  މި  އެހެންވީމާ، 

ކުރާންޖެހޭ   ޓަކައި  އަރަިއަގތުމަށް  ހާލަތުން  މި  ރާއްޖެ  ދުށީ  ކޮމިޓީން  ލާމަރުކަޒީ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  އަޅުަގނޑުމެން 

ިއނޭގތޯ ކުރުމުަގއި  ުގޅިެގން މަސައްކަތްތައް  ކޮވިޑާ  މި  ނޫން.  ުގޅޭކަންތަކެއް  އިމަޖެންސީއާ  ޞިއްޙީ  މި   ،

މަސައްކަތުަގއި  ކުރާ  ޓަކައި  އަރައިަގތުމަށް  ހާލަތުން  މި  ދިމާވި  އިޤްތިޞާދަށް  ޚާއްޞަކޮށް  އިޤްތިޞާދަށް، 

ކަމަށް. އެހެންވީމަ އަޅުަގނޑުމެން މިކޮމިޓީއަށް ބުރެވެވުނީއޭ ކައުންސިލްތަކުެގ ދައުރު މާ ބޮޑަށްވެސް އޮންނަންޖެހޭނެ
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މުއްދަތުަގިއ   ހަފްތާއެްއެގ  އޮތީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ދެން  ބޭނުމަކީ.  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ައސްލު  ޔަޤީންކުރުން  އެކަން 

ލާމަރުކަޒީ   އަޅުަގނޑުމެން  ޮގތުަގިއ  ރެކޮަމންޑޭޝަންސްތަކެްއެގ  ހުށަހަޅާ  ސަރުކާރަށް  މަޖިލީހުން  އަޅުަގނޑުމެން 

ކަންކަމު  މިހުރި  ތެރޭ ކޮމިޓީއަށް  ހަފްތާެއއްެގ  އެހެންވީމާ،  ހުށަހަޅަން.  ތެރޭަގއި  ހަފްތާެއްއެގ  ދެނެަގނެ  ކަންކަން  ެގ 

އަޅުަގނޑުމެން  މުއްދަތެއްކަމުން  މާކުރު  އަދި  އޮތީ  ލިބިފައި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކޮމިޓީން  މި ސަބް  ހުށަހަޅާއިރުަގއި 

ބޭފު ތި  ައވަހަށް  ކޮމިޓީއަށް  ލާމަރުކަޒީ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެބަޖެހޭ  އެ  މަޝްވަރާކޮށްފައި  ޅުންނާ 

ފުރުޞަތު   އަޅުަގނޑު  ސުވާލުތަކަށް  މެންބަރުންެގ  އެހެންީވމާ،  އެހެންވެެގން.  ހުށަހަޅަން  ރިޕޯޓު  ހުށަހެޅުންތަކެއްެގ 

ތަރުތީބުން އެ  އޭރަށް  ބޭފުޅުން.  ވަޑަިއަގންނަވާ  ބޭނުންވެ  ފުރުޞަތު  ލިޔުއްވަންވީ  ޗެޓުލޮްގަގިއ  ހަމަ   އަރުވާނަން. 

 އަޅުަގނޑު ކުރިއަށް ެގންދާނަން. ފުރަތަމަ ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު މުމްތާޒް. 

 

 ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުމްތާޒް ވާހަކަދެްއކެވުން: 

 ދެކުނު ދާއިރާ އިނޭގތޯ.  

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

 ދެކުނު ދާއިރާ މަޢާފުކުރައްވާ. ދެކުނު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު މުމްތާޒް. 

 

 ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުމްތާޒް ވާހަކަދެްއކެވުން: 

 މި  ، ޮގތަށް ައޅުަގނޑުމެން ޙަޤީޤަތުަގިއ އަޅުަގނޑުމެންނާ  ފާހަަގކޮށްލެްއވިޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. މުޤަްއރިރު ދެންމެ  

ކޮިވޑް  ހަކޮމިޓީއާ   މަސައްކަތަކީ  އޮތް  ާއއިލާ  19ވާލުކުރެވިފައި  ުގޅިެގން  ނޭދެވޭ    އާއި  ކުރާ  ވިޔަފާރިތަކަށް  ާއއި 

އެ ޕްރޮްގރާމްތަކުެގ  ހިންާގ  ސަރުކާރުން  އަރަިއަގތުމަށް  ބަދަލުތަކުން  ނުވަތަ  ކައުންސިލްތަކުެގ  އަސަރު  ނުވަތަ  ލް.ޖީ 

ދައުލަތުން   ނޫނިއްޔާ  ސަރުކާރުން  ކައުންސިލްތަކަށް  އަދި  ކޮބައިތޯ  މަސައްކަތްތަކަކީ    ވާލުކޮށްފައި ހަ ރޯލަކީ  ހުރި 

އަދާކުރައްަވމުން އެބަދަންތޯ އިނޭގތޯ.   ނޫނިއްޔާމުން އެއްވެސް ރޯލެއް މިހާތަނަށް ތި ؟ކޮބައިތޯ މިހާތަނަށް ބޭފުޅުން 

   ކައުންސިލްތައް ެމދުވެރިކޮށް ރަށްރަށުެގ ވިޔަފާރިތަކަށް ކުރި ނޭދެވޭ އަސަރު ބަލާލެވިފައިތޯވަނީ ނޫނިްއޔާމިސާލަކަށް

ާއިއލާތަކުެގ ތެރެއިން އެންމެ    ނުވަތަ  ،ބޭފުޅުންނަށް ފާހަަގކުރެވިފައިތޯވަނީ  ކައުންސިލްތަކުން އެދައުރު އަދާކުރާކަން ތި

އާއިލާތަ ކޮން  އަސަރެްއކުރީ  ނޭދެވޭ  ކުރެވިފަިއވަނީ   .ކަށްތޯ ބޮޑު  އެކަހެރި  ަވޒީފާއިން  މީހުންތޯ  ކިތައް    މިސާލަކަށް 

ޮގތަކީ   އަމާޒުކުރަންވީ  ޕްރޮްގރާމް  އޮތް  ރާވާފައި  ހިންުގމަށް  ސަރުކާރުން  މިކަންތައްތަކަށް  ކޮބައިތޯ  ނޫނިއްޔާމުން 
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އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ ޮގތުން  ؛ ކޮބައިކަމަށްތޯ ތި ބޭފުޅުން ލަފާކޮށްފައިވަނީ ނޫނިއްޔާ ކައުންސިލްތައް މެދުވެރިކޮށް

މެދުވެ ކައުންސިލްތައް  އެއީ  ޙަޤީޤަތުަގއި  އަމާޒުކުރެވެންޖެހެނީ.  ހިންުގމަށް  ޕްރޮްގރާމްތައް  ހިންާގ  ރިކޮށް ސަރުކާރުން 

ވިޔަފާރިތަކަށް   އެ  އެޕްރޮްގރާްމތައް  ދެނެަގނެވި  އަސަރުތަްއ  ކޮށްފައިވާ  ިވޔަފާރިތަކަށް  ރަށްރަށުަގއި 

އް ކުރިއަށްދޭތޯ މިއީ އަޅުަގނޑު  އަމާޒުކުރެވެންޖެހެނީ. އެހެންީވމާ، މިޮގތަށް ދެނެަގތުމުެގ އެްއވެސް ކަހަލަ މަސަްއކަތެ

 ސާފުކުރަން ބޭނުންވާ އެްއޗަކީ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަރުވާނަން  ފުރުޞަތެއް  ައޅުަގނޑު  ބޭފުޅަކަށް  އެއް  ކޮންމެވެސް  ޝަމްޢޫން  ނުަވތަ  ޝަރީފް  އާދަމް  އާދެ! 

 ޖަވާބުދެއްވަން. 

 

 ޖެނެރަލް އާދަމް ޝަރީފް އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްކެުވން:މަންޓް އޮތޯރިޓީެގ ޑިރެކްޓަރ ރލޯކަލް ގަވަ

ކުރެވެނީ   މި  ބޮޑަށް  މިވަުގތު  ދަންނަވަންޏާ  ޙަޤީޤަތަށް  އަޅުަގނޑުމެން  އިނޭގތޯ.  އާދަމް ޝަރީފް  ައޅުަގނޑު  އާދެ! 

އިތުރަށް   ޭއެގ  ކުރެވެނީ.  މި  ބޮޑަށް  ބައި  ޕްރެޕެއަރނެސް  ޭއަގއި  ޕްރެޕެއަރވުމަށް  ކޮިވޑަށް  މި  އަތޮޅޫތެރޭެގ 

އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ކުރާ އެއްކަމަކީ ރަށްރަށުަގއި ހާލުަގިއޖެހޭ، މިސާލަކަށް ކާޑު ނެތުމާއި ކާޑު ނުލިބެނީ ކޮންކޮން 

ރަށްރަށެއްތޯ ބެލުމާއި، ިމޮގތަށް އަސާސީ ޙައްޤުތައް ނުލިބޭ ރަށްރަށަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައި އެ މަޢުލޫމާތުތައް އެއްކުރުާމއި  

ސް އެބަުއޅޭ ވަރަށް ިގނަ އަދަދަކަށް. ބިދޭސީންނާ ުގޅޭ އެީމހުންެގ މާބޮޑު މަޢުލޫމާތެއް އަދި ރަށްރަށުަގއި ބިދޭސީން ވެ 

ބޭނުންވާ   ބޭސް  ރަށްރަށުަގއި  އަދި  މަޢުލޫމާތާއި  މީހުންެގ  ވަލްނަރަބަލް  ހުރި  މިދެންނެވިޮގތަށް  އެހެންވީމާ،  ނުލިބޭ. 

ލޫމާތުތައް އަޅުަގނޑުމެން މި ވަުގތު ހޯދާފައި ެއ  ޚާއްޞަ ރަްއކާތެރިކަން ލިބެންޖެހޭ މީސްމީހުންނާއި، މި ބާވަތުެގ މަޢު

މި  ަވުގތު  މި  ބޮޑަށް  މަސައްކަތަކަށް  ކުރަންޖެހޭ  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ރައްކާތެރިކަން  ބޭނުންވާ  މީހުންނަށް 

މަށް  މަސައްކަތްކުރެވެނީ. ޙަޤީޤަތުަގއި ހަމަ ތެދުތެދަށް ދަންނަވާކަމަށް ވެއްޖިްއޔާ މުޅި ސަރުކާރުން މިކަމުން އަރައިަގތު

އަޅުަގނޑުމެންެގ   އަދި  ދަުއރެއް  މާބޮޑު  މަސައްކަތްތަކުަގއި  ކުރަންޖެހޭ  އަރަިއަގތުމަށް  މިކަމުން  ޮގތުން  އިޤްތިޞާދީ 

ޝަކުވާތައް   ތި  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ރަށްރަށުން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެހެންނަމަވެސް،  ނުެއއްނެތް.  ހަމައަކަށް  މިވަުގތަކާ 

ދި ެގްއލިެގން  ަވޒީފާތައް  އަދި  ވެސް  ލިބޭ.  ޝަކުވާ  ނެތްކަމުެގ  ުއޅެވޭނެޮގތެއް  ނެތި  މަސައްކަތެއް  ޔައިމަ 

ދުވަހަކު   ކޮންމެ  ބައިވެރިވަން  ދެން  އަޅުަގނޑު  ކުރީރޭަގިއ،  އަޅުަގނޑުމެން  އެާއއިެއއްކޮށް  އާދޭ.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ކައުންސިލް ފަރާތުން  ެއލް.ޖީ.އޭެގ  ބައްދަލުވުމުަގއި  ބާއްވާ  މި  ރަީއސް  މުލިާއޭގަގއި  ކަންބޮޑުވުންތަްއ  ވެސް  ތަކުެގ 
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ހިއްސާކުރުމަށް ޓަކައި. އަޅުަގނޑުމެން ކުރީރޭަގއި ވެސް ދަންނަވާފައިވާނީ މިހާރު އެއްކަލަ ރަށްރަށުން އެބައެދޭކަން 

ހުންނަ   ބޭނުންނުކޮށް  މިހުރި  އަތޮޅުތެރޭަގއި  ރަށްރަށުަގއި  އަދި  ހޯދުމަށާއި  ބިން  ކުރުމަށާއި  ދަނޑުވެރިކަން 

ދަ ވެސް  ބޮޑަށް  ފަޅުރަށްތަކުން  ވަރަށް  ކައުންސިލްތަކުން  ޓަކައި  ހޯދުމަށް  ލިބޭނެޮގތަކަށް  މީހުންނަށް  ނޑުބިން 

ެގނެސްފަިއވާނީ.   ކުރީރޭަގއި  ވެސް  ސަމާލުކަމަށް  ރައީސްެގ  އަޅުަގނޑުމެން  ެއކަންކަން  މަސައްކަތްކުރާކަމާއި 

އެ ހަރަކާތްތަކަށް  އިޤްތިޞާދީ  މިދެންނެިވޮގތަށް  ބޮޑަކަށެއް  މާ  އަދި  އެހެންނަމަވެސް،  ފޯކަސްކުރެިވެގންނެްއ  ހާބޮޑަށް 

މިދެންނެވިކަހަލަ ދަނޑުވެރިކަމުެގ   ކުރެވޭ. އެހެންނަމަވެސް، ކައުންސިލްތަކުން  ނުއެއް  މިވަުގތަކަށް މަސައްކަތްތަކެއް 

ކަށް  ވަރަށް ިގނަ ޕްރޮްގރާމްސްތައް އެބައާދޭ. ައޅުަގނޑުމެން އިންޑިވިޖުއަލީ ކައުންސިލްތަކަށް އެ ބާވަތުެގ މަސައްކަތްތަ

ކޮށްދީ އެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވާހަކަދައްކަމުން މި އަންނަނީ. އެހެންނަމަވެސް، ޕްލޭނެްއެގ ދަށުން ރޭވުންތެރިކަމާއި 

 އެކީަގއި މާ ބޮޑު ކަންތައްތަކެްއ މިވަުގތަކާއި ހަމައަށް އަދި ނެތް ކުރެވިފަެއއް.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟އް އިތުރުކޮށްލަންއާދެ! ޝަމްޢޫން އެބައޮތްތޯ ެއއްޗެ 

 

 ން އާދަމް ވާހަކަދެއްކެވުން: މްޢޫމަންޓް އޮތޯރިޓީެގ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޝަރލޯކަލް ގަވަ

އާދެ! ހަމަ އެޑަމް އެ ފާހަަގކުރެއްވި ޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަަގކުރެވެނީ ހަމަ އެްއކަލަ  

ބިންތައް، ެއކި ފަރާތްތަކަށް ދަނޑުބިންތައް ދިނުމާއި ދެން ބައެއްކަހަލަ ފީތައް މަޢާފުކުރުމަށް ކައުންސިލްތަކުން މި 

މިހާރު މަސައްކަތް އެބަ ކުރައްވާ ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީ އާއި އެްގރިކަލްޗަރއާ   އެދެނީ. އެހެންވީމާ، އެލް.ޖީ.ޭއއިން

އެކީަގއި ކޮންމެެވސްކަހަލަ ޔުނިފައިޑް އެސް.އޯ.ޕީ އެްއކަހަލަ އެްއޗެއް ހެދޭތޯ މިހާރު އެބަ މަސައްކަތްކުރަްއވާ ބިންތަްއ 

ބަލަން އެބަ  އަޅުަގނޑުމެން  މިނިސްޓްރީތަކުން  ލައިން  ދެން  ދޫކުރެވިދާނެތޯ،  ދޫކުރުމުެގ.  ބިންތައް  މިޮގތަށް  ޖެހޭ 

މަޢާފުކުރެވިދާނެތޯ ބައެއްކަހަލަ ފީތަކާއި ބައެްއކަހަލަ ކަންތަްއތައް. ދެން އެހެންވީމާ، ކައުންސިލްތަކުން ވަރަށް ބޮޑަށް 

އް އެ  އެބަ މަސައްކަތްކުރަްއވާ ެއއްކަލަ މި އިޤްތިޞާދު އަނެއްކާ ބައުންސް ބެކްކުރަން ކުރެވެން ހުރި މަސައްކަތްތަ

ބޭފުޅުން އެބަކުރައްވާ. ދެން އެޑަމް ވެސް އެ ވިދާޅުިވޮގތަށް ސަރުކާރުެގ މި އިޤްތިޞާދީ ޕްލޭނުަގއި އަޅުަގނޑަކަށް  

އިޤްތިޞާދީ  އޮތް  ޑިވަލޮޕްކޮށްފައި  އެކީަގއި  އިންވޯލްްވމެންޓާ  ކައުންސިލްތަކުެގ  ޔަޤީނެއްނޫން  އެހާބޮޑަކަށް 

އެހާބޮޑަކަ އަޅުަގނޑަށް  ކައުންސިލްތަކުން  ޕެކޭޖެއްހެންނެއް  އިންޑިިވޖުއަލް  އެކަމަކު  ދެން  އެކަމަށް.  ޔަޤީނެއްނޫން  ށް 

ބޭނުންވާނެކަހަލަ  ލެވެލަށް  ރަށު  ކުރަންޏާ  ކަންތައްތައް  އަޅުަގނޑުމެން  ބަލައިެގން  ޑިމާންޑްސްތަކަށް  އަންނަ 
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ސް މިހާރު ވެސް އައިސްފަިއ  އިޤްތިޞާދީ ކަންތައްތަކެއް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރެވިދާނެ ކަންނޭނޭގ. އެލް.ޖީ.ޭއއަށް ވެ

ސަރުކާރު   ދެން  ކަންތައްތައް،  ބޭސްކޮށްެގން  އެއަށް  އެހެންވީމާ،  ރިކުއެސްޓްތައް.  ބައިވަރު  ވަރަށް  އެބަހުރި 

ެއ   ެއޑަމް ެވސް  ތަންކޮޅެްއ އުނދަޫގ އެހާއަވަހަށް ރެސްޕެންޑްކޮށް ކަންތައްތަްއ ކުރަން. ދެން  އޮތީމަ  ބަންދުވެފައި 

ައޅުަގ ކޮިވޑް،  ވިދާޅުިވޮގތަށް  މިހޭދަކުރަނީ  އެނަރޖީއެއް  ހުރިހާ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ފޯކަސްެއއް  ބޮޑު  ވަރަށް  ނޑުމެން 

ވެސް  މީހުންނަށް  ބޭރު  ދެން  މީހުންނާއި  ބޭނުންވާ  އެހީއަށް  ޚާއްޞަ  ްގރޫޕްތަކާއި  ވަލްނަރަބަލް  އެ  ތެރެއިން  މީެގ 

ލިބޭނެ ހިމާޔަތް  ދެން  މީހުންނަށް  އެ  މީހުންނަށް،  ތިބޭ  މިަގިއ  ރަށްރަށުަގއި  އަޅުަގނޑުމެން  ކަންތައްތަކެްއ  ކަހަލަ 

ވަރަށް  ކުރަނީ.  މި  އެލް.ޖީ.ޭއއިން  ބޮޑަށް  ކަންތައްތައް  ހޯދުމުެގ  މަޢުލޫމަތު  އެކަހަލަ  ކާޑާއި  ދެން  ހޯދާ  މަޢުލޫމާތު 

 އްތޯ.  މުހިންމު ކަމެއް ކަންނޭނޭގ ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ހަމަ މި މަސައްކަތް އަޅުަގނޑުމެން މިހާރުއްސުރެ ފެއްޓުން ދެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މުޙައްމަދު   މެންބަރު  ދާިއރާެގ  އުތުރު  މައްޗަންޮގޅީ  އަރުވާނަން  ފުރުޞަތު  އަޅުަގނޑު  ދެން  ޝުކުރިްއޔާ.  އާދެ! 

 ރަޝީދަށް.

 

 މައްޗަންޮގޅީ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން: 

މަރު އާދެ!  މުޤައްރިރު.  ބޮޑަށް.   ޝުކުރިއްޔާ  ވަރަށް  ހަމަ  ެވސް  ބޭފުޅުންނަށް  ދެ  ެއލް.ޖީ.އޭެގ  ހަމަ  އިނޭގތޯ  ޙަބާ 

ކަށަވަރުވާނެކަން   އެ  ހިންުގމުަގއި  ކަންކަން  ލާމަރުކަޒީ  ކަންކަމަށް  ރާވާ  މި  ސަރުކާރުން  ހަމަ  އަޅުަގނޑު 

ލް.ޖީ.އޭއަށް މިކަން އެންެމ  އަޅުަގނޑުމެން ޔަޤީންކުރުމަށް ޓަކައި މުޤައްރިރު އެ ވިދާޅުިވހެން އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ އެ

ާގތުން އެނޭގނެ ބަޔަކީ އެލް.ޖީ.އޭ ކަމަށްވާތީ. އަޅުަގނޑުެގ ސުވާލަކީ، ފުރަތަމަ ސުވާލަކީ ވަރަށް ިގނަބަޔަކު ދެކެމުން 

ތިބި   މިފަހަރު ބައެއްފަހަރު އިންތިޚާބު ނުވެ  ެއއީ  ދަށްވެއޭ  ެއއްބާރުލުން ވަރަށް  މިހާރު ކައުންސިލްތަކުެގ  އަންނަނީ 

ލްތަްއ ތިބީމަ ާއއި ިމކަންކަން މިހެން ކުރުމުަގއި ބައެއް ރަށްރަށުަގއި ވަރަށް ބޮޑަށް އެކަންކަން ދަތިެވެގން ކައުންސި

އާދެއޭ. ެއއީ އެއް ސުވާލު ިއނޭގތޯ. ެއއަށް ެއއްވެސް ވަރަކަށް ެއއްބާރުލުން ގެއްލި ތި ބޭފުޅުން އެދޭޮގތަށް ކަންކަން  

އުޅޭތޯއޭ ވެސް  ސަރަޙައްދުތަކެްއ  ކޮިވޑް  ދެން؟ ނުވާ  މި  އަނެއްކަމަކީ  ކުއްލިއަކަށް    19  ހަމަ  ުގޅިެގން  ހަމަ  ާއ 

މިކަންކަން ކުރަން މިޖެހުނީ، ދެން ލާމަރުކަޒީ ާގނޫނަށް ެއައންނަ މިސާލަކަށް މި އިންތިޚާބަށް މިއަންނަ ހުސްދުވަހެްއ  

ދު  މިއައިސްދާނެކަުމެގ،  ލަސްވެފައި  ބުނާނަމަ  އަނެއްހެން  މިހާރު  އިންތިޚާބު އޮތީ    ވަހެއް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ވަރަށް   މީަގއި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ެވސް  ކަންބޮޑުވުން  އެލް.ޖީ.އޭެގ  މިސާލަކަށް  ލަސްވުމުަގއި،  އެދާ  ނުއެއްބޭްއވި 
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ކޮވިޑް   ިމ  އެއީ  ބޭނުންވާނެ.  ސަލާމަތްވުމަށް  19ބޮޑަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ވެސް    އިން  މިދަނޑުވަޅުަގއި  ޓަކަިއ 

 ބަޔަކު ޮގަވއިެގން ނޫނިއްޔާމުން ިއންތިޚާބީ މީހަކު ނަގައިެގން ިވޔަސް މިކަންކަން ކުރެވޭނެ  އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ތިބި 

ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދެކެނީ. ހަމައެކަނި ސަރުކާރުކާރުން އެކަންޏެއް ނުވާނެ    ކޮންމެވެސް ޮގތެއް އެބަ ހަމަޖައްސަންޖެހޭ

ާގ ލާމަރުކަޒީ  އެ މި  މިކަންކަން،  ކުރެވިެގން  ނޫނުން  ކުރެވޭނެލާމަރުކަޒު  ިމކަން  ރަށްރަށުަގއި  އަތޮޅުތަކުަގއާިއ    

ދެނެަގނެ  ހާލަތު  ބައެްއެގ  ެއއީ  ކުރެވޭނީ.  ެއކަންކަން  ގާއިމުކުރެވުނީމަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ފެސިލިޓީސްތަކެއް 

ެއއްވެސް ވަރެްއެގ ބިރުވެރިކަެމއް އެބައިންތޯ ނޫނިއް  ޔާމުން އެކަންކަން ކުރުމަށް ޓަކައި. އެހެންވީމާ، އެލް.ޖީ.އޭއިން 

ކަންބޮޑުވުެމއް އެބައިންތޯ މިހާރު މިދަނޑިވަޅުަގއި ކައުންސިލްެގ އިންތިޚާބު ވެސް ފަސްުވމާ ުގޅިެގން ތި ބޭފުޅުންނަށް  

 އެކަންބޮޑުވާ ކަމެއް އިންތޯ. ެއއީ ދެން މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުރަތަމަ ސުވާލެްއެގ ޮގތުަގއި ދެ ސުވާލެއް. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން

ޝުކުރިއްޔާ. ައޅުަގނޑު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދުެގ ސުވާލަށް ޖަވާބު އެރުވުމުެގ ކުރީަގއި އަޅުަގނޑު  

އެީއކީ ލަސްވުން  އިންތިޚާބު  ބޭނުން އަސްލުަގއި  ކުރެވެމުންދާ   ދަންނަވާލަން  ނެިގ  މި ސަބް ކޮމިޓީ  އަޅުަގނޑުމެން 

ނޫން ކަމެއް  ުގޅުންހުރި  ސީދާ  ދައްކާލަން  މަސައްކަތުެގ  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން  މިދަނޑިވަޅުަގިއ  އެހެންނަމަވެސް،   .

ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ޓަކައި  ދެކެވިދާނެކަމަށް  ވާހަކަ  އެ  ދިުގކޮށް  މާ  އެހެންވީމާ،  ކަންނޭނޭގ.  ވާހަކަެއއް  ރަނަގޅު 

ހާ ދެކޭޮގތް  ބޭފުޅުން  ތި  އެކަމަށް  ކުރުކޮށް  ވީހާ ވެސް  އެދެން  އަރިހުން  ބޭފުޅުން  އަދި އެލް.ޖީ.ޭއެގ  މަކޮށްދެއްވުން. 

އިްއޒަތްތެރި އެހެން މެންބަރުން ވެސް ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއެގން ތިއްބެވުމާ ެއކީަގއި އަޅުަގނޑުމެން ަގސްދުކޮށްެގން  

 . 8:35ަގއި މިހާރު   8:07ަގޑިއިރުން މި ބައްދަލުވުން ނިންމާލަން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެށުނީ  1މިތިބީ 

 

 ެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން: މައްޗަންޮގޅީ އުތުރު ދާއިރާ 

ހަމަ  ކުއްލިއަކަށް  ހަމަ  މިދަނޑުވަޅުަގިއ  އެއީ  އިނޭގތޯ.  އެހެންކަމަކު  ފާހަަގކޮށްލީ  އެހެން  އަޅުަގނޑު  މުޤައްރިރު 

އެލް.ޖީ.ޭއއަށް އަންނާނެ އޯވަރ ލޯޑަކީ ހަމަ މިދަނޑިަވޅުަގއި އެ ލަސްވެެގންދާތީ ވެސް އަންނަ އޯވަރ ލޯޑަކަށްވާނެއޭ.  

   އެހެންވީމާ، ެއކަމާ ހަމަ ކަންބޮޑުވާތީވެ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އެލް.ޖީ.ޭއއިން އެއަށް ޖަވާބު ދެއްވުން އަޅުަގނޑު އެދެން ކޮންމެވެސް ެއއް ބޭފުޅަކު. 
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 މަންޓް އޮތޯރިޓީެގ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އާދަމް ޝަރީފް އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްކެުވން:ރލޯކަލް ގަވަ

ކައުންސިލްތަކުން   ހީވަނީ  ކުރާ އަޅުަގނޑަށް  މި  ުގޅިެގން  ޙާދިސާއާ  ކޮވިޑުެގ  ވެސް  ގައިމު  ނުލިބޭ،  އެއްބާރުލުން 

މަސައްކަތުަގއި އެއްބާރުލުން ނުލިބޭ އެއްެވސް ކައުންސިލެްއ އަޅުަގނޑަކަށް ފާހަަގކުރެވިފައެއް ނުެއއް ނެތް. އެހެން  

ންނަ ބޭނުމޭ ރާއްޖޭެގ އެްއވެސް  މި ދެންނެވީ އަޅުަގނޑުމެން ރައީސް ކުރީރޭ ވިދާޅުީވ، އެ ރޭ ވިދާޅުވި މާދާމާ ރޭ ތިމަ

ހުރިހާ ރަށު   މާ، ައޅުަގނޑުމެން އެދުވަހުރަށެއްަގއި ކާޑުނެތީިވއްޔާ ކާޑުެގ މަޢޫލޫމާތު މާދަމާ ރެއަށް ހޯދަން. އެހެންވީ

  ކައުންސިލަކާ ުގޅަިއެގން ހަމަ އެއްދުވަހުން އެދުވަހަށް ހުރިހާ ރަށަކުން ެއ ބޭފުޅުން ނިކުންނަވަިއެގން ފިހާރަތަކުަގއި 

ކާޑު ހުރި މިންވަރާއި ހަމަ ހުރިހާ އެްއޗެްއ ބައްލަވާފައި ައޅުަގނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވި. ...ކައުންސިލްތަކުން  

ނުކުންނާނެ  ީމަގިއ  އެހެންނަމަވެސް،  ދާކަމަށް.  ކުރިއަށް  ރަނަގޅަށް  ވަރަށް  ހަމަ  އެކަން  ނުލިބޭކަން،  އެއްބާރުލުން 

ނިމި ދައުރެއް  އެއީ  މައްސަލައެއް  އެހާ  އެއް  ނުހުންނާނެ  މޯޓިޭވޝަނެއް  އެހާ  މޯޓިވެއް،  ެއހާ  ެގންދާތަނުަގއި 

ރަނަގޅަކަށެއް އެ ހަރަކާތްތެރިވެ ުއޅުމުެގ. އެހެންވީމާ، އެ ކަންކަން ކުރީެގ މިދިޔަ ހުރިހާ ދައުރެްއަގއި ވެސް ހަަމ  

މީެގ   މުޅިން  ހަމަ  ތެރެއިން  މީެގ  ހަމަ  އެކަން  ެއހެންވީމާ،  ތަޖުރިބާކުރެވިފައިވަނީ.  އަރައިަގތުމަށް  އެ  ތެރެއިން 

 ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކުަގއި ނުފެންނާނެއެކޭ އަޅުަގނޑަކަށް ނުކެރޭނެ ދަންނަވާކަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟ޝަމްޢޫނު އެބައޮތްތޯ އެްއޗެއް އިތުރުކޮށްލަން

 

 ކެވުން:  ވާހަކަދެއް ލޯކަލް ަގވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީެގ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޝަމްޢޫން ޢާދަމް

ޑެސްކުތަކާިއ   ސޯޝަލް  ލެވެލްަގިއ  ރަށު  އަޅުަގނޑުމެން  އޮތީ  ދަންނަވާލަން  ހަމަ  ވެސް  އަޅުަގނޑު  އާދެ! 

އެކަަމކު   ލިބުނު.  ެއއްބާރުލުން  ވަރަށް  ހަމަ  ވެސް  ކައުންސިލުތަކުން  ހުރިހާ  ހަމަ  ެވސް  ހެދުމުަގއި  މިކަންތައްތައް 

ސިޓުޭއޝަންަގިއ   މި  ފާހަަގކުރެްއވިޮގތަށް  މެންބަރު  އިޝާރާތްތަކެްއ  މީަގއި  ނަަގިއފާނެކަހަލަ  އެޑްވާންޓޭޖް  ވަރަށް 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަލިބޭ. މިސާލަކަށް، މި ސިޓުއޭޝަނާ ުގޅުަވއިެގން ެގތަކަށް، ފަހަރެއްަގއި ހަމަވެދާނެ އެއީ މި 

މިސާލަކަށް ނޫނީ  ވެސް  ކަމަށް  ކައުންސިލުތައް  ތިބި  ބޭފުޅުން  ތިބި  ކުރިމަތިލަްއވާފައި  ދައުރަށް  ނުހޮވި،  އަންނަ   

ނުހޮވި މި ބުނީ ޕްރައިމެރީ މިސާލަކަށް، އެހެންނޫނީ ޕްރައިމެރީތަކުން ފަހަރެއްަގއި ނުހޮވި ތިބި ކައުންސިލަރުން ތިބި  

ކައުންސިލްތަކަށް ވެސް ވެދާނެ ފަހަރެއްގައި. ެއއީ ބަެއއްފަހަރު ވާޮގތަކީ ނުހޮވޭހެން ހީވީަމ ވެސް އެްއކަލަ ލިބިފައި  
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ކެއް ބަހާލާފައި އެބަދޭ. ދެން އަނެްއޮގތަކީ ހޮވޭނެހެން ހީވީމަ ވެސް ފަހަރެއްަގއި ހޮވެންެވެގން ހުންނަ ހުރިހާ އެއްޗެހިތަ

ވެސް ރަްއޔިތުންނަށް އެްއޗެހި އެބަ ބަހަޔޯ. އެހެންވީމާ، މިހާރު އަސްލު ސޯޝަލް މީޑީާއތަކުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ހަނޑުލާ ހަކުރާިއ  ބަސްތާތަކާއި،  ހަނޑޫ  އެްއކަލަ  ހަމަ  ކަންތައްތައް    އެބަފެނޭ  އެ  ބަހާ  ެއއްޗެހިތައް  މިކަހަލަ 

ކުރަންެވެގން ކައުންސިލްތަކުން ސޯޝަލް މީޑިއާތަކުެގ ެއއްޗެހިތައް ހަދާކަން. އަދި އޭެގ ިއތުރުން އެލް.ޖީ.އޭއަށް ވެސް  

ރެއިން ހަމަ  ރިކުއެސްޓް އެބައާދޭ ބައެްއކަހަލަ ފީތައް މަޢާފުކުރުމާއި މިކަހަލަ ބައެއް ކަންތައް. އެހެންވީމާ، މީެގ ތެ

ބަެއއް  ފަހަރެއްަގއި  އެހެންީވމާ،  އެބަދޭ.  ެވެގން  ކްރިއޭޓިވް  ސިޓުއޭޝަންސްތަކެއް  ނެިގދާނެކަހަލަ  އެޑްވާންޓޭޖް 

 ކައުންސިލްތަކުން ހަމަ ނަާގފާނެ. އެހެންވީމާ، އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން: 

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމަށް. އާދެ! ދެން އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މަދު ޝިޔާމް ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙް

ޝުކުރިްއޔާ ޝުކުރުދަންނަވަން  އާދެ!  ދަންނަވައި  މަރުޙަބާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ހަމަ  އަދި  މުޤައްރިރު.  އިްއޒަތްތެރި   

ޖެނެ ޑިރެކްޓަރ  ދެ  ތަފްސީލުކޮށް  އެލް.ޖީ.ޭއެގ  ވަރަށް  ދެންމެަގއި  އަޅުަގނޑުެގ ސުވާލަކީ  ވަޑައިެގންދެއްވީތީ.  ރަލުން 

ތަްއޔާރީތައް   ބޭފުޅުންެގ  އެ  ވިދާޅުވެދެްއވައިފި  ޝަރީފް  ކޮިވޑް    5އާދަމް  ބައްސަވަިއެގން  ސަރަޙައްދަކަށް 

ޅު. ވަރަށް ރަނަގޅު ވާހަކަފުޅުތަކެްއ  ހޮސްޕިޓަލްތަކެއް ރެޑީ ކުރެވުމުެގ މަސަްއކަތްތައް ކުރަްއވަމުން ެގންދަާވ ވާހަކަފު

ެއ   މުޤައްރިރު  ދެންމެަގއި  ވާހަކަ  މައްސަލައިެގ  އޮތް  މި  ހުށަހެޅިފައި  މި  އަޅުަގނޑުެމން  ދެން  އިނޭގތޯ. 

ވިދާޅުވެދެްއވީ. އަސްލުަގއި ީމަގއި ދެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރެވޭނެ ކަންތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބަލަމުން. ދެން އަޅުަގނޑަށް 

ވަކިވަކި ކައުންސިލުތަކުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް އިނޭގތޯ މިކަުމަގއި ދެން ހަމަ އިޤްތިޞާދީ ޮގތުން  ވެސް ފެނޭ  

ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް  ހަމަ  ވެސް  އަޅުަގނޑު  ވެސް  މަސައްކަތްތައް  ކުރެވޭ  ޮގތުން  ރައްކާތެރިވުމުެގ  ބަލިން  އަދި 

ަވޒީފާތަކަށް   ރަށްރަށުެގ  ދެން  ދަނީ.  މި  ޤަބޫލުކުރާ  މޮނީޓަރކުރަމުން  އަޅުަގނޑު  ދެނެަގތުމަކީ  ބަދަލުތައް  އަންނަ 

ހަރަކާތްތެރިާވ   މުޖުތަމަޢުަގއި  އެ  ދެން  ހުންނަނީ.  މި  މުޖުތަމަޢުތައް  ކުދި  ކަމެއް.  މުހިންމު  ވަރަށް  ޮގތުަގއި 

ެގއްލުަމކީ އެއީ މުޅި މުޖު ަވޒީފާތައް  ބޭފުޅުންެގ  ތަމަޢަށް އާއިލާތަކަށް ނިސްބަތްވާ ޒުާވނުން ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް އެ 

އަސްލު   ކިހާވަރަކަށް  އަސްލު  ކައުންސިލްތަކުން  އެހެންވީމާ،  ނިކަމެތިކަެމއް.  ވަރަށް  ކުރިމަތިވާނެ  ސަބަބުން  އޭެގ 

މަސައްކަތްކުރެވޭތޯ ވަޒީފާތައް ގެއްލޭ ފަރާތްތަްއ ދެނެަގންނަން. އެހެން މި ދެންނެވީ އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ޮގތުަގިއ  
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އިކޮނޮމި މަސައްކަތް  މި  ކޮމިޓީތަކުަގިއ  މިހާރު  އެހެން  އަޅުަގނޑުމެން  ދެން  ކުރަްއވާ.  ެއބަ  މިނިސްޓްރީން ވެސް  ކް 

ވެސް މި ވާހަކަތައް އެބަ ދެކެވޭ. ދެން ހަމަ ހުރިހާ އެންމެން ވެސް މި މަޢުލޫމާތުތައް އެއްކުރަމުން މި ދަނީ. ދެން  

އޮންނަނީ ތި  ބެލެނިވެރިކަމުަގއި  އެލް.ޖީ.އޭ  ޮގތުަގއި  ޤަބޫލުކުރާ  ކައުންސިލުތަކަށް    އަޅުަގނޑު  ކައުންސިލްތަކުެގ. 

ކުރެވިދާނެ ވަރަށް މުހިންމުކަމެއް މިަވުގތު ސަރުކާރަށް ެއއްބާރުލުން ނުވަތަ ސަރުކާރުން ެއ ކުރަްއވާ މަސަްއކަތަކަށް  

މި  މިންވަރާ  ކުޑަވާ  ުމސާރަ  ފަރާތްތަކާއި  ގެއްލޭ  އެއްކުރެްއުވން.  މަޢުލޫމާތު  މި  ދެްއވުމުެގޮގތުން  އެއްބާރުލުން 

ކުރެޭވތޯފަރާ އެބަ  މަސައްކަތް  ެއ  ރަނަގޅުވާނެ.  ވަރަށް  ދެނެަގނެިވއްޖިްއޔާ  ސުވާލަކީ،  ؟ ތްތައް  ދެވަނަ 

ެއކީަގއި ކުރެވޭ ބައެްއ   ކޮިވޑް ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށް ޓަކައި އަދި އެޗް.ޕީ.ޭއެގ މި ނަސޭޙަތްތަކާއި  ކައުންސިލުތަކުން 

ޓާ އެ  އެބަފެނޭ.  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ވެސް  އަތޮޅު  މަސައްކަތްތަްއ  ކައުންސިލްތަކާއި  ރަށު  ހެދިެގން  ސްކްފޯސްތައް 

ކަންތައްތައް،   ބައެއްކަހަލަ  ރަށްރަށުަގއި  ބައެްއ  އަދި  ދެން  އެބަފެނޭ.  ހަރަކާތްތެރިވާތަން  ެވސް  ކައުންސިލްތަްއ 

އެބަދޭ. ދެން މިސާލަކަށް ވަސީލަތްތައް، އަތްދޮވެވޭނެ ނިޒާމެއް އެ ރަށްރަށުެގ ބަނދަރުމަތީަގއި ވެސް ާގިއމްކުރެވެމުން  

އަދި   ކަންތައްތަކެއްތޯ  ދާ  ކުރެިވެގން  ކޯޑިނޭޓް  ކިހާވަރަކަށް  މިއީ  ދޭ.  ެވސް  ކަންތައްތައް  ރަނަގޅު  ވަރަށް  ހަމަ 

އެލް.ޖީ.ޭއއިން ތި ވިދާޅުވި މަސައްކަތްތަކަކީ ތި ބޭފުޅުން ތި ކުރަްއވާ މަސަްއކަތްތަކަކީ ހެލްތު މިނިސްޓްރީއާ އެކީަގިއ  

ދެން އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުރެޭވ  ؟  ނޫނީ ހަމައެކަނި އެލް.ޖީ.ޭއ ެއކަނިކުރާ މަސައްކަތްތަކެއްތޯކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކެއްތޯ

އެބަދޭ.   މަސައްކަތްތަްއ  ޓްރޭސިންގެގ  ކޮންޓްރެކްޓް  މި   ރަނަގޅަށް  ވަރަށް  ހަމަ  ކައުންސިލްތަކުަގއި  ބައެއް 

ބޮޑަށް ފަރުވާކުޑަކުރެވިފައި ހުރި ކަމެއް ކަމަށް އެހެންނަމަވެސް، ހަމަ ރާއްޖޭެގ ވަރަށް ިގނަ ކައުންސިލްތަކުން ވަރަށް  

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގކުރެޭވ މިހާހިސާބަށް އައިއިރުަގއި ކޮންޓްރެކްޓް ޓްރޭސިންގ. މީހުން ދެނެަގނެ، ރަށަށް އަރާ 

މަސަްއކަ އެ  ދެކިެގން.  ކަމުަގއި  މަސައްކަތްތަކެއް  މުހިންމު  ެއއީ  މަސައްކަތް  ދެނެަގތުމުެގ  މީހުން  ތަށް ފައިބާ 

؟ ކިހާވަރަކަށް ބާރުއަޅަންތޯ ނޫނީ އެ މަސައްކަތް ކުރެވޭ ދިމަދިމާލުން އެ ކުރެވެނީ އެލް.ޖީ.ޭއެގ ެވސް ލަފާެގމަތިންތޯ

ތިންވަނަ ސުވާލެްއެގ ޮގތުަގއި، މިހާރު މުޅި ސަރުކާރު މި ހާލަތުން އަރައިަގތުމަށް ޓަކަިއ އޮލްޓަނޭޓިްވސް ހޯދަމުން 

ަގއި ދަނޑުވެރިކަުމެގ މަސަްއކަތްތައް ކުރުމަށް ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ބާރުއަޅަމުން މި މި ދަނީ. އޭެގ ތެރޭަގއި ރަށްރަށު

ހުރި   ދެވިފައި  އަތޮޅުތެރޭަގއި  އަދި  ބިންތަކާއި  ހުރި  ދެވިފަިއ  ކައުންސިލްތަކުން  ެއކި  ރާއްޖޭަގއި  މިހާރު  ދަނީ. 

ފަޅުރަށްތައް ދަނޑު ހުރި  މިކަމަށް ޚާއްޞަކޮށްެގން ދެވިފައި  ހުރި ފަޅުރަށްތަކާ،  ޚާްއޞަކޮށްެގން ދެވިފައި  ވެރިކަމަށް 

ކުރެވޭތޯ ެއއްވެސްވަރަކަށް  މަސަްއކަތެއް  ދެނެަގތުމުެގ  ރަށްތައްތޯ  މަސަްއކަތްކުރެވޭ  އެ  ؟ ފަޅުރަށްތަކަކީ 

ތަންތަނުަގިއ   ހުރި  ދެވިފައި  ކައުންސިލްތަކުން  އަދި  ކުރެވޭތޯ  ވަރަކަށް  ެއއްެވސް  މަސައްކަތްތަކެއް  މޮނިޓަރކުރުމުެގ 

އެ  ބިންތަކު ޮގވާލަން  ވެސް  ިމއަދު  ޮގވާލަން،  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ވަންޏާމުން  ކަމަށް  ނުކުރެވޭ  މަސަްއކަތް  އެ  ަގއި 
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ރަށްތަކުެގ   ބިންތައް  ހާސިލުނުވާ  މަޤްޞަދު  ދަންނަވާ   މި  އެއީ  ކުރުމަށް.  މުރާޖަޢާ  ެއްގރީމެންޓްތައް  ބިންތަކުެގ 

ޢުލޫމާތު އެއްކޮށްފައި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީއަށް ތި ބޭފުޅުން  އެްގރިމެންޓްތައް މުރާޖަޢާ ކުރުމަށް ޮގވާލަން. ދެން އެ މަ

ވަރަށް   ެއއީ  ހަވާލުކުރެްއވުން  މިނިސްޓްރީއާ  ފިޝަރީޒް  އެއްކުރައްވާ  މަޢުލޫމާތުތައް  އެ  ޮއވެ  އިސްވެ  އެލް.ޖީ.އޭ 

ފަސްވަ އަޅުަގނޑު  ދެން  ކުރިއަށްދޭތޯ.  މަސައްކަތްތައް  އެ  ދެކެން   އަޅުަގނޑު  ކަމަށް  ކަމެއް  ނަ މުހިންމު 

ސުވާލެްއޮގތަށް، ފަސްވަނަ ކަމެއްޮގތަށް ައޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުރެވޭ އަސްލުަގއި ސަރުކާރުެގ ނުވަތަ ދައުލަތުެގ ބައެްއ  

އިދާރާތަކުން، ަވކިން ޚާއްޞަކޮށް މިކޮވިޑް ކަންތަކުަގއި މަޢުލޫމާތުތައް ހިއްސާކުރުމަށް މީހުން އެވެއަރ ކުރުމަށްޓަކަިއ  

ކޮ ހަމަ  ދެވޭ.  މަޢުލޫމާތު  ހުރިހާ އެބަ  ވެސް  ޒަރީޢާއިން  ޓީވީެގ  ހަމަ  ކަހަލަޮގތަކަށް  އިރު  ދެ  ދުވަހަކު  ންމެ 

ނޫސްވެރިންނާއި އެބަ ބައްދަލުކުރަްއވާ ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން. ބައްދަލުކުރަްއވާއިރު ދޭ މަޢުލޫމާތުތަކުަގއި ބަެއއްފަހަރު 

 ެއއް ކޭސް އެީއ ައއްޑުއަތޮޅު ކޭސް. އަްއޑޫ  ކައުންސިލްތަކާ އެބަ ފުށުއަރާ. ެއޮގތުން ައޅުަގނޑަށް ހަމަ ފާހަަގކުރެވުނު

މަޢުލޫމާތުތަކެއްަގއި.   އެއް  މަޢުޟޫޢެއްަގިއ  އެއް  ދެބަސްވެެގންދިޔަ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ެއޗް.ޕީ.އޭާއ  މޭޔަރާއި  ސިޓީެގ 

؟ ވުމަށްމިކަހަލަ ކަންތައްތަކުަގއި ތި ބޭފުޅުން ކިހާވަރަކަށް މަސައްކަތް ކުރައްވަންތޯ މި ކަންތައްތައް އެްއޮގތް ކުރެއް

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިނޭގތޯ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން: 

 އާދެ! އެލް.ޖީ.ޭއެގ ބޭފުޅުން ޖަވާބުދެްއވުމަށް. އެޑަމް ނުވަތަ ޝަމްޢޫން. ނަން ވިދާޅުވެފަ.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   ލޯކަލް ަގވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީެގ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޝަމްޢޫން ޢާދަމް

އަޅުަގނޑަށް   ެއއީ  ބަދަލު،  އަންނަ  ވަޒީފާއަށް  ނުކުތާ  ފާހަަގކުރެްއިވ  ފުރަތަމަ  އިނޭގތޯ.  އާދަމް  ޝަމްޢޫން  އާދެ! 

ެއކަމަކު   ކަލެކްޓެއްނުކުރަން.  ޑޭޓާެއއް  އެ  އަޅުަގނޑުމެން  އެލް.ޖީ.ޭއއިން  ކަމެއްހެން.  ރަނަގޅު  ވަރަށް  ހަމަ  ހީވަނީ 

ނޯ މިހާރު  ވެސް  އަޅުަގނޑުމެން  ވީހާ  އެހެންވީމާ،  ކަންނޭނޭގ.  ކަމެއް  މުހިންމު  ވަރަށް  ހަމަ  އެއީ  ޓުކޮށްލައިފިން. 

އަވަހަކަށް ައޅުަގނޑުމެން ކަުއންސިލްތަކުން އެ ޑޭޓާތައް ނޯޓުކުރެވި އެލް.ޖީ.އޭއަށް ލިބޭޮގތް އަޅުަގނޑުމެން ހަދާނަން. 

ފޯ މަޢުލޫމާތު  ބޭނުންވާ  ބޭނުންވާ ލައިން މިނިސްޓްރީތަކަށް  ރުކޮށްދިނުމުެގ ކަންތައް. ދެން ދަނޑު ބިންތަކުަގިއ  އަދި 

ވެސް ސީދާ އެލް.ޖީ.އޭެގ ދަފްތަރެއް މިކަމަށް ޚާއްޞަކޮށްެގން އަދި ނުއެއް ހުންނާނެ. އެކަމަކު މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން 

މޮނިޓަރކޮ ޑޭޓާތައް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ތެރެއިން  ޭއެގ  އެކުލަވާލާ.  އެބަ  އުސޫލެއް  ދެންނެވިހެން  ށް ކުރީަގއި 

ރަށުަގއި ތަފާތުކޮށް މިސާލަކަށް ކޮންޓްރެކްޓް ޓްރޭސިންގ   ެއކި  އެކަންތައްތައް ކުރެވިދާނެ. ދެން ރަށު ފެންވަރުަގއި 
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ރަށު   ިމވާޮގތަކީ  އަސްލު  ކުރަްއވާ.  އެބަ  ޢަމަލު  ެއކިޮގތަށް  ރަށުަގިއ  އެކި  މީހުން  އަރާފައިބާ  ރަށަށް  އެހެންނޫނީ 

ސްއަށް މި އޮންނަނީ ވަރަށް ބޮޑު ބާރުތަކެއް ދީފައި ރަށު ލެވެލްަގއި އެ މީހުން  ލެވެލްަގއި ހެދިފައި މިއޮންނަ ޓާސްކްފޯ

ބައެްއ   ކުރައްވާ.  އެބަ  ޢަމަލު  ޮގތަށް  އެކި  ރަށުަގއި  އެކި  އެހެންވީމާ،  ކޮންކަންތައްތަކެއްތޯ.  ބޭނުންވަނީ  ކުރަން 

ޖެ ހަމަ  ބަޔަކު  ކޮންމެ  އަރާ  ރަށަށް  އެ  ނިންމަނީ  މި  ޓާސްކްފޯސްއިން  ބަހައްޓައިެގން  ރަށްރަށުެގ  ޑެސްކެއް  ޓީަގިއ 

ކަންތައްތަކެއް   ހުރިހާ  މި  ދަނީ  ކޮންތާކަށްތޯ  ބައެއްތޯ،  އަންނަ  ރަށަކުން  ކޮން  މިސާލަކަށް  މޮނިޓަރކޮށްެގން، 

ނޯޓުކުރަން. އެހެންވީމާ، އެ ހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް ވެސް ައސްލު އެ ރަށަކުން އެ ކުރަނީ އެ ރަށެއްެގ ކަންތައްތަކަށް  

ށެއްެގ ޓާސްކްފޯސްއިން ނިންމަނީ އެކަން ެއޮގތަށް ކުރަން. އެހެންވީާމ، ނިންމާފައި ދެން އެޗް.ޕީ.ޭއަގިއ  ބަލާފައި އެ ރަ

ރައިޓްސްތަކަށް   މީހުންެގ  މޫވްމަންޓްތަކާިއ  މީހުންެގ  ކޮންމެހެން  އެއީ  އެޗް.ޕީ.އޭއިން  އެދުނީމަ  ލަފާއަށް  ބޭފުޅުން  އެ 

ކަންތައްތައް އެ  ވެއްޖިއްޔާމު  ނާޅާކަމަށް  އަންަގނީ.    ހުރަސް  ރަށްތަކަށް  މި  ކަމަށް  ނެތް  މައްސަލަެއއް  ކުރުުމެގ 

އެހެންވީމާ، ެއކި ރަށްރަށުން އެކި ކަންތައްތައް. އެހެންވީމާ، އިޓް ޑިޕެންޑްސް އޮން އެ ރަށެއްެގ ޓާސްކްފޯސްއަކުން  

 އެހެންނޫނީ ެގސްޓް  އެ ރަށެްއެގ ރިސްކް އޮތްވަރެއް، އެ ވެދާނެ ފަހަރެއްަގއި ވަރަށް ކައިރީަގއި ރިސޯޓެއް އޮވެފައި

ހައުސް ތަންކޮޅެއް ިގނަ ރަށަކަށްވީމަ އެ ރަށުެގ ޓާސްކްފޯސްއިން ފަހަރެްއަގއި ނިންމަފާނެ އެ ރަށަށް އަރާ ފައިބާ  

އަންަގިއެގން  ޮގތަކަށް  ވަކި  އެލް.ޖީ.ޭއއިން  ވަކި  އެއީ  ކަމެއް.  ރަށެއްެގ  އެ  ހަމަ  އެީއ  މޮނިޓަރކުރަން.  މީހުން 

ނޫން ކަމެއް  ހުރިހާ  ކުރިއަށްެގންދާ  ހަމަ  ބަލަން  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ދިނުމުަގއި  މަޢުލޫމާތު  ދެން   .

ރައްޔިތުންނަށް   އެކަންޏޭ  މަޢޫލޫމާތު  ނެރޭ  އެ  ެއޗް.ޕީ.އޭިއން  އޮންނާނީ  އަންާގފައި  ވެސް  ކައުންސިލްތަކަށް 

ޑެސްކުތަކަ ސަޕޯޓު  ސޯޝަލް  ކޮިމއުނިޓީ  ޑެސްކްތަކަށް،  ހުރިހާ  އަދި  ައޅުަގނޑުމެން ހިއްސާކުރަންވާނީ.  ވެސް  ށް 

ހިއްސާކުރަންވާނީ.   ރަްއޔިތުންނަށް  އެއްޗެހިތަކެކޭ  ެއނެރޭ  އެޗް.ޕީ.އޭއިން  ހަމައެކަނީ  އޮންނާނީ  ދީފައި  މަޢުލޫމާތު 

މަޢުލޫމާތުގެ  އެ  ނުކުރާށޭ  ހިއްސާ  ރައްޔިތުންނާ  އެްއޗެހިތައް  އަންނަ  މި  މީޑިއާއިން  ސޯޝަލް  ކަހަލަ  އެްއވެސް 

ތީ. ދެން އޭެގ އިތުރުން އަޅުަގނޑުމެން ބަލަން ފޯން ކޮންފަރެންސް ތްރޫކޮށާއި މަޢުލޫމާތު ފުށުއެރުންތަކެއް ހުރެދާނެ

ސެޝަންތައް އެރޭންޖުކޮށްެގން ވެސް އެ ކަންކުރެވޭތޯ. ކުރާިއރުަގއި ެވސް އަޅުަގނޑުމެން މި ބަލަނީ ހަމަ ސީދާ ރެޑް 

ންތަކުަގއި ސީދާ ހަމަ ފަސްޓް ހޭންޑް ސޯސް  ކްރޮސެންޓުެގ ފަރާތުން އެ މަޢުލޫމާތުތައް އަޅުަގނޑުމެން ބޭއްވި ސެޝަ

 އިންފޮމޭޝަންސްތައް އެ ބޭފުޅުންނަށް ލިބޭޮގތް ވީހާ ވެސް ބޮޑަކަށް ކުރިއަށް ެގންދެވޭތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން: 
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ޓާސްކްފޯހާިއ   މޭޔަރާއި  ސިޓީެގ  ައއްޑޫ  ފާހަަގކުރެއްވިހެން  ޝިޔާމް  މެންބަރު  ިއްއޒަތްތެރި  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް 

 ؟ ދޭތެރޭަގއި އެ ހިނގައިދިޔަ ކަންތަކާ ބެހޭޮގތުން. އޭަގއި އެލް.ޖީ.އޭއިން ެއްއވެސް މަޢުލޫމާތެއް އެބައޮތްތޯ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   ޝަމްޢޫން ޢާދަމް ލޯކަލް ަގވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީެގ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

ުގޅުއްވި އެ ކަމާ. ދެން ޭއަގއި    އާދެ! ދެން ޭއަގއި އެލް.ޖީ.ޭއައށް ވެސް ައއި، އޭ.ޖީ އޮފީހުން ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނާ

މި އަންނަނީ ެއޗް.ޕީ.ޭއއިން ިމ ދަންނަވަނީ މިވެނިކަެމއް ތިމަންނަމެން، މިސާލަކަށް ފިހާރަ ބަންދުކުރުމުެގ ކަންތައް  

އެއީ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެ ކޭސް ކަންނޭނެގ. އެހެންވީމާ، އޭަގއި ެއޗް.ޕީ.އޭއިން މި ވިދާޅުވަނީ ތިމަންނަމެން ރަށުެގ 

އެްއވެސް، ރާއްޖޭެގ ެއކި ސަރަޙައްދުތަކުަގއި އެކި ލެވެލަށް އަސްލު ރިސްކު އެބަހުރި. މިސާލަކަށް މާލެ އޭރިާއަގިއ  

އައިލެންޑެްއަގއި ފަހަރެއްަގއި ނުހުރެދާނެ. އެހެންީވމާ، އެޮގތަށް ބަލަިއެގންނޭ    ރިސްކު ހުރިވަރަށް ފަހަރެއްަގިއ ރިމޯޓް

އެ ކަންތައްތައް ކޮށްފައި ހުންނާނީ. އެހެންވީމާ، އެކޮޅުެގ ޓާސްކްފޯސްތަކަށް އެޮގތަށް އަންާގފަެއއް ނޯންނާނެއޭ. ދެން  

ފާެގ މަތިން. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ  މޭޔަރު ވިދާޅުވެފައި އޮންނަނީ ޓާސްކްފޯސްއިންނޭ ނިންމީ އެޗް.ޕީ.އޭެގ ލަ

ދެން  ކަންތައްތައް  އެ  އެހެންީވމާ،  އުޅެނީ.  އަރަިއެގން  ެއ  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ކަންނޭނޭގ  މިސްކޮމިއުނިކޭޝަނެއް 

 ފަހުން އެ ބޭފުޅުން ރަނަގޅުކޮށްލެއްވި ދެއްތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން: 

 އަރުވާނަން ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙިސާން ޙުސައިނަށް. އާދެ! އަޅުަގނޑު ދެން ފުރުޞަތު 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙިސާން ޙުސައިން

އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. އަޅުަގނޑު އަސްލު ފުރުޞަތަށް އެދުނުފަހުން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝިޔާމް އަޅުަގނޑު ކުރަން 

އިފި. އެއީ ދަނޑުވެރިކަން ކުރާ ރަށްރަށާއި އެ ރަށްރަށުެގ ލޭންޑް އެލޮކޭޓްކޮށްފައި ހުރިޮގތުެގ  އުޅުނު ސުވާލު ކުރަްއވަ 

މަޢުލޫމާތުތައް އެލް.ޖީ.އޭަގއި ހުރިތޯ އާއި ދެން އެ ޔުޓިލަިއޒްކުރަނީ އެ ޕަރޕަސްއަށްތޯ ެއޑޭޓާ އެްއވެސް މަޢޫލޫމާތެއް  

.ޭއެގ ފަރާތުން މިހާރު އެ ޖަވާބު ދެއްަވއިފި. ސޯ އަޅުަގނޑުެގ  ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެލް.ޖީ؟ ލިބިވަޑަިއެގންފައި ހުރިތޯ

 ފުރުޞަތު އެހެންވީމަ އަޅުަގނޑު މި ދޫކޮށްލީ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން: 
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ދެން  ހަމަ،  އަޅުަގނޑު  ދެން  ނެތް.  އެދިވަޑައިެގންފަެއއް  ފުރުޞަތަކަށް  ބޭފުޅަކު  އެހެން  އަދި  ދެން  ޝުކުރިއްޔާ. 

ެއއްޗެހި.   ވާހަކައާއި  މީހުންެގ  ގެއްލޭ  ވަޒީފާ  ކަންނޭނޭގ  ދެކެިވއްޖެ  ވަރަކަށް  ކޮންެމެވސް  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް 

ކޭޖުެގ ތެރެއިން އެބަހުރި ވަޒީފާ ެގއްލޭ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން  ސަރުކާރުން ހުށަހަޅުއްވާފައި މިވާ ސްޓިމިއުލަސް ޕެ

ދިނުމާއި އަދި ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީތެރިކަންދިނުމާއި މިކަހަލަ ވަކި ކަންތައްތަކެއް. ޭއެގ ތެރެއިން ައޅުަގނޑު ެވސް ހަމަ 

ެވސް ހާމަކުރެްއވި ލިޔުމުަގިއ    އިތުރަށް ތަފްޞީލުކޮށް އަހާލަން ބޭނުންވަނީ އެބައޮތް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މިރޭ

އެކަން   ލެވެލްަގއި  ރަށު  މިސާލަކަށް  ސެންޓަރު  ޖޮބް  ެއ  މެދުވެރިކޮށް،  ސެންޓަރު  ޖޮބް  ފާރާތްތައް  ގެއްލޭ  ވަޒީފާ 

އަޅުަގނޑަށް  ؟ އެ ޖޮބް ސެންޓަރާއި ރަށު ކައުންސިލްތަކާ އެއްެވސް ުގޅުމެްއ އެބައޮތްތޯ؟ ކުރެވޭތޯ ެއއްވެސް ވަރަކަށް

ޮގތުަގއި އިންސާފުވެރިކޮށް ރަނަގޅަށް ވަޒީފާ ެގއްލި އެހެންވާ ކަންކަން މަރުކަޒީކޮށް ސެންޓްރަލީއަށްވުރެ  ޤަބޫލުކުރެވޭ  

ކައުންސިލްތަްއ   ތެރެއިން  ނިޒާމުެގ  ލާމަރުކަޒީ  މި  ހަމަ  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ބެލެހެއްޓޭނީ  ހަމަ  ބޮޑަށް 

ވަރަކަ ެއއްެވސް  ހަމަ  އެކަން  އެހެންީވމާ،  ެވސް އެނޭގ  މެދުވެރިކޮށްެގންހެން.  އަޅުަގނޑަށް  ދެން  ދެންނެވީ،  މި  ށް 

އެބަ   ވެސް  މާދަން  އަދި  ތަފްޞީލްތަްއ  އޭެގ  އަދި  ހާމަކުރަްއަވނީ.  މިކަންކަން  ސަރުކާރުން  ކުއްލިކުއްލިއަށް  ހަމަ 

ން މީެގ  ދެއްވާ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުަގއި ދެްއވަމުން ވެސް ެގންދަވާނެ. ދެްއވާއިރުަގއި ކައުންސިލްތަކުެގ ބަިއވެރިވު

ައޅުަގނޑުމެން   ޮގތުަގއި  ޤަބޫލުކުރާ  އަޅުަގނޑު  ވެސް  ހިނދުކޮޅަކަށް  އެންމެ  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ބާްއވަން.  ތެރޭަގއި 

ހާލަތުން   މި  އެހެންވީމާ،  އުސޫލުން.  ލާމަރުކަޒީ  ހިނަގންޖެހޭނީ  ދައުލަތް  ހަމަ  ނުާވނެ  ނައްތާލައިެގން  ހަނދާން 

ދި މާބޮޑަށް އަޅުަގނޑުމެން ރާއްޖެ ހިންަގންޖެހޭނީ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން އަރަިއަގންނަން އަދި ކުރާ މަސައްކަތުަގއި އަ

ދެްއާވ   އެ  ުގޅިެގން  ހާލަތާއި  އެމަރޖެންސީ  މި  މި ޞިއްޙީ  ދަންނަވަނީ  މި  އެހެން  ދެކެމޭ.  އަޅުަގނޑުމެން  ކަމަށް 

އަޅުަގނޑުމެންެގ ޓަކަިއ،  އަރަިއަގތުމަށް  ދަންނަވަނީ  މި  ނޫން.  ކަންކަމެްއ  މި  އާއިލާތަްއ  އިރުޝާދުތަކާ   

އަޅުަގނޑުމެންެގ ފަރުދުން ބިކަވެ ނިކަމެތިވިޔަ ނުދިނުމަށް ޓަކައި އެ މީހުންކުރާނެ އެހެން ކަމެއް ހޯދުމަށް ޓަކައި އެ 

މީހުން ލައްވާ ދަނޑުވެރިކަން ކުރުވަން ނުވަތަ މަސްވެރިކަން ކުރުވަން ނުވަތަ އެހެން ކަމަކުން ވެސް އުފެއްދުންތެރި 

ކުރަންޖެހޭ މެންެގ އިޤްތިޞާދު މި ހާލަތުަގއި ފުނޑުފުނޑުެވެގންދިޔަނުދީ ހިފެހެއްޓުމަށް ޓަކައި  މަސައްކަތެއް އަޅުަގނޑު

އެހެންވީމާ،  ހިންޭގނީ.  ރަނަގޅަށް  އެންމެ  އުސޫލުން  ލާމަރުކަޒީ  ޮގތުަގއި  ޤަބޫލުކުރެވޭ  އަޅުަގނޑަށް  ކަންތައްތައް 

 އެކަން އިތުރަށް ހަމަ އަޅުަގނޑު އަހާލަން ބޭނުން.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 
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އެލް.ޖީ.ޭއއިން އެޑަމް ނުވަތަ ޝަމަޢޫން ކޮންމެވެސް އެއް ބޭފުޅެއް ޖަވާބުދެްއވައިފިއްޔާ ރަނަގޅު. އަދި ހަމަ އެޮގތަށް  

ބޮޑަށް  ވަރަށް  އެލް.ޖީ.އޭއަކީ  އޮތޯރިޓީ  ަގވަރމަންޓް  ލޯކަލް  ފާހަަގކޮށްލަން  ައޅުަގނޑު  ހަމަ  އެނޭގ  އަޅުަގނޑަށް 

ތަމް މަޤްޞަދަކަށް  ކައުންސިލުތަކަށް  ެއއް  އަާމޒަކަށް  ެއއް  އެހީތެރިކަމާއި  ެއކަހަލަ  ެއކިެއކި  ޕްރޮްގރާމުތަކާިއ  ރީނު 

ެއ   އިދާރާކަމަށްީވއިރުަގއި  މަސައްކަތްކުރަްއވާ  ހަރަކާތްތެރިވެވޭތޯ  ހިނާގތޯ  ރަނަގޅަށް  ހިނާގތޯ،  ކައުންސިލުތަްއ 

އަމި ބޭފުޅުންެގ  އެ  އަިއޑިއާސްތަކާއި  ހުންނަ  އެ  ލޯކަލީ  ކުރައްާވ  ބޭފުޅުން  ެއ  އެކީަގިއ  ޝައުޤުވެރިކަމާިއ  އްލަ 

ކަންތައްތަކުެގ އިތުރުން ތަފާތު ކަންކަމުެގ އަިއޑިއަރތަކާއި ތަފާތު ކަންކަން ކުރެވޭނެ ޮގތާއި ތަމްރީނާއި މި ކަންކަން 

 ދެއްވުުމެގ ވިސްނުމެއް ތި ބޭފުޅުން ެގންުގޅުްއވަންތޯ. ެއވެސް އަޅުަގނޑު އަހާލަން ބޭނުން.

 

 ން އާދަމް ވާހަކަދެއްކެވުން: މްޢޫކްޓަރ ޖެނެރަލް ޝަންޓް އޮތޯރިޓީެގ ޑިރެލޯކަލް ަގވަރމަ

ޝަމްޢޫން. އަޅުަގނޑު މިއީ ެއއްކަލަ ޓްރެއިނިންގ ކަންތައްތަކުަގއި މީަގއި ވެސް ައސްލު ދަނޑުވެރިކަުމެގ ތެރޭަގިއ  

މި ބުނީ އެދުނު ޕްލޭންަގއި ެވސް މިހާރު ވެސް އެބައިން ައސްލު ދަނޑުވެރިކަުމަގއި ފަލަމަޑީެގ ބާވަތްތައް ހައްދާނެ  

ށް ޝެއަރކުރާނެ ޮގތާއި މި މަސައްކަތް ހަމަ އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ މި ޮގތާއި ދެން އެ ކަންތައްތައް ކައުންސިލުތަކަ

ކޮވިޑް ޕްލޭންެގ ތެރޭަގއި ވެސް، އެލް.ޖީ.ޭއއިން ހެދި ޕްލޭންެގ ތެރޭަގއި ވެސް އެބައޮތް. ދެން އެކަމަކު ވަރަށް ބޮޑަށް  

ދިމާވެފައި މި  މިހާރު  ޙަޤީޤަތުަގއި  ފޯކަސްކުރަނީ  މި  އެނަރޖީ  އެއްކަލަ  ކަންތައްތަކަށް،   އަޅުަގނޑުމެން  އޮތް 

އަޅުަގނޑުމެން   ކަންތައްތަކަށް  މިކަހަލަ  ކިހިނެއްތޯ.  ހިނަާވނީ  މަރުވެއްޖިއްޔާމުން  ޕޭޝަންޓެއް  ކޮިވޑް  މިސާލަކަށް 

މިކަހަލަ  އެހެންވީމާ،  ކިހިނެއްތޯ.  ކުނިުއކާނީ  އެެއއްަގއި  ފެނިއްޖެ  ބަލިމީހެއް  ެއކަހަލަ  ގެއެްއަގއި  މި  މިސާލަކަށް 

އެސް ދެން ކަންތައްތަކަށް  އަޅުަގނޑުމެން.  ބޮޑަށް  ކަންތައްތަކަށް  ޑިވަލޮޕްކުރުމުެގ  ެއއްޗެހި  .އޯ.ޕީސްތަކާއި 

ކަންތައްތަކަށް   އެކަހަލަ  އެހެންވީމާ،  ދެން  ހުންނަނީ.  މި  ރިސޯސްތަކެއް  ލިމިޓެޑް  ވެސް  އަޅުަގނޑުމެން 

ޑުމެން އެބަހުރި ދަނޑުވެރިކަންކުރާނެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބޮޑަށް ފޯކަސްކުރެވޭ. އެކަމަކު ހަމަ ަގއިޑްލައިންަގއި އަޅުަގނ

ހަަމ   ކަންތައްތައް  ފޯރުކޮށްދިނުމުެގ  ރަށްރަށަށް  އެްއޗެހި  މަޢުލޫމާތުތަކާއި  މިނިސްޓްރީެގ  ފިޝަރީޒް  ޮގތްތައް 

އަޅުަގނޑުމެން ޕްލޭންަގއި އެބައޮތް. ދެން އަޅުަގނޑަށް ހީަވނީ އެޑަމް، އާދަމް ޝަރީފް ރަނަގޅުވާނެ ކަންނޭނެގ މި  

ސެންޓަ ކައުންސިލުތަްއ  ޖޮބް  އަދި  ހިއެްއނުވޭ  އަޅުަގނޑަށް  ކަންތައްތައް.  އެ  ުގޅުމެްއވޭތޯއާއި  ކައުންސިލުތަކާ  ރާއި 

މެދުވެރިކޮށްެގން މިކަހަލަ ޑޭޓާއެއް ނަާގހެންނެއް. ހަމަަގއިމު ވެސް އެލް.ޖީ.ޭއއިންނެއް ައދި ނުއެއްނަާގ. އެހެންވީާމ، 

އިރާދަކުރެ ނޯޓްކޮށްފިން.  މި  ހަމަ  ޑޭޓާތައް އަޅުަގނޑުމެން  މި  ތްރޫކޮށް  ކައުންސިލު  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން  ްއވިްއޔާ 

 ކަލެކްޓްކުރާނަން. ެއޑަމް ެއއްެވސް އެްއޗއް އެބައޮތްތޯ އެޑްކޮށްލަން.
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އެޑަމް، އެޑަމް އަދި މިއުޓްވެފައި އިނީ. އަންިމއުޓްކޮށްލަްއވާ. އެޑަމް. 

 

 އޮތޯރިޓީެގ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އާދަމް ޝަރީފް އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްކެުވން:މަންޓް  ރލޯކަލް ގަވަ

އެ   ޕްލޭންކޮށްފައި  ނަަގން  އަޅުަގނޑުމެން  ޑޭޓާސްތަކެއް  ިގނަ  ވަރަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ދެންނެވީ  އަޅުަގނޑު 

އަންނަނީ. މިހާރު މި   އެޕްލިކޭޝަެއއް ތްރޫކޮށް އަޅުަގނޑުމެން ސިސްޓަމެޓިކް ޮގތަކަށް ނަަގން މަސައްކަތްކުރަމުން މި

އޭެގ  ޕްލޭންކޮށްފައި  ައޅުަގނޑުމެން  ވެސް  މަޢުލޫމާތުތަކެއް  ހުރިހާ  މި  ބިންތަކާއި  ދަނޑު  ރަށްރަށުެގ  ދެންނެވި 

ކޮވިޑާ   މި  މިއޮތީ  ޮގއްސަިއ  ބޮޑަށް  ޕްރިއޮރިޓީައކަށްވުރެން  އެ  މިަވުގތު  އެހެންނަމަވެސް،  ކުރެވިފަ.  މަސައްކަތްތަްއ 

ަވޒީފާ ގެއްލޭ މީހުންނާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތަކީ ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ުގޅޭ ކަންތައްތަކަށް. ދެ ޮގތަށް މި  ން ތި ވިދާޅުވި 

ވިސްނުމުަގއި ނަަގން ޕްލޭންކޮށްފައި ހުރި ކަންކަން. އެހެންނަމަވެސް، މިަވުގތައް އެ ޑޭޓާ އެޮގތަށް ނެިގފައި ނުެވއް 

ނީ ހަމަ މިވަުގތައް ލިމިޓަޑް ރިސޯސަށް މި ހުރީ.  ނެތް. ޝަމްޢޫން އެ ވިދާޅުވި ޮގތަށް ފުރަތަމަ ޕްރިޔޮރިޓީ މި ދެވެ

އިތުރު   ދަނީ.  މި  ކުރިއަށް  ިއސްކަންދެިވެގން  ކަންތައްތަކަށް  ހުރި  ތަރުތީބުވެފައި  އިސްކަންދޭން  ފުރަތަމަ  މިވަުގތު 

 ވާހަކަެއއް ނެތް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެ އެދިވަޑައިެގންފަެއއް  ދެން  ފުރުޞަތަކަށް  ބޭފުޅަކު  ހަމަ ހެން  އަޅުަގނޑު  ެއއްފަހަރު  އަދިެވސް  އެހެންވީމާ،  ނެތް. 

ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން ދުނިޔޭެގ ޞިއްޙަތު ޖަމުޢިއްޔާއިން ެވސް ޞިއްޙީޮގތުން މިދޭ އިރުޝާދުތަކާއި ެއކީަގއި ހަމަ 

ނުރައްކަ ބޮޑު  ނުރައްކަލަށްވުރެން  އަންނަ  މި  ޞިއްޙީޮގތުން  މިސާލަކަށް  ދެއްވާ.  އެބަ  އިރުޝާދެއް  ލެްއ  ޚާއްޞަ 

ހެދި.   މަްއސަލަތަކާ  ދިާމވާ  އިޤްތިޞާދީޮގތުން  ދިމާާވޮގތުން  ެވެގން  ކަންތައްތަްއ  ފަހަރެްއަގިއ  އައިސްދާނެއޭ 

ެގންނަނީ  މި  ވެސް  ކާޑު  އަޅުަގނޑުމެން  އޮތީ.  މި  ބަރޯސާވެފައި  އެއްކޮށް  ބޭރަށް  ހަމަ  ރާއްޖެއަކީ  އަޅުަގނޑުމެން 

ޟަރޫރީ އެންމެ  ބޭނުންވާ  އަޅުަގނޑުމެން  މި   ބޭރުން.  އަޅުަގނޑު  ދެން  ެގންނަނީ.  މި  ބޭރުން  ބާވަތެއް  ހުރިހާ 

މިސާލަކަށް   ފާހަަގކުރެްއވި.  ކަންކަން  ިގނަ  ވަރަށް  ޚާއްޞަކޮށް  މެންބަރުން  މަޖިލިސް  އެްއޗަކީ  ދެންނެވި 

ރަށަކަށެއް.   އޮތް  ބިމެއް  ސިންާގހަ  ބޮޑު  ނުޖެހެއޭ  ވާކަށް  ރަށެއް  ކޮންމެ  ދަނޑުވެރިކަންކުރާ  ދަނޑުވެރިކަން، 

ކޮންމެ މިސާ ނުވަތަ  ޕެޝަންފުރުޓަކީ.  ެއްއޗެއް  ހެއްދޭ  ެވސް  ފުރާޅުަގއި  އޮންނަ  ެގެއއްަގއި  ކޮންމެ  ހަމަ  ލަކަށް 
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ޕެޝަންފުރުޓް   50ޭގަގއި    50ެގެއއްަގއި ރަށެއް އޮންނަ ކޮންމެ ގޯއްޗެއް ތެރޭަގއި ހެއްދޭ އެްއޗެއް ޕެޝަންފުރުޓް.  

ހިޔާވުުމެގ ޯގތިތެރެ  ކަމަށްވަންޏާ  ހައްދާލައިފި  ޕެޝަންފުރުޓް   ވައު  އަދަދެްއެގ  ިގނަ  ފުދޭވަރެއްެގ  ހަމަ  އިތުރުން 

ތަޅުަގިއ   ޖޫސްިގރާފައި  އޭަގިއ  ހަމަ  ތަޢާރުފުކުރެވިދާނެނޫންތޯއޭ  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މިސާލަކަށް  އެބަލިބޭ. 

ކަހަލަ ތަފާތު  ޑޮލަރަށް ލިބޭތަން. މި ދެންނެވީ އެ  1700ބަންދުކުރާ މެޝިނެއް އީބޭއިން އެބަފެނޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށް  

ހާލަތުން   މި  ދިމާލަށް،  އުފެއްދުމަކާިއ  އަޅުަގނޑުމެން  ދީެގން  އެްއޗެހި  އައިޑިއާސްތަކާއި  ވިސްނުންތަކާއި  އީޖާދީ 

ހަމަ   ވެސް  މަސްވެރިކަމުަގއި  ދެނެަގނެފައި  ބާވަތްތައް  އުފެއްދޭނެ  ލެވަލްަގއި  ރަށްރަށު  ޓަކައި  އަރަިއަގތުމަށް 

ންތޯ އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް މަޖިލީހުަގއި ދެއްކިން ޭގދޮށު ޕްލާންޓްެގ ވާހަކަ.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަހުއްޓެްއނޫ

ބޮޑު  މާ  އަުގހެޔޮކޮށް،  ފުދޭވަރަކަށް  ހަމަ  އެބަހުރި  މެޝިން  ބަންދުކުރެވޭ  ދަޅު  މެނުއަލްކޮށް  ހަމަ  އެބަހުރި  ހަމަ 

ކޮންމެވެސް   އެާއއިެއކީަގއި  ދެން  ބޭނުމެއްނުވޭ.  ވެސް  ބޭނުންވަނީ. އިންވެސްޓްމަންޓެއް  މި  ތަމްރީނެއް  ވަރެްއެގ 

ޮގތް   ހަލާކުނުވާ  ކާބޯތަކެތި  ކާބަފައިން  އަޅުަގނޑުމެން  އެނިގަވޑަިއަގންނަާވނެ  ެވއްޖިއްޔާ  ކުރީޒަމާނުަގއި  މިސާލަކަށް 

ބޭނުންކުރީ. އަޅުަގނޑުމެން ޮގތްތަކެއް  މިކަހަލަ  ހިްއކައިެގން  ބޭނުންކުރެްއީވ ލޮނަށްލައިެގން ނުވަތަ   ހެދުމަށް ޓަކައި 

ައޅާ  މޫސުމެްއަގިއ  ވަކި  ބަނބުކޭލަކީ  މިސާލަކަށް  ޓަކައި  ނުދިނުމަށް  ހަލާކުވިޔަ  އެ  ބަދަލުަގއި  ޭއެގ  ހަމަ  މިއަދު 

ތަޅުަގއި   ކައްކާފައި  ބަނބުކެޔޮ  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންވީާމ،  ނުލިބޭ.  މޫސުންތަކުަގއި  އަންނަ  ދެން  އެްއޗެއް. 

މި ނޫންތޯ.  އަހަރުދުަވހަށް  އެއް  ކޮން ބަންދުކުރީމަ  އަޅުގނޑުމެން  ކިޔަިއދީ  ޮގތްތަކެއް  އެކަހަލަ  ދެންނެވީ   

ދުވަހަކުންތޯއޭ އެ ވާހަކަތައް ކިޔައިދޭނީ. ފަހަރެްއަގއި މިހާރު ވެސް އަޅުަގނޑުމެންެގ ވެސް އުއްމީދަކީ މިއަށްވުރެން  

ހާލަ މި  އަރައިަގނެވުން.  ހާލަތުން  މި  އިރާދަކުރެއްަވއިެގން  ރަޙްމަތެްއަގއި  އަވަސް  އަލިމަެގްއ  ޯގސްނުވެ  ބަދަލުވެ  ތު 

އެންެމ   ައންދާޒާކުރަންވާނީ  އަޅުަގނޑުމެން  ކުރަންވާނީ  ޕްލޭންތައް  އަޅުަގނޑުމެންެގ  އެހެންނަމަވެސް،  ފެނުން. 

ލޮކްޑައުނެްއަގއި.   މުޅިން  ާގތްަގނޑަކަށް  ހަމަ  އޮތީ  މި  މިސާލަކަށް  ެވއްޖިްއޔާ  ިމއަދު  ހާލަތެްއަގއި.  ޯގސްވެެގންދާ 

ސް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ކާޯގ މުދާއުފުލާ ދަތުރުތަކާއި އެްއޗެހި އެބަކުރެވޭ. ައޅުަގނޑުމެން އެހެންނަމަވެސް، އަދި ވެ 

ބަލަންވާނީ އެ ދަތުރުތައް ވެސް ހުއްޓިދާނެކަމަށް. އެ ދަތުރުތައް ހުއްޓިެގން ކާބޯތެކެތި ވެސް ނުލިބިދާނެ ކަމަށް. ތެޔޮ 

ދޯނި އިންޖީނު  ދޭތެރޭަގިއ  ރަށް  ދެ  ކަމަށް.  ނުލިބިދާނެ  ކަމަށް.    ވެސް  ައއިސްދާނެ  ހާލަތެއް  ނުދުްއވޭނެ  ވެސް 

ލަސްވެއްޖެ   މާ  ވެސް  މިހާރު  ޮގތަކީ  ބުއްދިވެރި  ހަމަ  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ޓަކައި  ހާލަތަކަށް  އެ  އެހެންވީމާ، 

ކަންނޭނެގ. އަޅުަގނޑުމެން ެއ ހާލަތު އައިސް ބޯމަތިވީމާ ދެން އެއްވެސް ކަެމއް ނުކުރެޭވނެ. އެހެންވީމާ، އެކަމަށް  

މުހިންމު ޓަކަ ވަރަށް  އަސްލުަގއި  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ދެން  ނުެގންުގޅުްއވަންތޯޭއ.  ވިސްނުންތަކެްއ  ހަމަ  އި 

އެކަަމކު   އަޅުަގނޑަށް  ދެން  އެދެން.  ޖަވާބުދެްއވުން  އޮތިއްޔާ  ޖަވާބުދެއްވަން  ބޭފުޅަކު  އެލް.ޖީ.އޭެގ  ކަމެއްކަންނޭނެގ. 
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ޅުން ފާހަަގކުރައްަވއިފި ކަންނޭނެގ އަދި ބޮޑަށް ޞިއްޙީޮގތުން ިމ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ަމއިަގނޑު ޮގތެްއަގއި ތި ބޭފު

ހުރި ކަންކަމޭ ތި ކުރަްއވަނީ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެން ރިޕޯޓްެގ ޮގތުަގއި ހުށަހަޅާއިރުަގއި އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ ިމ  

ހުށަހަޅާނަން. ދެން އަޅު ކޮމިޓީއަށް  ހައިލައިޓްކުރާނަން. އަދި  ަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން ކަންކަން އަޅުަގނޑުމެން 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދަށް.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:   ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ އުތުރު މައްޗަންޮގޅި

ަވުގތު   އައިސް  މިކަން  ވިދާޅުވިހެން  ތި  މުޤައްރިރު  ހަމަ  ވެސް  އަޅުަގނޑު  އާދެ!  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

އަޅުަގނޑުމެން  ވެސް  ދޭތެރޭަގއި  ކަމަކާއި  ވެދާނެ  ޖެހެނީ.  މި  ވާން  ތައްޔާރީތަކެއް  މި  ކުރިން  އައިސްޖެހުމުެގ 

ކަންބޮޑުވޭ ދުނިޔޭަގއި މިހާރު މި ކަންކަން މިހިނާގޮގތުން. ހަމަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހަމަ ޝިޔާމް އަދި ޙިސާން 

ކޮށްފައި ހުރި ދަނޑުތަކާއި އެ ބިންތަކުެގ އޭެގ މަޢުލޫމާތާއި އަދި ޙުސައިން ހަމަ އެ ވިދާޅުވިހެން ދަނޑުވެރިކަމަށް ދޫ

މިހާރު   ވެސް  ހޯދުން  މަޢުލޫމާތު  އޭެގ  ތަންތަނެއް  ހުރި  އެ  އަދި  ރަށްރަށާއި  ހުރި  ދޫކުރެވިފައި  އެ  މަސްވެރިކަމަށް 

ވެސް   އަޅުަގނޑުމެން  އަދި  އެއީ  ވޭކަންނޭނެގ.  ކަމަކަށް  މުހިންމު  ވަރަށް  ހީވަނީ  ހަމަ އަޅުަގނޑަށް 

މަސައްކަތްކުރާނަން. އެކަމަކު އެލް.ޖީ.ޭއއިން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ރަށްތަކުން ުގޅައިެގން ެއ އިންފޮމޭޝަންސް ހޯދުން 

ބޮޑަށް  އެންމެ  ެވސް  ޕްރޮްގރާމުތަކެއްެގ  ހުރިހާ  ހިންާގ  މި  ައޅުަގނޑުމެން  އެއީ  ކަންނޭނެގ.  މުހިންމު  ވަރަށް  އެއީ 

ަގނެ އަދި އެ ކަންކަން ހިނާގ ތަންތަން ބަލައި ައދި އެ ތަންތަން ނުހިނާގ  ދެނެަގންނަންޖެހޭނީ އެ ކަންކަން. ދެނެ

ތަނަކަށް  ެގންނަންޖެހޭ  ހައްލު  އެއަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ވިޔަސް  އަޅައިެގން  ފިޔަވަޅުތަކެއް  އަޅަންޖެހޭ  އެ  ތަންތަނަށް 

މާ، އަޅުަގނޑު ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް  ހައްލުކުރަން ޖެހުނަސް އެ ކަންކަން ކުރުވުމަށް އެންމެ ފަސޭހަވެެގންދާނީ. އެހެންވީ

ޮގތް   ލިބޭނެ  މަޢުލޫމާތު  އޭެގ  ވެސް  ކޮމިޓީއަށް  ެވސް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ައަވހަކަށް  ވެސް  ވީހާ  މި  އެދެން 

ރަނަގޅުކޮށް   ވަރަށް  ހަމަ  ކަންތައްތަކެްއ  ހުރިހާ  އެހެން  ދެން  ރަނަގޅުވާނެ.  ވަރަށް  ހައްދަވައިދެއްަވއިފިްއޔާ 

 ށް ފާހަަގވޭ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ެގންދާކަމަށް އަޅުަގނޑަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! އެލް.ޖީ.ޭއއިން އެބައޮތްތޯ އެއަށް ފާހަަގކޮށްލަްއވާނެ ކަމެއް. 

 

 މަންޓް އޮތޯރިޓީެގ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އާދަމް ޝަރީފް އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްކެުވން:ރލޯކަލް ގަވަ
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އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑުމެން ތި ބޭފުޅުންެގ ތި އިރުޝާދާ އެއްޮގތަށް ތި ދެއްވި މަޢުލޫމާތާއި އަޅުަގނޑު އާދަމް ޝަރީފް  

ނެުގުމެގ   މަޢުލޫމާތުތައް  ފާހަަގކުރެވުނު  މި  ައޅުަގނޑުމެން  ނުނެިގހުރިކަން  މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެން  އެްއޮގތަށް 

ޕްލޭންކޮށްެގން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާނަން.  މަސައްކަތާއި ދެން ތި ވިދާޅުިވ ކަންކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން ިއސްކަންދީެގން  

ިމ   ވާހަކަދަްއކާފައި  އަޅުަގނޑުމެން  ެއސް.އެމް.ޓީެގ  ތެރޭަގއި  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ވެސް  މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެން  ދެން 

ން  ދަނޑުވެރިކަުމެގ މަސަްއކަތްތަކާއި އަތޮޅުތެރޭަގިއ ކުރެވޭނެ ޮގތެްއ ހޯދުމަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑުމެން ވާހަކަދަްއކަިއެގ

ވިދާޅުވީ   އެ  ވެސް  ޝަމްޢޫން  ކުރިން  ވާހަކަ  އެ  ފަށާފައިވާތީ  ދާން  ހަދަމުން  ުއސޫލެއް  އޭެގ  ހަމަ  ވެސް  މިހާރު 

ތި   އެއްކޮށްފައި  މަޢުލޫމާތު  މި  އިނޭގތޯ.  ކަންތައް  ތި  ކުރާނަން  އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ  ައޅުަގނޑުމެން  ދެން  އިނޭގތޯ. 

މަސައްކަތް ކުރިއަށް ެގންދާނަން. އެއީ ދެން އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ މި    ބޭފުޅުންނާ ވެސް އަޅުަގނޑުެމން ހިއްސާކުރުމުެގ

ވެސް   ރައީސާ  އަޅުަގނޑުމެން  ހުރިވަރު  އަތޮޅުތެރޭަގއި  ކަންބޮޑުވުންތައް  ކަންކަމުެގ  މި  ދަނޑުވެރިކަމާއި 

ރަނ ެއއަށްވުރެން  ތާނަގއި  އޮތް  ކުރިއަށް  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީާމ،  ވެސް.  ކުރީަގއި  މި  ހިއްސާކޮށްފަިއވާނީ  ަގޅަށް 

 ކަންކަން ޕްލޭންކޮށްެގން ކުރެެވން ހުރި ޮގތްތައް ދެނެަގތުމުެގ މަސައްކަތްކުރާނަން އިނޭގތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މިހާރު   އެކީަގއި  ނެތުމާއި  އެދިވަޑައިެގންފަިއ  ފުރުޞަތަށް  ބޭފުޅަކު  އިތުރު  ދެން  އެހެންވީމާ،    9:02އާދެ!  ެވއްޖެ. 

ން ހިފާނަން. ދެން ނިންމާލުމުެގ ކުރީަގއި އަޅުަގނޑު ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން  އަޅުަގނޑުމެން ނިންމާލަ

ވަރަށް ކުރު މުއްދަތެްއަގއި ައޅުަގނޑުމެން ދިން ނޯޓިސްއަކަށް ވަޑަިއެގން ހަމަ ވަރަށް ރަނަގޅަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ަގވަރަމންޓް   ލޯކަލް  ޓަކައި  ކަމަށް  ހިއްސާކުރެއްވި  ޝަރީފް  މަޢުލޫމާތު  އާދަމް  ޖެނެރަލް  ޑިރެކްޓަރ  އޮތޯރިޓީެގ 

އަ އާދަމަށް.އަޙްމަދު  ޖެނެރަލް ޝަމްޢޫން  ޑިރެކްޓަރ  އަޅުަގނޑުމެންެގ    ދި  އަދި  ބައްދަލުވުން  މި  އެއާއެކީަގއި  އަދި 

ވަރަށް   މުވައްޒަފުންނަށް  އިދާރީ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  އންތިޒާމުކޮށްދެްއވައި  ހަމަ  ެވސް  ބައްދަލުވުންތައް  އެހެން 

ކުރެއްިވ  އި ތި  ަވުގތުދެްއވައި  ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މެންބަރުން  ޚްލާސްތެރިކަމާެއކިެއކު ޝުކުރުދަންނަވަން. އަދި 

ނިންމައިލާނަން.   ބައްދަލުވުން  މި  މިރޭެގ  އަޅުަގނޑުމެން  ޝުކުރުދަންނަވަން.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  މަސައްކަތްތަކަށް 

 ަގވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއާ ެއކީަގއި ިމ ބޭއްވި ދެ ބައްދަލުވުމުެގ  އަޅުަގނޑުމެން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލާއި އަދި ލޯކަލް

އަލީަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގކުރެވުނު ކަންތައްތައް ރިޕޯޓެއްެގ ސިފައިަގއި އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ެއކުލަަވއިލާފައި ެއ  

ައޅު ަވުގތު  ބާްއވާނެ  ބައްދަލުވުމެްއެގ  ބާއްާވ  ދެން  ޓަކަިއ  ހިއްސާކުރުމަށް  އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ  ރިޕޯޓް  ަގނޑުމެން 
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ޝުކުރިއްޔާ.  ބޮޑަށް  ަވރަށް  ދަންނަވަން.  ވާހަކަ  ހިއްސާކުރާނެ  ބޭފުޅުންނާ  ތި  ަވުގތެްއަގއި  މާދަމާެގ 

 ވަބަރަކާތުހޫ.هللا ވައްސަލާމްޢަލަިއކުމް ވަރަޙްމަތު 
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