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 { ނަޞީރުދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް  މުލަކު؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކޮމިޓީެގ   ޕެޓިޝަން  އިއްޒަތްތެރި    10`.  އެންމެހާ  ހާޒިރުެވވަޑަިއެގންނެިވ  ކޮމިޓީއަށް  ބައްދަލުވުމަށް  ވަނަ 

ދަންނަވަން. މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީަގއި މަޝްވަރާކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި މި ވަނީ  މެންބަރުންނަށް މަރުޙަބާ 

މަސައްކަތް ކޮމިޓީން  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ކުރިން  އެން.ޑީ.އޭ  މީެގ  ޗޭންޖް  ބެހޭ    2020ކުރަުމންދިޔަ  ޕެޓިޝަނާ  ެގ 

ޮގތުން. މި ކަންކަން ޮގސްފަިއވާ ހިސާބެްއ ައޅުަގނޑު މިހާރު ތިޔަ އިްއޒަތްތެރި ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލުމުެގ ޮގތުން 

މަސައްކަތްތަކުަގއި   ކުރި  މި  އަޅުަގނޑުމެން  އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ  ބާއްަވިއލީ.  ކޮމިޓީ  މި  ކޮމިޓީން  މިއަދު 

ހުރި  ތަންތަނުަގއި  އެ  ޒިޔާރަތްކޮށް،  ތަންތަނަށް  ހިނަގމުންދާ  މަސައްކަތްތައް  އެން.ޑީ.ޭއެގ  ނިންމާފައިވަނީ 

މަތިން   ޮގތުެގ  އެ  ހިމެނުމަށް.  ވެސް  ރިޕޯޓުަގއި  ކޮމިޓީެގ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ކަންކަން  އެ  ބަލައި  މައްސަލަތައް 

ކުރަންޖެ ބޭރުން  ރަށުން  ފިޔަވައި  ތެރެއިން  ކ.ހިންމަފުށި  މަސައްކަތްތަކުެގ  ލިސްޓުކުރަންޖެހޭ  އަޅުަގނޑުމެން  ހޭ، 

ބޭފުޅުންެގ   އެ  ޒިޔާރާތްކޮށްފަ.  ވަނީ  މި  ައޅުަގނޑުމެން  މަރުކަޒުތަކަށް  އެން.ޑީ.އޭެގ  ހުރިހާ  ފިޔަވައި  ހިންމަފުށި 

އެހެންނަމަ ބެހެއްޓިފަ.  ރެކޯޑުަގއި  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ވަނީ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ހިންމަފުއްޓަށް ކަންބޮޑުވުންތައް  ވެސް، 

އަޅުަގނޑުމެން  ޮގސްފައިވާތީ،  ލޮކްޑައުންއަކަށް  އެްއކޮށް  ރަށް  އެ  ުގޅިެގން  މައްސަލައާއި  ކަރަންޓީނުެގ  ދިމާވެފައިވާ 

ެއ ރަށުަގއި ކޭސްތަކުެގ އަދަދު   ަގއި އުޅޭ ކަމަށް   400މިހާތަނަށް އެ ރަށަށް ވިޒިޓްނުކުރެވި މި ވަނީ. އަދިވެސް 

ދުަވހުން ނެޭގނެ ކަމަށް ވެސް  14ނަމަވެސް، ކޮންޓްރޯލްކުރެިވ، ރަށް މޮނިޓަރިންގއިން އަދި ީމެގ ޚަބަރު ލިބޭ. އެހެން

ލަފާކުރެވޭ ކަމަށް ރަށު ކައުންސިލުން އަޅުަގނޑަށް ވެސް ަމޢުލޫމާތު ދެއްވި. އެހެންވީމާ، ކިހިނެއްތޯއޭ އަޅުަގނޑުމެން  

ަގނޑުމެންެގ މަސައްކަތް މި ކޮވިޑުެގ ސަބަބުން ހުއްޓިފަިއ  ކުރިއަށް ދާނީ. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ތި ތިއްބެވީ އަޅު 

ަވުގތު  މި ވަނީ މި ދެންނެވި ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތް ނުކުރެވޭތީ. ދެން އެހެންނަމަވެސް، މާލޭަގިއ އަޅުަގނޑުމެން މި 

ކުރުމަށް ނުވަތަ އަޅުަގނޑުމެން ނިންމާފައި އޮތީ މި ދެންނެވި ތަންތަނުން ނިމި، މާލޭަގއި ހުރި އެ މަރުކަޒަށް ޒިޔާރަތް

ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީއަށް ވެސް އެ މިނިސްޓްރީން ހާޒިރުކޮށް، އަޅުަގނޑުމެން އެ ފަރާތުެގ މި މަޢުލޫމާތުތައް ނަަގއި  

އެންެމ  ދިމާވާ  އަިއސް  މިހާރަކަށް  ރާއްޖޭަގއި  އަޅުަގނޑުމެން  އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ  ދިރާސާކުރުން.  ކަންކަން  މި 

ިއ މި ހިމެނެނީ އެއްވެސް ޙައްޤަކާއި ނުލާ ބައެއް މީހުން މަރާލުމާއި، ބަެއއް މީހުންނަށް  ހިތާމަވެރި ކަންކަމުެގ ތެރޭގަ 

ހަމަލާދިނުމާއި މި ކަހަލަ ހިތާމަވެރި ހާދިސާތައް މި ހިނަގނީ. މިއިން ކޮންމެ ކަމެއް ެވސް ުގޅިފައި މި އޮންނަނީ 

އިނޭގ.   އެބަ  ވެސް  އެންމެންނަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ޑްރަްގކަން  ބޮޑު  ފަހަތުަގއި  ޤައުމީ  މިއީ  އެހެންީވމާ، 

ކަމަށް   ޖެހޭނެ  ވެސް  ކޮމިޓީން  އަޅުަގނޑުމެން  އަޅަން  ފިޔަވަޅެްއ  އަވަސް  ކަންކަމަށް  މިފަދަ  މައްސަލައަކަށްވެފަިއ، 
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ފެންނާތީ ޙަޤީޤަތުަގއި މި މަްއސަލަ ތަންކޮޅެއް ބާރަށް ެގންޮގސް އަޅުަގނޑުމެން ނިންމާލަން އެބަޖެހޭކަން އަޅުަގނޑު  

ދެންނެވި  ފާހަަގކުރަން މި  ހުޅުވައިލަން  ފުރުޞަތު  އަޅުަގނޑު  މެންބަރުންނަށް  އިްއޒަތްތެރި  އެހެންވީާމ،   .

ކުރަންވީ  ކަން  ދެން  ޕެޓިޝަންަގއި  ނުވަތަ  މައްސަލައިަގއި  މިދާ  މަސައްކަތްކުރަމުން  މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެން 

ހުއްދައެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އަރާކަށް  ހިންމަފުއްޓަށް  އަދިވެސް  ވެސް ކިހިނެއްތޯ.  މިކަން  އެހެންވީމާ،  ނުލިބޭ.  އް 

އެދެން   އަޅުަގނޑު  މެންބަރުންނަށް.  އިްއޒަތްތެރި  ހުޅުވާލަން  ފްލޯރ  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ެގންދާނީ.  ކުރިއަށް  ކިހިނެއްތޯ 

ސްކްރީން   ލެޕްޓޮޕްެގ  އަޅުަގނޑުެގ  އަންާގލަދިނުން.  އަޅުަގނޑަށް  ބޭފުޅުން  ެއދިލައްވާ  ފުރުޞަތަށް  އިދާރީމޭޒުން 

އެހެންވީމާ، ތަޅައިެގ ފޯނުން.  ވަނީ  މި  ެވސް  އަޅުަގނޑު  ފެނޭ.  ނުއެއް  އެއިން  އުޅެނީ.  މި  ޮގސްެގން  ން 

އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ދެން ދުވަހަކަށް ރަނަގޅުވާނެ ކަމަށް ބަލައިެގން. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑަށް ފެންނާނީ ިގނަފަހަރަށް 

ވަކި  ފޯނުން.ފައިލްތައް  ލީމަ  ލެޕްޓޮޕްގައި  އެހެންނަމަވެސް،  ވަކިން  ނުވަތަ  ބަލަިއެގން    ކޮމްޕިއުޓަރުަގއި  ސްކްރީން 

 ފުރުޞަތު ހުޅުަވިއލާނަން. އެހެންވީމާ،އަޅުަގނޑު ކުރިއަށް ެގންދަނީ.  

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ޤާސިމް

  ޝަހީމް، ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ. މިހާރު ވެސް ޝަހީމް އިނީ ފުރުޞަތަށް އެދިފައި އިނޭގތޯ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން. ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމަهللا ޢަބްދުމެންބަރު ިއްއޒަތްތެރި ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ އާދެ! 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޢަބްދުލްޙަކީމް ޝަހީމް هللاޢަބްދު  މެންބަރު ދާއިރާެގ ކަނޑިތީމު

ނިޒާީމ   އިނޭގތޯ.  ނެީގ  މި  ޮގތަށް  މައްސަލަެއއް  ނިޒާމީ  އަޅުަގނޑު  މުޤައްރިރު.  އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  އާދެ! 

 މައްސަލަެއއްެގ ޮގތުަގއި މި ނެީގ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ވަރަށް އަޑު ަމޑު ޝަހީމް. ތަންކޮޅެއް ބާރުކޮށްލަދެއްވާ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޢަބްދުލްޙަކީމް ޝަހީމް هللاޢަބްދު  މެންބަރު ދާއިރާެގ ކަނޑިތީމު
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 ؟އަޑު މަޑުތޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! މިހާރު ރަނަގޅު. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޢަބްދުލްޙަކީމް ޝަހީމް هللاޢަބްދު  މެންބަރު ދާއިރާެގ ކަނޑިތީމު

ފާހަަގކުރެވޭ މި އޮންލަިއންކޮށް ކޮމިޓީތައް ކުރިއަށް ެގންދާއިރުަގއި އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު އަޅުަގނޑަށް ވަރަށް ބޮޑަށް  

ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުވެ ތިއްބެވި ބޭފުޅުންެގ ނަންތައް ވިދާޅުވެފަިއ، ކޮމިޓީ ކުރިއަށް ެގންދިޔައިްއޔާ އޭރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް 

 ރަނަގޅުވާނެ. އެކަމަކު...)ރެކޯޑިންގެގ އަޑުކެނޑިފަ( 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

 ޝަހީމް، ހަމަ ކެނޑިކެނޑިފަިއ އަންނަނީ. ކެނޑިކެނޑިފައި އަންނަނީ. އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ރޭންޖު މައްސަލައެއްހެން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޝިފާޢު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ އިހަވަންދޫ

އެްއޗެްއ އަޅުަގނޑަށް   ވިދާޅުވި  ފެށުމުެގ ކުރިން  މުޤައްރިރު، ޝަހީމް އެ  ވިދާޅުީވ ކޮމިޓީ  ައޑުިއވުނު. ޝަހީމް އެ 

 ހާޒިރީ އިްއވުން ެއއީ މުހިންމުކަމެއް ކަމަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވަުގތު   މި  މީނދީ  ވަދެ  މުޤައްރިރު  ދެންނެވީތާ  މި  އަޅުަގނޑު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް،  އެހެންނަމަވެސް،  އާދެ!  އާދެ! 

އަޅު  ވާތީވެ،  ކަމަށް  ސާފުނުވާތީ.  ފޯނުން  ރަނަގޅަށް  މާކަ  ލިސްޓު  އަނެއްހެން  މީހުންެގ  ތިބި  ވަދެ  ަގނޑަކަށް 

ބައްލަވާ.   އެބަ  ިއދާރީމޭޒުން  އިނޭގތޯ.  ރެކޯޑްކުރައްވާ  އެބަ  ހާޒިރީ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  އިދާރީޭމޒުން  އެހެންނަމަވެސް، 

ކުރިއަ އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ދެން އަންނަ މީޓިންގއެްއގަ  އެކަން  އަޅުަގނޑަށް  ކިތައް އި  އިދާރީމޭޒުން  ެގންދަވާނެ.  ށް 

 ؟ބޭފުޅުންތޯ ހާޒިރުވީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން
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ސަލީމް،   އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ހޯރަފުށި  ނަންތައް.  މެންބަރުންެގ  ތިއްބެވި  ވަޑަިއެގން  ކިޔާލަންތޯ  އަޅުަގނޑު 

އިބްރާހީމް   ޤާސިމް،  ޙުސައިން  އަޙްމަދު،  ޙަސަން  މެންބަރު  ޢަބްދުދެން  ދެން  ޝިފާޢު.  މުޙައްމަދު  هللا ޝަރީފް، 

 ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް އިނޭގތޯ މިހާރު މި ަގޑީަގއި މިހާރު ބައިވެރިެވވަޑައިެގން ތިއްބެވީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ޙަސަން ެވސް އެބަ އިންނެވި އެހެންނޫންތޯ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 ފިން އިނޭގތޯ. ކިޔާލައި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ބޮޑަށް   ވަރަށް  ބަިއވެރިވެަވޑަިއަގންނަވާ.  އެބަ  ވަުގތު  ިމ  ކޮމިޓީ  ފުލް  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ކޯރަްމ،  އަޅުަގނޑުމެންެގ 

އިތުރު   ހުޅުވައިލާފަ.  ފުރުޞަތަށް  ވަނީ  މި  ވަުގތު  މި  އަޅުަގނޑު  މެންބަރުންނަށް.  އިއްޒަތްތެރި  ބޭފުޅަކު  މަރުޙަބާ 

 ހުންނެވިއްޔާ އަޅުަގނޑަށް ރަނަގޅު ިއޝާރާތްކޮށްލެްއވިްއޔާ. ހަމަ މައިކް އޮންކޮށްލަްއވަިއެގން.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ޤާސިމް ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާެގ ކެޔޮދޫ

 މުޤައްރިރު، އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދެން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! ޙުސައިން ކުރިއަށް ެގންދަވާ. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ޤާސިމް ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާެގ ކެޔޮދޫ

ބުރަކޮށް   ވަރަށް  ކޮމިޓީން  ޓަކައި  ފުރިހަމަކުރުމަށް  ރިޕޯޓު  އެން.ޑީ.އޭ  މިހާރު  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

ބާރަށް   ވަރަށް  ވަކި  މަސައްކަތްކުރައްާވ،  މަސަްއކަތް  އެހެންނަމަވެސް،  މަސައްކަތަކީ.  އެ  މަސައްކަތެްއ  ެގންދެވި 

ކޮމިޓީެގ،   ޓަކައި  ދެނަެގތުމަށް  ހާލަތު  ތަނުެގ  އެ  ބަލާލުމަށް،  ޖަލު  ހިންމަފުށީެގ  އޮތީ.  މި  ހުއްޓިފައި  ހިސާބަކުން 
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ނުވެ ދެވޭޮގތް  އަދި  ހިންމަފުއްޓަށް  އެހެންނަމަވެސް،  ބަލައިލުން.  ހަމަ  ޑްރަްގ ސެންޓަރު  މިހާރުވެސް  އޮތީ.  މި  ފައި 

އެތަން އޮތީ ތި ވިދާޅުވާހެން ކޮވިޑުެގ ހާލަތުަގިއ. ދެން އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު އަޅުަގނޑުމެން އިއްޔެަގއި މަޖިލިސް 

ޖުލައި   ވެސް  ޮއތީ  މި  އިތުރުކޮށްފައި  އެހެން    8ދައުރު  އެހެންވެއްޖެްއޔާމު  ހަމައަށް.  ހަމައަށް    8އާއި  އާއި 

އިތުރަކަށް  އިތުރުކުރިއިރު ނުލިބޭ  އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް  ެވސް  އޮތްއިރު  އިތުރުކޮށްފައި  ވެސް،  ދެން    14  ދުވަހެއް. 

ވިދާޅުެވއްޖެ   ފައްޓަވަމުން  ވާހަކަ  ދެންމެ  ނަަގނީ   14މުޤައްރިރު  މޮނިޓަރިންގއިން  ހިންމަފުށި  ފަހުންނޭ  ދުވަހުެގ 

ވި ތި  ވާހަކަެއއް  ރަނަގޅު  ލަފާކުރެވޭ.  އެ  އަދި  ހަމަ އެހެންނޫންތޯ.  އެްއޗެއް.  ވައްތަރެއްެގ  ވަރަށް  ކޮވިޑަކީ  ދާޅުވީ. 

ދެން  އެހެން  ކުރެވޭނީ  މިކަން  އެހެންވީމާ،  ދެން  ނޭނެގ.  ނުާވއެއް  ވާއެއް  ހަމަ  ދާނީ.  ތެރޭަގއި  ލަފާއެއްެގ 

ތިބި   ތަނުަގއި  އެ  ބޭފުޅުންނާއި  އެ  އޮންލައިންކޮށް  ނޫންތޯ.  މިޮގތަށް  ހަމަ  ޮގތަކީ  ކުރެވޭނެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ދައުރު  މި  މިހާރު  ވަންޏާމު.  ކަމަށް  ކުރާ  އަވަހަށް  ކުރެވޭނީ  އެކަން  ނޫންތޯ  ވާހަކަދައްކަިއެގނެއް  ބޭފުޅުންނާއި 

އަޅުަގނޑުމެން ނިމުމުެގ ކުރިން ތި ވިދާޅުވަނީ މުޤައްރިރުެގ ވާހަކައިން ައޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުރެވުނީ މި ރިޕޯޓު އެބަ  

ބޭނުންފުޅޭ. އެހެންވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާމު އަޅުަގނޑަށް ބޭނުންވެއޭ ހަދަން އިނޭގތޯ. ހަދާފައި ފްލޯރ އަށް ހުށަހަޅަން 

ބޭފުޅުންނާ   އެ  ހަމަޖަްއސައިެގން  އިންތިޒާމެއް  ބައްދަލުކުރެވޭނެ  ބޭފުޅުންނާއި  ެއ  އޮންލައިންކޮށް  ފެންނަނީ 

ހަދާލައި ހޯމްވޯރކް  ކުރިން  އޭެގ  އަޅުަގނޑުމެން  ދެން  ެގންދިއުން.  ކުރިއަށް  ކޮން  ވާހަކަދެްއކުމުެގ  ތަްއޔާރުވެލާނީ   

 ކަހަލަ ކަންތައްތަކަށްތޯ ައޅުަގނޑުމެން ފޯކަސްކުރާނީ އެހެންނޫންތޯ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އުސޫލުން  ދެންނެވި  ތި  ހަމަ  ހުށަހެޅުއްވިދާނެ  މެންބަރަކު  އިްއޒަތްތެރި  އެހެން  މެންބަރު.  އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

ކު ވެސް،  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ރިޔާސަތުން  ނިންމެވީމާ  އެޮގތަށް  ބޭފުޅުން  ތި  އެހެންނަމަވެސް،  ެގންދެވިދާނެ.  ރިއަށް 

 ސެކްރެޓަރިއޭޓުން ވެސް ެއޮގތަށް ރެޑީވާނެ ކަމަށް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޝިފާޢު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ އިހަވަންދޫ

 މުޤައްރިރު އަޅުަގނޑު އެދުނީޭމ ފުރުޞަތަކަށް.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! ޝިފާޢު ކުރިއަށް ެގންދަވާ. އެމް.ޕީ ޝިފާޢު. 
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 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޝިފާޢު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ އިހަވަންދޫ

ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ ޚިޔާލުެގ އެއްބަިއ    އަޅުަގނޑު ެވސް ހަމަ، ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑު ެވސް

ޤާސިމް   ޙުސައިން  ނޫނީ  ބޭނުން  ހުށަހަޅަން  ޮގތަށް  ހުށަހެޅުމެއް  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ވިދާޅުވީ.  އެ  ޤާސިމް  ޙުސައިން 

ވެރިންނާއި   ސެންޓަރުެގ  މި  ހިންމަފުށީެގ  ައޅުަގނޑުމެން  ތާއީދުކުރަން.  އެއަށް  ވަންޏާ  ކަމަށް  ހުށަހެޅުއްވި 

ބައްދަލުވުމެްއ ބާއްވަން. އެއަށްފަހުަގއި މާލޭަގއި މި ހުރި އެން.ޑީ.ޭއެގ މަރުކަޒަށް އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ   އޮންލައިންކޮށް

ނިންމުމުގެ  ރިޕޯޓު  މި  އަޅުަގނޑުެމން  ބަލާފައި  ޮގސް  ތަނަށް  އެ  ބޭފުޅުން  ތިއްބެވި  ަވުގތު  މި  މާލޭަގއި  ފިޒިކަލީ 

ަގބޫލުކުރާ އަޅުަގނޑު  ެގންދަން.  ކުރިއަށް  މީަގއި    މަސައްކަތް  ދުވަސްެވއްޖެ  ވަރަށް  އަސްލުަގއި  ދެން  ޮގތުަގއި 

ދަނީ.   މި  ފަސްވަމުން  ނުނިމި  އަނެއްހެން  ރިޕޯޓު  މި  ހޫނުކަމުަގއި  މީެގ  ެއހެންވީމާ،  ެވސް.  މަސައްކަތްކުރެވޭތާ 

ކުރެވޭ  އެހެންނަމަވެސް، ހަމަ މި ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ދެން ވެސް މީަގއި މަސައްކަތް ނިންމުންހެން އަޅުަގނޑު ަގބޫލު

ޮގތުަގއި ބުއްދިވެރިޮގތަކީ. ައޅުަގނޑުމެން މިހާރު މި ދައްކާ އެއް ވާހަކަައކީ ކޮވިޑުެގ ފަހުން ކުރަން ދެން އެއްެވސް  

ކަމެއް ނުބާްއވާށޭ. ކޮވިޑާއެކު އެކަމެއް ކުރެވޭނެ ޮގތެްއ ހޯދާފައި ހިނާގށޭ ކުރަން. އެހެންީވމާ، އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާ  

ވޭނެ ޮގތަކީ އޮންލައިންކޮށް މާފުށި ބާއްވާފައި މާފުށީެގ ވެރިންނާިއ، ހިންމަފުށީެގ ސެންޓަރުެގ ޮގތުަގއި ކޮވިޑާއެކު ކުރެ 

ދިއުން.   ހަމަ  އެންމެން  ތިބި  ދެވެން  އަޅުަގނޑުމެން  ސެންޓަރަށް  ހުރި  މާލޭަގއި  ބައްދަލުކޮށްފައި،  ވެރިންނާއި 

 އްޔާ، މުޤައްރިރު. އެހެންވީމާ، އެ ހުށަހެޅުމެއް ޮގތުަގއި އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން. ޝުކުރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އެހެން ބޭފުޅަކު.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޢަބްދުލްމުޣުނީ މެންބަރު ދާއިރާެގ އުތުރު ތިނަދޫ

 މުޤައްރިރު ޗެޓްލޮްގަގއި އަޅުަގނޑުމެން ފުރުޞަތަށް މި އެދެނީ.

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މި   ވަދެ  ވަުގތު  މި  ދަންނަވާފަިއވާނެ.  އަޅުަގނޑަށް  ސެކްރެޓަރިއޭޓުަގއި  ައޅުަގނޑު  ކަމަށްވާތީ،  ފޯނުން  އިނދެވުނީ 

 ؟ކޮން ބޭފުޅެއްތޯ ދެން ވިދާޅުވީ
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 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަޙްމަދު ޙަސަން މެންބަރު  ދާއިރާެގ އިނުގރައިދޫ

 ޗެޓްަގއި ައޅުަގނޑު ޖަހާފައިާވނީ ފުރުޞަތަށް.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޢަބްދުލްމުޣުނީ މެންބަރު ދާއިރާެގ އުތުރު ތިނަދޫ

 އަޅުަގނޑު ެވސް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޝިފާޢު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ އިހަވަންދޫ

މުޤައްރިރު،   ފުރުޞަތަށް އެދިފަ. ދެން އިނީ ޙަސަން އަޙްމަދު.  ފުރަތަމަ  މުޣުނީ  ިއނީ  ތަރުތީބު  މިހާރު  މުޤައްރިރު 

 ތަރުތީބު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޣުނީ. ދެން އިނީ ޙަސަން އަޙްމަދު.މިހާރު ފުރުޞަތަށް އެދިފައި އިން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޣުނީއަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުަވން. ކުރިއަށް ެގންދަވާ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޢަބްދުލްމުޣުނީ މެންބަރު ދާއިރާެގ އުތުރު ތިނަދޫ

މު ޚިޔާލަށް  ޝުކުރިއްޔާ  މެންބަރުންެގ  ދެ  އިްއޒަތްތެރި  ޚިޔާލުފާޅުކުރި  ކުރިން  އަޅުަގނޑުެގ  އިްއޒަތްތެރި،  ޤައްރިރު. 

ބާވަތުން  މައްސަލަިއެގ  ބަލާ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ވެސް  އެކަމަކު  އިޙުތިރާމްކުރަން.  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ވެސް 

އަމިއް ހަމަ  ދެވުނީ  މި  ވެސް  ދުރަށް  މާ  އެއަށްވުރެ  ކަންތައް އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މި  ބަލައި  ލޮލުން  ލައަށް 

ހިނާގނުހިނާގ ޮގތް ދެނެަގތުަމށް. އަޅުަގނޑުމެން އެ ތަނުެގ ވެރިންނާއި މިތާނަގއި ައއްޑޫ، ފުވައްމުލަްއ، ހަނިމާދޫެގ 

ވެސް އިސްވެރިންނާއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފޯނުން ނޫނީ ޮއންލައިން މެދުވެރިކޮށް، އޮންލައިންކޮށް ވެސް ުމއާސަލާތީ  

ެއ  ވަސީލަ އަޅުަގނޑުމެން  ބަދަލުަގއި  ޭއެގ  އެކަމަކު  ކުރެުވނީސް.  އެކަން  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  މެދުވެރިކޮށް  ތެއް 

ތަންތަނަށް ވެސް ޮގސް ހަމަ ލޮލުން ބަލައި އެ ތަނުަގއި ތިބި ފަރުވާ ލިބިަގންނަ ފަރާތްތަކާއި ވެސް ސުވާލުކޮށް އަދި 

ން ފުރިހަމަކޮށް ކުރުމަށް ޓަކައި. ހިންމަފުއްޓަކީ އަޅުަގނޑުމެން  ތަނުެގ ހާލަތު ހަމަ ލޮލުން ދެކި ބަލަން ބޭނުންވީ މިކަ

އަދި  މަރުކަޒު  ބޮޑު  ެއންމެ  ފަރުވާދޭ  މިކަމަށް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  މަރުކަޒު.  މައި  އެންމެ  ތަންތަނުެގ  ބޭނުންވާ  ބަލަން 

ޮގ ަގބޫލުކުރާ  ައޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  ތަނަކީ.  އެ  ތަން  ތިބި  ެވސް  ކްލަޔަންޓުން  ިގނަ  ވަުގތުން  އެންމެ  މި  ތުަގއި 

ނޫން.  ކަމެއް  ކަހަލަ  ނިންމޭނެ  ެއޮގތަށް  ެއއީކީ  ިވޔަސް  ތިބިކަމުަގއި  ހިފާފައި  އަޅުަގނޑުމެން  ނިންމަން  ވަުގތަށް 
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ކްލަޔަންޓުންެގ   ތިބި  ތަނުަގއި  ހާލަތާއި،  ތަނުެގ  އޭރުން  އެކަމަކު  ވާހަކަދެްއކިދާނެ.  ވެރިންނާިއ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

 އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނުލިބޭނެ. ވެރިންެގ ބަސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބޭނީ. އެހެންވީމާ، އެ އެްއވެސް ކަހަލަ ބަހެއް

ހާލަތުަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް މީތި ފުރިހަމަކޮށްލެވޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު މުޅިއަކުން ަގބޫލެއް ނުކުރަން. އެހެންކަމުން، 

ފެން ައޅުަގނޑަށް  ކުރަން  ިމކަން  ދުވަހަކުން  ލިބުނު  ބަދަލުވެފައި،  ވަުގތު  ބައެއްފަހަރު  ހާލަތު  މި  އެއީ  ނަނީ. 

މާޙައުލު  ތަނުެގ  އެ  ޮގްއސަ،  އެތަނަށް  ޮގތުަގއި  ަގބޫލުކުރާ  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  ދަނީ.  މި  ބަދަލުނުވެފައި 

ރިޕޯޓެއް  ފުރިހަމަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ފަހުން  ޭއެގ  އިންޓަރވިއުކުރެވި،  މީހުންނާއި  ދެކި،  ލޮލުން  އަޅުަގނޑުމެން 

ކަމުަގއި ެއކުލަަވއިލެވޭނީ. ެއހެންވީމާ، އީ އަޅުަގނޑުެގ ޚިޔާލެއް. އަޅުަގނޑު ެއޮގތަށް އެކަން ކުރިއަށް ެގންދިއުމަށް މި

 އަޅުަގނޑު ހަމަ ހުށަހަޅާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން އަޙްމަދު. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަޙްމަދު ޙަސަން މެންބަރު  ދާއިރާެގ އިނުގރައިދޫ

ެއ   މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  އުތުރު  ތިނަދޫ  ެވސް  ައޅުަގނޑު  މުޤައްރިރު.  ިއއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  އާދެ! 

ވިދާޅުވި ވާހަކައަށް އަޅުަގނޑު ވެސް ތާއީދުކުރަން. އަނެއް ކަމަކީމ ހިންމަފުއްޓަކީ މައި މަރުކަޒަށްވެފައި ހިންމަފުށީެގ 

ސްޓާފުން ސީނިއަރ  ސްޓާފުންނާއި،  ފެމެލީއެްއ  އެތާނެގ  އެްއ  ތިބެނީ  ިމ  ބަލައިލާއިރުަގއި  މެނޭޖްމަންޓަށް  ނާއި، 

އަޅުަގނޑުމެން   ނުޮގސް،  އަޅުަގނޑުމެން  ހާޒިރުނުވެ،  ތަނުެގ  އެ  އެހެންވީމާ،  ފެމިލީެއއް.  އެއް  އިނޭގތޯ، 

އި ތި އޮތީ.  އޮންލައިންކޮށް ކުރާކަށް އަޅުަގނޑަކަށް ެވސް ެއއްބަހެއް ނުވެވޭނެ. ދެން ހާލަތު އޮތް ޮގތުން ލަސްވެފަ

ކަމެްއ   އެްއވެސް  ނޫނިއްޔާމު  ހާޒިރުވެފައި  ތަންތަނަށް  އެ  ނިންމާފައި  ކޮމިޓީން  އަޅުަގނޑުެމން  އެހެންނަމަވެސް، 

ޤުދުރަތީ   މިއީ  ދެން  ޮއްއާވ  ނިންމާފައި  އެޮގތަށް  ކޮމިޓީން  އެހެންވީމާ،  ނުލުމަށް.  ެއކުލަަވއި  ރިޕޯޓުަގއި 

އެނިގވަ ވެސް  އެންމެންނަށް  ފުރިހަމަ ހާދިސާއެްއވީމަ،  އެހެންނަމަވެސް،  ހާލަތުކަން.  އެ  މިއީ  ޑައިަގންނަވަންޖެހޭނެ 

އެްއޗެއް ބޭނުން ރަނަގޅު ޮގތުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ެގންދާ ކަމަށް ވަންޏާމުން ހަމަ އެ ތަންތަނަށް ޒިޔާރާތްކޮށްފައި،  

ނީ ފުރިހަމަވާނެހެން. އެންމެ ބޮޑު ހާލަތު ބެލިފައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލެވިއްޖެއްޔާ އަޅުަގނޑަށް ހީވަ

ކަމަކަށް މި އޮތީ ހިންމަފުއްޓަކީ ރާއްޖޭަގއި ހުރި ޭއެގ އެންމެ ބޮޑު މައި މަރުކަޒު. އެ ތަން ހުންނައިރުަގއި ާވޮގތަކީ،  

އެ   އެބަދޭ  ފެންނަމުން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޗާޓެއް  ފެމިލީއެްއެގ  އެއް  ދެންނެވިހެން  ކުރިން  ައޅުަގނޑު  ތަނުަގއި  އެ 
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ަގއި. އެހެންވީމާ، އެ ކަންކަން އެޮގތަށް އޮންނައިރުަގއި އެވެސް އަޅުަގނޑުމެން އެ ތަނަށް ގޮއްސަ ކްލަޔަޓުންނާިއ  ތަނު

އަދި އެތާ ތިބޭ ސްޓާފުންނާިއ ވެސް މަޝްވަރާކުރީމާ ކަންނޭނެގ އެ ތަނުެގ ހާލަތު ެވސް ދެނެގެވޭނީ. ދެން ހާލަތު 

އެބަ އިނޭގ ހުރިހާ ތަނެއްަގއި ވެސް  އެ  ޮގތް  އެތަން ނިންމާފައި އޮތް  އެހެންނަމަވެސް،  ނޭނޭގތީއެއް ނޫން.  . އެ 

މާލެއަށް ވެސް ޒިޔާރާތްކޮށްފަިއ، މާލޭެގ ތަންތަން ވެސް ނިންމާފައި އެކަން ކުރިއްޔާހެން ހީވަނީ އަޅުަގނޑަށް ހީަވނީ  

ތާ އަޅުަގނޑު  ޮގތަށް  ހުށަހެޅުއްވި  އެ  މުޣުނީ  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  އެހެންވީމާ،  ވާހަކަ  ރަނަގޅުވާނީ.  އީދުކުރާ 

ނޫން   ލަސްވުެމއް  އިޙުތިރާްމކުރަން.  ވެސް  އަޅުަގނޑު  ވާހަކަފުޅަށް  ދަްއކާ  އެ  ވެސް  ބޭފުޅުން  އެހެން  ދަންނަވަން. 

މީަގއި ބޭނުންވަނީ. ލަސްވާތީެއއް ނޫން މީަގއި ކަންބޮޑުވުމަކީ. ކަންބޮޑުވުމަކީ ހެދޭ އެްއޗެއް މުޤައްރިރު ފާހަަގކުރިހެން 

ހިނާގއިރުަގއި    ފެއްޓިއިރުަގިއ ވެސް  އެްއޗެްއ  ހުރިހާ  މި  ޑްރަާގއި  ޮގތާއި،  ހުރި  ކަންކަން  ތަންތަނުަގއި  މިރާއްޖޭެގ 

އަދި ރިޕޯޓަކީ ސަރުކާރަށް މިސާލަކަށް ފޮނުވާ އެްއޗަކަށްވާތީވެ. އެހެންވީމާ، އެއަށް އެ ރިޕޯޓުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފަިއ  

ބާރަ ލިބޭނެ  ކުރުމަށް  ެއކަން  ވާހަކައަކީ  ދައުލަތުން  އެހެންވީމާ،  ދެން  ދެކެނީ.  އަޅުަގނޑު  ކަމަށް  ވާނެ  ވެސް  ކަށް 

ެވސް   ބޭފުޅުންެގ  ހުރިހާ  ޒިޔާރަތްކޮށްފަިއ  ތަންތަނަށް  ެއ  ހީވަނީ  ައޅުަގނޑަށް  ކުރެވޭނީ  ފުރިހަމަޮގތުަގއި  އެންމެ 

އް އިވޭނީ.  ކުރިފުޅުމަތީަގއި ކަން ހިނާގ ޮގތް ފެނިެގން ކަންނޭނެގ. ޮއންލައިންކޮށް ވެއްޖެއްޔާ ހަމަ ދައްކާ ވާހަކައެ

 އެހެންވީމާ، ެއއީ ައޅުަގނޑު ދަންނަވައިލަން އޮތް ވާހަކަައކީ. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކޮބާ، ތިކޮޅަށް ރޭންޖު ޮގއްސަ. އަޅުަގނޑަށް ދެންމެ ރޭންޖު ލިބިއްޖެ. ދެން ކޮން ބޭފުޅެއްތޯ ފުރުޞަތަށް އެދިފަިއ  

 ؟އެްއވެސް ބޭފުޅަކު އެބަހުރިތޯ؟ އޮތީ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ޤާސިމް ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާެގ ކެޔޮދޫ

 ؟މުޤައްރިރު ދެންމެ، އަޅުަގނޑަށް އަދި އެއް ފުރުޞަތު ލިބިދާނެތޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! ލިބިދާނެ. ކުރިއަށް ެގންދަވާ. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ޤާސިމް ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާެގ ކެޔޮދޫ
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ެއ  އަޙްމަދު  ޙަސަން  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  އަދި  މުޣުނީ  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދެންމެ  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

ބޭނުންކުރީ.  މި  ފުރުޞަތު  މި  އެހެންވީމާ،  ބޭނުން.  ދަންނަަވއިލަން  އެްއޗެއް  އަޅުަގނޑު  ވާހަކައަށް  ދެއްކެވި 

އިދުަގއި އިނދޭ އިނޭގތޯ މޮނިޓަރިންގަގއި ހުންނަ ރަށްރަށަށް ވެސް އަރާ ޚާއްޞަ ހާލަތްތަކެއް ޮއވޭ  އެޗް.ޕީ.އޭެގ ަގވާ

އަރާފައިބާ ހެދޭ ހާލަތްތަކެއް. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު އެދެން މުޤައްރިރު އެ އުސޫލުެގ ތެރެިއން އެހެން، މި ރިޕޯޓުަގިއ  

އި ހެދޭނީ ތަން ފެނި، އެ ތަނުަގިއ ތިބި މީހުންނާ ބައްދަލުވެ ވެސް އެ ވިދާޅުވާހެން އެންެމ ފުރިހަމައަށް ޙަޤީޤަތުަގ

ވާހަކަދެކެވިެގން. ދެން އެ ުއސޫލުަގއި ހަމަ އޮވޭ ޮގސް ބަޔަކާއި ބައްދަލުކުރަންޏާމު ވެސް ކަންތައް ކުރަންވީ ޮގތާިއ  

އަދި  ނެުގމާއި،  ހުއްދަ  އެޗް.ޕީ.ޭއއިން  ތެރެއިން  އުސޫލުެގ  އެ  އެހެންީވމާ،  އިނޭގތޯ.  ހިންމަފުށީ    އެްއޗެހި 

ކުރަންޏާމު   ޒިޔާރަތްކުރެވެންޏާ،  ރަށަށް  އެ  ނަަގިއެގން  ހުއްދަ  ވެސް  ޓާސްކްފޯސްއިން  ތަނުެގ  އެ  ކައުންސިލާިއ، 

 ކުރެވޭ އުސޫލެއް އޮެވއޭ ައޅުަގނޑު މި ދެންނެވީ. އެހެންވީމާ، އެ އުސޫލު ވެސް ބޭނުންކުރެވިދާނެއޭ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ިއއްޒަތް އެދެން ޝުކުރިއްޔާ  އަޅުަގނޑު  ސެކްރެޓަރިއޭޓުން  ވެސް.  ޢަމަލުކުރާނީ  ެއޮގތަށް  އަޅުަގނޑު  މެންބަރު.  ތެރި 

ފުރުޞަތު  އެ  ުގޅިެގން  ޓާސްކްފޯސްއާިއ  އޮތް  އުފެދިފައި  ކޮޅުަގއި  އެ  ކައުންސިލަށް  ހިންމަފުށީ  ބޮޑަށް  ވަރަށް 

ސެންޓަރުެގ ވަރަށް ިގނަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު ލިބިދާނެތޯ ބައްލަވާލަދިނުމަށް. އެއީ އަޅުަގ ނޑުމެން ދާން ހުރި 

މުވަްއޒަފުންތަކެއް ޕޮޒިޓިވްެވެގން އަދި ބައެއް ކްލަޔަންޓުން ވެސް ޕޮޒިޓިވްެވެގން އެ ތަނުަގއި އެ މައްސަލަަގނޑުެގ  

އެންމެފަހުން.  އޮތީ  ލިބިފައި  މަޢުލޫމާތު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ައއިކަމަށް  ފެށިެގން  އެތަނުން  ފުރަތަމަ  ތެރޭަގއި 

އަޅުަގނޑުމެންނާއި   ކްލަޔަޓުންނާއި  ބައެއް  އަދި  ވެރިންނާއި  ތަނުެގ  އެ  ހާލަތުން  ެއ  މިހާރު  އެހެންނަމަވެސް، 

ބައްދަލުކުރާނެ ފުރުޞަތެއް ޮއތްތޯ ޚަލީލާ ބައްލަވާލަދިނުން އެދެން އިނޭގތޯ ތި ބޭފުޅުން ވީހާވެސް ައވަހަކަށް. އެހެން  

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު.

 

 ކަދެއްކެވުން: ވާހަ އިދާރީމޭޒުން

 މެންބަރު ޙަސަން އަޙްމަދު ފުރުޞަތަކަށް އެދެފި ދެއްތޯ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! ޙަސަން ކުރިއަށް ެގންދަވާ އިނޭގތޯ. ޙަސަން އަޙްމަދު ކުރިއަށް ެގންދަވާ. 
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 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަޙްމަދު ޙަސަން މެންބަރު  ދާއިރާެގ އިނުގރައިދޫ

ނުކުރެވޭ.   ތާއީދެއް  ބޮޑަކަށް  އެހާ  އަޅުަގނޑަކަށެއް  ޮގތަކަށް  ވިދާޅުވި  އެ  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ކެޔޮދޫ 

އެތާ ވެރިން  ؟ ސަބަބަކީ ތި ވިދާޅުވީ މިހާރު ކްލަޔަންޓުންެގ ތެރެއިން ކިތަްއ ކްލަޔަންޓުންތޯ އައިސޮލޭޝަންަގއި ތިބީ

މީހުން ޕޮޒިޓިްވވެފައި    300،  200އެްއވެސް ެއއްޗެއް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ  މިއިން  ؟ ތިބީ ޭގަގއި ކަރަންޓީނުވެފައިތޯ 

ހުންނަ ރަށެއްަގިއ ެއ ތަނުެގ އިސްވެރިައކު ހުރެދާނެ ކަރަންޓީނުަގއި. އޭނަައކާ ބައްދަލެއް ނުވާނެ. އެހެންވީާމ، ެއ 

ތިބެންވީއޭ.   މަޑުކޮށްލައިެގން  އަޅުަގނޑުމެން  އުފެދެންދެން  އެފަދަ    ރެސިޝަނަށޭމާޙައުލެއް  އެހެންވީމާ،  ދަނީ.  މި 

ޙާލެއްަގއި އަޅުަގނޑުމެން އެތަނަށް އަރަިއެގން، ެއއީ ކުރީފަހަރު ޖަލު ބަލަން ދިޔައިރުަގިއ ވެސް ހަމަ ަގއިޑްލައިނާިއ  

އަދި ެއ ޙާލަތުަގއި ެވސް އޮތް ޮގތް އެއީ. އެއީ އެއަށްވުރެ ބޮޑު  އިރު  އެްއޮގތަށް އަދި އެ ތަން މޮނިޓަރިންގަގއި ނެތް

 އަދި އަޅުަގނޑުމެން ެއތަނަށް އަރަިއެގން ެއްއވެސް މީހަކާ ބައްދަލުނުވާ ޮގތަކަށެްއ ދަތުރު ރާވަިއެގން ޮގއްސަ  ކަމެއް

ރާަވއި   ދަތުރެއް  ދެން  ނެުގނީަމ  މޮނިޓަރިންގ  ދަންނަވައިލީ.  ވާހަކަ  އެ  ނުފެންނާތީ  އަޅުަގނޑަކަށް  ބައްދަލުވާކަށް 

ޤައު މިވަރުެގ  ތިއްބަސް  މެންބަރުން  ޤައުމީ  ޗުއްޓީަގއި  އުޅުނަސް  ިމސާލަކަށް  ޗުއްޓީަގއި  ަމސައްކަތެއްަގއި  ބޮޑު  މީ 

ހުރި   ދެވެން  ނެީގމަ  މޮނިޓަރިންގ  ދީެގން  ވަުގތު  އަޅުަގނޑުެމން  ޓަކައި  ބެލުމަށް  ަމއްސަލަެއއް  ބޮޑު  މިވަރު 

އް ކޮށްފި. ހަމަ ބޭފުޅުންނަށް ވަޑަިއެގންނެވުނީަމ ރަނަގޅުވާނެ. ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހުަގއި ެވސް އެތައް ދަތުރެ

ެއއީ.   ކަެމއް  ކުރި  ވަުގތެއްަގއި  އޮތް  ހުޅުވިފައި  ރަސްމީ  އެ  އެކަމަކު  ޖެއްސެވި.  ެވސް  ލިސްޓުަގއި  ވެސް،  ލާން 

އެހެންވީމާ، މިއަދު   އަޅުަގނޑުމެން ދިޔައީ.  ބޭފުޅުން ނުވެެގން  ބޭފުޅުން ނުެވެގން، ވަޑަިއެގންނެވޭނެ  އެކަމަކު ދާނެ 

ޙާލަތުަގއި ތި ނުރަނަގޅު ޮގތަށް ރިޕޯޓު ހަދާކަށް އަޅުަގނޑަށް ތާއީދު ނުކުރެވޭ ވާހަކަ.    އަދި ހާސްވެެގން ތެޅިެގން މި

 އެހެންވީމާ، މި ވާހަކަ ދަންނަަވއިލީ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޝަރީފް،   ސަލީމް،  ބޭނުންވާ.  ފުރުޞަތެއް  އެބަހުރިތޯ  ބޭފުޅަކު  އެހެން  މެންބަރު.  އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  އާދެ! 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް، އިބްރާހީމް ޝަރީފް.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް
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ހަ ޮގތެއް  ނިންމާ  ހަމަ  ނެތް.  އަޅުަގނޑު  ކަމެއް  ހަމަ  ވަކި  އަޅުަގނޑުެގ  އިނޭގތޯ.  ނެތް.  މައްސަލައެއް  އޯކޭ  މަ 

 ތިބޭފުޅުން، ިގނަ ބަޔަކު ތާއީދުކުރާ ޮގތަކަށް އަޅުަގނޑު ހަމަ އެޮގތަށް ރުހޭ ވާހަކަ ދަންނަަވން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މަތީަގއި މި ޙާލަތުަގއި. އަޅުަގނޑަށް ވެސް ބޮޑަށް  ދެ ހުށަހެޅުމެއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ އޮތީ އަޅުަގނޑުމެންެގ ކުރި

ބުރަވެވެނީ އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް އެންމެ ފަހުެގ ބައްދަލުވުުމަގއި ނިންމިފައި މި އޮތީ އަޅުަގނޑުމެން މި ތަންތަނަށް 

ެގންދަ  ކުރިއަށް  ރިޕޯޓު  މި  ދެނެަގނެފައޭ  ހާލަތު  ތަންތަނުެގ  ދެކި،  ލޮލުން  އަޅުަގނޑުމެން  ވަންޖެހޭނީ. ޒިޔާރަތްކޮށް، 

އެ  ވެސް  އަޙްމަދު  ޙަސަން  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ހުރީ.  މި  ނައިސްެގން  އަޅުަގނޑުެމންނަށް  ހާލަތު  އެ  ދެން 

ވިދާޅުވަނީ ައޅުަގނޑު ވެސް ދެކޭޮގތުަގއި ވަރަށް ރަނަގޅު ާވހަކަފުޅެއް. އަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ މިފަދަ ޤައުމީ ނާޒުކު 

ން ނިންމާ ރިޕޯޓެއް ފުރިހަމަ ރިޕޯޓަކަށް ވެސް ވާން. ެއހެންވީމާ، އެހެން ބޭފުޅަކު ބޮޑު މައްސަލަެއއްަގއި އަޅުަގނޑުމެ

 އެބަހުރިތޯ، އަދިވެސް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތެއް އޮތްތޯ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް، ސައްލޭ.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް

ލައް ލައްބަ  އިއްޒަތްތެރި  އާދެ!  ހުރިހާ  ވަރަށް ޝައުޤުވެރިކަާމއެކު  އިނީ  މި  އަޑުއަހަން  ހަމަ  ވެސް  އަޅުަގނޑު  ބަ. 

 މެންބަރުން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޮގތެްއ   މިކަމުަގިއ  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޚިޔާލުފުޅުން  ތަނަވަސް  ތި  ސައްލޭެގ  އެދެން  ހަމަ  ައޅުަގނޑު  އާދެ! 

އިއްޒަ ނޫނީ  ފަސޭހަވާނެހެން ނިންމާލަން  ވަރަށް  އިއްތިފާޤުވެިވއްޖެްއޔާ  އެއްޮގތަކަށް  އެންމެންނަށް  މެންބަރުން  ތްތެރި 

 އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ. އެހެންވީމާ، ހަމަ ދަންނަވައިލީ. އާދެ! ިވދާޅުވޭ.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް

ރަ ަވރަށް  ހަމަ  ދައްކަވަނީ  އެ  ވަރަށް  މީަގއި  ހަމަ  ވެސް  ލިޔުުމަގއި  އެ  ބޭފުޅުން ވެސް.  ހުރިހާ  ވާހަކަފުޅު  ނަގޅު 

  1000މުހިންމު ސަބަބުތަކެއް އެބަ ދައްކަވާ. އެ ދިޔައިމަ ފެންނަ މަންޒަރުތައް ނުދަންޏަކާ ނުފެންނާނެ. މަންޒަރަކީ  

ލިބޭ ދިޔައިމަ. ދެން އެކަމަކު ދެވޭ ނީ ކޮންއިރަކުންތޯ ބަލަން މި ލަފުޒޭ ވެސް މީހުން ބުނޭ. އެހާ ިގނަ މަޢުލޫމާތު 
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އިންތިޒާރުަގއި ތިބެންޖެހޭނެ ދުވަހެއް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ނޭނޭގ ކަންބޮޑުވުން ވެސް އެބައޮތް. ދެން އެކަމަކު މިހާރު 

ކަމަށް.   ނުނަާގނެ  މިކަމަށް  ދުވަހެއް  ދިޔަހާ  މި  ުއއްމީދުކުރަމާތޯ  ބަލާއިރުަގއި  ޮގތަށް  ތިރިވަމުންދާ  އަދަދުތައް 

ސް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން ދެވެންޏާ ޮގސްެގން ިމ މަސައްކަތްކުރަން. އެހެންވީާމ، ެއކަމަކު ޭއަގއި ެވސް  އަޅުަގނޑު ވެ

ކުރިން  ބަންދުވުމުެގ  މި  ދަންނަވާނީ.  ކީކޭތޯ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އޮތް  ކުރިއަށް  ނޫން.  ދޫކޮށްލަްއވާކަށް  ހައްދެއްނެތި 

. އަޅުަގނޑު ވެސް ތާއީދުކުރަން ފުރަތަމަ ޕްރިއޯރިޓީ ދިއުން ދެވޭނެ މަެގއް ވެއްޖެއްޔާ ދާން އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ

 ކަމަށް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މިހާރު   އެތަނުެގ  އަޅުަގނޑުެމންނަށް  ނޫންތޯ  ލިޔުއްވަންވީ  ުގރޫޕުަގއި  ސާފުކޮށްލައްވާފައި  މިއަދު  ޚަލީލާ،  އާދެ! 

ފުރު ެއ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކިހާވަރަކަށްތޯ.  ހުރީ  އެދެން  ސްޓޭޓަސް  ވަރަށް  އަޅުަގނޑު  ލިބޭނެތޯ.  ޞަތު 

ވެސް   ދުވަހެއް  ވަކި  ޝެއަރކޮށްލަްއވާފަިއ  ުގރޫޕުަގއި  ބައްލަވާލަްއވާފައި  ބައްލަވާލަދިނުމަށް.  ސެކްރެޓަރިއޭޓުން 

ހުއްދަތަްއ   ވެސް  އެކޮޅުން  ެއއްޮގތަށް  ަގއިޑްލައިނާ  ެއޗް.ޕީ.ޭއެގ  ވަންޏާ  ކަމަށް  ދެވޭ  އެތަނަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ެގން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދަތުރެއް އެރޭންޖްކުރަްއވަން އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ފެނޭ. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުަގނޑުމެން މި ލިބި

 ކޮމިޓީން މިޮގތަށް ފާސްކޮށްލަްއވާފައި އެޮގތަށް ކުރިއަށްދާނީ. އާދެ! ކޮން ބޭފުޅެއްތޯ.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙަސަން އަޙްމަދުއިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތަކަށް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! ޙަސަން ކުރިއަށް ެގންދަވާ.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙަސަން އަޙްމަދުއިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ަވުގތެްއަގއޭ. އުއްމީދެްއ ނެތް ދެވޭނެތޯ  އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން އުޅުނީ މިސާލަކަށް، މި އޮތީ ވަރަށް އެހެން ކަހަލަ  

ވެސް ނުވަތަ ނުދެވޭނެތޯ ވެސް އިނޭގތޯ. ެއ ހާލަތުަގިއ އޮތްއިރުަގއި މަޖިލިސް ބަންދުެވ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނުދެިވ  

އޮންނާނެ ކަމަށް  ުއއްމީދެއް  އޮންނަ  ބޮޑު  ކޮށްފައި ވަރަށް  ޕެޓިޝަނާމެދު ރައްޔިތުން  މި  ވަންޏާމު  ބަންދުވާ ކަމަށް 
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ެވސް.  އަ ޢާއިލާތަކާއި  އަދި  ބޭފުޅުންނާއި  އުޅޭ  ިއސްނަަގިއެގން  މިކަމުަގއި  މިހާހިސާބަށް ވެސް  ދެކެނީ  މި  ޅުަގނޑު 

މިހާރު މިކަމުަގއި ރޯދަމަހުއްސުރެ ފެށިެގން މަސައްކަތްކުރެވިފައި ހުއްޓިފައި މި އޮތީ. ދެން އެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި 

ލޭަގއި ހުރި މަރުކަޒާ ކަންނޭނެގ ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މިހާރު ލަފާކުރެވޭ. އޮތީ ދިއުމަށް މި އޮތީ ހިއްމަފުއްޓާއި، މާ

ހުށަހަޅަން  އަޅުަގނޑު  އެދެމޭ،  ައޅުަގނޑު  ޮއވެފައި  ހުއްޓިފައި  މައްސަލައިަގއި  ކޮިވޑުެގ  އެހިސާބުން  އެހެންވީމާ، 

ނުދެވި   އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ވަންޏާ  ކަމަށް  ބަންދުވާ  ބަންދުވުމުެގ،  ނިމުމުެގ،  ދިއުމުގެ  މަޖިލިސް  ހިސާބަށް  ބަންދާ 

 ކުރިން ކޮމިޓީން ކޮންމެވެސް ިއޢުލާނެއް ނަމަވެސް ނެރެލުން މި ކަންކަމާ ހެދި....

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ނޫސް ބަޔާނެއް އެހެންނޫންތޯ. ނޫސް ބަޔާނެއް.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙަސަން އަޙްމަދުއިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ވެސް ހާމަކޮށްދިނުމަކީ   ކޮމިޓީން  ރަްއޔިތުންނަށް  ސަބަބު  ލަސްެވެގންދާ  ެއ  ނުކުރެވި  މިސާލަކަށް،  މަސައްކަތް  އެ 

ެއއީ   ކަމެއް.  ކުރަންޖެހޭނެ  ދެކޭޮގތުަގއި  ސޯޝަލް    1އަޅުަގނޑު  އެހެންނަމަވެސް،  ދެން  ދަނީ.  މި  މަސްދުވަހަށް 

ކަހަލަ ވާހަކަތަކެއް އަތުވެދާނެތީވެ ޭއެގ ކުރިން  މީޑިއާަގއި ޕެޓިޝަން ލާފައި ވެއްޖެއޭ، އަދިވެސް ޚަބަރެއް ނުވެއޭ މި

މިކަން   ބޭފުޅުންނަށް  އެހެން  ދެން  ދަންނަވައިލީ.  އަޅުަގނޑު  ފެންނާތީވެ  އަޅުަގނޑަށް  ކަމުަގއި  މުހިންމުކަމެއް 

 ަގބޫލުކުރެވެންޏާ މިކަން ވާނީ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ިއތުރު ޚިޔާލުފުޅެއް އޮތިްއޔާ  ެއްއވެސް ޚިޔާލުފުޅެއް، އެހެން ބޭފުޅެްއެގ  ައދި އެްއޗެްއ،  އެހެން ބޭފުޅަކު އެބަހުރިތޯ 

ިގނަ  ނިންމައިލާނީ.  ޮގތެއް  އަޅުަގނޑުމެން  ބެހޭޮގތުން  މި އިޝޫާއ  އަހާލާފަިއ  ޯވޓަކަށް  ކޮމިޓީަގިއ  ހަމަ  އަޅުަގނޑު 

އަޅު ހަމަ  ފާހަަގކުރައްަވއިފި  އޮތް ބޭފުޅުން  ހުށަހަޅާފައި  ކުރިން  އެހެންވީމާ،  ދާންޖެހޭނެކަން.  އެތަނަށް  ަގނޑުމެން 

ވެރިންނާިއ   ެއޮގތުން  ނުވަތަ  މީޓިންގެއއް  ޒޫމް  ބޭނުންކުރާ  އަބަދުވެސް  އަޅުަގނޑުމެން  އެބައޮތް  ހުށަހެޅުމެއް 

ވެ ޤާސިމް  ޙުސައިން  އަދި  ހުށަހަޅުއްވައި  ޝިފާޢު  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ތާއީދުކުރަްއވާފަ.  ބައްދަލުކުރުން  ސް 

ޙުސައިން ޤާސިމް ހުށަހަޅުްއަވއި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝިފާޢު ތާއީދުކުރަްއވާފައި އޮތީ އެޮގތަށް ޒޫމް މީޓިންގއެއް  

ިއއްޒަތްތެރި   ތިބި  ދެން  އެހެންނަމަވެސް،  ކުރުމަށް.  ެއކަން  ވެސް  ފާހަަގކުރައްަވއިފި    3ބާއްަވއިެގން  ެމންބަރަކު 
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ދިއުންކަން ލޮލުން   އެތަނަށް  ވިޒިޓްކޮށް  ެއތަނަށް  ައޅުަގނޑުމެން  ކޮށްފައި  މަސައްކަތެއް  މިވަރުެގ  ބުއްދިވެރީ  ބޮޑަށް 

އިތުރަށް  ހުށަހެޅުން  ހުށަހެޅުއްވި  ކުރިން  އެހެންވީމާ،  ރަނަގޅީ.  ނިންމުންކަން  ކަންތައްތައް  ހިފާފައި  އަތުން  ދެކި 

ކިހިނެއްތޯ  ެގންދަން  ކުރިއަށް  އެއްޮގތަށް  ހުށަހެޅުމާ  އަޅުަގނޑު ؟ ވާނީ  ފަހުެގ  ޝިފާޢުއަށް  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި 

 ފުރުޞަތު އަރުވަން. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝިފާޢު، ޝިފާޢު. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު

 ؟ މުޤައްރިރު އަޑު ލިބޭތޯ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ލިބޭ.އާދެ! އާދެ! ލިބޭ 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު

މުޤައްރިރު، ައޅުަގނޑު ވެސް ަގބޫލުކުރަން ދެން އަސްލުަގިއ ކަންކުރާއިރު ވީހާެވސް ރަނަގޅަށް ކުރެވޭތޯ ބެލުން އެީއ  

ހެންވީާމ، ިގނަ ބޭފުޅުންެގ ޚިޔާލާިއ  އެްއޮގތަކީ. އަނެްއޮގތުން ހަމަ ލަސްވާތީ އެ ކޮންސަރން ެވސް އެބަހުރި. ދެން އެ

 ވިސްނުން މި ހުރިޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަދިވެސް... 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ފުރުޞަތު އޮތްތޯ ބެލުން އެހެންނޫންތޯ.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު

 އިނޭގތޯ.   ނަާގނަންެގ ހުށަހެޅުން ައޅުަގނޑު  އަޅުަގނޑު .އަޅުަގނޑަށް ފެންނަ މަށްދެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރު

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! ޤާސިމް އެްއޗެކޭ ވިދާޅުވާން ބޭނުންފުޅުވާހެން ހީވަނީ. 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:  ޙުސައިން ޤާސިމް ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު
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ކިއި އެްއޗެހި  އަބަދުވެސް  ިގނަ  އެހެންތޯ.  ފާހަަގކުރެވުނީ  ެވސް  އަޅުަގނޑަށް  މުޤައްރިރު  އާދެ!  ދެއްތޯ.  ދާނެތާ 

ބޭފުޅުންެގ ވާހަކަފުޅުން ހަމަ ދާންށޭ ޖެހޭނީ. ޮގއްސަޭއ، ޮގސް ބަލައި ކަންތައްތައް ކޮށްެގންނޭ ރަނަގޅު މަޢުލޫމާތެއް 

ވެސް، ައޅުަގނޑު ހަމަ ހިތަށްއަރަނީ މި ހޯދެނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް ވެސް ތާއީދުކުރެވެނީ އެޮގތަށް. އެހެންނަމަ

އަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތް ހުްއޓާލައިެގން އަދި ތިބޭނެ ކަމެްއ ނެތޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ އޮންލައިންކޮށް 

ނަމަވެސް މީޓިންގެއއް ފުރަތަމަ ބާއްވަންީވއޭ އެ ބޭފުޅުންނާއެކު. އޭރުން އެތަނުެގ މި ވަުގތުެގ ކޮވިޑުެގ ހާލަތު ވެސް  

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނޭގނެ. ދެން ހުރި ކަންތައްތަްއ ވެސް އެނޭގނެ. ދެން އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ 

އެހިސާބުން  ފުރިހަމަކޮށްލީމާ  ރިޕޯޓު  ދެން  ޒިޔާރަތްކޮށްފައި  ހިންމަފުއްޓަށް  ފުރުޞަތެއްަގއި  ލިބޭ  ައވަހަކަށް  އެންމެ 

 ވީމާ، އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން އެޮގތަށް އެކަން ކުރަން. ރަނަގޅުވާނެހެން ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ. އެހެން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ބޭފުޅުން   އެ  ދަންނަވައިފިން  ސެކްރެޓޭރިއެޓުަގއި  އަޅުަގނޑު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  މިހާރު 

އެތަނަށް   ެއއްޮގތަށް  ަގއިޑްލައިނާ  އެޗް.ޕީ.ޭއެގ  އަޅުަގނޑުމެން  ކޮބައިތޯ.  ހާލަތަކީ  ތަނުެގ  އެ  މިހާރު  ބައްލަވާށޭ 

ހާލަތުން އެ ސެންޓަރުެގ ބޭފުޅުން ސަލާމަތްވެފައި ތިބީ  އަރާފޭބުމުެގ ހުއްދަެއއް ލިބޭނަމަ އެ ބޭފުޅުން އެ  ކޮވިޑުެގ 

ކަމަށް ވާނަމަ، ސީދާ އަރައިެގންދާ ޮގތަށް އެ ތަނާ ބައްދަލުކޮށްފައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފޭބޭނެ ފުރުޞަތެއް ނުވަތަ 

އެހެންވީމާ، ިއްއޒަތްތެރި   ހުއްދައެއް ލިބޭ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެ ޮގތް ކަންނޭނެގ ފުރަތަމަ ބަލަންވީ.

މި  އެއްބަސްވެފައި  ބޭފުޅުން  ިގނަ  އިޙްތިރާމްކުރަން.  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ވެސް  ޚިޔާލުފުޅަށް  ފާޅުކުރެއްވި  ތި  މެންބަރު 

ހުށަހެޅުއްވި   އެ  ޙަސަން  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  އިޢުތިރާޟްނުކުރާނަމަ  ބޭފުޅަކު  އެހެން  ވަނީ، 

ެއއް  އެތަނަށް ހުށަހެޅުއްވުމާ  ދަންނަވާހެން  މި  ނެތިއްޔާ.  ޚިޔާލުފުޅެއް  އިތުރު  ަގސްތުކުރަނީ  ކުރިއަށްދާން  ޮގތަށް 

ެއ   ައޅުަގނޑުމެން  އަދި  ސުވާލުކުރެިވ،  ބޭފުޅުންނާ  އެ  ވިޒިޓްކޮށް  އެތަނަށް  ވަންޏާ  ކަމަށް  އޮތް  ވިޒިޓްކުރެވެން 

މަ  ުމހިންމު  ވަރަށް  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  މަޢުލޫމާތުތައް،  ޖަލުެގ، ހޯދަންޖެހޭ  ހިންމަފުށީ  އެބަހުރި  ޢުލޫމާތުތަކެއް 

އެހެންވީމާ،   ކުރަންޖެހޭ.  ބޭފުޅުންނާއި  އެ  އަޅުަގނޑުމެން  ކަންތައްތަކުަގއި  ސެންޓަރުެގ  ރިހިބިލިޓޭޝަން  ހިންމަފުށީ 

 ؟އެޮގތަށް އަޅުަގނޑު ނިންމާނަން. ޙުސައިން ރަނަގޅުތޯ

 

  ވުން: ވާހަކަދެްއކެ ޙުސައިން ޤާސިމް ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު

 ރަނަގޅު. ރަނަގޅު އިނޭގތޯ ުމޤައްރިރު. 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އާދެ! ދެން އެބައި އަޅުަގނޑު ދޫކޮށްލީ އިނޭގތޯ. ސެކްރެޓަރިއޭޓުން މިދެންނެވި ކަންކަމަށް ބައްލަވާލަދެްއވުން އެދެން.  

 ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ުގޅުއްވާފަިއ އަދި ބައްލަވާފައި ައޅުަގނޑުމެން ުގރޫޕުަގއި ެއކަން ޝެއަރކޮށްލައްވާ އަދި

އަޅުަގނޑު   ތެރޭަގއި  އެދެން. ދެން މިއަދު އޮތް އެހެނިހެން ކަންތަކުެގ  ވާހަކަ ދަންނަަވއިލަން އަޅުަގނޑު  ވެސް އެ 

ތި    ހަމަ ހިތަށްއެރީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ މުހިންމު ޕެޓިޝަނެއް އެބައޮތޭ މިކަމުެގ ތެރެއިން އަިއއްސަ. އެހެންވީމާ،

ޮގތެއް ނިންަމވާލަން މި އޮތީ. ބޮޑަށް މި އޮތީ މި ޕެޓިޝަނުަގއި އެ   ބޭފުޅުންނާ މަޝްވަރާކޮށްލާފަިއ މިއަށް ވެސް 

ބޭފުޅުން އަމާޒު ހިފާފައި މި އޮތީ އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޖެންސީތަކެއް އުފައްދަވާފައި އެ ެއޖެންސީތައް ހުންނެވިއިރުަގއި  

ިގ އޮފީސްތަކަކުން،  ިގނަ  ެގންނަ  ސަރުކާރުެގ  ަވޒީފާއަށް  ެގންނަ  ިމ  ެއސް.އޯ.އީތަކުން  ިގނަ  ކުންފުނިތަކުން،  ނަ 

ެގންނަ  މި  ވެސް  ފަރާތުން  ޭގސްެގ  މޯލްޑިވް  ެއސް.ޓީ.އޯ،  ެއމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ،  ޚާއްޞަކޮށް  ފަރާތްތަކުން، 

ކަހަލަ ެއއްވެސް  ފަރާތްތަކަށް  އެ  ެގނައުުމަގިއ  މީހުން  ަމސައްކަތު  ނުވަތަ  ެއ  އެމްޕްލޯޔަރސްތަްއ  ރާއްޖޭެގ  ިއެގ 

އެކަމުެގ   ޢަމަލުކުރަމުންދާތީ  އެޮގތަށް  ވެސް  ސަރުކާރުން  ރިޢާޔަތްނުކޮށް  އެއަށް  އޮތްއިރުަގއި  ަގިއޑްލައިނެއް 

މުވަްއޒަފުން  ދެންނެވި  ިމ  ެގންނަވާ  ވެސް  މިނިސްޓްރީތަކުން  ބައެއް  ސަރުކާރުެގ  އަދި  ކަންބޮޑުވުންތައް. 

ންނަވާހެން އެ ބޭފުޅުންނާ ނުލައި ވެސް މިކަން ކުރަން. އެހެންނަމަވެސް،  ެގންނެވުމުަގއި ާގނޫނު އެބަ ތަންދޭ މި ދަ

އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޖެންސީެއއް އުފެއްދުމަކީ އަޅުަގނޑަށް ހީަވނީ މީަގއި އެ ބޭފުޅުންެގ ކަންބޮޑުވުން ައއިްއސަ މި އޮތީ 

ކަންކަން ކުރުމަށް ބޮޑަށް މި އޮތީ. އެ މީހުންނަށް ވެސް ރިޢާޔަތްކޮށް އެ މީހުންނާ ވެސް މަޝްަވރާކުރެިވެގން މިފަދަ  

ާގތްަގނޑަކަށް   އެބައޮތް  ޕެޓިޝަންަގއި  މި  އާންމުޮގތެއްަގއި  ފާހަަގކޮށްފަ.   10ދެން  ބޭފުޅުން  އެ  ކޮންސަރނެއް 

ފެނިފައިވާނެ.   ވެސް  ޕެޓިޝަން  މި  މިހާރު  މެންބަރުންނަށް  އިއްޒަތްތެރި  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  މީަގއި  އެހެންވީމާ، 

ހިމަ އިބްރާހީމް  ޕެޓިޝަންަގއި  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދެން  ހަމަވޭ.  މީަގއި  ހަމަތައް  އުސޫލުތަކާިއ،  ހުރިހާ  ނަންޖެހޭ 

މިކަމަށް   އެހެންވީމާ،  މެންބަރު.  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މެދު  މާފަންނު  ސްޕޮންސަރކުރަްއވާފައި  އޮތީ  މި  ރަޝީދު 

ފަރާތްތަކަށް އަޅުަގނޑުމެން މިކަމުަގިއ ކުރިއަށްދާނެ   ކިހިނެއްތޯ ައޅުަގނޑުމެން ކުރިއަށްދާނީ. ސަރުކާރުެގ ކަމާ ބެހޭ

ޮގތެއް އަންަގިއެގން ކުރިއަށް ދިއުންތޯ ރަނަގޅީ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުަގނޑު ހަމަ ފުރުޞަތު ހުޅުވައިލަން  

 މި ޕެޓިޝަނާއި ބެހޭޮގތުން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ ޚިޔާލުފުޅެއް އޮތިއްޔާ.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން އަޙްމަދު 
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 ފުރުޞަތަކަށް އެދެން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން އަޙްމަދު. ކުރިއަށް ެގންދަވާ.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން އަޙްމަދު 

ތި ޕެޓިޝަނާއި ބެހޭ ޮގތުން ތިޔަކީ ވެސް އާދައިެގ ކަެމއް ނޫން އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. ތިވެސް ހަމަ މުޅި ޤައުމަށް  

ައޅު އޮތީ.  ތި  ައއިއްސަ  ޕެޓިޝަނެއް  ކަމެްއެގ  ކަހަލަ  މުސީބާތެއް  ބޮޑު  އޮތް  ހަމަ ދިމާވެފައި  ފެންނަނީ  ަގނޑަށް 

ވާހަކަދެްއކިެގން  ެއްއ މޭޒަކުން  ދިމާެވ  ތަނަކުން  ެއއް  ުވޒާރާތަކާއި ވެސް  ހުޅުވިެގން  ތަންތަނުެގ، ސަރުކާރު ވެސް 

ކަންނޭނެގ ތިއަށް ވެސް ޙަްއލެއް އަންނާނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން މި މަޖިލިސް ބަންދުވެ ދެން ފެށޭ 

 ކުރިައށް ެގންދިއުމަށް. ޝުކުރިްއޔާ.   ދައުރުަގއި ތި ޕެޓިޝަން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ހުށަހެޅިފައި މި   ހުށަހެޅުމެއް  މެންބަރަކު  މެންބަރަކު، އިްއޒަތްތެރި  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ޙަސަން. އެހެން އިއްޒަތްތެރި 

ފަރާތްތަ ުގޅުންހުރި  މިކަމާ  ހުޅުިވ،  ސަރުކާރު  ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވަނީ  ޙަސަން  ިމ  ވަނީ.  ބައްދަލުކޮށް  ކާއި 

ކޮންމެވެސް  އެބަޖެހޭ  ތާއީދުކުރަްއަވން  މިއަށް  އެހެންވީމާ،  ކަމަށް.  ފެންނަ  ދިުއމަށް  ކުރިއަށް  މައްސަލަިއަގއި 

 ؟ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު. ތާއީދުކުރަްއވާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު އެބަ އިންނެވިތޯ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޝިފާޢުއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު 

 މުޤައްރިރު އަޅުަގނޑު ޝިފާޢު އިނޭގތޯ. 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! ޝިފާޢު. ކުރިއަށް ެގންދަވާ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޝިފާޢުއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު 
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ކޮމިޓީެގ ނުކުރެވޭ  ތާއީދެއް  ެއއްޮގތަކަށް ވެސް  މުޤައްރިރު  ހަމަ  ބޮޑަށް    އަޅުަގނޑު  އެހާ  ަމސައްކަތްތައް  މަޖިލީހުެގ 

ކުރިއަށް   ބަލައި  ޮގތްތަކެއް  ެގންދެވޭނެ  ކުރިއަށް  ކަންކަން  މި  ތެރޭަގއި  ކޮވިޑުެގ  ައޅުވާފަ.  ކޮވިޑާ  ފަސްކުރާކަށް 

 ެގންދިއުން ހަމަ އަޅުަގނޑަށް، އެންމެ ރަނަގޅު ޮގތަކަށްވާނީ.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން އަޙްމަދު 

 އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު އަޅުަގނޑު އެދެން.. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟ކީކޭތޯ ޙަސަން، ޙަސަން ވިދާޅުވީ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން އަޙްމަދު 

ާއއި ހިސާބަށް މަޖިލިސް ބަންދުވެއޭ. ތިޔަ ޕެޓިޝަނަށް ވެސް ހަމަ ނަާގނެ    8އަޅުަގނޑު މި ދެންނެވީ މިއަންނަ މަހު  

ލިސް ބަންދުވާން ދެން މި  ފުދޭވަރެްއެގ ވަުގތު. ެއއް ދުަވހަކުން، އެހެންވީމާ އަޅުަގނޑު މިހެން މި ދަންނަވަނީ. މަޖި 

ތަންތަނުަގިއ   ކުރެވޭނެ.  ނުެވސް  ކޮމިޓީއަކުން  ކަމެއް  ހުރިހާ  އޮތް  ކުރަން  ތެރޭަގއި  ހަފުތާ  އެ  ހަފުތާއެކޭ.  އޮތީ 

ެއ   މީހުންނަކަށް  އެ  އެދިެގންނެއް  ދެން  ޭގަގއި.  ތިބެނީ  އެ  ވެރިން  އޮފީސްތަކުެގ  ބަންދުކޮށްފަ.  އޮތީ  އޮފީސްތައް 

 ނުެގނެވޭނެ. މިވަރުެގ ކަންކަމުެގ ވާހަކަ ައޅުަގނޑުމެން މި ދައްކަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު  މަޢުލޫމާތެއް އޮފީހަކުން

ބާލަިއެގން   ަގމީސް  ފަސޭހަ  ވަރަށް  ބާްއވާލަިއެގން  މީޓިންގެއއް  ޒޫމް  ދެންނެވީ.  ިމ  ެއޮގތަށް  ދެންނެވީ،  މި 

ން މި އުޅެނީއެއް. ރަނަގޅު އެްއޗެއް ރަނަގޅު ސޯޓުބުރިއެއް ލަިއެގން ތިބެ ވާހަކަދައްކާލެވިދާނެ. އެކަން ކުރާކަށް ނޫ

 ޮގތުަގއި ނިންމޭތޯ އަޅުަގނޑުެމން ވިސްނުން ބަހައްޓަންވީ ައޅުަގނޑު ދެކޭޮގތުގައި. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މިހާރު އެބަހުރިތޯ  މެންބަރަކު  އިއްޒަތްތެރި  އެހެން  މެންބަރު.  އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިްއޔާ  ޙަސަން  ؟ އާދެ!  މިހާރު 

އަޙްމަދު، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން އަޙްމަދު ހުށަހަޅުްއވާފައި ިމ ވަނީ އަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތް ޙަޤީޤަތުަގިއ  

އަންނަ  މި  ތައްޔާރުވެ  އަޅުަގނޑުމެން  ދަންނަވާހެން  ިމ  ފެށުމުަގއި  ެއހެންނަމަވެސް،  ފަށަންވީއޭ.  މިހާރުއްސުރެ 

މަޖިލިސް ހުޅުވި  އޮފީސްތައް  އަދި  ކުރަން    މަޖިލީހުެގ  ކަންކަން  މި  ކުރިއަށް  އެންމެ  ދުވަސްކޮޅުަގއި  ހުޅުވިެގންދާ 

 އަޅުަގނޑުމެން ތައްޔާރުވާންީވޭއ މައިަގނޑު ޮގތެްއަގއި އެހެންނޫންތޯ ޙަސަން. 
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  ވާހަކަދެްއކެވުން: ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ޤާސިމް 

 އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! ކުރިއަށް ެގންދަވާ. 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ޤާސިމް 

މި އޮތީ   އިނޭގތޯ.    62މި އެމްޕްލޯއިމަންޓުެގ އެޖެންސީތަކުން  ޕެޓިޝަންަގިއ ސޮއިކުރަްއވާފައި  މި  އެޖެންސީއަކުން 

ވާހަކަ  ދެއްކި  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ކުރިން  ދެއްތޯ  ނުޖެހޭ  މިކަން އަޅުަގނޑުމެން  ބީދައިން  ވާހަކަިއެގ  އެން.ޑީ.އޭެގ   ،

ެއ   ދާކަށެއް ނޫނިްއޔާމު  ެއޖެންސީތަކަކަށް އަޅުަގނޑުމެން  ހުރިހާ  މި ދެންނެވީ ކޮންމެހެން ނުޖެހެއޭ އެ  ކުރާކަށެއް. 

އެމްޕްލޯއިމަންޓް   މި  މިހާރު  ކުރާކަށެއް  މިކަން  ކޮންެމހެން  ވެސް  ބައްދަލުކުރާކަށް  ތަނަކުން  އެއް  ބޭފުޅުންނާ 

ެއ  އެޖެ އަޙުމަދު  ޙަސަން  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކަންތަކުަގއި.  ޕެޓިޝަންެގ  ންސީތަކުެގ 

ބޭފުޅުންނާ   އެ  ބާއްަވއިެގން  މީޓިންގ  މިޮގތަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ނޫނިއްޔާމު  ީމޓިންގ  ޒޫމުން  ހަމަ  ވިދާޅުވިހެން 

ބައި މި  ބަޔަކާ،  ކޮންމެވެސް  ތެރެއިން  މީެގ  އެބައޮތް  ދުވާލަކު  ދެންނެީވ   62ވަރު  އަޅުަގނޑު  ޕާޓީއަކުންނޭ 

ެއއަށްވުރެ  ނޫން،  ބައެއް  ދުވާލަކު  މީެގތެރެއިން  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެހެންެވްއޖެއްޔާމު  އޮތީ.  ސޮއިކޮށްފައި 

ސަރުކާރު ުގޅޭ  މިއާ  އަދި  ބައްދަލުކޮށް  ބޭފުޅުންނާއި  އެ  މަސައްކަތްކޮށްެގން  މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ެގ  ިގނަކޮށް 

މުއައްސަސާތަކާއި ެވސް ބައްދަލުކުރެވޭނީ މިހާރު، މިހާރު މިކަން ކުރާ ކަމަށް ވަންޏާމު އަޅުަގނޑުމެން އޮންލައިންކޮށް  

ޮގސް   ދެން  ބަހައްޓަންވީ  ވެސް  މަސަްއކަތް  މި  ބާްއވަންވީ.  ހަމަ  މި  އެހެންނޫނިއްޔާ  ކުރަންޖެހޭނީ.  މިކަން 

ނު މަުގމައްޗަށް  އެންމެން  ހުރިހާ  އެހެންނޫނިއްޔާމު ނޯމަލްވެެގން  ަވންދެން.  ކަމެއް  ހުރިހާ  މި  ުއޅެވޭ  ކުމެ 

ދެންނެވީ.   މި  މިހެން  އެހެންވެެގން  ދަންނަވަނީ.  މި  އަޅުަގނޑު  ނޫނޭ  ހާލަތެއް  ނުކުރެވޭނެ  މިކަން  އަޅުަގނޑުމެން 

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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ުގޅިެގން   ޕެޓިޝަނާއި  މި  އެބައޮތޭ.  ކަމެއް  ކުރެވިދާނެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ހާލަތުަގއި  މި  ދަންނަވަނީ  އަޅުަގނޑު 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކަމާ ުގޅުންހުރި ފަރާތްތަކުން އެ މަޢުލޫމާތުތައް އެްއކުރެވިދާނެ ނޫންތޯ. ލިޔެކިޔުމުން އެްއކޮށްފަިއ  

ންނަށް ސަރުކާރުެގ ކަމާ ުގޅުންހުރި ފަރާތްތަކާއި ބައްދަލުކޮށް މި ދެންނެވި ޙަސަން އެ ހުށަހެޅުއްވިހެން އަޅުަގނޑުމެ

ކޮމިޓީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ފަރާތްތަކާއި  އެ  ކޮބައިތޯ  ޙައްލަކީ  އޮތް  ކަންބޮޑުވުންތަކަށް  ިމވާ  ޕެޓިޝަންަގއި  މި 

ހުށަހެޅޭނެ   އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ސަރުކާރަށް  ނޫނީ  ޙައްލަކީ  ެގނެސްދެވޭނެ  އެކުލަވާލެވޭނެ މެދުވެރިކޮށް  ރިޕޯޓެއް 

ނޫންތޯއޭ އޭެގފަހުަގއި. މީަގއި ސޮއިކޮށްފައި އޮތް އެޖެންސީ، ހުރިހާ އެޖެންސީތަކެއް ޙަޤީޤަތުަގއި މިކަން އެނިގެގން 

ެގނެސްެގން   ެއޖެންސީތަކެއް  އަދަދެްއެގ  ކޮންމެވެސް  ކަނޑަެއޅޭ  ވެސް  މިތަނުން  އެހެންީވމާ،  އޮތީ ސޮއިކޮށްފަ.  މި 

މަޝްވަރާކުރެވިދާނެ. އެހެންވީމާ، ހަމަ ޚިޔާލު މި ހުރީ. އަޅުަގނޑުމެން މި ފުރުޞަތުަގއި އެކަން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  

ކުރެވިދާނެތާޭއ މި މަސަްއކަތް މިކަމާ ުގޅުންހުރި ފަރާތްތަކުެގ މި ދެންނެވި މި ޕެޓިޝަންަގއި މި ކަނޑަައޅާފައި އިން  

 ކިޔުމުން ހޯދިދާނެ ނޫންތޯ.  ޕޮއިންޓަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފަިއ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް ލިޔެ  10

 

 ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ޤާސިމް ވާހަކަދެްއކެވުން: 

 އެހެންނޫންތޯ އަޅުަގނޑު ވެސް މި ދަންނަވަނީ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ!

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން އަޙްމަދު 

އެއްޗެްއ.   ނުފެންނާނެ  އިތުރަކަށް  ދެން  ފެންނާނީ.  އެއްޗެްއ  އޮންނަ  ލިޔެފައި  ހޯދީމަ  ލިޔެކިޔުމުން  މުޤައްރިރު 

 ވުޒާރާތައް... 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މެން އޭެގ ިއތުރަށް ކުރިއަށް ެގންދެވިދާނެ ނޫންތޯއޭ. އާދެ! ވިދާޅުޭވ  އާދެ! ޙަސަން އެ ބައްދަލުކުރުންތައް އަޅުަގނޑު

 ވިދާޅުޭވ. ޙަސަން ކުރިއަށް ެގންދަވާ.
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  ވާހަކަދެއްކެވުން: އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން އަޙްމަދު 

ވަސް ހިނަގއްޖެތޯ. ދެން ކުއްލިައކަށް ލަސްވެެގން ތި ުއޅުއްވަނީ މިއޮށް އޮތްހާ ދުވަހު ކޮމިޓީެއއް ނުބާްއވާ ކިތައް ދު

 ދުވަހަށްވީމަތޯ އަޅުަގނޑުމެން ތެޅިަގނެެގން ތި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރަންވީ.   7ދުވަސް،   8ހަމަ މަޖިލިސް ބަންދުވާން 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑުމެން ދާން އަށްވުރެ ިގނަ ފަރާތްތައް އަޅުަގ  800ޙަސަން، މަޖިލިސް ކޮމިޓީެގ ބައްދަލުވުމެއް ނުބޭއްވި މި ދިޔައީ  

 އޮތް ހިންމަފުށިން ޕޮޒިޓިވްެވެގން އައީ އިނޭގތޯ. ައޅުަގނޑު ވެސް ދޭތެރެދޭތެރެއިން ބަލަމުން މި ދަނީ.. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން އަޙްމަދު 

 . މުޤައްރިރު ތި ވާހަކަދަްއކަން ހަމަ ކޮމިޓީއެއް ެވސް ބޭްއވޭނެތާ. ރޯދަމަހުންސުރެ..

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

އަޅުަގނޑު ބެލީ އެތަނަށް ޒިޔާރަތްކުރެވޭނެ ފުރުޞަތަކަށް. ެއ ފުރުޞަތެއް ހަމަ ނުލިބި މި ދިޔައީ. އެހެންވީމާ، ދެން 

އެހެންވީމާ، ދެން ބާްއވަންޖެހޭތާ ތި ބޭފުޅުންނަށް މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރަން.  އެއް  އަޅުަގނޑު ވީހާެވސް އަވަހަށް ކޮމިޓީ

އެ މައުޟޫޢު ައޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ ބާއްވަން. މިހާރު އެކަން އެ އޮތީ ނިމިފަ. ދެން މިހާރު މި އޮތް ޕެޓިޝަނާމެދު 

 އަޅުަގނޑުމެން ކުރިއަށް ެގންދަން. މިހާރު ޙަސަން އެކަނި ހުށަހަޅުއްވާފައި، ހުށަހެޅުްއވި... 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން އަޙްމަދު

މި ޕެޓިޝަނަކީ އާދައިެގ ޕެޓިޝަނެއް ނޫން. ތިއީ މުޅި ޤައުމަށް ދިމާވެފައި ހުރި ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުެގ ޕެޓިޝަން.  

 ދުއްވާލާފަދަ... ތިއީ އާދަިއެގ ޮގތްޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެން ވާހަކަައކުން

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

 އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތަކަށް ދަންނަވަން.. السالم عليكم

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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 އާދެ! އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް ައޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ދަންނަވަން.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

ވޯޓެއް ނަަގންވީނޫންތޯ ދެން. ޙަސަން އަޙްމަދު އެކަނި މި ކޮމިޓީ ހައިޖެކްކޮށްެގންނެްއ  ދެން އަޅުަގނޑުމެން މި ޚިޔާލު  

 އެހެންނަކުން ނުެގންުގޅެވޭނެ ނޫންތޯ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ނޫން ނޫން އެއްވެސް ބޭފުޅަކު މި ކޮމިޓީ ހައިޖެކްނުކުރޭ. 

 

  ދެއްކެވުން: ވާހަކަ އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން އަޙްމަދު

މި  އަޅުަގނޑު  ވާހަކަ.  ރަނަގޅު  އެއްކަލަ  ދެންނެވީ  މި  އަޅުަގނޑު  ނޫޅެން.  ހައްޔަރުކުރާކަށް  ކޮމިޓީ  އަޅުަގނޑު 

ނޫން   ޕެޓިޝަނެއް  ާއދައިެގ  ދައްކަނީ.  މި  ވާހަކަޭއ  ަމއްސަލަތަކުެގ  ބޮޑެތި  ހުރި  ދިމާވެފައި  ޤައުމުަގއި  ދެންނެވީ 

 ރުދާން އެދިފަެއއް ދަތުރު ނުޮގސްފަކާ.... އަިއއްސަ އޮތިއްޔަކީ. ައޅުަގނޑެއް ދަތު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޕެޓިޝަނައިެގން   މި  ހީވަނީ  ައޅުަގނޑަށް  ބަހައްޓަވާފަިއ  ކޮންސަރންތައް  ތި  ދެން،  މެންބަރުން  އިްއޒަތްތެރި 

ޙްމަދު ހުށަހަޅުއްވާފައި ިމ  ކުރިއަށްދާންވީހެން. އެންމެ ހުށަހެޅުމެއް މި ޕެޓިޝަނުަގއި މި އޮތީ ހުށަހެޅިފަ. ޙަސަން އަ

ކޮންމެވެސް   ބޮޑަށް.  ަވރަށް  އެދެން  އަޅުަގނޑު  ތާއީދުކޮށްދެވުން  އެއަށް  މެންބަރަކު  އިްއޒަތްތެރި  އަދި  އޮތީ. 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު އެއަށް ތާއީދުކޮށްލެްއވީމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ޕެޓިޝަނުގައި ކުރިއަށް ދެވިދާނެ. 

 

 ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިފާޢު ވާހަކަދެއްކެުވން:އިހަވަންދޫ 

 މުޤައްރިރު.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! ޝިފާޢު، އަޙްމަދު ޝިފާޢު ކުރިއަށް ެގންދަވާ. 
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 އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިފާޢު ވާހަކަދެއްކެުވން:

ހުށަހަޅަން މިއީ މުހިންމު ބޮޑު މައްސަލައެއް. އަދި ޤައުމުެގ އިޤްތިޞާދާ  މުޤައްރިރު އަޅުަގނޑު ހުށަހެޅުމެއް ޮގތަށް  

 ުގޅުންހުރި މައްސަލަައކަށްވާތީ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީއަށް ތި ޕެޓިޝަން ފޮނުވައިލަން ރަނަގޅަށް ދިރާސާއެއް ކުރަން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކޮމިޓީ  އަޅުަގނޑުމެން  ޝިފާޢު.  ނުފޮނުވެއޭ  ކޮމިޓީން  އެޮގތަކަށް  މި  ވަންޏާ  ކަމަށް  ހަމަވާ  ޝަރުތުތައް  އެ  ަގއި 

މުޤައްރިރުންނަށް  ކޮމިޓީތަކުެގ  މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ނުފޮނުވުމަށް  އެޮގތަށް  އިނޭގތޯ.  ޖެހެނީ  މި  ދިރާސާކުރަން 

ކުރިއަށް  މަސައްކަތް  އެ  ކޮމިޓީއަކުން  އެ  ހަމަވަންޏާ  ޝަރުތު  އެ  ައޅުަގނޑުމެންެގ  އަންަގވާފަިއވަނީ.    ރައީސް 

 ެގންދެވުމަށް.  

 

 އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިފާޢު ވާހަކަދެއްކެުވން:

މި   މަޖިލީހުަގއި  މައްސަލަ    3ދެން  ތި  ހަމަ  ެއބައޮތް  ވެސް  ކޮމިޓީއަށް  ިއޖުތިމާޢީ  ކަމެްއަގއި.  އެްއ  ކޮިމޓީއަކުން 

 ހުށަހަޅާފަ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވެސް   އަޅުަގނޑުމެން  އިއްޒަތްތެރި ދެން،  މިހާރު  ނޫންތޯ.  ރަނަގޅުވާނެ  ނިންމީމަ  އެހެން  ނިންމާނީ.  ރިޕޯޓެއް 

އެ   އަޅުަގނޑުމެން  މައްސަލައިަގއި  މި  ހުށަހަޅުއްވާފަިއވެއްޖެ  އަޙްމަދު  ޙަސަން  ހުށަހަޅުއްވާފައިެވްއޖެ،  މެންބަރަކު 

މާޢީ މައްސަލައެްއެގ ޮގތުަގއި ފާހަަގކޮށްފައި  ފަރާތްތަކާއި ބައްދަލުކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް. އަދި ބައްދަލުކޮށްެގން މި އިޖުތި

 އެ އޮތީ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކަންބޮޑުވާ... 

 

 އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިފާޢު ވާހަކަދެއްކެުވން:

ނޑުމެން މުޤައްރިރު އެހެންވީމަ، އަޅުަގނޑު އިތުރު ހުށަހެޅުމެއްެގ ޮގތުަގއި ހުށަހަޅަން މި ޕެޓިޝަނާއި ުގޅިެގން އަޅުަގ

މަޝްވަރާކޮށް ބައްދަލުކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތައް ކަނޑައަޅަިއ، ެއ ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކުރުމުެގ މަސައްކަތް ހަމަ މިހާރުން 

މިހާރަށް ވެސް ކުރިއަށް ެގންދަން. ދެން، އެޮގތުން ހަމަ ައޅުަގނޑަށް ފެނޭ ިއކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީއާއި ދެން ތީަގިއ  
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މިނިސްޓްރީ ހެލްތު  ބުނޭ  މި އެބަ  ދެން  ފެނޭ.  ބައްދަލުކުރަން  މިނިސްޓްރީއާއި  ހެލްތު  ދެން  ވެސް.  ވާހަކަ  ެގ 

 އިމިްގރޭޝަނާ ެވސް ބައްދަލުކުރަން ފެނޭ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އާދެ! އެހެން އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރަކު. ޙަސަންެގ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދެްއ ނުލިބޭ. ޝިފާޢުެގ ހުށަހެޅުމަށް ވެސް އަދި 

 ތާއީދެއް ނުލިބޭ އިނޭގތޯ. 

 

 ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ހޯރަފުށި

 މިއީ އަޅުަގނޑު.. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ސަލީމް ކުރިއަށް ެގންދަވާ. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަލީމް.

 

 ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ހޯރަފުށި

ައޅުަގނޑު   ުގޅިެގން  ވާހަކަފުޅާ  ދެއްކެވި  އެ  ދެންމެ  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  އިހަވަންދޫ  މި  މިހާރު  އާދެ! 

އީ ސީރިޔަސް ކޮމިޓީއަކުން އެ ކަެމއް ކުރާ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުަގނޑަށް ހީަވނީ ހަމަ އެ  3ބޭނުންވޭ މިހާރު މަޖިލީހުެގ  

މައްސަލަެއއްހެން އިނޭގތޯ. ެއހެންވީމާ، މީަގއި އަޅުަގނޑުެމން ކުރިއަށްދާނެ ޮގތެއް ނިންމުމުެގ ކުރިން މި ކޮމިޓީެގ 

އަޅުަގނޑުމެންެގ ހަމަ  ؟ އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު އަނެްއ ދެ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރުންނާ ވާހަކަފުޅު ދަްއކަވާލެްއވުން ކީްއތޯ

ކޮމިޓީއަށް ޖަވާބުދާރީވާން ެވސް.    3ެވެގން މި ދަނީ. އަނެްއކޮޅުން ހަަމ އެއްބަޔަކު ތިބެނީ  ރިސޯސް ދެއްތޯ ވޭސްޓް 

ެއ   ނުކުރެވޭ.  ަގބޫލެއް  އަޅުަގނޑަކަށް  ކަމަށް  ދާންވާނެ  ކޯޑިނޭޓްނުވެ  ެއވަރަށް  ތެރޭަގއި  މަޖިލީހެއްެގ  އެއް  ދެން 

ޒިންމާ އަޅުަގނޑުެމން  ވަންޏާ  ކަމަށް  ވާހަކަފުޅެްއ  ރަނަގޅު  އަމިއްލައަށް ދެއްކެީވ  ަމޝްވަރާނުކޮށް  ނޫން  ދާރުޮގތެއް 

މުޤައްރިރުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާލަްއވާފައި މީަގިއ ޑުޕްލިކޭޓުނުވާ ޮގތަކަށް    3މިކަން ކުރިއަށް ެގންދިއުން. ެއހެންވީމަ،  

 ެގންދެވުން ައޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން އިނޭގތޯ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވަރަށް ރަނަގޅު ޚިޔާލުފުޅެއް. އެހެންވީމާ، އެްއވެސް ބޭފުޅަކު ހުށަހެޅުމެއް އެއްވެސް  އާދެ!  

 ހުށަހެޅުމަކަށް. އާދެ!

 

 އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިފާޢު ވާހަކަދެއްކެުވން:

ޒަތްތެރި މެންބަރު ސަލީމްެގ ހުށަހެޅުމަށް، އެ ، ިއއްމުޤައްރިރު އަޅުަގނޑު ެވސް ތާއީދުކުރަނީ ހަމަ އަޙްމަދު ސަލީމް

ޮގތަށް. އެހެންނަމަެވސް، މުޤައްރިރު ތި ވިދާޅުަވނީ މި އެއް ކޮމިޓީން އަނެްއ ކޮމި  ކެއް ނުކުރެވޭ  ޓީއަށް ޕާވިދާޅުިވ 

ނާއި، ވާހަކަ މަސަްއކަތް. އެހެންނަމަވެސް، ހަމަ ތީެގ ެއއްބައި ހެލްތު މިނިސްޓްރީން އެންމެ ފަހުން ެގނައި ނަރުހުން

ބޭނުންކޮށްެގން ެއޖެންސީތައް  ތި  ެގނައުމުަގއި  ލިބިފަ.   ޑޮކްޓަރުން  ހަމަ ތި ޝަކުވާ އެބައޮތް އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީއަށް 

ދެން، އަނެއްކާ ތިއީ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީއާ ވަރަށް ބޮޑަށް ރިލޭޓެޑް މަސައްކަތެއް. ައޅުަގނޑަށް ވެސް ފެނޭ ދެން މި  

 ސައްކަތެއް ކުރުުމެގ... ރިޕީޓުނުވާނެ ޮގތަކަށް ހަމަ ެއއް މަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މި  ބައްދަލުކޮށް  މުޤައްރިރާ  ކޮމިޓީެގ  ދެ  ތި  ައޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ  މެންބަރުން  ިއއްޒަތްތެރި  މި  އެހެންވީމާ، 

ދެން،  ފެންނަނީ.  ބޮޑަށް  ވެސް  އަޅުަގނޑަށް  ެގންދަން  ކުރިއަށް  ަމއްސަލަ  މި  ފަހުަގއި  ޭއެގ  މަޝްވަރާކޮށްލާފައި 

އެ ވެސް  ހުށަހެޅުމަކަށް  ހުށަހެޅުްއިވ  ބޭފުޅަކު  އެހެންނަމަވެސް،  އެހެން  ނުކުރަްއވާ.  ތާއީދެްއ  ބޭފުޅަކު  ްއވެސް 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސަލީމް އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަކީ އަޅުަގނޑު ެވސް ަގބޫލުކުރާ ޮގތުަގއި ހަމަ އެއް ތަނަކަށް 

ޅުަގނޑުމެންެގ  އަޅުަގނޑުމެން ެއއް ދިމާލަކަށް މި ހުރިހާ ރިޕޯޓެއް ވެސް މި ދާން މި ޖެހެނީ. އެހެންވީމާ، ހަމަ އަ

އެހެންވީމާ،   ފެނޭ.  ައޅުަގނޑަށް  ކަމަށް  ވިސްނިދާނެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޮގތަކަށް  ެއްއ  ވޭސްޓްނުކޮށް  އެނަރޖީ 

އަޅުަގނޑުމެން  މިއާމެދު  މަޝްވަރާކޮށް  މުޤައްރިރުންނާ  ކޮމިޓީތަކުެގ  އިއްޒަތްތެރި  މަޝްވަރާކުރުމަށް  މި  އަޅުަގނޑު 

ދަ ފަހުން  ޮގތެއް  ކުރިއަށްދާނެ  ކަެމްއ  ވެސް  އިތުރު  އެހެންވީމާ،  ބޭއްވީ.  މި  ޕެޓިޝަން  މި  ންނަވައިލަން 

އިތުރު   އަދި  ޚިޔާލުފުޅެއް  އަޅުަގނޑު  ނެތިްއޔާ  ކަމެއް  އިތުރު  މެންބަރުން  ިއްއޒަތްތެރި  ނެތް.  ފާހަަގކުރެވިފައެއް 

ބޭފުޅުންނަށް ފާހަަގކުރެޭވ ޚިޔާލުފުޅެއް އެހެން ކަމަކާ ުގޅޭޮގތުން ވެސް އެހެނިހެން ކަންތައްތަކުެގ ތެރެއިން ވެސް ތި  

ކަމެއް އޮތިއްޔާ ފުރުޞަތެއް ައރުވާފައި ައޅުަގނޑު ކޮމިޓީ ނިންމާލާނީ އިނޭގތޯ. އެހެން ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު އަދި  

ކޮމިޓީެގ އަޅުަގނޑުމެންެގ  ކަމަކާމެދު  އެްއވެސް  އެބައޮތްތޯ  ޚިޔާލުފުޅެއް  ކީކޭތޯ؟ އެހެން  ހީވޭ ؟ ޙަސަން  ޙަސަން 

 އުޅޭހެން.  އެްއޗެކޭ ބުނަން
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  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން އަޙްމަދު

 އަޅުަގނޑު ނޫޅެން ެއއްވެސް ެއއްޗެއް ދަންނަވާކަށް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ؟ އެހެންތޯ ބޮޑަށް  ވަރަށް  އިނޭގތޯ.  ނިންމައިލާނަން  މިހިސާބުން  ކޮމިޓީ  އަޅުަގނޑު    އެހެންވީމާ، 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ތި ދެއްވި އެއްބާރުލެއްވުމަށް. ޝުކުރިއްޔާ. ކޮމިޓީ ނިމުނީ މިހިސާބުން.
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