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 { ައްޙމަދު ސަލީމްދާިއރާގެ މެންބަރު  ހޯރަފުށީ ؛ ގެ މުޤަްއރިރުއިންނެވީ ކޮމިޓީ  }ރިޔާސަތުގަިއ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެޖެޕްރޮޓެކްޝަ  ންމަންޓްވަޔަރައެން... ޕްރޮޖެކްޓުގެން  ދެން  އީ.އައި.އޭގެ    ،ގެކޮންސަލްޓަންޓު  ންސީއަށާއި 

އުންސިލުގެ ވެރިންނަށާއި ދެން ޕްރޮޖެކްޓު  ކަ އްދޫ ކުރެއްވި ފަރާތަށާއި އަދި ހޯޑެއްކަތްގޮތުގައި މަސަ ގެ ކޮންސަލްޓަންޓެއް

މަސަ  ގޮތުން ގެ  މުންފީޛުކުރެއްވުތަ އެމް.ޓީ.ސީކުރެއްއްކަތްވަރަށް  ފަރާވި  އޭރުގަތު.ސީގެ  ކުރެއްވި  މަސައްކަތް  އި ން 

މިނިސްޓްރީނަބޭފުޅުން ހައުސިންގ  ދެން  ހަރަކާތްތެރި ށާއި  ގޮތުން  ޢަމަލީ  ތަންފީޛުކުރެއްވުމުގައި  އެކަން  ވި  ގައި 

.އޭގެ  މަކު އީ.ޕީޅުން. އަދި އެކަހުރިހާ ބޭފު  ދެންނެވިން  ނޑުމެޅުގަބެވި އަވަޑައިގެން އެބަ ތިއްށް  ބޭފުޅުންނަށް ކޮމިޓީއަ

ބައްދަންފަރާތު އަދި  އަޅު  ވަޑައިގެންފައެއްނުވޭ.  މިގަ ލުވުމަށް  ބަލަމުން  އަޅުގަނޑު އެހެންވީމާ،    .ދަނީ  ނޑުމެން 

ކުރިއަމިދެންނެވި   މެންބަރުމެދު  މާ އުގެންދިށްގޮތަށް  ޚިޔާންގައި  އިތުރު  ވަގެ  ކަމަށް  ނެތް  އަލެއް  މި  ނޑުޅުގަންޏާ   

ފުރުޞަތަހުށަ ކުރިއަށްގެންދާނަން.  ގޮތަށް  އެހެޅި  އަޅުގަނޑުވަޑަދި ށް  އާދެއިގަތުމަށް  ހުޅުވާލީ.  މި    7ފުރަތަމަ    !  

އަޅުމިނި ފުރުޞަތު  އަރު ޓުގެ  މި  މެގަނޑު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  މަޑަވެލި  ފިރުޝާނަށް.  ވަނީ  ޙުސައިން  ންބަރު 

ބޭނުގެންދަވާ.  ކުރިއަށް އަޅުގަނޑު  އެއަދި  ސާފުކޮށްލަން  ން  އެރު  އިނގޭތޯއްކަމެއް  ކުރިންފުރުޞަތު  .  ވުމުގެ 

ޤާނޫނުއަސާސީއަޅުގަނޑުމެ ބައްދަލުވުމަކީ  ކުރިއަށްގެންދާ  މި  މާ   99ގެ  ން  )ހ( ދައްދާގެވަނަ  މާއްދާގެ  އެ  ގައި  ށުން 

ފާ އަޅުގަނޑު  ގޮތުގެ މައްޗަށް ގެންދާ ބައްދަލުވުމެއް ކަން  ). އެ ބޭނުންވޭ  ހަގަކޮށްލަންބަޔާންކުރާ  ގައި  ހ(  މާއްދާގެ 

ރަ މީހަކަށްމެ  ކޮންމެ  މަޖިލީހު ށް  ލީހަޖިމަ  ގެއްޔިތުންމިބުނަނީ  އެ  ކޮމިޓީއަކަނުވަތަ  މަޖި  ހާޒިރުވެށް  ގެ  ލީހުން  އެ 

ގޮތެ ހެކިއްގެކަނޑައަޅާ  ދިނުމަށާމަތީން  ހުށަހެޅުމެ  އި ބަސް  ލިޔުމެއް  ކޮންމެ  ބޭނުންވާ  މަޖިލީހުން  އް  ރައްޔިތުންގެ 

މާއް މި  މީ ބަޔާއިދާގައެންގުން  ކޮންމެ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން  ކޮންމެ    ހަކާންވެގެންވާ ފަދައިން  ވާލަކަށްމެ  ސުކުރާ 

ފަހުގައި އަޅުގަނޑު  ކޮށްލުމަށްބަހުން ޖަވާބުދޭންވާނޭ. ދެން އެކަން ފާހަގައެމީހަކަށް އެނގިހުރެ އެންމެރަނގަޅަކަށް ތެދު

 . ވާދަ ންކުރިއަށްގެ ޝާންވާނަން. ފިރުއަރު ޞަތު ށް ފުރުޝާނަފިރު

 

 :އްކެވުންވާހަކަދެ  ފިރުޝާން ޙުސައިން  މެންބަރު  ދާއިރާގެ މަޑަވެލީ

މު މައްސަލައިގައި ޤަޝުކުރިއްޔާ  މި  އަޅުގަނޑު  ކޮ  އްރިރު. ދެން  މި  ސައަޅުގަނޑުމެން  އުފެއްދި  ކޮމިޓީން  މިޓީން  ބް 

ދަންނަ ފުރަތަމަ  ކަންކަން  ބައްދަލުއި ވަފާހަގަކޮށްލެވުނު  ކުރީގެ  އެގޮތުން  އަޅުގަނޑު  ގަ މުވުލާނަން.  ވެސް  އި 

އެހެންނަމަވެސް،  ވާފައިލާއިދަންނަވަ ހައުސިންގ ބައްދަލުވުމު  މި ނީ.  އަދި  ކައުންސިލު  ހޯޑެއްދޫ  މިނިސްޓްރީގެ    ގައި 

ތިއްބެވުމާ އަޅުގަނ  ބޭފުޅުން  ތަކުރާރުކޮށްލާނަން.  އިތުރަށް  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ފާހަގަކުރެވުނު  އެއްކޮށް  ޑުމެންނަށް 

މަޝްރޫޢު  މި  ދީފައިއުކުރިއަށްގެންދި  ކަންކަމަކީ  ހުއްދަ  އީމަށް  ކޮންސަލްޓަވަނީ  މަންޑުކޮށްފައިވާ  ކޮރެންޓު  .އައި.އޭ 

ތަ ޝަރުންކަންކަން  ގެންގޮސްފައި   ވީކޮށްފައި ޠުފީޛުކުރުމަށް  މަޝްރޫޢު  ވީނަމަވެސް،  އީކަމުގައި  ގެ  .އައި.އޭވަނީ 



  

ދެން  ނޫންކަން  އެއްގޮތަކަށް  ންޑޭޝަނާމަރެކޮ އިނގޭތޯ.  ހައެއްކަމަކަށް  އީއިދާފަ  ނަންބަރު  .އައި.އޭވާ  ގާނޫނު  އަކީ 

ދެމެހެއްކާތެރިރައް ތިމާވެށި    ހިރާއްޖޭގެ ދިވެ)،  93/4 ގާނޫނުކޮށް  ބެހޭ  މިންވަރު  އްޓަތިމާވެ  ( ޓުމާ  އަސަރުފޯރާނެ  ށް 

ރިޕޯ ބަޔާންކޮށްފަބަޔާންކޮށްދޭ  ކަމުގައި  ހަދަންޖެހޭ  ނަމަކަށް ވާއިޓެއް  ކަމަށް  ތީވެ،  ރިޕޯޓެއް  ހަދާފައިވާ   

ފާހަމެންގަނޑުއަޅު އެއާނަށް  ހަމަ  ދެން  ރިއިއެއް ގަކުރެވުނު.  އެ  ރައްޕޯޓުގަކޮށް  ކަންބޮޑުވުންއި  ،  ތައްޔިތުންގެ 

ބަލާނުލަ ކަންބޮ އެއަށް  ހުއްޓަސް  ކުރިއަށްގެން  އިޑުވުންތައް  މި    ވާކަންގޮސްފައިމަޝްރޫޢު  ދެން  ފާހަގަކުރެވުނު. 

ސަބަބުން  މަޝް ބޮޑެރޫޢުގެ  ގެއްލުންތަވެތިމާ  ގެ ރަށު  2އެ    ،ތިތިމާވެއްޓަށް  ބޮޑެތި  ކުރިމަތިވެފައި އްޓަށް    ވާކަން ކެއް 

ވޭ.  އި ންނަށް ފާހަގަކުރެވިފަކޮށް އަޅުގަނޑުމެސްށް ބޭލޫމާތަލުން ލިބިފައިވާ މަޢުދެ ރަށުގެ ކައުންސި   ން، އެކައުންސިލު

މިނި ހައުސިންގ  މަސްޓްރީދެން  މި  ކުރިއަށްގެންދިޝްރޫޢު ން  އިހުމާލުވެފައި އު  ކޮމިޓީއަށް ވާކަމުގައި    ން 

އީހަދާފަ  ގޮތުން މުގެ  އު ކުރިއަށްގެންދިވިފައިވޭ. މި މަޝްރޫޢު ފާހަގަކުރެ  އެއްގޮތަކަށް ޞަޤްގެ މަ.އައި.އޭއިވާ  ވެސް    ދު 

އަސިލުޙާ ގަވާ ނުވާކަން  ގެންގޮސްފައި   އިދާދި  ކުރިއަށް  މަޝްރޫޢު  މި  އަޅުގަނޑުމެންޚިލާފަށް  ކަމަށް  ނަށް ވާ 

މަޤަބޫލުކު މި  ދެން  އެޢުލޫމާރެވުނު.  ކޮމިޓީވަޔަރަންމަންތުތަކަކީ  ކޮމިޓީގެ  ންޓު  ސަބް  ހަމަ  މެން  ތިންގެ  ބަރުން 

.ސީ .ސީނިސްޓްރީ އަދި އެމް.ޓީއިތުރަށް ޕްލޭނިންގ މިއަދި އޭގެ  އާއަދި އީ.ޕީ.އޭ  ކުރައްވައިގެން ކައުންސިލާއްކަތްސަމަ

ހިމެނޭ އެއްކު  ތަށް ގޮ  ވެސް  ތައްޔާރުކޮމަޢުލޫމާތު  އަށް ރެވިގެން  ދެން  ރިޕޯޓެއް.  ސުވާލެއް    ގެޅުގަނޑުފައިވާ  ދެތިން 

އަޅު ސުވާލު  ފުރަތަމަ  މިކަމުގައި.  ފާގައެބައިން  ބޭނުންވަނީ  ކޮށްލަން  އީ.އައި.އޭމަތު  ޠުނޑު  އިން  ޝާނާއަށް. ޝާނާ 

އެހެންފައިސޮއިކޮށް އީއަޅުގަނޑު؟ ނޫންތޯވަނީ.  ސުވާލަކީ  ރެ ގެ  ކަންކަމަކޮ.އައި.އޭގެ  ހުރި  ތި  ންޑުކޮށްފައި  ކަމަށް  ން 

އެއްވެސް ވަރަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައިސްޓްރީސިންގ މިނިބޭފުޅުން ހައު ކު  ވޭތޯއާ ގައި  ވުމުގައި ކުރީގެ  ގެ ބައްދަލުރީއަދި 

އެ ވިދާޅުވެފައިވޭ  ކަމަށްއެނގިވަޑައިނުގަން  ބޭފުޅާއަށް  މިނިސްޓަރ  މިނިސްޓަނަވާ  ދެންނެވިންތޯރަ.  މި  ށް   

ވާހަކަމައްސަލަތަ ވާހަކަ.    ނެ،ދާމާވެދި؟ ކުގެ  ސު  ދެން އީ.އައި.އޭގެ  ހޯޑެވާލަކީ ދެވަނަ  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  އްދޫ   

 .  ޒުކޮށްލަންކައުންސިލަށް އަމާ

 

  ޤް  ފާރޫ ޝާނާ މަތު  ޠިޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ފާގެ  ފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް އިންޕްލޭނިންގ  ޝަނަލް  ސްޓްރީ އޮފް ނޭނިމި

 ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ސޮއިކުރައްވާ ރިޕޯޓުގައި  އީ.އައި.އޭ  ފަދައިން  ދެންނެވި  އަޅުގަނޑަކީއަޅު  ވަނީފައި ދެންމެ  އެއީ  ހަމަ  ގަނޑު.   

ޑިޕާޓުމަން އިންފްރާ ހަ  ގެޓުމިނިސްޓްރީގެ  ހުރިހާ  އެ  މަ  ހަމަ  ވެސް  މަޝްރޫޢުތަކެއްގައި  ސްޓްރަކްޗަރ 

އެތަންފީޛުކުރަމުން ޕް  ދާއިރުގައި  އަޅުގަނޑުހައިސިއްޔަޓުގެ  ނަންރޮޕޯސޮއިކުރަން  ސޮއިކުރާނީ  އޭގައި  ތުން  ދެން   .

އަޅުގަމެދެކަ ޓީދެވެސް  ނޑު  އް  އަޅުގަނޑުގެ  އަ  މާ ން  ކިހިނެއްތޯ  ގައި  ރުއޭ  ޅުގަނޑުމެންމަޝްވަރާކުރިން. 

ރެރިއަށްގެންދިޔަ ކު ހުރި  މީގައި  ހުރި  ލިބިފައި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ށް  ގޮތައެއް   ޝަންސްތަކާ މަންޑޭކޮއިރުގައި 



  

އަޅުގަނޑުމެން  އިނގޭތޯ.    ޓުކްޓްރެކޮންނީ  ންނަށްފައި އޮންދާ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑުމެން އޭރުގައި ސޮއިކޮ ކުރިއަށްގެ

ފުރަ ޑިޒައިނާ   ކްޓުގައި އެ ސޮއިކޮށްފައި ކޮންޓްރެގަނޑުމެން ކޮންޓްރެކްޓުޅުއަ  ތަމަތަންފީޛުކުރަމުންދާއިރުގައި    ހުންނަ 

  ޖަކަށް ސްޓޭއިން ސްޓޭޖުގެ ފަހުން އަސްލުގައި އީ.އައި.އޭ  ޑިޒައެ  ދަނީ.    ކަށް މި އަ އެއްގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން އީ.އައި.އޭ

ސްގެ  ވްއިން އޯލްޓަނޭޓިގައި ޑިޒައޭ ރިޕޯޓު.އިއީ.އަމާ، އޯލްޓަރނޭޓިވްސް އާއި  ގިނަފަހަރަށް. އެހެންވީ  ނގޭތޯ އިދަނީ  މި

ކަމެއް    3ރި  ތެރޭގައި މި އީ.އައި.އޭ ރިޕޯޓުގައި ވެސް އެބަހު   އޯސްގެ ވާހަކަ އާދޭ. އޭގެ ވާހަކަ ނޯ ޕްރޮޖެކްޓު ސިނާރި

ރެ   އިށްފަކޮފާހަގަ ތެމަންޑޭކޮއިނގޭތޯ  އެޝަނުގެ  އިތުކަލްވައްކަމަކީ  ރޭގައި.  އޮޕްޝަން ޓްސް  އިންނަ  އެ  .  ރުކުރަން 

އަޅުގަނޑުމެންއޮޕްޝަނަކީދެވަނަ   ދަންނަވަން  އެބަ  މީގަ  ކުރުމަތީގައި   ޕައިލްގެއި  ނަށް  އޭގެ   އަދި  އިތުރުން    މާއި 

ކްރިއޭޓުކުރަން އެ  ރިޖެއް  ރިޖެ އިނގޭތޯ.  ކް ހެންވީމާ،  އިންނަ  ރިއޭޓުކުރަން އް  އެ    ނގޭތޯ އި  ށްޝަނައޮޕްވެގެން 

ޒް އޮފް ދަ ވޭ ފައިނޭންސް   ތްރޫއައުޓް ދަ ކޯން އެބަހުރިމެޑުޝަނަލް ފަންޑްސްއަށް އަޅުގަނއަޅުގަނޑުމެންނަށް އެޑި

އެދިފަމިނިސްޓްރީ އަންނާނެކަންގައި  ވޭރިއޭޝަން  މި  އެ .  މިއާއި  އަޅު.  ކައްގޮތަށް  ކުރިއަށްގެންދާ  މަށް  ގަނޑުމެން 

ފިނޭވަންޏާ މިނިސްޓްރީގައި މުން  އެބައިންސް  އެދިފައި  އަޅުގަނޑުމެން    ދެން    ށް ކޮރެކްޓުޑައި  މިނިސްޓަރާން. 

އިނގޭތޯޞާއްޙިތޯ  ހާވަރަކަށްކި އަޅުގަނޑުމެންކުރަނީ  ހަމަ  އެއްކޮ  ނާ.  ވީކެއްށް  ބައިގަ ކޮންމެ  އްވާނެ  އްދަލުކުރަހެން 

ޑީޓެއިލްޕްރޮޖެ އައްސަ ކްޓްސްތަކުގެ  އައްވާތައް  ހުންނާނެއިރުގަވާ ސަނެ.  އަޅުގަނޑުމެން  ރިލޭޓަޑް  އި  ގުޅޭ  މިއާއި   

އެކަމައެ ސްޕެސިފިއްޗެހި  އީކު  މި  ދަންނަވާފައި.އަކަލީ  މިހެން  އަޅުގަނޑަ.އޭގައި  އިނޭކޭ  މިއަދު އި  ބުނާކަށެ ކަށް  އް   

އެއް މި  އެއީ  ނެތިއްޔަކާނޭނގޭނެ.  ވާހަކައިނގޭ  މުންނެއް ޗެއް  ކޮންމެ  ދަންނަވާ  އަޅުގަނޑު  އެއީ  ޖެހޭނެ    އް އެތޯ. 

މިނި އެކަމަކުއެ  ޓްސްތަކާ ބެކްކުރަން  ކުރިއަށް  އްކޮށް.  ޕްރޮޖެކްޓްސްތައް  އެރުމިންވަ  ދާ ޑިޕާޓުމަންޓުގެ  އަޅަންޖެހޭ  ން   

މިނިސްޓްރީ  ތަކާފިޔަވަޅު ފިނޭންސް  މިސާލަކަށް  އޮފީހާ އެއްކޮށް  ރައީސް  ނޫނީ  ޓައިމެއްގައި  ޞާ އްޙި  ން  ހުރިހާ  ކުރާ 

މިނިސްޓަރާ އަޅުގަރެވިގެންދާނެ.  ކުޞާއް ޙި  ހޯމް  މީގައި  އޯލްޓަނޭޓިއެހެންވީމާ،  އެ  ފިޔަ ނޑުމެން  އަޅަން  ވަޅުވް  ތައް 

އެ މިނިސްޓްރީއާ ޑްސް  ފަންއިތުރު    ރި ހުބައަޅުގަނޑުމެން  ފިނޭންސް  ޕްރޮޖެކްޓު  ޞާއްޙި  ހޯދަން  އެއީ  ކޮށްފަ. 

ބުނާ އީ.އައި.އޭގައި    ޑިޒައިން މީގައި މި  ލް އިދޭ ޑީޓެނސައިންކުރެވިގެން އަންނައިރުގައި އަސްލުގައި އޭރުގައި އަދި ނީ

ފާހަގަކު އެއްކޮށް  ތަކާމަންޑޭޝަންރެކޮނާ  ބު އޭނެއް  އަންނަން ހުފަ  ގެރެވިފައެއް.  ޗޭންޖަރސްތައެ  ،    ކަށް  އަންނަ 

 ދަން.   ޖެހޭނީ އެޑިޝަނަލް ފަންޑްސް ހޯއަޅުގަނޑުމެން

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން  ފިރުޝާން ޙުސައިން  މެންބަރު  ދާއިރާގެ މަޑަވެލި

ސުވާލަކީ  !އާދެ ސުވާލައަޅުގަނޑުގެ  ދެވަނަ  ފާހަގަކު،  ތި  ޑިޒަކީ  ފަހުގައޭ  އިރެއްވި  އެ  ނަށް    ސް ޕްރޮސެއީ.އައި.އޭ 

އި.އޭ އިން  ގެ ފަހުން އީ.އައިންޑިޒައޮތް  އޭރު    ތްތޯއޭއޮއެއް  މައްސަލަގައި  އެހެންވީމާ، ޑިޒައިނަށް ފަހު؟ އީ ދެއްތޯޔަދި

ކު ންތޯއިޑިޒަ  ހަމައަޔަސް  ޝަނެއް  މަންޑޭރެކޮކޮންމެ   ޖެހެނީއޭ  ބޭފުޅުންނަށް ތޯއެއީ؟ ރިއަށްގެންދަވަން  ތި  އޭ 



  

އީ.އަ؟ ޒިންމާއަކީމަތިކޮށްފައިވާ   ނެތްތޯއަށް  .އޭއިނުވަތަ  އެއްވެސް ބެލުމެއް  އެއް އެއީ.  ވަރަކަށް  އޭ  ދެން  ސުވާ     ލު. 

 ؟ ވާބެއްތޯން ޖައަށް ތި ބޭފުޅުންގެ ޖަވާބަކަށްވީ ކޮހެޅި ޝަކުވާސުވާލަކީ ކައުންސިލުތަކުން ހުށަ އްއަނެ

 

ޤު   ފާރޫ ޝާނާ   ތު މަޠިޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ފާގެ  ފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް އިންލޭނިންގ  ޕް ޝަނަލް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭ

 ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އޯލްޓަރނޭޓިވްސް.އޭ ތޯ އީ.އައިއިނގޭ  ރިފަރކޮށްލާނަން އެއިޓީ  އި..އައެއީ އީ  .ގެ ސިލެކްޓަޑް  ރިޕޯޓުގެ ޓެން  ގައި  ޓޫއޭ 

  އުޓް އައި.އޭ ވިތް އިން އޮފް އީ.އަންނަވާފައި ދަ ޕްރޮޕޯޒް ޑިޒަދަ  ށްލްކޮއިނދޭ ހަމަ ވަރަށް ޑީޓެއި މީގައި އެބަ  ތޯ.  އިނގޭ

ޓު    ޓްނޯ  ރިއާޒް އީޒްފް މަޑަވެލި އެންޑް ހޯޑެއްދޫ ބޭޓެކްޝަން ކޮންޕޯނަންޓު ދަ ވެސްޓަން ސައިޑް އޮޕްރޮ  ސްޓަލްކޯ

ޑިއުބީ   ޕޮ  ފީޒިބަލް  ޑަ  ފްލަޑްރިލޭޓަޑް    ޗްސަރ  ޓު  ލް އެގްރިވޭޓަޑްޓެންޝަޓު  ހަމަ  އިނގޭތޯ. މިކަމަށް  އިރެކްޓުކޮށް 

އަޅުގަނޑުޑްރެސްއެ އޭރުގައިކުރަންވެގެން  މި ދެ  މެން  ހަމަ  ކަލްވައާއިން  އޮފް  ގައި  ޓްސްއެއްކޮށް ސިލެކްޓަޑް ނަންބަރު 

މި ހަމަ  ޑިޒަ  ވެސް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  އޭރުން  އިނގޭތޯ.  އާދޭ  އެބަ    ، އިނގޭތޯގައި  އިންވާހަކަ 

ޑިޒައިން ހުރި ޕްރޮޕޯޒްޑް  ގޮތަށް ގައި  ވަންޏާ      ކަމަށް  ގެންދާ  އަންނަންޖެހޭޗަ ރީމި  ކުރިއަށް  އެތަނަށް    .ނެރސް 

އަންނަލްޓަރނޭޓިވްއޯ ކޯންޖެހޭ.  ސްތަކެއް  މުޅި  ސީދާ  އެއީކީ  ޑި  ،ޒްއެކަމަކު  އިންނަ  މީގައި  ވާހަކައަކީ    ޒައިނާ މީގެ 

ކެއް.  ންޖެހޭ ކަންތައްތަޑުމެން ގެންނަނގަޔާގައި އަޅުއެއީ އެއާއި ގުޅިގެން މުޅި އޭރި  ނޫން.  ނަ އެއްޗެއްތަށް އިންއެއްގޮ

އަ އެކަމަށް  ފިނޭޑުމެންނގަޅުއެހެންވީމާ،  އެބައޮތް  އަޅުގަނޑުމެން  އެޑްރެސްކުރެވިފައި  މިނިސްޓްރީނަށް  އަށް  ންސް 

 ގުޅިގެން.   އެކަމާ  ޔެފައިލި

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޝާންފިރު ޙުސައިން  މެންބަރު  ދާއިރާގެ މަޑަވެލި

އިތުރު   !އާދެ އާދެއަޅުގަނޑު  ސުވާލެއް،  އަ  ޑރ.!  ސުވާލެއް  އިތުރު  މިފަހަރު  ނގައަޅު  އާޒުއްޢިމުޅުގަނޑު  ޑު 

ދެންމެ ސުވާލު ޝާނާ  ވިދާޅުވި ކޮށްލާނަން.  އެ  އި  ފައިނޭންސް  މިނިސްތުރު   އޭރުގެ  ހައިސިކުރަން  އްޔަތުން  ޓަރެއްގެ 

 ؟ ބައިތޯކީ ކޮ މަސައްކަތަ ފައިވާ ކުރެވި

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   ޒުއްޢިމުމަދު އްމުޙަ .ރޑ ކުރީގެ ހައުސިންގ މިނިސްޓަރު 

  ވެސް މި   ވަނަ ފަހަރަށް ދެ   ،ޞަތުވަން މި ފުރުރު ދަންނަޑަށް ޝުކުށް ބޮވަރަ  ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑު  ! ` އާދެ

އެފުރު ހަމަ  ސީދާ  އިނގޭތޯ.  ދެއްވީތީ  ގޮތަށް  ޞަތު  އެ  ،ވިދާޅުވި  ގޮ  ޝާނާ  އަތަވިދާޅުވި  މި ށް  ޅުގަނޑުމެން 

. އަށް އެދިފައިސާމަ ފަނުންވާ ކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ ފަހަރުފަހަރު ހަ ފައިސާ އިތުރަށް ބޭއިގައި ވެސް ހުންނާނީމައްސަލަ

އިނގޭތޯ. ވޭ. އެއް ނޫން މި މައްސަލައެ ދެން ހަމައެކަނި އޭޝަނެއް  ރިއީ ދެން ހަމަ ސްޓޭންޑަޑްލީ ހިނގާކަމެއް އެއީ 



  

ނާނީ. އެއީ ދެން  ންހުގަނޑުމެން ލިޔެފައި  އަޅުށް  މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގައި އޮންނަގޮތަސޫލުން   އުނައޮން  އަންނަންޏާ އެ

އަޅުމެންއަޅުގަނޑު އަދިގަނޑަ،  މިނިސްޓްރީއެއް ށް  އެހެން  މިނިސްޓަރަ   އޮންނަ  ގައި  ވެސް  މީހާއަށް  ހުންނަ  ކަށް 

އޮންޒިންމާއަ ވުކަށް  މާލީ  ލިޒާނާނީ  އެދިރާއަށް  ހުއްދައަށް  ދެއެ.  ޔުން  ދެން  އީ  އޮންނަ  އެ  ދެން  ން  އެހިސާބުން 

ފިނޭންނީދާކުރިއަށް ޕްރޮސީޖަރ  ހިނގާ  ތެރެއިން  މިނިސްޓްރީ  އެހެންވީސް  ހަމަ  އަޅުގަމާ،  އެއް.  ޒިންމާ  ނޑުމެންގެ 

 .  ވާނީފައި އޭގައި އޮންނަ މިންވަރަށް އަދާކޮށް

 

ޤު   ފާރޫ ޝާނާ މަތު  ޠިރ ޖެނެރަލް ފާކްޓަރެޑިގެ  ފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް އިންޕްލޭނިންގ  ޝަނަލް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭ

 ން: ވާހަކަދެއްކެވު

ރި ކުރިން  ވޭރިއޭއަޅުގަނޑު  އިނގޭޝަނަފަރކުރި  އަޅުގަނށް  އެމެންޑުތޯ.  ގާތްގަނޑަކަށް    ދަ    އޮފް   42%ބައިން 

ރެވެލިރެކްޓު  ކޮންޓް %  އިންޑުކޮށްފަމަކޮޔު  ގެންނަން.  އެވޭރިއޭޝަން  42މިއަށް  އޮގެ  އޭރުގައި  މައުންޓަކީ  ދަ  ފް 

އެއީ  އް  ކޮށްފައި އޮތް ކޮންޓްރެކްޓެސޮއި  ށް މިލިއަނަ  28.7އާދެ!    ،ޒް އަޅުގަނޑުމެންކޯ. ބިންގ ކޮންޓްރެކްޓުސްޓިގްޒިއެ

އަންހަހުށަމި    ހާރުމި ސަބަބުން  ބަދަލުގެ  ވޭ ޅާ  ޓު  މިލިއަން    12.3ނަށް  ރިއޭޝަ ނަ  އަޕް  އެއީ    42.9އެބައިން. 

 .  އެޑްވަނީ ޔުއޮފް ދަ ކޮންޓްރެކްޓު ވެލި  ޕަސަންޓު

 

 އްކެވުން:ކަދެވާހަ  ފިރުޝާން ޙުސައިން  މެންބަރު  ދާއިރާގެ މަޑަވެލި

%އެ  ދެންމެ    !އާދެ ކޮންޓްރެކްޓަރ  % 12ވިދާޅުވެއްޖެ  ވާހަކަ.    ތޯދެއް  42،  ސުވާލައިތުރުވާ    ކީ އަޅުގަނޑުގެ 

ހަ ވަ އީ.އައި.އޭގައި  ސާމަ  އޮތްގޮފުކޮށް  ރަށް  އެ  މިހާރު  ފެންނަން  ކޮށްށްތައެބައޮތް  އެކަން  ދިމާވާނެ    ފިއްޔާ 

  ޏާ ވަންތިކަން ކުރިމަފޯރާނެ ކަންފުކޮށް އެބަބުނޭ އަސަރު ވަރަށް ސާނުގެގާނޫ  93/4  ގާނޫނުގައިލަތައް. ތިމާވެށި  މައްސަ

ޢަ ގޮތްދެން  ކޮބައިމަލުކުރަންޖެހޭ  ނެންގެ.  ބޭފުޅުން  ތި  ސްޓެޕަކީތޯ  ރަށެއް    ،ރަށެއް؟ އެކްޝަނަކީ؟ ވި  ދެ  ހަމަ 

ޕް   ،ކޮށްލުންދޫ  އެގޮތަށް ހަމަކްރޮޖެސަރުކާރުގެ  އެއީތޯ  ދޫކޮށްލުން  ރަށެއް  އެ  ހިންގަން  ބޭފުޅުންގެ  ޓެއް  ތި  އެކަނި 

 ؟ ނަކަށްވީއޮޕްޝަ

 

ޤު   ފާރޫ ޝާނާ މަތު  ޠިޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ފާގެ  ފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް އިންލޭނިންގ  ޕް   ލްޝަނަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭ

 ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިން   އަޅުގަނޑުމެންމަކޮރެ  3މީގައި  އިނގޭތޯ  ތެރެއިން  ވޭރިއޭޝަނަންޑޭޝަނުގެ  ކޮސްޓު  އޭރުގައި    އި ނުލަ  ކާ ނަށް 

ހައިޓް   އިނގޭތޯ.  ކަންތައް  ގެންޓަރސްމީ  1.5ކުރެވުނު  އަޅުގަންއުދިއަށް  އެއީ  ވެސް  .  އޭރުގައި  ނޑުމެން 

ކޮން ގޮއްސަ  ގޯނެ  ޓްރެކްޓަރާ އަޅުގަނޑުމެން  ކަންތައްނިޝިއޭޓުކޮށްގެން  އެއް  ދެވަނަ  ންމި  އަށް  އިނގޭތޯ. 



  

އެ    އެންކަރވާ  އްކޮސްޓެނަށް  އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު  ކުރިއަށްގެންއިންގޮތަކަންތައް.  އަޅުގަނޑުމެން    އި ގޮސްފަށް 

އެއީޝަނަލްއެޑި  އަޅުގަނޑުމެންގެ ވޭރިއޭޝަނެ މިހާ     އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހުއްދަ  އްރު    އި ނުލަ  އާ ގެންނަންޏާމުން 

އަޅުގަގެންގޮއް އެހިސާބުން  ގަސިއްޔާމުން  މާތް  މިންވަރަ  ވާއިދާނޑުމެން  އެއިން  މިހާރު  އެހެންވީމާ،    ށް ޚިލާފުވާނެ. 

އެ އަ ނިންމާފައި  ރިޖްދީއިނ  ޅުގަނޑުމެން  ބޭރުންއެބަ  ރިޖް  ނަށް  އަޅުގަނޑުމެން   ،    އަކީ ވާހަކަވެސް.    ގެނެވޭ މީގެ 

އެ ބޭރުގެ  ސްކޯޕުން  އިންނަ  އެ  އެ    އްއްޗެ ކޮންޓްރެކްޓުގައި  ޓައިމް ވަންޏާ    ކަމަށް  ންނަގެރިޖަކީ.  އެނީ    އެޓް 

ހަމައަޅުގަނޑު ފަންޑްސް  އެ  އެމެންނަށް  ޑިސިޝަން    ބައި   ޖެހޭއިރަށް  އެއިން  މިހާރު  އެހެންވީމާ،  ގެނެވޭނެ. 

އެޑްރެސްކުރެވިފައި  ވި  އެ  ސްޓޭޓުމަންޓުގައި އެބައިން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ތެރެއިން  ކަންތައްތަކުގެ  ދާޅުވާ 

 ލުގައި ހުރި ދާއިރާތަކަށް އޯލްޓަނޭޓިވްތަކަށް.  ންގެ އޭރުގެ ކޮންޓްރޯމެއަޅުގަނޑު ގގްޒިސްޓިންއެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފިރުޝާން ޙުސައިން  ންބަރު މެ ދާއިރާގެ މަޑަވެލި

އަޅުގަނޑުގެ  ނޫން އީސުވާލަ.  އެގޮތަށް   އި.އައި.އޭގަ ކީ  ކޯޒްވޭ  ބުނޭ  އެބަ  ސާފުކޮށް  އެވަރަށް  ރާޅު ޅީ  ރަށަށް  ދެ    މަ 

މައްސަލައެ ތަނެއް  ރުމުގެ  އެބައޮ ގިރައިގެގިރައިގެންދާނޭ. އެވެނިތަނެއް    ދިމާވާނޭ. މިވެނި  ތް  ންދާނޭ. އެހާ ސާފުކޮށް 

ހަމަ  ތްއޮ؟ ތޯދެއް ދެން  ދެވިފައި  ރެކޮ  3އިރު  ބޭފުޅުން  އިންއެބަ  ވެސް މަންޑޭޝަނެއް  ތި  ދެން  ވިދާ.  ޅުވަނީ  ތި 

އިޝޫ ތިމަންނަމެންނަށް    އަކާފައިނޭންސް  ނުގެންދެވުނޭ.  އެ  ކާމަންޑޭޝަނަކޮރެއެ  ހެދި  ކުރިއަށް  ދެން  އްގޮތަކަށް 

 އެއީ އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ.  ؟ ށް ގެއްލުންދޭންށަދެ ރަގެންދިޔައީ ޕްރޮޖެކްޓު ކުރިއަށް  އެ  ކީއްވެތޯ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސްލިޙް ތުން މުފަރާ ގެފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް އިންޕްލޭނިންގ  ލްނަ ޝަމިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭ

ފުރަތަމަ    ބައިކްލަމޭޝަން  ރިއިރު  ޔަ. އަސްލު އަޅުގަނޑުމެން ޕްރޮޖެކްޓު ކުރިއަށްގެންދިނގޭތޯއި  ލިޙްއަޅުގަނޑު މުސް

ކުރިއަށްގެންދިޔައީ. ފުރަތަމަ   ނިންމާފައި  ކްލަމޭޝަން  ރިގެ  ޒްވޭ ސަ ކޯގެންގޮއް  ށް ބައި ކުރިއަކްލަމޭޝަން  ރިމި  ބައި 

ބައި  ލްވަކަ ދެން  ލޫޑުއިންކް މި  ޓްސް  ފެށީ.  އަސްލު  އައިއިރު  މިކުރަން  ހިސާބަށް  އަދި    އެހާ  ވެސް 

ދޭ. ބަޓް  ގޮތަކަށް ނުވެއް އާ  އަނެއްއެއް  ދިސާޙާ  ހިނގާދިޔަބުނާ ކަމަށް ވަންޏާމުން    ށްތަގޮކަށް އަނެއްނައަޅުގަނޑުމެން

ލާފައި  އަކަލްވަޓް  ދެވަނަ  ބުނާކަޅުގަނޑުމެންގެ  އަސްލު  ވަންޏާ ސްޓެޕަކަށް  ގެންނަން    ރިންގޓަލް  ކޮސް  މަށް  ބައި 

ދެ    އެއްކަލަފްލޯ ހައިވާ ވަރަކަށް ކައިރީގައި  ލަ ވޯޓަރ  ގެ ޓާގެޓަކަށްވީ. ބިކޯޒް އޭރުން އެއްކަ ޑުމެންނއަސްލު އަޅުގަ

ވެސް ށުރަ އަޅުގަނޑުމެބައި  ޝަން ރޯއި  ގައި  އަންނާނެތީވެ،  އެޑް  އެން  ތައް  އަސްލު  ބަޔަށް  ބުނާ  ރެސްކުރަންވެގެން 

އަޅުގަނވަންޏާމުން    ކަމަށް އީ.އައިޑުމެންދެން  ހަމަ  އެއީ  ޓާގެޓަކަށްވީ.  އަގެ  އެބައޮތް  ވެސް  ތަށް  ނެއްގޮ.އޭގައި 

ޕްރޮޕޯސްކޮޏާވަން  ބުނާކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން  މިހާރު  ޑިޒައިނާށް މުން  އިން  ކަމަ  ފައި  ކުރިއަށްގެންދާ    ށް އެއްގޮތަށް 

ކޯސްޓަ ންޏާވަ ކަމަށް  ވަން   ކަމަށް   ންނަނާއެހެންވީމާ،  އަންނަންޖެހޭނޭ.    ޕްރޮޓެކްޝަން   ލް މުން  އަސްލު ބުނާ  ޏާމުން 



  

ކުރިއަ ޕްރޮޖެކްޓު  އެ  އޯކޭއޭ  ނުގެންދާށޭމިވަނީ  އަވަ.  ށް  އަބަޓް  ވެސް  ޓާގެޓަކީ  ބުރ  ވަންޏާމުން  ސްލު  ކަމަށް  ނާ 

ގެ  ބަޖެޓު  ދެވަނަ  ރިޖިޑް ސްޓަލް  އި ކޯގޮސްފަރިއަށް ގެންށް ކު ގޮތައެއް  ކޮންސެޕްޓާ  ގަނޑުމެން ދެން މިހާރު މިއިންޅުއަ

މަސައްއިން  ތެރެ ވޯޒް  ދެޓް  ސޯ  ކުރިއަށްގެންދަން.  އެކަން  ހަމަޖައްސައިގެން  ކުރިއަށްގެންހަމަ  ސްފައި  ގޮ ކަތް 

   .އޮތްގޮތަކީ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ކުރިއަށް ގެންދަވާ.    .ބަރުމެން ރާގެދާއި  ދޫ ބަމަހި ތީ އޮދެން ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑައިގެންފައި މިހާރު 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން  ޠާރިޤްއަޙްމަދު  ބަރު ގެ މެންދާއިރާ  މަހިބަދޫ

ދެވޭތޯ ބަލާނަން. ދެން ޖަވާބު ވެސް ތަންކޮޅެއް  ށް ގެންމިއީ އަޅުގަނޑު ވަރަށް ކުރުކޮ   ޤައްރިރު.އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ މު

ން ގޮސް  މިނިޓްކޮޅު ސަލާމަތްވާނެ. ފުރަތަމަ ކަމަކީ ކޯޒްވޭ ހަދަމުގަނޑުގެ  އަޅުކޮށް ބޭއްވިއްޔާ ރަނގަޅު. އޭރަށް  ކުރު

ހަމައެކަނި މި    .އެރުމުގެ މައްސަލަ ދިމާނުވޭ އިނގޭތޯދަމުމާ ހިސާބަށް އޭރު ރާއްޖޭގެ ވަރަށް ގިނަ ރަށްތަކަކަށް އު ނި

ހޯޑެއްކޯޒް މި  އޮތް  އަޅަފައި  މި  ވޭ  އާއި  އޮތް ކޯދޫ  އެކަން  ޒްވޭ  ނޫޏެއް ރަށްތަކަށް  މުޅި  ވެސް    ން.  ރާއްޖެއަށް 

އަޅުގައުދަ ދިމާވި.  މައްސަލަ  ސުއެރުމުގެ  ކަނޑާ  2018  ލަކީވާ ނޑުގެ  ކޯޒްވޭ  ތެރޭގައި  އަހަރުގެ  ޓަކައި    ލުމަށްވަނަ 

  އި އެތަން މެދުކަނޑުވާލަން  ނެތި އެތަ  އެއްހުއްދަ  ގެސަރުކާރު  ފަށް ކޯޒްވޭޚިލާ  ވާއިދާންބަރު ގަރި މެއިއްޒަތްތެ  ގެމިހާރު

ކަނޑާ  އެ  މާހެދީ  ކޮނެ މެ އިއްޒަތްތެމިހާރުގެ  ލި  ކޯޒްވޭ  ކައުންރި  އޭރު  ހު ލަރަންސިބަރު  މެންބަރާށް  ދޭތެރޭގައި    ރި 

ފިޔަ މަސައްކަތެވަގާނޫނީ  ކިހާ  އަޅަން  ކޮންޅު  ކުރެވުނީ.  ފުރަފޮނުތޯ  ކަށްތައިދާރާ  އްތޯ  ސުވާލު.ވުނީ  ހާރު  މި  ތަމަ 

މަޢުލޫމާތު  އަ މެންބަރު  އްޒަން، މިހާރުގެ އި ޝާލިބޭ ފިރު ޅުގަނޑަށް އެބަ  އެ  ކީ ކޯޒްވޭ ކަނަޝާފިރުތްތެރި  ނޑާލުމަށް 

ޓީ  ވެވުނު ވަޢުދެއްގެ ދަށުން މުޅި ކޮމިނަށް  އިށް ކެމްޕެލީހަންގެ މަޖިހިންގި މީހާ ކަމަށް. އަދި ރައްޔިތު  އިވަޅިއެތި ރާމު

މި    ށް ހިޔެއް ނުވޭޑަކަ ކަންތަކުގައި. މީގައި އަޅުގަނކޯޒްވޭވެއްޖެ މި  މަސް   2އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު  މިހާރު  ދަނީ    މި

މީހުން  ކޮމިޓީއަށް އިތުރު  އަދިގެނެޔަސް  އަދި  ރައީ،  ގޮތަ  އޮތް  މިހާރު  ކޯޒްވޭ  މި  ގެނަޔަސް  ޔާމީން  ށް  ސް 

،  އެހެންވީމާ  މުންދާނެ.އަރާ ސަރަޙައްދަކަށް އުދައަރަމަ އުދައް. އެއީ ހަހެނެއްލެއް ލިބޭނެޙަ ގޮތެއް  އްލުކޮށްގެން ނޫންޙަ

އި.އޭ ހެދި  ށް މި އީ.އަކޮމިޓީގައި އަޅުގަނޑުމެންނަ  މިއީ ކުރީ؟  ކައުންސިލަރުތޯސުވާލަކީ  ން އިގެ ދެންއަދި އަޅުގަނޑު

ދިންއިރު އަނެއްހެން    ތުއޭގެ މަޢުލޫމާއީ.އައި.ޑައިގެން  ވައްގައި ތި ރަށަށް   ބޮޑު ޕްރެޝަރެބޭފުޅާ ވަރަށް  ން އެރާތުފަ

ޅުވޭ  މި ކޯޒްވޭ ހުއްޓާލުމުގެ ތުހުމަތު އެ ހުމަތުކުރެވެނީ  ތުބޭފުޅާއަށް  އެ . މަށްކަޔަހިސާބަށް ދި  ލުމާތް ބުނާނަމަ ގަޔަށް އަ

ނީ  އުޅެ  ތި  ؟ޤީޤަތަކީ ކޮބައިތޯޙަމިއީ މިކަމުގެ    .ންކުރަޕްރެޝަރު   ރުން ންސިލަކައުއަދި    ކަށް ރައްޔިތުންނާގޮތަލަ  ކަހަ



  

ރަ ތަރައްތިމަންނަމެން  އަންނަ  ގޮތަކަށް  ށަށް  އެކަހަލަ  ކަމަށް،  ހުއްޓާލަން  ބޭފުޅާއަށް    ހެދިއީ.އައި.އޭ  ޤީއެއް 

 ޝަރުކުރި ކަމަށް ކައުންސިލަރުން.  ޕްރެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސްލިޙް ތުން މުފަރާ ގެފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް އިންޕްލޭނިންގ  ލްޝަނަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭ

މެއިއްޒަތްތެ ހަމަންރި  މިހާ  ތި ބަރު  ހުރިހާ    އަށް  އިއްޒަތްދެއްކެވި  ނުބަތެ ވާހަކައަކީ  މުޅިން  މެންބަރަށް  ގު  ދޮ   އިރި 

ހަ ދައްކާ ވާހަކައެއް. އަދި  ލިބިގެން  ކަނޑާގަމަމަޢުލޫމާތު  ވެސް ކޯޒްވޭ  މިގުޅި  މާލުއިމު  ދިޔަ އެއްވެސް  ގެން ހިނގާ 

ން  ވާހަކައި  ، ފުރަތަމަ ތިއެހެންވީމާ  ޤީޤަތަކަށް.ޙަނެއް  ށް ދައްކަވާ ސާފުކޮތްތެރި މެންބަރު ނުގެ ވާހަކައެއް އިއްޒަކަމެއް

 . ތެދު މަޢުލޫމާތަށް ސުވާލުކުރެއްވިއްޔާހެން ސީދާ ގަޅު ތީގައި އަސްލު ރަނ ންވީދެއްވައަޅުގަނޑަށް ފުރަތަމަ ޖަވާބު

 

 : ންވާހަކަދެއްކެވު  ޠާރިޤްއަޙްމަދު  ދާއިރާގެ މެންބަރު  މަހިބަދޫ

  މަ އިގަތުމުގެ ކުރިން މި ކޮމިޓީގައި ހަތި ކައުންސިލަރުން ވަޑައަޅުގަނޑުމެންނަށް ކޮމިޓީގައި    .ފުރުޞަތު  ށްގަނޑައަޅު

ތިމި ބޭފުޅުންނާއެކު  ތާ  އިއްޒަތްތެރި  ގިނަ  ވަރަށް  ތިއީ.އައި.އޭ  ލުކޮށްފިން.ބައްދަޑުމެން  އަޅުގަނ ބި  ހަދަން  ށް  ށަ ރަ   

އި  ތިބޭނެ  މިތާ  ބޭފުޅާ،  އެ ރުޝާން  ފި   އެހެން،  ތްތެރިއްޒަވަޑައިގެން  އިންނަވާނެ.  ބޮޑު  ބޭފުޅާއަށް   ވެސް  ވަރަށް   

ކު  އީ  ގައި.ޓިންގމީއެ  އަދި    ނާކައުންސިލަރުންކަމަށް    މަތިކުރި ރިޕްރެޝަރެއް  އޭނަގެ  ބުނާނަމަ  .އައި.އޭ  އަނެއްހެން 

ހަޔާތުގަ އުނދަ   15  ވިއްސަކަށްއި  ހެދުމުގެ  ބޮޑަށް  އެންމެ  ދިޔައިރު  އަހަރު  މި ވަރަކަށް  ހޯޑެއްދޫ  ކޯޒްވޭގެ    ގޫވީ 

އެތަކުގައި.  ންގމީޓި ބުނާނަމަ  ނުވަތަ    އަނެއްހެން  ރައްޔިތުން  ތިމަންއެ  ރަށުގެ  މިކައުންސިލަރުން  އެ އުޅެ  ނަ    ނީ 

 ތަކުގައި. އިދިޔަތޯ އެ މީޓިންގނގަހި މިކަހަލަ އެއްވެސް ކަމެއް  ބަށްތަރައްޤީ ހުއްޓުވާލާ ހިސާށުގެ ރަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސްލިޙް ތުން މުފަރާ ގެފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް އިންޕްލޭނިންގ  ލްޝަނަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭ

ވުމަށް ވެސް އަޅުގަނޑު  ބައްދަލު   އެރޭގެއަޅުގަނޑު ހަމަ ދެކުނިން.    ޅާބޭފު  އީ އެމި  މް. އަޅުގަނޑުކުލައިޢަ  މްސަލާއައް

މި    އީހަދައިފިއްޔާ މި  ގޮތަށްވި މިބޭފުޅާ އަމިއްލައަށް ވެސް ވިދާޅު  ބޭއްވީ. އެ  ގައި މީޓިންގޑެއްދޫ ސްކޫލުދިޔައިން. ހޯ

ވަރަށް ގެއްލުން  ސާރަށަށްވާނެ  ކިފު   ކޯޒްވޭއެއް    ތުންޔިރައް  ތިބިރަށުގެ    އެ  ހޯޑެއްދޫ  އްވި.ޔައިދެކޮށް  ބޭނުންވީ 

އެ ބޭނުންވި.  އޮއޮންނަން  އެ  ގޮތަކަމަކު  އޮންނަންޖެހޭނެ  ންނަންވާ  އެށް  ވިދާޅުވި.  ވިދާޅުވީ   ކަމަށް  ހަމަ    ބޭފުޅާ 

ބޮޑުވާކަންތަ  އެރުމުގެއުދަ އި  ނެ ކަމާއިއް އިންތިހާއަށް  ބޭފުޅާ އެ    ޑުވާނެކަން އެ ބޮއަށްންތިހާރަށްގިރުމުގެ މައްސަލަ 

ދެއްވި.  )ވަ   .އްނުވޭވިދާޅެ  ގައި ވުމުބައްދަލު ޕްރެޝަރު  ވެގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ރައްޔިތުން  ބޭނުންވީ  ހޯޑެއްދޫ  އެއް  ސް 

އެދޭތެރެ ކޯޒްވޭއަކު ދެ   އިގުޅަ  ން  ރައްޔިތު  އެ  އެ ރަށުގެ  އަ  އްން  ދިރަނެއް  ރަށުން  ވިދާޅުވި  އުމަށަށް  އެހެންވެ  ށް. 



  

  ން ނުހެދުމަކަށް އިނގޭތޯ. ރައްޔިތުން ތަ  ރު ނުކުރައްވާ އެ ރައްޔިތުން ޕްރެޝަ   ،ހެންނަމަވެސްވާނޭ. އެ ވެލިއު   ންއެކަ

 .ރަން ރައްޔިތުން އެދުނީށް ކުގޮތައެ   ޏާ. އެއީ ކުރަންވެސް ބޭނުންވި އެގޮތަށް

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން  ޠާރިޤްއަޙްމަދު  ރު  މެންބަދާއިރާގެ މަހިބަދޫ

އަޅު ސުވާލަކީ ގަނޑުއޭގައި  ކަގެ  ކޯޒްވޭ  އަނެއްކާ  ނޑާ  ދެން  ކޮންބައެލުމަށްފަހު  ފަސްއެޅީ  ހުއްދައެއް އެތަނަށް    އްގެ 

 ؟ލިބިގެންތޯ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސްލިޙް ތުން މުފަރާ ގެފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް އިންޕްލޭނިންގ  ލްޝަނަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭ

ކަނޑާ މި   ކަމަ ކަ  ލިކޯޒްވޭ  ގުޅާލި  ކޯޒްވޭ  އަދި  ވެސް  ހޯޑެއްމަށް  ވެސް  ކައުށް  އެދޫ    ލައްވާފައެއް ގި ނންސިލަކަށް 

ކިހިނެއް    ކޯޒްވޭ ގުޅާލީ  .ޝަނުގައިއިރު ހޯޑެއްދޫ ކައުންސިލު އޮތީ ސަޕްޕެންލި ކަނޑާޒްވޭ އެއީ ކޯ  ނޯންނާނެ އިނގޭތޯ.

   އޮންނާނީ މާތު ލިބޭ ގޮތުންއި އަޅުގަނޑަށް މަޢުލޫފަސްކަމެއް ކޯޒްވޭ ގުޅާލުމުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރިއަށް ގެންގޮ 

އެއް  ޢުލޫމާތެއް ލިބިފަކާކަށް މައަޅުގަނޑަކަމަކަށް    ސިލުން އެކަން ކުރިދޫ ކައުން، ހޯޑެއްއެހެންވީމާ  ން..ސީ.ޓީ.ސީމްއެ

   އް ނުކުރަން.ންނެތް. އަޅުގަނޑުމެނެ

 

 : އްކެވުންވާހަކަދެ   ޠާރިޤްއަޙްމަދު  ދާއިރާގެ މެންބަރު  މަހިބަދޫ

 ؟ތޯލި މި ކޯޒްވޭ ކަނޑާން މި ހޯޑެއްދޫ.ސީޓީ.ސީ.ޓީ.ސީ.ސީއަށް. އެމްލު އެމް.އަޅުގަނޑުގެ ސުވާ

 

 ވުން:ކަދެއްކެ ހަ ވާ ޑައިގެންނެވި ބޭފުޅަކުގެ ފަރާތުން ވަ.ސީސީޓީ.އެމް.

 . ނުކަނޑާ

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން  ޠާރިޤްއަޙްމަދު  ދާއިރާގެ މެންބަރު  މަހިބަދޫ

  ؟ން ފަސް އެޅިންތޯއެއް ގުޅަން ކަނޑާލާފައި އޮތް ކޯޒްވޭއެމް.ޓީ.ސީ.ސީ

 

 ވުން:ކަދެއްކެ ހަ ވާ ޅަކުޑައިގެންނެވި ބޭފުގެ ފަރާތުން ވަ.ސީސީޓީ.އެމް.

 ފަހެއް ނާޅަން.  ،ނޫން

 

 : ވުންދެއްކެވާހަކަ  ޠާރިޤްއަޙްމަދު  ދާއިރާގެ މެންބަރު  މަހިބަދޫ



  

މަތިން އައި ބަޔަކު ފެންނަނީ  ހޯޑެއްދޫ ކޯ  ، އަޅުގަނޑަށް  ބަޔަކު  ޅި  އެ އަނެއްކާ ފަސް  ފައި ޑާލާޒްވޭ ކަނޖައްވުން އައި 

އީ.އައި.އޭ    ވާލަކީ މި އީ.އައި.އޭ ހެދި ފަރާތަށްސު  ހަރު. އަޅުގަނޑުގެ އަ ވަނަ   2018  ގައި.ކަމަށް މިދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭ 

  ރިން މި އޮތް އަޅުގަނޑު ކު    މި ކޮމިޓީއަށް ދެއްވި މަޢުލޫމާތެއްގައި ވިދާޅުވެފައި ގަނޑުމެން ކުރިން އަޅުހެދި ފަރާތުން 

ތެދެދެންނެ މިއީ  ސުވާލު.  ޕްރެޝަރެއް އެއްވެ ؟އްތޯވި  އަދި ކައުންސިލަ ތިބި    މިތަނުން  ސް  މީޓިންގރުން  އެ  ން  އި 

 ؟ދިމާވިތޯ

 

 : ކަދެއްކެވުންންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ބޭފުޅަކު ވާހަންމަންވަރައެ

ހެދި    ވީމަ އީ.އައި.އޭ ވަރާތަކެއްޝް ބަރު ތި ކުރެއްވި ސުވާލަށް އަޅުގަނޑު ކުރީގައި ވެސް މަންމެމް.  ލައިކުޢަމްއައްސަލާ

ހައިސިއްމީހާ އަގެ  ކޮންސަމަޢުލޫމާ  ހުންނާނެ  ގަނޑުޅުޔަތުން  ދެންނެވީ  ދީފަ. އަޅުގަނޑު  މީޓިންގތު  ތަކަށް  ލްޓޭޝަން 

މި   ފަހަރު  ބައެއް  ރައްޔިތުންނާއި  ކަމާކަމުދިޔަ  ރަ ވޮށި  ބެހޭ  އަޅުގަނޑު ބަ   އްޔިތުންނާއި  އެދާ  އްދަލުކޮށްގެން   

އަޅުގަތަކެކޭ. އަޅުގަނޑު ދެންޓިންގއްވާ މީމެދުވެރިކޮށްގެން ބާދިއުމެއްގައި ކައުންސިލް   ނަ  ރަށް ގިނޑު މިއީ ވަނެވީ 

ގޮސްފީމޭ. ސަ  ތަންތަނަށް  ކޯޒްވޭގެ  މި  ގެއެކަމަކު  ލިބިދާނެ  އަޅުގައްލުބަބުން  ކޮންސަލްޓެންތަކެއް  އްގެ  ޓެ ންނޑު 

ހެން  އެ ވިދާޅުވިއީ  އަ   ށްގަނޑަށް ޕްރެޝަރަބޭފުޅުން އަޅު  . އެޅީމޭހެށް ހުށަމަޝްވަރާކޮ  ނާހައިސިއްޔަތުން ރައްޔިތުން

ތި   ތި އަޅު  ކަން  ތި އުޅެނީ  ތި  ގަނޑު  ހުއްޓުވާލަން  އުޅެނީ  ތި  ނޭ.  ވެގެންކަން  ރަށްގިރިއަސް  ބޭނުމޭ  ތިމަންނަމެން 

ކޯ  ،ފާލަން އެތި  ގެއްލުމަ  ޒްވޭ.  ސަރުކާރުވާ  މޭރު  .ވަރިހަމައޭ  .ނޭމާވާޒިންން  ށް  ވާހަކަދެއްކީ.  އެކަހަލަ  މަކުން 

ދަންހަމީ  ސް ވަކި އެއްގޮތަކަށް ވެއަޅުގަނޑު   އިނގިލި ދިއްކޮށްފައި  ނޭނގޭނެ. ކައުންސިލުން  ވާނަކަށް  އެގޮތަށް  ކަށް 

ވަރަކަށް    70  ންގޮތުހަނދާންވާ  އަޅުގަނޑު    ނަވަރަށް ގިވަރާގައި ބައްދަލުވުމުގައި  މަޝް  ޕްރެޝަރކުރީ.ށް  ނޑަގައަޅު

ނޭނގެ.  ކަން  ން ތަންކޮޅެއް މަދުތިބި. ދެން ހޯޑެއްދޫއި  އި އެތައް ރައްޔިތުންނެއް މަޑަވެލި ސައިޑުން އައިސްފަ  ރަށުގެ 

ރަ،  ވީމާންހެއެ ކައުންސިލާދެ  އަޅުގަނޑު  ށު  ބައްދަވެސް  ފާހަގަކުރީ    އެ  ކައުންސިލުން  ދެން  ހަމަ  ލުކުރިން. 

ވަނީ އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅާފައި އިން ގޮތަށް އިނދެއްޖެ  ދަންނަ  އަޅުގަނޑު މި  އްވީމަމެނަ ކަ އޮންފައި ވެބޭނުން  ތުންރައްޔި

ވެސް   ކުރިޖެއްޔާ ކަމަށްވެއް އުދައެރުމަކީ ރާއްޖޭގައި ވަ އްވި  ގަކުރެ ރިޤް ތި ފާހަ ޠާން  ށް  ށަރަށްރަ  ތިރި ށް  ރަފަދައިން 

ހޯޑެ މަޑަވެލި  އެކަމަކު  ކަމެއް.  ތާރީއުދައެރު  އަށްއްދޫދިމާވާ  ފެންނަމަކީ  ވެސް  ތެރެއިން  ކަޚުގެ  އިނގޭތޯ.    މެއް 

އެ މާއެހެންވީ އަޅުކަ  ،  ޑޮކިއުމެންޓްކުންތައްތައް  ގޮތަށް ފައި ރެވިގަނޑުމެންނަށް  އޮތް  ރިޕޯޓުއީ.އައި.    ގައި  އޭ 

 ނެތް   އެއްޗެއްހަލައެކަ  .ޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުންނީ ޑިނަންރާއްޖޭގައި މިއި  މިސާލަކަށް  ،ވެގެންށަހަޅަންހު

ރާކަމަކީ ރައްޔިތުން  އެކަމަކު އުދައަ  ރިއޭ.ށް އުދައެވަރަކަދުވަހެއްގައި މިވެނި  ނި  ނި ޑޭޓެއްގައި މިވެރީޚީ ގޮތުން މިވެތާ

ވެސް   އެހެންވީމާއެންމެންނަށް  ކަމެއް.  އެއިނގޭ  އެގޮތަށް  އެ  ތައް  ތައްކަން  ،  ތާރީޚީ  މައްޗަށް  ދިސާޙާއެ  ތަކުގެ 

ހަޅަނީ  ހުށަ   އްޔަތުން ންޓެއްގެ ހައިސިގަނޑު ކޮންސަލްޓެ، އަޅުންއެއްކޮށް އަޅުގަނޑުމެ  އިންގޮތާ  ތަންބަރޯސާކޮށްފައި އެ



  

ބަދަ ޑިޒައިނަށް  އެނާގެންލުމި  ގޮތަ  ނަންބަރ  އީށޭ.  ދެވަނަ  ޑިޒައިނަށްވަން.  އިތު  ކީ  އެ އަދި  ޕަޔަސް    ރު  ކިޔާ 

ފާލަޖަ އެ ދެ ބަދަލު   3ވައްތަރަށް ހަދާށޭ.  ން  ހައިގެން  ގޮތަކީ   އިތުރުން  އޭގެ  އަދިއްޖެއްޔާ  މަށްވެވޭ ކަ ނުގެނެވަނަ 

ހޯޑެއްދޫ    ވެސް  ޕްރޮޖެކްޓުގެ ކުރިން  ނަވާލަން ކެރިދާނެ މިއީ މި ގަނޑު ދަންހުއްޓަސް ނެތަސް އެއީ އަޅުމީތި    ވެސް

ޕްކޯ ސަސްޓަލް  ކުރަން  މަސައްކަތެއް  އިނގޭ.ރޮޓެކްޝަން  ވެސް  އޮތްކަން  ބަޖެޓްކޮށްފައި    ޕްރޮޖެކްޓް   އެ  ރުކާރުން 

ޅިއަސް  އްޗަކީ ކޯޒްވޭ އެޅިއަސް ނޭ، ދަންނަވަން މިއުޅޭ އެއެހެންވީމާ  ހުރެ ނުވެ ދިޔައީ.  ބަބަކާ  ސަވެސް ސް ކޮންމެވެ

  އް ޖެ ރިދާޅުވާ ކަހަލަ  މެން ޝާނާ އެ ވިކޭ. އެތަނަށް ދެން އަޅުގަނޑުނެއްދަކީ އުދައަރާ ތަޙަދޫ އެ ސަރަޑެއްވެލި ހޯމަޑަ

ދާޅުވީތާ  ވި  ދެން އެ  ،ބޫލެއް އެޤަށް  . ދެން އަޅުގަނޑަނާނީއިން  ކަށް ރއަޓެކްޝަން ސްޓްރަކްޗަ ނޫނިއްޔާ ކޯސްޓަލް ޕްރޮ 

އިޝަނެވޭރިއޭޕަސެންޓް    70 އޭގަ ނގޭތޯކޭ  އޮޕްޝަނަކަށް  އެއް   އި.  މައްޚިޔާވެސް  ނުކުރެއްވި  އަޅުގަނޑު ރު    ސަލަ 

  ތީވެ އުފެދޭ  ވާލުސު   ބެހޭ ކަމެއް ނޫން. އެކަމަކު ކޮންސަލްޓެންޓެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން  ވި. އަޅުގަނޑާވެސް ކޮންސާރން

 .  ންވެސް ދަންނަވަ ވާހަކަ އެ

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން  ޠާރިޤްއަޙްމަދު  ދާއިރާގެ މެންބަރު  މަހިބަދޫ

 ؟ ދޯ  އެބައޮތްވަގުތު

 

 ވުން: ހަކަދެއްކެ ސަތުން ވާ ރިޔާ

އެހެންނަމަގެން.  ހިމަނައި ވެސް  އެއާ  .  ހަމަވެއްޖެ  ޓުމިނި  7ރަތަމަ  ފު އެގޮތަށް    ޓުމިނި  7މި    ،ވެސްދެން 

ގުޅިވަށް  ނަމެންއަޅުގަނޑު ވެސް  މެންބަރުން  އިތުރު  ފަހުން  ކަމަށްވަންޏާ  ހަމަވެއްޖެ  ހަމަވެބުރެއް    އްޖެ ޑައިގެންފި. 

މަނަފުށީ  މިހާރު ގެން  ދެ  ތޯ.ނަން އިނގޭނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާއަޅުގަ  ވަންޏާ   ލިބޭ ކަމަށް  އިތުރު ވަގުތު  ންޏާކަމަށްވަ

    .ޓުނިމި 7ށް. ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަ

 

 ފަހު( ކަށްތުކޮޅަ)ވަގު

 

 ކެވުން:ވާހަކަދެއް އަޙްމަދު ސަޢީދު  ދާއިރާގެ މެންބަރު  ގެމަނަފުށީ 

  ން ދެންމެގައި މިނިސްޓްރީ  ރުގައި ހައުސިންގއޭ  ،ންމިނިސްޓްރީ  އުސިންގޅުގަނޑުމެން ހަރު. އަރިޤައް ރިއްޔާ މުޝުކު

ދެ އަސްލު  ޝާނާ  އަޅުގަނޑަށް  ވާހަކައިން  އީ.އައި.ޖެކްޓަޕްރޮމި    ހުރީމި    ފައިބޫލުކުރެވި ޤަންނެވި  ހެދިފައި    އޭއެއްށް 

  ކްޓަކަށް ޖެޕްރޮމި  .އަންނަން އޮތް  ރިޖެއް  އް އްޗެއެން އެތަނުން ފަހު ގެ ކްޓުއެއީ މި ޕްރޮޖެ .އެއީ ފުރަތަމަ ކަމަށް.ނެތް 

ނެއައި.އޭއީ.ކޮށް  ސްޕެސިފިކް ހެއެއް  ހަމައެކަތޭ  މިތާނި  ދިފައެއް.  މަޑަނަމުގައޭ  ހޯޑެއްދޫ  މި  ކޯޒްނގައި    ވޭގެ ވެލި 



  

އޮމިއޮތީ    .އައި.އޭއީ އީނަމެއްގައި  ހިކޭ.  އެއައި.އޭ.ތް  ގޮސްއެއްވެސް ކަމަކަށް މަސައް   މެނޭމި ސްކޯޕްގައި    ފައި ކަތް 

ޕްއޮންނާނީ  ނެތިއްޖެއްޔާމު މި  ފަހުންރޮޖެކްޓު  އެތަން  މިއޮމި    ން  މިކަން  އެހެތީ  ފަހުން  ޕްރޮޖެކްޓަކުން  ން 

މަ  ކުރަންއްލުކުރަންވެގެން  ޙަ އަޅުގަނއް  ކެތްތަ ސައްކަހުރި  ދޭހަވިކަމަށް  ފުރަތަމަ.  ވާހަ  އެ  ޑަށް  އެއީ  ކައިން. 

ސްޓޭޓްންވީމާއެހެ ރަނގަޅު  އެއީ  އަޅުގަނޑަ،  ގެނެމަންޓެއްތޯ  މި  އެ ށް  ބޭ  ވުނީ  ފުރަތަމަ  ވާހަކައަށް  އެއީ  ސްކޮށް. 

ދެވަނަ   ސުވާލު. އަ  ދެން  މި ސުވާލަކީ  ހެދުއީ  ތަކަށްޓްޕްރޮޖެކް  ޅުގަނޑުމެން  ކޮކީ މަބޭނު  ގެމު .އައި.އޭ  މި    އިތޯއޭބަ 

. އެ ދެ ސުވާލަށް  ކަމުގައިވާނަމަ މިސާލަކަށްނުކުރެވޭ  މަލުޢަވެސް ކަމަކަށް  އައި.އޭގައި އަޅުގަނޑުމެން ގެންނަ އެއްއީ.

 ޅުވާނެ.  ނިކޮށް ރަނގަން ޖަވާބުދެޓްރީމިނިސް ހައުސިންގ

 

ޤު   ފާރޫ ޝާނާ މަތު  ޠިލް ފާކްޓަރ ޖެނެރަރެޑިގެ  ފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް އިންޕްލޭނިންގ  ޝަނަލް  ސްޓްރީ އޮފް ނޭނިމި

 ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަޅުގަނޑަށް އިނގޭތޯ.  ދެންނެޝުކުރިއްޔާ  އަޅުގަނޑު  ވާހަ،  ފަށާއިނގޭ  ކަވި  ފުރަތަމަ  އެންމެ  އިރުގައި  ތޯ 

ޕްރޮޖެކްޓްޅުގަނޑުމެންއަ ވެސްތައް  ގެ  ފު  ހަމަސް  މިހާރު  ބަޖެޓުގައި  އިނގޭތޯ.  ޕްރޮޖެކްޓްސްތައް    މަ ރަތަކުރިއަށްދާ 

އޮޖަހާ މިދަނީ  ގަނޑުމެން  އަޅުގައި  ނައިރު ންފައި  ޑިޒައިހަމަ  ފުރަތަމަ  ސްޓޭޖް،  ޑިޒައިން  އެންޓެންޑަރއަށް.   ޑްން 

އަޅުގަނޑުމެން ހުޅު ން  ޑިޒައި  ންކްލޫޑްކުރޭގައި އިންޓްރެކްޓުގައި ކޮއިރުވާލާ. ހުޅުވާލަނީބިލްޑް އުސޫލުން ޓެންޑަރއަށް 

ޑް ކަހަލަ  ކޮންމެވެސް  ޑްރޯއެބަދޭއެއް  ގްން ރޯވިޑޮކިއުމަންޓެއް.  އެ  އެއްކޮ  ،ންގްގައިވި.  ޑްރޯވިންގްއާ  ގިނަ  އެ  ށް 

މި އީ.އައި.އޭ  ރިޕޯޓަކަށް.  އީ.އައި.އޭ  މިދަނީ  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮސްފަ  ފަހަރަށް  ނުގައި  އެތަތި  އޭ  އިހަދަނީ 

ވާނީ   އޮތް. އެބަ  ޓްޕޯރި  އޭއި..އައީގަނޑުމެން ހަދާފައި އިން  ، އެގޮތުން އަޅުހެންވީމާ. އެބައިންދައިފިއްޔާ ކިހާވަރެއްތޯ 

އަޅުއެހެންވީމާ އެ  ހަމައެ،  ކްލިއަރކޮގަނޑު  ބޭނުންވާ  ކަނި  އަޅުގަނޑުމެން  ށްލަން    އީ.އައި.އޭ އެއްޗަކީ. 

މިންޓޭޝަޑޮކިއުމެ ހަދާފައި  ޑި  ތީ އޮ  ން  އޮތް  ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި  އޭރު  ޑިޒައިނަށް  ޒައިއަޅުގަނޑުމެން  އެ  ންގައި 

އެ ގެންދަން.  އޭގަމާހެންވީކުރިއަށް  އޯލްޓަނޭޓިވްރި  އީ.އައި.އޭ   މެ ކޮންއި  ،  ވެސް  ނޯ ސް ޕޯޓެއްގައި  ފާހަގަކުރޭ.     

ފާ  ވެސް  އޮޕްޝަން  އެހެންވީމާޕްރޮޖެކްޓް  އެ ހަގަކުރާނެ.  އެގޮތަށް  ފާހަގަކަންކަންހުރިހާ    ،  އެބަހުރި    މި  ކޮށްފައި 

   ގައި..އޭ.އައިއީ

 

 ތުކޮޅަކަށްފަހު( )ވަގު

 

 ކެވުން:ކަދެއް ހަވާޢީދު  ދު ސައަޙްމަދާއިރާގެ މެންބަރު  ގެމަނަފުށީ 



  

ސުވާލެއް  ދެ ދެވަނަ  އަޅުގަނޑުގެ  އިން  ޕްރޮޖެކްޓަކަށް  ވެސް  އެބަހެދުމުގައި  އީ.އައި.އޭންނާނެ.  ބޭނުމެއް  އޮތްތޯއޭ   

 ން ދެކޭގޮތުގައި. ރީސްޓް މިނި ހައުސިންގ

 

ޤު   ފާރޫ ޝާނާ މަތު  ޠިފާ  ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ގެ  ފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް އިންޕްލޭނިންގ  ޝަނަލް  ސްޓްރީ އޮފް ނޭނިމި

 ވާހަކަދެއްކެވުން: 

  ންޑޭޝަނާ މަކޮގައި ރެއީ.އައި.އޭން. އެކަމަކު  ބޫލުކުރަޤަވެސް  ނގޭތޯ. އަޅުގަނޑު  އި  މުންހެދުން ވަރަށް މުހި  އީ.އައި.އޭ

އަޅުގަނޑުމެއްގޮއެ ވެސް  މި ރިޕޯޓުގައި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ސައިޑުތަށް   ގަކޮށްފަ. ބަހުރި ފާހައެ  ސް ގެ ކޮންސާރންންގެ 

އަޅުގަބަޖެ ދެނޑުމެންޓް  އެންވަޔަރައްވަންވާނެނަށް  އިން.  ޕްރޮޓެކްޝަން  ރައިޓިމަންޓް  ޖަސްޓް  ނޮޓް  އެން  ޒް  ންގް 

ހުން އޭގައި  ރިޕޯޓް.  ސްކް އީ.އައި.އޭ  ވާހަކަތައް  ކުރުމާއިނަ  ނޫން.    އެ  ރޫޓިނައިޒް  ދެއްކުމެއް    އެކަން ވާހަކަތައް 

އެ މި ޑީޓެއިލް    އްވަންވާނެ. ހަމަދެކޮށް  ގަނޑުމެންނަށްޅުސް އަ ކެއް ވެތަތައްކުރަން އެހެން ހުންނަ ހުރިހާ ކަންޛުތަންފީ

ކު  އެކަމަބައެއް ވެސް.  މެ ންޗެއް ހަދަން ބޭނުންވާނެ އަޅުގަނޑުމެން ކޮފެކްޓް އެއްރރަށް ޕަހަމަ ވަ  ންތަކާޑިޒައި ހުރިހާ 

ވީގެޓް ކޯޓް އަޕް އިން ޅުގަނޑުމިހާރު އަ ކޮންޓްރެކްޓުއަ ސި  މެން  އެއަށް  ދެން  އި  ށްފަޓް ސޮއިކޮއޭޝަން، ފުރަތަމަ 

ގެނެބައިވަރު  ހުއްދައެއް ނުންތަރިއޭޝަވޭސްފައި އެ   ވޭރިއޭޝަންތައް  އަޅުގަނޑުމެކަށް  ން  ދޭ. ހުއްދަނުދޭ ހިސާބުން 

ން މިހާރު  އަޅުގަނޑުމެ،  މާއެހެންވީ  ގައި. ކަމެއް  އޭތި އެބަ ކޯޓް އަޕްވޭ ކޮންމެވެސް އެހެންއްޔާ  ކޮށްފި  އެކަން   އްސަ ގޮ

މިޓޭއިމްޕްލިމެން ގޮގެންޝަން  ބަދަލުތަދާ  އެބަޖެހޭ  ގެންތަށް    އީ.އައި.އޭ ރކޮށް  ޕްރޮޕަ އަސްލު    ،ރލީޕަޕްރޮ  ނަން.ކެއް 

ޏާ،  ކަމަށްވަންކްޓް ގެންދާ  ގެން ރަނގަޅަށް ޕްރޮޖެށްކޮޛުރސްތައް ތަންފީޝަން މެހަދައިގެން އޭގައި ހުންނަ މިޓިގޭޝަ

އަސް ފުރަތަމަ  ގޮތަކީ  އެދެވޭ  ހަ އެންމެ  އަޅުގަނޑުމެން  ކޮންސެޕްލު  އެ  ޓް ދާ  ވެސް    ކައުންސިލާ   ޑިޒައިންތައް 

އަޅުގަނޑުމެންޞާއްޙި ވެސް ކޮށްފައި  ޓީމް  ޑިޒައިން  ޓީމާއެޑުކޮބޯއޮން  ގެ  ޑިޒައިން  އެ    އީ.އައި.އޭ އްކޮށް  ށްފައި 

ވޯކްސަލްޓަކޮން ވެސް  ޕަންޓް  ގެންގޮސްފަފެރކޮށްފައި  އަޅުގަނޑުމެން  އެތި  ކޮއެންމެ  އިކްޓް  ޝަން  ންސްޓްރަކްފަހު 

ގެންދިއުޖަސްޓޭ އޭރަންށް  އަ.  ގޮތަކީ  އެ ށްވާނެ  ހުރަސްތައް   ޅުގަނޑުމެންނަށް  .  ތާލެވިފަނައް  ނީންނައި  ހުންނަ 

އެއްކަހަލަ އިމްބަޖެޓްދާނީ  އެތި  ރާދަޕްލިމެންޓްކުރަން  އެދެ ރ  .  އަޅުގަނޑުމެން  ޗިކަނޯ ން  އޯ  އޭޝަނަކަށް  ޓުސި  ގް 

  ން.ދިއުމުގެ ކުރި

 

 ކެވުން:އް ކަދެވާހަ   ސަޢީދުއަޙްމަދުދާއިރާގެ މެންބަރު  ގެމަނަފުށީ 

ހަމަ ގޮތުގައި ވެއްޖެއްޔާލުބޫޤައަޅުގަނޑަށް   ރިލޭޓެޑް.  އިތުރު ސުވާލެއް    އީ.އައި.އޭ މު އަޅުގަނޑުމެން ކަމަކަށް  ކުރެވޭ 

އޭގެ ސަބަބުން  މިހަދަން    އެއް ގެއްލުމަމި  ޖެހެނީ  އެބަ  މީގެ ސަބަބުން    އެޓެންޑުކުރަންވެގެން. ނޫނީ  ށްލިބޭ  ފަހުން 

ރު މި ވާހަކަދައްކާ  ލީ މިހާ ހަމަ ސްޕެސިފިކަ  މިސާލަކަށް  .ޑު ޕްރޮޖެކްޓެއް މިއާއި ގުޅިގެންބޮ  ވުރެ  މިއަށް އަސްލު އާދޭ



  

މިނިސްއެ  ޓަށް.ޕްރޮޖެކް ކަމުގައިވާނަމަ  އެޓްރީ  ހެންވެއްޖެ  ދެވަވެސް  އެގޮތަށް.  އެއްބަސްވޭ  ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ  ބަ  ނަ 

ތޯއޭ އަސްލު  ނަމަ ކޮބައިނީވަ  ހެންވެއްޖެ ކަމުގައިއެ  .ސްވާ ކަމަށްއަށް އެއްބަގޮތުގައި ތިމަންނަމެން އިތުރު ކަމަކަށް މި

މުޑިޒައި  ޖިނަލްއޮރި ޕްރޮޖެންގެ  ރެއީ.އައި.އޭކްޓް  ޅި  ވެސް  އިން  ންކޮމަގައި  އެ ގޮތާޑްކޮށްފައި  ތަށް  އްގޮއި 

   .މީގަޅޭ ސިޔާސަތަކީ ން ގެންގުނުގެންދިއުމުގައި މިނިސްޓްރީ

 

 )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ކު ވާހަކަދެއްކެވުން: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ބޭފުޅަ

އަސްލު  މި އަޅުގަނޑުމެންގެ  ވެސް  އެންމެންނަބޭފުޅުން    ތި ހާރު  އަޅުއެނ ށް  ދެއްތޯ  ހަމަ  ގިލައްވާނެ  ގަނޑުމެންގެ 

މަސައަޅުގަ ދެއްތޯއްކަތްނޑުމެންގެ  ގޮތް  މިދާ  ޑިޒައިނިންގޅުގަނއަ  .ތައް  އިނގޭތޯ  ގައި  ޑުމެންގެ  އެބަހުރި  ވެސް 

ރެސިޓް ޒޯކްރި .  ވެފައިޑްލޫކްއެއްޗެއް އިންކާއި އެހުރިހާ  ތަކޮސްޓް  ރަންޖެހޭ  ކްލައިމް ކު ރި  ންތަކާއި އެއްޗެހި ލަމޭޝަން 

ސީ  ށްވަންޏާމު ހަމަ ޕޮލި މަށް ބުނާކަޓެއް މިސާލަކަ. މިހާރު ޕްރޮޖެކްހުރި އިނގޭތޯއެބަ އް ވެސް ހުރިހާ އެއްޗެނާއި ތަތަން

  ނެކަތި ކުރަނީ. ސޯ އޭގެ އްތޯ މި އަކޯޒްވޭ ދެށް  ލަކަ ސަރުކާރުގެ އެއިންނަ ހޯޑެއްދޫއަށް މިސާލެވެލްގައި ނޫނިއްޔާމު

އަޅު ކު މެންގަނޑުތެރެއިން  މި ހުރިރީގެ މަގެ  މިހާރު ވެސް އެ އޮން މިއްޖިއްޔާމު  ވެ ތުން ގޮސައްކަތްތައް  ދަނީ    ނަނީ 

ބަޖެޓު   ޏާ ވަން ގޮތަށް ބުނާކަމަށް  ބުން ލޮކްވޭ އަނެއް ސާކޮންޓްރެކްޓް އެހި  މި ގާއިމްކޮށްލަނީ. އެ  ޓެއް އިނގޭތޯ ކޮންޓެކް

ލަކަށް ދާއިރު  ށް، ޑީޓެއިލް ޑިޒައިންއަށް މިސާޖަސްޓޭން ޑިޒައިން  ގަނޑުމެށްފަހު ދެން އަޅުކްވުމަ. އެ ލޮބުންހިސާ  އެހާ

ހުން.އައި.އީ ރެކޮމައޭގައި  އެއް  ތަކާންޝަންޑޭނަ  އިންކްލޫހުރިހާ  ބޮޗެއް  ކަމަށްވަންޏާމު  ކުރާ  އެކަން  ޑު  ޑްކޮށްގެން 

އެބަވޭރިއޭޝަނެ ބައެ އް  ބޮ  ށްޖެކްޓްތަކަޕްރޮ ނަ  ގި  ހަމަ  ،ހަރުފަ  އްއާދޭ  އެބައާހަމަ  ވޭރިއޭޝަންތަކެއް  .  ދޭޑެތި 

އަޅުވޭރިއޭ ބުނާކަމައަސް ން  މެގަނޑުޝަންތަކަށް  އެބަ  ށްލު  ރިކުއެސްޓް  ޕްވަންޏާމު  ހަމަ    މުން ހިނގަ  ކްޓް ރޮޖެކުރަން 

އެދާއި ޕްރޮޖެކްރު.  އަނެއް  ކުރިން  ނިމުމުގެ  ޕްރޮޖެކްޓް  އެއް  ކޮށްގެއީ  އެލޯން  މަސައް ޓް  އެ  ނިންމަން. ކަން  ތް 

މިއެހެންވީމާ އަދިޙާ،  ވެސް  އަޅުސާގައި  ޓާރގެޓް  މެންގަނޑުސްލު  ނު  ވޯސްގެ  .ސީ.ސީ ޓީއެމް.ނިމެނީސް  ޕްރޮޖެކްޓް 

ފެށުން. ބަޓް އަޅުބިލަމޮ  ޓްކޮސްއިތުރު  އެ  އޮއްވާ    ވެފައިމޮބިލައިޒް ގަނޑުމެން އިޒޭޝަނެއް ނާރަނީސް އެ ޕްރޮޖެކްޓް 

ރިކު އަނެއް  ބުއަޅުކުރީމަ  އެސްޓް އެއަށް  އަސްލު  ބަޖެޓު  ކަމަށްވަންޏާގަނޑުމެންނަކަށް  ނެތް.    އްއެ ލިބިފަ  މުނާ 

ށް  އަ މެންނަށް ކުރި ގަނޑުއަޅުބައި    ޑްރެޖި  ށްވަންޏާމު ހަމަ އެބުނާ ކޮސްޓް ސިސްއަށް ބުނާކަމަބޭ  ، ޕްރޮޖެކްޓް އެހެންވީމާ

އެ އި  ނުގެންދެވިފައި  ކަމަށްވަންޏާމު.  ބުނާ  އަސްލު  ކޮސްޓްއޮތީ  ރެފް  ނޮޓް  ވުނުގެނެ  ބައި   ޑްޖި  މައި  ދިސް  ނަމަ 

މުގެ  ރާޅުއެރުރޭޝަން ބަޔާއި  އެ  ހަމަ  ވުނުނަމަ  ނެމިހާރު އެބައި އަސްލު ހަމަ ގެ  މު.ޏާންހެޕަން އަސްލު ބުނާ ކަމަށްވަ

ން  ނަވާލައެއީ އަސްލު ދަންވަންޏާމު.    އަސްލު ބުނާކަމަށްނޑުގެ ނަޒަރުގައި  ޅުގަސް އަނީކޮށްލެވު  ހަމަ ސްޓޮޕް   ޔާއިބަ



  

އެއްއުޅު އީ.އައިޗަކީ.  ނު  ކުރިޔަށް    އާ.އޭސޯ  ވެސް  މިހާރު  މީތި  އީއައި.އޭ    އްސަގޮގެންއެއްގޮތަށް  އޮތީ. 

އެޝަނާޑޭންރެކޮމަ ތިއި  އޮންލީ  އިކު.  އެލައިންގް  ކޮސްޓްންސް  އަންނަންޖެހޭ  އެއީ    އި މީގަ  ރިޖިޑް  ވެގެން  ނައީ. 

 .ނުލިބުނީ. އެއީބަޖެޓު  ނޑުމެންނަށް އެންނާނެ އަޅުގަކޮށްފައި އޮން ރިކުއެސްޓް ވެސް  ޅުގަނޑުމެއަ

 

 އްކެވުން: ކަދެޔާސަތުން ވާހަރި

 . ށް މެންބަރު ޔާސިރަތުރު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި ށީ އުއްފުދުގަނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަނީ ކުޅު އަޅުމިހާރު

 

 ކެވުން: ވާހަކަދެއް  ފްޠީދުއްލަ ބްޢަ މެންބަރު ޔާސިރު  އިރާގެ  ދާ ތުރުށީ އުއްފުކުޅުދު

މިނިސްޓްރީގެ     ސުވާލަކީ . ފުރަތަމަ ހަމަ  ޖަވާބުދެއްވުމަށް  ން ވަރަށް ކުރުކޮށް ދެއެނޑު  ގަ. އަޅުރިރުއް ޤަޝުކުރިއްޔާ މު

ފާހަގަކޮއަޅުފަރާތުން   ފެށްލަދެއްވަފާނަންގަނޑަށް  ޕްރޮޖެކްޓް  މި  ނި  އްގައިތޯ ޚެ ކޮންތާރީ  ށުނީ ތޯ  އޮންއާއި    ތީ މަން 

 ؟އިތޯއްގަޚެ  ނިންމުނީ ކޮން ތާރީއާއި އަދި އްގައިތޯ ޚެންތާރީކޮ

 

 ކު ވާހަކަދެއްކެވުން: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ބޭފުޅަ

ޕްރޮޖެކްޓް    1  2016މެންނަށް ހުއްދަ ލިބުނުއިރު.  ގަނޑުއީ އަޅު . އ2016ެމަށް އިނީ އޭޕްރީލް   ފެށުޖެކްޓްއަނެއް ޕްރޮ

ގައި.    2016ވެމްބަރ  ނޮ   23ޖެކްޓް  ނީ ޕްރޮއި މިއިންނަވެފަންސްކޮމެ  ންމެގަނޑުއިސް، ދެން އަޅުހިންގުމަށް. ދެން އަ

އެ އީ.އައި.އޭގެ  ލިބުމާއިއެ މާލިބުޕްރޫވަލް  އެއީ  ޑީ.އެސް  ބުނާކަމަށްއިއެކު  އަސްލު  މަ ކު  ފެވަންޏާމު  ފައި  ށިސައްކަތް 

ކޮމްޕްލީޝަމިއިންނަނީ ދެން  ޑޭޓަކީ.  ކޮމްޕް ން  އިންނަނީ   300ކުރުމަށް  ލީޓް،  ދީފައި  އަސްލު  ޕްރޮޖެކްޓްގެ.    ޑޭޒް 

 .  2019ނުއަރީ ޖެ 2ކީ  ޚަތާރީ ގެނުމުންނި

 

 އްކެވުން: ކަދެއްލަތީފު ވާހަޢަބްދު ޔާސިރު  މެންބަރު ގެ ރާއްފުށީ އުތުރު ދާއިދުކުޅު

ކޮންސަލް ކިހާ  ޓެންޓާއީ.އައި.އޭ  މައްސަލައަށް  އުޅޭ  ދިމާވެގެން  މި  ބޭނުންވަނީ  ސުވާލުކޮށްލަން  ވަރައަޅުގަނޑު  ކަށް   

 ؟ދާޅުވެދެއްވަފާނަންތޯށް ވިކުރުކޮ ؟ރިޕޯޓުގައި ފައި ހުންނާނެތޯކުރެވިރިފަރ

 

 : ވުންކަދެއްކެންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ބޭފުޅަކު ވާހަންމަންވަރައެ

ގާބިލުޅުގަނޑުއަ ހުރި ގެ  މިންވަރުކަން  ރަނ  ހަމަ  ން   ރިޕޯޓް    ކޮށްފައި ރިފަރގަޅަށް  ވަރަށް  މިބޭފުޅުން  ހުންނާނީ. 

ކަންތައްތައް  އުރިވި ހުރި  ރިޕޯޓްގައި  ވެސް  މިބޭފުޅުން  ދެން  ދެއްތޯ.  ވަރަށް  އަކުރީ  ގޮހަމަޖެތްހިޅުގަނޑަށް  ތަށް  ހޭ 

އިނ އުރިވި އަންނަނީ  އެ  އެއީ    ހުށަނގައަޅުގޭތޯ.  އެއްފައިހަޅާޑު  ޕްރޮޖެކްހުރި  ނެތޭ  ކަމެއް  ޓް  ވެސް 



  

ކޮށްފަޕްލިމެންޓްއިމް ރިފަރެންސްއަކަކުރިއިރު  އޭގައި  އީ.  މިއިންނަނީ  ޑިޒިޝަންށް  އީ.ޕީ.އޭނު  .އައި.އޭ  ދޭ ވަތަ    އިން 

މިވެނި    ގައިތީއެ އެބައިން  މިވެޞަވެސް  ހުޞަނި  ފްޙާއަކުން  ކޮންސަލްޓެންޓް    ގޮތަށް   ރިހު  އިށަހަޅާފަފްޙާއަކަށް 

ކުރިޕްރޮޖެކް ގެންދި އަޓް  އިއުށް  ކުރި އް  ޟެރާޢުތި މަށް  އެގެންދާ  ށްއަނެތޭ  ހަމަ  ދެން  ރިޕޯޓްގައި  ށޭ.  ގުޅިފައި  އާއި 

ރާރެއްގައި  ޤު ނަނީ އިއިން  ން ވެސް މިޓްރީއަކުކޮންމެ މިނިސްހޭ  ބެ  ކަމާ ނިއްޔާ   ނޫޓްރީ މިނިސް  ގ ންއިންނަނީ ހައުސި

އިނ އިސޮއިކޮށްފައި  ޑިކް ންނެވީ ދެމި  ކޭރާރެ ޤުގޭތޯ.  މި ލަރޭޝަނަ   މިދެންނެވި  ހުށަހަ  ށް  ހުރި    ޅާފައިއިންނަނީ ރިޕޯޓް 

އިމްޕްމެންންއެންވަޔަރަ މެޓިގޭޓްކުޓަލް  ކޮންކްޓް  ކުރިރަން  ކަންތައްތައް  ހުރި  ހުށަހަޅާފައި  ގެންއަސަލްޓެންޓް  ދަން  ށް 

ސޮއި އިއިގުރާރުވެ  ޑޮކިޔުކޮށްފައި  އީމެންޓެއް  ންނަ  ކޮންމެ  އަރިޕޯޓެއް   .އޭއިއަ.އިންނާނެ  ދެކޭގޮގައި.    ތުގައި ޅުގަނޑު 

ނުކުރުމަ ކޮންމެ އެކަން  އެކީ  ގޮތެ ކަމުންހެން  ބޯދަމައިގަނެވޭނެ  ކަ  އަސްލު.   ނޫންއް  ވިދާޅުވާ  އް  ންތައްތަދެން ޝާނާ 

އުފެދި  އަނެކަތި  ޕްރޮޖެކްޓްތައް  ވުމިހާރު  ނޫނިއްޔާ  އަންނައިރު  އަންނައިގެން  އަސްލު ޖޫދަށް    އެންމެބޮޑު   އިގަރު 

ކޮލައްސަމަ އީންސެޕްޓަކައަކީ  މަލްޓިތީހަދަންޖެހޭ.އޭ  .އައިށް  ކޮންސެ.  ކޮސް ޕްޓްތަޕަލް  އެ  ހުރެފައި  ޓް  ކެއް 

އެވި ހަދާނަމަ  އީ.އައި.އޭ  ކޮންސިޑަރކޮށްފައި  ވޭރިއޭޝަންދާވޭރިއޭޝަންތަކާއި  ވެސް  ޚަރަދު  ށް ތަކަޅުވާ  ލާރި  ކުރުމުގެ 

   .ރަނީބޫލުކު ޤަޑު ގަނށް އަޅުކަމެއްކަމަ ނެކުރެވޭ އި ގަލެވެލް  އިއީ ހަމަ ޕްރޮޖެކްޓް ޕްލޭނިންގގައެ ނެ.ނާހުން

 

 އްކެވުން: ވާހަކަދެ  ފްޠީއްލަ ޢަބްދު ޔާސިރު މެންބަރު ގެ ދާއިރާ އްފުށީ އުތުރުދުކުޅު

ންނަނީ  ކުރަން އޮލޯތަކަށް ފޮ ންޑޭޝަންސްޓް ރެކޮމައައި.އޭ ރިޕޯސުވާލުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ އީ   ރާޓަ. މިނިސްޝުކުރިއްޔާ

ލެވެލެ ތި   އި.ރީގަޓްމިނިސް  ތޯ އިގައް ކޮން  ކިހާވަރަކަށްތޯ  ނޫނީވިއްޔާ  އެކަ  ގާނޫނަކުން  ބައްލަވަނީބޭފުޅުން    . ންތައް 

 އަށް.މިނިސްޓްރީ

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިފްރާސްޓަރަކްޗަރގެ ބޭފުޅަކު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އަދި އެއްފަހަރު ރިޕީޓްކޮށްލަދެއްވަފާނަންތޯ.  

 

 އްކެވުން: ވާހަކަދެ  ފްޠީއްލަ ޢަބްދު ސިރު ޔާމެންބަރު ގެ އްފުށީ އުތުރު ދާއިރާދުކުޅު

ރެކޮމައި.އޭގެ.އައީ ފޮ  ތި ލޯންޑޭޝަން  ބައްލަވަނީ    ކުރަން  އެކަމަށް  ؟ ކިހާވަރަކަށްތޯބޭފުޅުން  ކިހާވަރަކަށްތޯ 

 ؟އިސްކަންދެއްވަނީ

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިފްރާސްޓަރަކްޗަރގެ ބޭފުޅަކު ވާހަކަދެއްކެވުން: 



  

ށް  ޗަކަހުރި ހުރިހާ އެއް ކޮށްފައިންޑްމަ ރެކޮމަ.އައި.އޭގެ ހަޅުގަނޑުމެން ހަމަ އީމުގެ ކުރިން އަކްޓެއް އަސްލު ފެށުޖެރޮޕް

ހަމަކުލޯފޮ އޭގެރަން  ޓްރައިކުރަން.  އަޅު    ބަލަން  ތެރޭގައި  ބުނާކަމަށްގަނޑުމެން  ހުރި  ވަން  އަސްލު  ޏާމު 

ހުރީރެކޮމަ ރެކޮމަންޑޭޝަންތައް  އަޅުންޑޭޝަނު،  ކުރެވެޑުމެނގަން  އެޓެންޑް  ވައިސްކޮށް  ބަޖެޓް  ހުރި    ންންނަށް 

އެޓެންޑް  އެއްޗެ އެ އްސަށް.  ވެނުކުރެވޭ  ބަޖެމު  އްޔާއްޖި އްޗެހި  ރިހަމަ  އެއެސްޓްކޮކު ޓަށް  ހަމަ  ކުރަން.  ޓެންޑްށްގެން 

 ލޯކުރަން އަސްލު.  ން ފޮމެނޑުގަރަށް އަޅުއެވަ

 

 އްކެވުން: ވާހަކަދެ  ފްޠީއްލަ ދުޢަބް ޔާސިރު މެންބަރު ގެ އްފުށީ އުތުރު ދާއިރާދުކުޅު

 ކުރިން.  ގެ ޖެކްޓް ފެށުމު ޕްރޮލައްވާފައިހުރީ މި ކޮންސާރންހެންވީމަ، މިނިސްޓްރީއަށް އެނގި އެ

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިފްރާސްޓަރަކްޗަރގެ ބޭފުޅަކު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ރެކޮމަ އަޅުރަނގަޅު.  ހުރީ  ންމެގަނޑުންޑޭޝަންސްތައް  އޭކިޔާފައި  އެކަމަކު  އެބައިން  .  ތެރެއިން  ގޮތަށް  ނެއްއަގެ 

 ކޮށްފައި  ސްޓް ންޑް، ރިކުއެވެސް. އެބައި ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ރެކޮމަ   ބައި ޑް ވަންޏާމު ކޮސްޓް ރެޖި  މަށްބުނާކަ

 . ޓަށްބަޖެ އިންނާނީ

 

 އްކެވުން: ދެފު ވާހަކަޠީއްލަ ޢަބްދު ޔާސިރު މެންބަރު ގެ އްފުށީ އުތުރު ދާއިރާދުކުޅު

މި  ންވީހެއެ ލިބިރެކޮމެމަ،  މިނިސްޓް  ފައިންޑޭޝަންސް  ކުރިރީހުއްޓާ  މިކަން  އެބައިނގޭ  ގެންން  ގޮއްސި  ޔަށް 

 . ކަމުގައިވާނަމަ މިކަންތައްތައް ދިމާވާނެކަން

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިފްރާސްޓަރަކްޗަރގެ ބޭފުޅަކު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ދިސާ ނުހިނގީސްހެން.  ޙާ ލުޑަށް ހީވަނީ އަސް ޅުގަނ އަޖިއްޔާމު ހުރެއްއި ބަ  އު ރިވިޓްކޮސް

 

 އްކެވުން: ފު ވާހަކަދެޠީއްލަ ޢަބްދު ޔާސިރު މެންބަރު ގެ އްފުށީ އުތުރު ދާއިރާދުކުޅު

  ތި ވި މީނުކުރެ  ، އެކަންތައްތައް އެޓެންޑް. އެހެންވީމާޓް ހެދިފައި މިއޮތީއީ.އައި.އޭ ރިޕޯށް  ށް ކަމަސީދާ މި ޕްރޮޖެކްޓަ

 ވާތޯ.  ށް އެނގިލައްއަޓްރީކަން މިނިސްވާނެނަމަ މިކަންތައްތައް ދިމާއްޖެ ންދެވިށް ގެއަކުރި

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިފްރާސްޓަރަކްޗަރގެ ބޭފުޅަކު ވާހަކަދެއްކެވުން: 



  

ބުނާކަމަޕޮ އަސްލު  ލެވެލްގައި  ޕްރޮޖެ  މު ޏާވަން  ށް ލިސީ  އަސްލު  އަޅުގަނޑުމެން  އެބަޖެހޭ  ގޮތް  ހިންގާ  ކްޓް 

 ...ތައް އަސްލުޓްކްރޮޖެށް ހީވަނީ ޕް ރުން އަޅުގަނޑަބަދަލުކުރަން. އޭ  ށްވަންޏާބުނާކަމަ

 

 އްކެވުން: ފު ވާހަކަދެޠީއްލަ ޢަބްދު ޔާސިރު  މެންބަރު ގެ އްފުށީ އުތުރު ދާއިރާދުކުޅު

ގެންގޮ ؟ނޫންތޯ ؟އެނގިލައްވާތޯ ކުރިޔަށް  ޙާދިސާތައްއްސިނަމަ  އެކަން  ކަމަ  މި  ން  އެކަ  ،ރެވޭތޯބޫލުކު ޤަށް  ހިނގާނެ 

 ؟ވާތޯނގިލައް އެ

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިފްރާސްޓަރަކްޗަރގެ ބޭފުޅަކު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ގާތްގަތުމަސައްކަ  ޑުމެންގެގަނޅުއަ ބުނާކަމަށްނގެ  އައި  70ނުވަތަ %   60%  ޏާވަން ޑަކަށް  އަސްލު  އަށް  ވެސް  އިރު 

ވޭރިއޭޝަނެވަންޏާމު    ބުނާކަމަށް ނުއެއްމި  އެހެންވީމާމިކަހަލިބޭ.    އް  ނުހިނގާ.  ވެސް  އިންސިޑެންޓްތައް  ،  ލަ 

އަނެކައްޗަކަށް ގަނއަޅު ކަމަށް  ލު އައިސްގެން އަސް   ރިޖިޑްވީ  ޑުމެންގެ  ގެންއަކުރި ންޏާ  ވަބުނާ  ށް  އައީ ކުރި ދަން. އެށް 

 އައިސް..  ޖިޑްކުރަނީ. ރިދުލު އުއްމީގަނޑުމެން އަސް ވާނެ ކަމަށް އަޅު ގޮއްސިއްޔާ އޯކޭ ންގެ

 

 އްކެވުން: ފު ވާހަކަދެޠީއްލަ ޢަބްދު ޔާސިރު މެންބަރު ގެ ތުރު ދާއިރާއްފުށީ އުދުކުޅު

ފޮޝުކުރިއްޔާ ނުކުރެ.  އެނލޯ  ދެއްގިލައްވޭކަން  ފޮމަކޮ ރެ؟ ތޯވާ  ތްރޫންޑޭޝަންސް  ނުކުރެވޭކަމަށް  ދަ  ލޯ  އައުޓް   

 ؟ ވާތޯއް އެނގިލަ ޖެކްޓްޕްރޮ

 

 ހަކަދެއްކެވުން: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިފްރާސްޓަރަކްޗަރގެ ބޭފުޅަކު ވާ

 ގެން އަޅުގަނޑުމެން އެދިލައްވާފައި ނޫންތޯ ބަޖެޓަށް ވެސް.  ކުރަންވެލޯފޮ މެން އޭތި ނޑުލޯ ކުރާނެ ނޫންތޯ. އަޅުގަފޮ

 

 އްކެވުން: ހަކަދެފު ވާޠީލަ އްޢަބްދު ރު ސިޔާމެންބަރު ގެ އްފުށީ އުތުރު ދާއިރާދުކުޅު

ތިވިދާޅުވަނީ  އެހެންވީމަ މިކަންތަމައޭބުނީލިނު ބަޖެޓް  ،  ނު  ސުވާލުކޮށްލަން    އާޒު އްމުޢިމިނިސްޓަރ    .ވެދިޔައީއްތައް 

އަޅުގަނނޑު  ގައަޅު ބައްދަލުވުމުގައި  ކުރިން  ފާހަގަ ބޭނުންވަނީ  އެނ ވި  ޑަށް  ހިނގާދިޔަކަން  ގިނުލައްވާ  މިކަންތައްތައް 

މި ހީވަނީ ރަނގަޅަޑަނމަށް. އަޅުގަކަ ކަންތައްތައް  މި  ކުގައި ކަމަށް ންގތަޓިމީއެއީ    ނުވާކަންފުޑަށް ސާ ށްތޯ. އެހާބޮށް 

އެހެންވީމާއަކުރި ގެންދަނީ.  ޙަޤީޤަށް  މަސައްކަތެއް  ހުރިހާ  އިން،  ނުބަ  ތުގައި  މިނިސްޓަރ. ނެވާލައް ޑީޓެއިލް    ކަން 

 ވާހަކަ.   ހާރު އެމި ތޯވަފާނަންލަދެއްފުކޮށްސާގަނޑަށް ، އެ އަޅުމާއެހެންވީ

 



  

 އްކެވުން:  ވާހަކަދެޒުއްދު މުޢިމުޙައްމަ ޑރ. މިނިސްޓަރ  ގ ކުރީގެ ހައުސިން

އްވި މަޢުލޫމާތުތަކުން ވަރަށް  ދެ  މެން މިހާރު މިނިސްޓްރީގެ ބޭފުޅުން ވެސް އެ ޑުގަނގޭތޯ. އަޅުއްޔާ އިނ! ޝުކުރިއާދެ

 .މާތު..ނަށް ވެސް ހަމަ އިތުރަށް މަޢުލޫން މެންބަރުތައް ހިނގަމުންދާ ގޮތް އިއްޒަތްތެރި ސްކްޓްޕްރޮޖެ ރަނގަޅަށް

 

 އްކެވުން: ވާހަކަދެ  ފްޠީއްލަ ޢަބްދު ޔާސިރު މެންބަރު ގެ އިރާދާ  އްފުށީ އުތުރުދުޅުކު

 . ގަނޑު ސުވާލު..، ލައްބަ، އަޅުލައްބަ

 

 ކެވުން: އްވާހަކަދެޒު  އްމުޢިދު މުޙައްމަޑރ. ރ ގ މިނިސްޓަކުރީގެ ހައުސިން

ސުއަޅުގަނ ފުވާލަޑަށް  ޖަވާބުދޭން  އިނގޭރުޞަތު ށް  ދެއްވާ  އޭ  ޖަވާބުދޭނަންގަނއަޅު  ރުން ތޯ.    . އިނގޭތޯ   ޑު 

ޓެކްނިކަލް މަސައްމިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތައް ހަ މުވައްޓެކްނިކަ  ތްތައް ކަމަ  ވަރަށް  ހަމަ  ފުން  ޒަލް  ބުރަކޮށް  ވަރަށް 

ން  ދަނީ. ދެން މިނިސްޓްރީއުލަރކޮށް ބަލަމުން ވެސް  ޑު ހަމަ ރެގިޅުގަނރަނގަޅަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ. އަހަމަ  

މިނިސްޓްރީއެއް  ބޭއެހެން  ހޯއްޔާ ނޫނިންނުންތެރިކަގެ  ދަންޖެހޭ ކަންތައްތަކުގައި އެހީތެރިކަން ވެސް މި   އެހީތެރިކަން 

ފިނޭން ބެންޖެހޭ ޑުމެންނަށް ލިގަނޅުއިޝޫގައި ވިއްޔާ. އަ  މިކަމަށް މި  ،ޓްރީސް މިނިސްއެދެނީ. އެކަމަށް މިސާލަކަށް 

  ...ފައިސާގެ

 

 އްކެވުން: ހަކަދެވާ  ފްޠީއްލަ ޢަބްދު ޔާސިރު މެންބަރު ގެ އްފުށީ އުތުރު ދާއިރާދުޅުކު

އަޅު ފޯކަސްކޮގަނމިނިސްޓަރ  ސުވާލަށް  ސުވާލަޑުގެ  އަޅުގަނޑު  ދެން  އެދެން.  ބައްދަލުވުން    2ކީ  ށްދެއްވުން  ވަނަ 

ވިދާފުރަ  .ނޫން ބައްދަލުވުމުގައި  ސީތަމަ  މިކަންތައްތައް  އެނގިޅުވިންތޯ  ކަމާއިވާނުލައް ދާ  ޕްރޮޖެ    ކުރިމި  ށް  އަކްޓް 

 . ގެންދަން..

 

 އްކެވުން: ވާހަކަދެޒު  އްމުޢިދު މުޙައްމަޑރ. ރ މިނިސްޓަ ގ ގެ ހައުސިންކުރީ

ކަމަކަށް    މަސައްކަތް ކޮށްފައި އޮތް  ފަށް މި ޚިލާ  އާއީ.އައި.އޭ  ޚިލާފަށް ކަނޑައެޅިގެން   އާ ޑު ދެންނެވީ އީ.އައި.އޭއަޅުގަނ

ން ވެސް  ރީޓް މިނިސްދެންނެވިން ހަމަ.    ގަނޑުޅުއްޗޭ އަދަ ސް ވަރަށް  ލުކުރަން ވެބޫޤަގަނޑު  ށް ނޭނގެ. އަޅުގަނޑައަޅު

އެމް.ޓީ.ސީ ވި.ސީއަދި  އީ.އައި.އޭޔަން  މަސައްކަތްޚި  އާސް  ކަމަކަށް  ކޮށްލާފަށް  އޮންނާނެ    ދައްޗޭ. ކުރަން  ބޫލުޤަފައި 

ށްފައި  އް ކޮކަމެފަށް  ޚިލާ  އާއި އީ.އައި.އޭ ، މިކަމުގަވީމާ. އެހެންންތައްތައް ބަލަމުންގަނޑު ކަވަރަށް ރެގިއުލަރކޮށް އަޅު

ހައޮ ކަމަކަށް  ދަޤަ  މަތް  އެބޫލުކުރަން  މީއްޗޭ.  ރާޅުހެންނަމަވެސް  އެނގުނީ  ދިމާވިކަން  އިޝޫތަކެއް  އެރުމުގެ  ގެ   

ބައިތޯ.  ކޮތަކަކީ  ށް މިނިމައިޒް ކުރާނެ ގޮތްލީމޭ ދެން އިތުރަގަނޑުމެން ބެބުންނޭ. ދެން އެހިސާބުން އަޅުހިސާ  އާދިސާޙާ



  

އޮތީ  ގަނޑުމެން  ށް ބޭނުންވާ މަސައްކަތްތަކަށް އަޅުއިތުރަމެން  ގަނޑުތީ އަޅުފައި އެއޮ ސާފުވެމިހާރު  ، ދެންއެހެންވީމާ

ރިކުއެސަފިނޭން ކޮށްފަށް  ޕްރޮ  . ސްޓް ވެސް  އެ  ނުލިބިދެން  އެބައި  އެބަޖެކްޓް    އި އޮންނަނީ ފުރިހަމަ އްޖިއްޔާމު އެ 

އެހެންވީ އެއީމާނުވެ.  މިނިސްޓްރީ،  އީކީ  އީލާފުޚި  އާ.އައި.އޭ ން  ނޫނޭ.  އެއްގޮތަށް    އާ.އައި.އޭވެފައި 

އެހެންނަމަވެތްސައްކަމަ ރެކޮމަދެން    ،ސްކޮށްފައިވަނީ.  ހުރި  ނުލިބުފައިށް  ންޑޭޝަނައީ.އައި.އޭގައި  ނީމަ  ސާ 

 ވެސް ނޯންނާނެ ދެއްތޯ.   ޚިލާފުވީ ކަމެއް ން ޓްރީމިނިސް

 

 ން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތު

   ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި ގައްދޫ ވަނީ  ފުރުޞަތު އަރު އަޅުގަނޑު މި  ވެއްޖެ. މިހާރު ހަމަ  ވަގުތު   ގެ  މެންބަރުއިއްޒަތްތެރި

 .ބަރުމެން

 

 ކެވުން: ރު ވާހަކަދެއްގައްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޒާހި

އަޅު އީޝުކުރިއްޔާ.  ސުވާލަކީ  ރެކޮމަގަނޑުގެ  މިގޮތަން .އައި.އޭގެ  އޮއްވާ  ޑޭޝަން  އަކޮމަރެތި  އް  ދި  ންޑޭޝަން 

ވާހަކަ އްގެ ޓެކްޝަނެޕްރޮ   ޓަލްސްކޮ ދެ  ވެސް  ކީއްވެގެއި ދައްކަވަންމެ    އޮއްވާ  ކަމެއް  މިހުރިހާ  ޕް ފި.  ރޮޖެކްޓް  ންތޯއޭ 

ގެންދެވީ އަކުރިކޮށްގެން  ޑްއެވޯ ހަމަނު  ށް  ކަމެއް  އެއީ ޖެހެއެއްވެސް  އީ.އައިސުވާލަ ގަނޑުގެ  އަޅު  ނީހެއް.    އި .އޭގަ ކީ. 

އެބައޮތެއް ކަ ނޫންތޯއޭނޑައެޅިގެން  ނުކުރާންކަންކަމި    މިކަން  ހަމަނުޖެހެންޏާ  ،  ންވީމާއެހެ.  ކަނޑައެޅިގެން  ން 

މިވީކިހިނެއްތޯ ސު؟   އަނެއް  އަނެއްކާ  މިވާލަކީ ދެން  މިހާރު  ގޮ    ވެއްޖި އޮންނަ  ކުރިޕްރޮޖެއްޔާ  ތުން  ށް  އަ ކްޓެއް 

ސްޓޭޖް  ހަދާ    ޓޫ  އޯބީދާއިރު  ގެން އީ  ނިންމާޑިޒައިން  ނުވޭތޯ  .އައި.އޭހަދާއިރު  އެއީ  އީ.އައި.އޭ  ؟ އޭބޭނުން 

 .ގެ ސުވާލަކީ. ޝުކުރިއްޔާޑުއެއީ އަޅުގަނ؟ އޭތޯޗެއްއް ޖެހޭ އެއްތޯއޭ ނޯންނަންންޖެހޭ އެއްޗެ އޮންނަ

 

 ކަދެއްކެވުން: ހަސަތުން ވާ ރިޔާ

   ! ވެދެއްވާނީ ކޮން ބޭފުޅަކަށްކަން ވިދާޅުކުރައްވަރި މެންބަރުން ސުވާލުއްޒަތްތެވާލު، އި ސު

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިފްރާސްޓަރަކްޗަރގެ ބޭފުޅަކު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

. އަޅުގަނޑުމެން އަސްލު   ނެތިމޭޝަން ވިތްއައުޓް ކޮންފަރ  އީ ކީއްވެތޯއޭންދިޔަ ގެށްއަރިޖެކްޓް ކު ލަކީ ޕްރޮ ސުވާތަމަފުރަ

ންދަން ދެއްތޯ. ދެން  ގެށްއަށް ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ތެރޭގައި ކުރިލަކަޖެކްޓް މިސާ އޮތީ ޕްރޮ  ދީފައިޏާމު ހުއްދަވަން  މަށްބުނާކަ

ން  އުނިޓީ ކޮމި  ޖެކްޓް އެބަ ޕްރޮވަންޏާ    ށް މަނާކަން އަސްލު ބުގަނޑުމެއަޅު  ،އޯކޭ  .ގެންދަންށް އަތެރޭގައި ކުރިގެ  ބަޖެޓެއް

އަސްލު  ވަރަ  އެބަ ބޭނުންވޭ   ވެސް  ޕްރޮޖެކްޓް  ޓާ ގޭތޯ.  އިނ  ކުރަންމެންޓްޑަށް އިމްޕްލިބޮށްމި  ޓް  ރގެދެން އަޅުގަނޑު 



  

  ން އޭތި އަށް ލިޔެގެރީސް މިނިސްޓްމަ ފިނޭންތި ހަކަލް އަނެންޝައިނޭފަބާކީ  އީ  ޏާމު އެވަން  ނާކަމަށްބުއަސްލު    ވޯސް

 ވަންޏާ.   ކަމަށް އަސްލު ބުނާވަރ ޓާރގެޓް ސް އަވޯޓް ދެ ރަން.އެޕްރޫވްކު 

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިފްރާސްޓަރަކްޗަރގެ ބޭފުޅަކު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

  މެންޓަލް ންއެންވަޔަރައޭގެ ދެން  .އައިހިންމު އިނގޭތޯ. އީ.އީ.އައި.އޭ މުއަސްލު    އިރު ހިނގަމުންދާ  ޖެކްޓެއް އަސްލު ޕްރޮ

ސައިޑްއިމް ކަމަށްވަންޏާ   ޕެކްޓް  ބުނާ  ކިޔައިއަސްލު  ޑިގަނއަޅުދެން  ދީ،    މިސާޑުމެންނަށް  ލަކަށް  ޒައިން 

ޗޭންޏާމަށްވަބުނާކަ ބޭނުންވެންޖެ  ގެންނަން  ޑިޒައިންއްއް  އެ  ކުރޭ.  ކޮމަރެވެސް    އްޗޭންޖެ  ޖެއްޔާ    މް ސަ ބަޓް  ންޑް 

އަސްލު ނީދޭ    ށްތޯއްޗަކަކޯށްތޯ  ކަލްކިއުލޭޝަނަ ކޮން ކަނީސްވަންޑޭޝަން ބޭއިންނަ ރެކޮމަ  .އޭގައި އީ.އައިޓައިމްސް އެ  

  ޖޭ. ބަޓް ވަރަށް އިމްޕޯޓަންޓް މެސެއަ  އިޓްސް  ޔާ  އްވެއްޖިއްޔާމު  .އައި.އޭ އެޅު އީސް އަ ރަނގަސޯ އިޓްރު.  ބައެއްފަހަ

 .. ކޮޅެއް.ތަން

 

 ހަކަދެއްކެވުން: ވާންބަރު އަޙްމަދު ޒާހިރު ގެ މެއްދޫ ދާއިރާގަ

ސުވާއަޅު ޕްރޮޖެކްޓްލަގަނޑުގެ  ސަރުކާރުގެ  މިހާރު  ސްޓޭންޑެޑް  އީއަކުރި  ސްތައްކީ  ގެންދާއިރު    އަކީ .އޭ.އައިށް 

ކޮ އެއަށްނަންޓެމްޕޯކޮމްޕަލްސަރީ  ކޮމް ކުރުމަކީ ލޯފޮ   އްތޯއޭ.  ކަމެއްތޯއޭ ޕަލްސަރީ  އިންނަ  ގާނޫނުގައި  ކަމެއްތޯއޭ.     

   ނޑުގެ ސުވާލަކީ.ގަނެތޯއޭ އީ.އައި.އޭ ނުލާ. އެއީ އަޅުށް ގެންދެވޭއަރިޕްރޮޖެކްޓެއް ކު 

 

ޤު   ފާރޫ ޝާނާ މަތު  ޠިޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ފާގެ  ފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް އިންޕްލޭނިންގ    ޝަނަލްމިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭ

 ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހުންނަ ވަރަށް  ހަގަކޮށްފައި   ފާގައި.އައި.އޭ ރިޕޯޓެއް އީމަކު. އެކަންދެވޭނެ އިނގޭތޯނުލައި ކުރިޔަކަށް ނުގެ  އާއީ.އައި.އޭ

ކަންގި އެބަހުރޭ. އޭގެ  ނަ  ސް  ރ ކޭރޓިކިއުލަ ޕާމި    ކަށްވްކުރަންޖެހޭ މިސާލަ ގަނޑުމެން އެޗީ އަޅު  ންއިތެރެ ތައްތަކެއް 

ނަންބަރު  ޞަމު  ޔާޖިއް ކަމުގައިވެއް އަޅު   92  13ފްޙާ  އިންގަނޑުމެއަށް  ޑިޒިޝަން  ންނަށް  ރިޢާޔަތްކޮށްގައި  ނަނީ 

ސްޓޭޓްމެންޓެޑިޒިސްޓޭޓްމެންޓް.   އަންނައިރު  އްޝަން  އޭގައި އޮ  އަޅުވޭ  ހަމަ  އެއްގޮތަށް    ޑިޒައިނާ  ދޭ  ޑުމެންގަނ 

ގެންދަން  އަކުރި އުށް  ދީފައި ސޫ ވެސް  އެނޫ  ލުތައް  ރެކޮ  ނިއްޔާމު  އިނ ންސްންޑޭޝަމަދޭ  ވެސް  ތޯ.  ގޭތަކާއިއެކު 

މިކޮށްދެ، އަޅުއެހެންވީމާ އެކްސްޕްލޭން  މީގައި  މި  ގަނޑުމެން  މިބު   92  13ގައި  .އައި.އޭލަރ އީޕަރޓިކިއުނީ  ނާ  ގައި 

މި ކަންތައްހު  ކްލޯސްތަކުގައި  ހުރިހާ  އެޗީތަރި  އަޅުވްކެއް  އެގަކުރަން  ކަންތައްތައް.  ކުރި  މި  މާހެންވީނޑުމެން   ،

  ތަށް އެއްގޮ  އާ ގިއުލޭޝަންސްންޓް ރެމެންންނަށް ޑިޒިޝަން ސްޓޭޓްމެންޓެއް އެބައޮތް. އެންވަޔަރަނޑުމެގައި އަޅުގަކޭސް

 އެބައޮތް.  ޕޯޓެއް ، އީ.އައި.އޭ ރިހެންވީމާ . އެ ލިބިފަޑުމެންނަށްގަނބައޮތް އަޅުޓް އެ ނޯޝަންޑިޒި



  

 

 ން: ވާހަކަދެއްކެވުހިރު ންބަރު އަޙްމަދު ޒާގެ މެއްދޫ ދާއިރާގަ

ކޯޒްއެހެންވީމާ ދެންނެވީ  ތި  ނިންމީ،  އަޅަން  ރިޕޯޓްގައިއީ.އައި.އޭ   ވޭ  ޕްރޮޓެކް  ގެ  ކޯސްޓަލް  ގޮތަށް  ގެ  ޝަން އިން 

ކު މަސަ ގެންދަން އަރިއްކަތް  މިނިސްށް  ނިންޓްރީ  އެގްރީވެން  އެއަށް  ލިޔެކިމައިގެން  ންތައް  އުގެން 

 ޝުކުރިއްޔާ. ހަމަޖައްސައިގެންނޭތޯއޭ ތި ދެންނެވީ. 

 

 ހަކަދެއްކެވުން: ތުން ވާ ރިޔާސަ

ސުޅަކަށްކޮންބޭފު ކުރެއްވީ  ވާލު ތޯ  މެ ؟ތި  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ވިލިނގިލި  އަޅުންބަރަމިހާރު  ރުޞަތު  ފުޑު  ގަނށް 

 މިއަރުވަނީ.

 

 ދެއްކެވުން:ހަކަސައިން ވާ ޙުދު ންބަރު ސަޢުލި ދާއިރާގެ މެލިނގިވި

ބޭނުޑު ހަމަ ބަލާ ގަނއާދެ! އަޅު ރައްޔިތުން    އާގައިޑެންސް  ލްއްގައި ޓެކްނިކައްމު ގޮތެ ޢާ  ންވަނީލަން  ހަމައަށް ދާއިރު 

ޕްރޮޖެ އަސްލު  ދިމާވޭ  އެބަ  ކަންކަން  ޚިށްބޮވަރަތަކުގައި  ޓްކްބޭނުންވާ  އުޔާލު ޑަށް  ތަފާތުވުން    ، އެހެންވީމާ.  ދޭފެ 

ވެ  މިހާރު މި؟ ންކަން ޙައްލުކުރަނީ ކިހިނެއްތޯ މިކަގިނަފަހަރު ވަރައިޝޫގައި  ރައްޔިތުން  މި ޕްރޮޖެކްޓު  ސް  ށްބޮޑަށް 

ހިން ޕްރޮޖެކްޓު  މި  އީ.އައި.އޭ ކޮންސަލްޓެ  ގަންއަވަސްކުރުމާއި  ހުރިކަން  ފަރާތުންބޭނުންވެފައި  ވެސް އެބަ    ންސީގެ 

އެބަ ތަ އޮތް. އެހެންފެނިފައި  ދިރުކޮރާކުވީމާ، މި  އިޝޫއެއްށް  މިމާވާ  ކަންކަން ކަހަލަ އިޝޫސްތަ ތޯ    ކުގައި ކިހިނެއްތޯ 

 ؟ ޢަމަލުކުރަނީ؟ ކުރަނީ

 

ޤު   ފާރޫ ޝާނާމަތު  ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ފާތުގެ  ފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް އިންޕްލޭނިންގ  ޝަނަލް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭ

 އްކެވުން: ވާހަކަދެ

އަޅުގަ  ވަރަށް ހަމަގިނަފަހަރަށް  މިއީ  ނޑުމެންނަށް  އިޝޫއެއް  ދެދިމާވާ  އަޅުގަނޑު.  އެންމެން    ތަމަ ފުރަ  މެން 

ބަޖެޓު ފާސްވާ ހި  ހަމަމިސާލަކަށް   ބޭނުންވަނީ ހަމަ  ޢާވެސް އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ސާބުން  މިހާރު  އްމުކޮށް 

މެން އަސްލުގައި  އިތުރަށް އަޅުގަނޑު  އިކުރަން. އެކަމަކު އޭގެ ސޮ  ގައި ކްޓުރެއަވަހަށް ކޮންޓްއިން އެންޑް ބިލްޑަށް  ޑިޒަ

އެ ގޮތައޭގެ  ރަނގަޅު  އަޅުގަންމެ  ފުރަތަމަ  އަޅު  އެ ނޑުމެން  ކީ  އެ ހަދާ  ޓީމުން  ޓެކްނިކަލް  ހަދާ    ގަނޑުމެންގެ 

ރައްޔިތުންނާ  ކޮންސެޕްޓު   އެއަށް ރައްޔިތުން  އިފަ ށްކޮޞާއްޙިޑިޒައިން  ޗޭންޖަރސްބޭނުން    އެ  ތަވާ  އަދި  އް 

ރައްޔިތުން ޗޭންޖަރސް ވަރަށް   ތައް  އާދޭ  ފަހަރަށް  ނަގި  މިސާލަކަށް  ވަރަށްއެބަ  އެއީހަމަ  ބަދަލުތައް  ހަމަ    ބޮޑެތި 

ޅުގަނޑުމެންނަށް  އެބަ އާދޭ. އެހެންވީމާ، އެކަންތައްތަކުގެ ތެރެއަށް އަވެސް    އަން ފީޒިބަލް ކަހަލަ ކަންކަން   ޓެކްނިކަލީ



  

ސައިޑާ ކޮ ބެލެންސް  ޓެކްނިކަލް  ޑިއް އެ  ންސެޕްޓަކާކުރެވިގެން އެއަންނަ  ޑީޓެއިލް  ށް  އަފަހު އެހެދުމަށްން  އިޒަގޮތަށް 

ޕްރޮޕަ  އީއެއްއީ.އައި.އޭ   ރރަނގަޅު  އެ  ހަދާ  މަސައްކަތް  އެއްގޮތަ  އާ އައި.އޭ.  އަޅުގަނޑުމެން  ވާހަކައަކީ  ށް 

މިޓިދާއިރުކުރިއަށްގެން އެ  ހުންނާނެ.  މެޝަރސްތަކެއް  މިޓިގޭޝަން  ނަގަންޖެހޭ  މެޝަރސްގައި  ވެސް  ގޭޝަން  ތައް 

ސައިޓަށް  ސް  ރ ވެ. އޭރުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކޮންޓްރެކްޓަރެކްޓުކުރުންއަސްލު ކޮންޓްހާހިސާބުން  ގެން އެ ދެނެގަނެވި

އަސް ވާމޮބިލައިޒު ޕްރޮޖެކްޓު  ނުހުއްޓި  މަޑުޖެހުންތައް  ހުއްޓުންތައް  މިއަންނަ  ގޮސް  ފަހުން  ސްމޫތްލީ  ގޮސް  ލުގައި 

މިވާގޮތަކީ    .އަށްގެންދެވޭނެކުރި އަޅުމިހާރު  ޑިޒަގަމާކުރިން  ހަ  އްއިނެނޑުމެން  ޑިޒައިނެއް  އޭތި  އަމިއްލަ  ދާފައި 

ފަށާ ހިސާބުން ހަމަ ރައްޔިތުންގެ އެ ނުރުހުން އެބަ  ކުރަން ޑަރ ގޮސް އިންޕްލިމެންޓުފައި އެ ޓެންކޮށް ނިންމާޓެންޑަރ

 ކޮންޓްރެކްޓު  ރެޑީނޑުމެން އޯލްނީ މިސާލަކަށް އަޅުގަންގ މިއަންނަޕިން މީޓިގ. ސްކޯން މީޓިންޕިއާދޭ. ނޫނިއްޔާ ސްކޯ

ށް ދިޔައިމާ ދެން މިވާގޮތަކީ  އަޕިން  ސްކޯ. އެ ނީއަށް މިދަޕިންގފައި އޮއްވާ ސްކޯނިމި  . ސޮއިކޮށް ންއިކުރާ ހިސާބުސޮ

އެންވަޔަރަންމަންޓު ކޮންސަލްއަޅުގަނޑުމެން  ދާ  ޓާއި އަޅުގަނޑުމެޓަން  ސައިޑުން  ޓީންގެ    ންސިލާ މާއި ކައުޓެކްނިކަލް 

މި  3މި   ތެރެއިން  މީހުން  ޚިޔާބައި  އުފެދޭ  އަޅުގަނޑުމެ  ތަފާތުވުންތައް  އެންމެފަލު  ޕޭން  ގޮއްސަ  ށް  ޕަރަހުން 

ކަށް ވެސް  ގުނައެއް ވޭރިއޭޝަން ބޮޑުވާގޮތަރެ އެތައް  ށްވުގައި ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑުމެން ސައިންކުރި ކޮންޓްރެކްޓަރު ލާއި

ނިމިގެ ޑިޒައިން  ފައިނަލް  އެންމެ  ސިހަމަ  އެހެންވީމާ، އެ  އެބަދޭ.  ކްރިއޭއޭޝަން ޓުން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކޮށް  ނުޓު 

ގޮތަކަވޭނެކުރެ އައި  އަސްލު  އިންށް  ޕްރޮޖެކްޓްޓްރާޑިއަލީ  ސްޓްރަކްޗަރ  އެއުގެންދި  ސް  އަދި  ން  އެންމެރަނގަޅު  އީ 

ޕްރޮޕައް މިހާ ސްތަޗޭންޖު އިޝޫކްލައިމެޓް  ޚާއްޞަކޮށް މިހާރު   ހަމަ  ރ ދިރާސާތަކެއް ކުރެވިގެން   ބޮޑުވެފައި އޮއްވާ 

ރިޕޯޓުގައި  . އީ.އައި.އޭ  ޕޯޓެއްވާލުކުރާ ރިޙައި ހަދަން   ތެރޭގަޑޭސް  45އޭ ރިޕޯޓަކީ އަޅުގަނޑުމެން  .އައި. އީމިސާލަކަށް

ކޮންސަލްޓަންޓު  ފާހަގަކުރާނީ ހަމަ  އީ.އައި.އޭ  ވޭރިއަ ވެސް  ޑޭޓާތައެ  ބަލާފަބަލް  ޑޭޓާ  ކަކަށް  ސްޕެސިފިކް  . ސައިޓް 

މަދު ކަލެކްޓު  ވަރަށް  ކަރަ މިސާލަކަ  .ނީކުރެވޭޑޭޓާއެއް  މޮނިޓަރކޮންޓުށް  އެއްޗެހި  ކަހަލަ  މެ  ވަކި  ށް  ޝާރކޮށް 

.އައި.އޭ  ރަނގަޅު ޑިޒައިނަކާއި އަދި އޭގެ އީ  ހެންވީމާ، އައިޑިއަލީ އެންމެ އެ   . އެ އެއްޗެހި ބަލާމުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި 

އިންފްރާސްޓްރަކްބެލެންސާ ގޮތުގައި  ސަސްޓެއިނަބަލް  އަޅުޗަ އި  ވަންޏާ  ކަމަށް  ކުރިއަށްގެންދާ  ހަމަ    ގަނޑުމެންރ 

މިހާޓެކްނި ޓީމުން  ފުރިހަމަކޮށްރަށް  ވަ   މާހުރީކްކޮށްފައި  ވޯ  އަސްލު ދުވަހު  ގިނަ  ކަލް  އެބައި  ބޭނުންވޭ    އި ފަބޮޑަށް 

 . ހިސާބަށް ދާން އާ ންގރެކްޓިކޮންޓް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 .  އަރުވަނީރަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މިރި މެންބަތެމިހާރު ދާންދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތް

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   هللاބްދުބު ޢަޢުޤޫޔަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ދާން



  

ޒިންމާޝުކު ވިދާޅުވެއްޖެ  މިނިސްޓަރ  އަޅުގަނޑަކުއަދާ  ރިއްޔާ.  ޒިންމާ  އެކަމަކު  ވާހަކަ.  އަދާކުރެއްވި ރެއްވި  އެ    ށް 

ށް  އޭ ރިޕޯޓައި.އީ.އަ   މިގައިޕޯޓު. މިހާރު މި ރިނީތީ ފަރަށްދާ އުސޫލުންނީ އަމާ ބުތަން މި ރިޕޯޓުން ބަލާއިރު ފެންނަ

ކަނޑައެޅިގެޔަސް  ބެއް ސީދާ  އިނދޭ  އެބަ  ފާހަގަކުރައްވާފަ  3ން  މީގައި  ނޫނީ  ކަމެއް  ކޮށްފައި  މިވެނިކަމެއް   .

  އެޅިގެން ގާނޫނުތަކާ ޑަކަނ  ކޮށް. ކަމެއް ނު  އްވެސް އެ   އިގެން ނުވާނޭ. އެކަމަކު މަސައްކަތް ފެށީ އޭގެމަސައްކަތް ފަށަ

ޚިލާފަށް   ގާއީ.އަވެސް  އެ  ހަދަނީ  މި  އިނޫނުއި.އޭ  ދީފައި  ބާރަކުން  ން  އެހެންވެ    ކަމެއް.  ކުރަންޖެހޭންނަ 

އެކަންކުރިއިރު   ސުވާލަކީ  އަޅުގަނޑުގެ  އެހެންވީމާ،  އެކަންކުރީ.  ޚިލާފަށް  ގާނޫނުތަކާއި  ކަނޑައެޅިގެން 

ގެ ސުވާލު  އަޅުގަނޑުން.  ން މިކަށް ކަލާފަޚި  ގަވާއިދުތަކާއި ނިންމުންތަކާ  ސޫލުތަކާއިއުމިކުރެވެނީ    އޭއްވާތޯ އެނގިނުލަ

 ކުރީގެ. ޝުކުރިއްޔާ.    ނާއި މިނިސްޓަރަށާއިމިކުރަނީ މިނިސްޓްރީގެ ބޭފުޅުންރައްދު 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   ޒުއްޢިމުމުޙައްމަދު ޑރ. ކުރީގެ ހައުސިންގ މިނިސްޓަރ 

 ށެއް.  ށް ކަމަކަޚިލާފަ ނާކުރީކީ ގާނޫން މަސައްކަތްސްޓްރީޤަބޫލެއްނުކުރަން މިނިގަނޑު ` އަޅު !އާދެ

 

 ން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވު

ރޫޢުގައި  ޝް އްވާކަށް. ދެން މަންސް ހައްދަވައިގެން މިކަން ކުރަތޯ ރިފަރައިނގޭ  ނަކަށް ތަން ނުދޭޑުމެންގަނވަގުތު އަޅު

ރަށް  ، ވަންވީމާބެވީ. އެހެޅުން މިތާ ތިއްފު ތިއްބެވި ބޭޑައިގެންލެވަލެއްގައި ބައިވެރިވެވަ  ސްލީ ގޮތުން ހަމަ ކޮންމެޢަމަ

ޖަވާބު   ގެންދެވުންކު   ދެއްވުންއަވަހަށް  އެދެންރިއަށް  އޭރުގައި    ،  މިނިސްޓްރީގައި  ގޮތުން.  ސަލާމަތްކުރުމުގެ  ވަގުތު 

 ؟ އްތޯމަލީ ގޮތުން އުޅުއްވި ބޭފުޅުންނަށް ކަންނޭނގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ އެ ސުވާލު އަމާޒުވަނީ ދެޢަ

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިފްރާސްޓަރަކްޗަރގެ ބޭފުޅަކު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބުނެ އެހެން  އަޅުފައި  ސީދާ  ކަމަކަށް  ފާހަގައެއްއިން  އަޅުގަނޑުމެންނުކުރެވޭ  ގަނޑަށް  އެކަމަކު  އީ.އައި.އޭގެ  .  ނަށް 

ޓޭކަން.    ޓެކްޝަން މެޝަރސް ޓު ބީ ޓަލް ޕްރޮ  ބީ ޔޫސް ކޯސްޑިޒައިން ޓު  ންޓްރަނދޭ އިފް ކަ ގައި ވެސް އިރިޕޯޓު

 .. .މަށް ވަންޏާމުންއެއީ ދެން އަސްލު ބުނާ ކަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   هللاބްދުޢުޤޫބު ޢަޔަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ންދާ

 ؟ މަންޑޭޝަންސްތަކެއްގައި އިންތޯ ރެކޮޓު ލަކީ އީ.އައި.އޭ ރިޕޯގެ ސުވާއަޅުގަނޑު

 

 ރާސްޓަރަކްޗަރގެ ބޭފުޅަކު ވާހަކަދެއްކެވުން: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިފް 



  

 .  މަންޑޭޝަނެއްރެކޮ 3 ނެއް ނޫންތޯއެބައި !އާދެ

 

 ކެވުން: ވާހަކަދެއް   هللاބްދުޢުޤޫބު ޢަޔަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ދާން

 ؟ ންދަންށް ނުގެކަން ނުކޮށް ކުރިއަ ، މިކަންމިވެނިކަމެއް ކޮށްފައި އިންތޯ ގަސްދު

 

 ޑް އިފްރާސްޓަރަކްޗަރގެ ބޭފުޅަކު ވާހަކަދެއްކެވުން: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެން

 ނެތް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   هللاބްދުޢުޤޫބު ޢަޔަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ދާން

ކުރީ  !އާދެ އޭރުގެ  ސިޓީއެއް  އެބައިން  ލިބިފައި  ހައުސިންއަޅުގަނޑަށް  މިނިސްޓްރީގެ  ކީ  ތާރީޚަ  ސިޓީ  އެ   .ންގ 

ޝާނާ  އްވާފައި ސޮއިކުރަ  .2016އޮކްޓޯބަރ    20،  އޮކްޓޯބަރ އީ.ޕީ.އޭވަނީ  މިއިންނަނީ  އޭގައި  ފޮނުވާފަ.  އި  އަށް 

އެއީ އީ.ޕީ.އޭ ފާހަގަކޮށްއިސިޓީއެއް  ހުރިހާ ކަފައި ހުރި ކަންކަމަން  އޭގައި ހުރި  ބެލުމަށް  ތަށް އޭގައި  އެއްގޮ  މަކާ ށް 

އަޅުގަނޑު ކި އިންގޮތަށް  އޭޒް   ދީފާނަން.  ޕްރޮޕޯ  ޔައި  ޕްރޮޖެކްޓު ދަ  ދަ  އޮފް  އެ  ނަންޓު  އަވަރ  ޝުއަ ވީ  ޔޫ  ރ 

  ރޮގުރާމްސް ގިވަން އިން މެޝަރސް އެންޑް މޮނިޓަރިންގ ޕް ޓިގޭޝަން  ޕްރޮޕޯސް މިދަ  ޓޭކް  އަންޑަރޓު  ކޮމިޓުމަންޓު  

ޕްރޮދަ އި،  ގިވަން  އެކަމަ  ން ގުރާމު  ރިޕޯޓު.  މިކަންވެ ދަ  މި   ކު  އެނިމިގެންދިޔައިރު  ގުޅުމެއްއައި  މި  ނެތް    އްވެސް 

ށްތޯއޭ ތި ސިޓީގައި  މާ، މިއީ ހަމަ އެގޮތަ. އެހެންވީކުކޮށްލާފި ހަމަ ތަނެއް ހަލާޅިގެން އެމިއޮތީ ހަމަ ކަނޑަ.  ނިމުނުއިރު

 ؟ އީށްތޯއޭ މަސައްކަތް ނިމިގެންދިޔަގޮތަބަޔާންކުރެއްވި 

 

ޤު   ފާރޫ ޝާނާ މަތު  ޠިލް ފާޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަގެ  ރަކްޗަރ ފްރާސްޓް ންޑް އިންއެޕްލޭނިންގ  ޝަނަލް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭ

 : ވާހަކަދެއްކެވުން

ހައިސިއްޔަތުން   ލެޓަރއިނގޭތޯ.  ޕްރޮޕޯނަންޓުގެ  ވިދާޅުވި  އެ ދެންމެ  އެ   އެއް  ވާހަކައަކީ    ސިޓީގައި  އޮންނަ 

އީ ސަބްމިޓުކުރާއިރުގައިއި.އޭ  .އައަޅުގަނޑުމެން  ސަބްމިޓުކު  ،ރިޕޯޓު  ރިޕޯޓު  ޓިގޭޝަން  މިނެ  ހުންނާރާއިރުގައި  އެ 

މިތަކެސްމެޝަރ މެޝާރސްއް.  ހީއަޅުގަނޑަށްތަކާއި  ޓިގޭޝަން  ކޮންކްލޫޝަނުގައި  ވަނީ  މިއިންނަ  މިހާރު  މި   

ނެ ވަރަށްގިނަ  ޝަން މެޝާރސްގައި ހުންނާގޭޓިތަފާތު. އަޅުގަނޑުމެން މި  ކާ ތަމަންޑޭޝަންސްދެއްވާފައި މިއޮންނަ ރެކޮ

   .އެއީ  މަންޓެއްކޮމިޓު އަޅުގަނޑުމެން ދޭ އެއަށް  ،ކަންކަން. އެހެންވީމާހުންނަ ކުރަން ފޮލޯ އް ތަކެ މީޓަރސްއެކިއެކި ޕެރަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   هللاބްދުޢުޤޫބު ޢަޔަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ދާން



  

ވެގެން  ކަންކަން ފާހަގަ ހުރި  ސްކޮށް  ގޯކަން ރަނގަޅުކުރަން.   އެންގިތޯ މިކަންއިންމަސައްކަތް ކުރަމުންދަނިކޮށް އީ.ޕީ.އޭ

 ؟ ނގަޅުކުރަން އެންގިތޯރަކަން އެކަން

 

 ސްޓަރަކްޗަރގެ ބޭފުޅަކު ވާހަކަދެއްކެވުން: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިފްރާ

 ...ސާބަށްކުރިން އަދިއެއް ނެތް އެނގިފައެއް. ފްލަޑާއި ހިމުގެއުހިސާބަށް ދި ފްލަޑާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   هللاބްދުޢުޤޫބު ޢަޔަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ދާން

މެންބަރެއް އިއްޒަތްތެދެން ދެންމެ އެހެން ދެވާކަށް ޖަ ގެ ސުވާލަރި  ޕްރޮ  ފާހަގަކުރައްވައިފި ން  މުއްވަބު  ޖެކްޓު  މިގޮތަށް 

އަދި   ޕްރޮޖެކްޓަކާޕްރޮޓެކްޝަން    ލްސްޓަ ކޯން  ފަހުގެންދިޔައީ  ގެންދި  އެ  ވިސްނުމުގައޭއުއެއްކޮށް    އެއީ   .މުގެ 

 އޭ ދެންނެތޯމެވޭން. ތި ބޭފުޅުންނަށް އަމިއްލަފުޅަށް ނިންއް ނޫ ކަމެވިސްނިފައި އިން  .އް ނޫންވިފައި އިންކަމެބަޖެޓުކުރެ

މަސައްކަތްކަމާ  މި މި  މިކަން  އޭގެ ކޮށްމިހެން  ދެން  މަސަށް  ތުރައި  ފައި  މިވެނި  އަދި ކު އްކަތެއް  އަދި    ރާނަމޭ. 

 ؟އެކަންކަންއެގޮތަށް ނިންމެވޭތޯއޭ ތި ބޭފުޅުންނަށް އެއީ. ނެއް ރިއޭޝަގެ ވޭ  40% ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގުގެ 

 

ޤު   ފާރޫ ޝާނާ މަތު  ޠިޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ފާގެ  ރ ސްޓްރަކްޗަރާފްންއެންޑް އިޕްލޭނިންގ  ޝަނަލް  ނިސްޓްރީ އޮފް ނޭމި

 ވުން: ވާހަކަދެއްކެ 

 ދަން.  ންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން ޖެހޭނީ އެ ހުއްދަތައް ހޯވީމާ، އެހެން އެހެ؟ ނިންމޭ ދެއްތޯށް ނުއަޅުގަނޑުމެންނަކަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   هللاބްދުބު ޢަޢުޤޫޔަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ދާން

އަތޯލުކުރައްވަންޤަބޫންވީމާ،  އެހެ ބޭފުޅުން  ތި  އަދާނުކުރެއްވުއޭ  ޒިންމާ  ސަބަބުސްލު  ރަށެއް  މުގެ  ދެ  ން 

 ؟ޔައީ ކަމަށްދިވެގެންހަލާކު

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިފްރާސްޓަރަކްޗަރގެ ބޭފުޅަކު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަދާނުކުރެވި  އަސްލު ނުބުނެވޭނެ  ގެނޭ ޒިންމާ  އަޅު ؟އްތޯދެ  އިންނާނީ  އެއީ  މިގަނޑުމެން    ށް އަނިސްޓްރީފިނޭންސް 

ޕް  ކޯސްޓަލް  އެ  މިނިސްޓްރީކްޝަނަޓެރޮއޭތީގެ  ފިނޭންސް  މިހާރު  ރިކުއެސްޓުކޮށްފަ.  ލާން    ނަށް ޅުގަނޑުމެންއަ  ން ށް 

 ...ންނުދިނުމުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެއީ ދެބު ޖަވާ

 

 ދެއްކެވުން: ވާހަކަ  هللاބްދުޢުޤޫބު ޢަޔަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ދާން



  

މިހާރު  ގެ ވާހަކަ  ކަމެއް  ނެތްނެތް.    އްނުވެސްއެއެ  .ވެސް ނޫން  ގުޅޭ ކަމެއް  ރޮޖެކްޓާޕް އެއީ މި  އަސްލު ޙަޤީޤަތުގައި

ދައްކަވަނީ. އަޅު ސުވާލަކީ  ށްކޮ  ރާ ޓަގަނޑު މިނިސްތި  ބޭނުންވާ  މިނިސްޓަލަން  . ރ އިނގޭތޯމިނިސްޓްރީގެ، ކުރީގެ 

ވެސް ޒިންމާއެއް  ސްޓަރު އެއްމިނި؟ ތޯފުޅެއްން ބޭމުގެ ޒިންމާ ނަންގަވަންޖެހެނީ ކޮމިނިސްޓްރީގެ ހިނގަމުންދާ ކަންކަ

 ވާބު ދެއްވާ.  އެ ސުވާލަށް ޖަ މަދެން ފުރަތަ؟ ނީންކަމެއްތޯ މިނިސްޓަރ ނަންގަވަޖެހެންޏާ އެއީ ކޮ؟ ނަންގަވަންޖެހޭތޯ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޒުއިއްމުމުޙައްމަދު ޑރ. ކުރީގެ ހައުސިންގ މިނިސްޓަރ 

 އަޅުގަނޑު ނަގާނަން.  ވިއްޔާ  ންޖެހޭ ޒިންމާއެއް ގައެއްގޮތަށް ނަ ން ހުރި ހުވައާ ގަނޑު ކޮށްގެއަޅު

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން  هللاބްދުޢުޤޫބު ޢަޔަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ދާން

މިފަ ރަށެއްދެން  ބޮޑުކަމެއް  ކޮން   ،ދަ  މިނިސްޓަރ  ހަލާކުވެގެންދިޔައިރު  ރަށެއް  މިޓިގޭޓުކުރަން  ކަދެ  މިކަން  މެއްތޯ 

 ؟ ކުރެއްވީ ކޮންކަމެއްތޯއޭ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޒުއިއްމުމުޙައްމަދު ޑރ. ގ މިނިސްޓަރ ންކުރީގެ ހައުސި

ދިޔަ ހަލާކުވެގެން  ހީވައެންމެބޮޑަށް  އަޅުގަނޑަށް  އަޅުގަނޑުމެއީ  މިނިސްޓްރީނީ  ނުކަމެއެއަށް  ން  ންގެ  ކޮށްގެނެއް  އް 

ތަފްނޫން. މިހާރު ވަ މިތާނގައި މިނިސްޓްރީގެ  ޞީރަށް    ކަންވެގެން ވެދެއްވީ ކަންވިދާޅު  ންއިގެމުވައްޒަފުން ވަޑަލުކޮށް 

ހީ އަޅުގަނޑަށް  ވަރަވަނީ  ދިޔަގޮތް.  ހަމަ  މެންބަރުން  ޙައްލަކަށް  އިއްޒަތްތެރި  ދާން  މިކަމުގައި    ގަންނަވަން ވަޑައިށް 

 އަލީގައި  ޢުލޫމާތުގެ މަ  ނު ކަމުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، މި ލިބުމަސައްކަތް ކުރައްވާ ބޭފުޅުން މި

އެއްލެވީބެ ހަނގިވަޑައިމަ  ދެން  މީގައި  ދެން  އަޅުގަނޑުމެވަދައް ގަންނަވާނެ  އެހެންވީމާ،  ޒިންންވީގޮތް.  މާއެއް  ން 

އީ.އައި.އޭގައި އޮތް  ނީ ވަ. އަޅުގަނޑުމެން  އެއްއޮތީކީނޫނޭ މިއް ކަމެއްވެފައެނުކޮށްގެން ކަމެއް  ން ނޫނިއްޔާ އަދާނުކޮށްގެ

މުހިއޮތް  އި  ގަންޑޭޝަންމަރެކޮ ރިޖުތައް  ކަން  ންމުއެންމެ  ޕްރޮޖެކަލުމުގެ    އެއީ  އިތުރު  އެއީ    ށް ކަ ކްޓަންތަކުގައި 

ޕަސަސާ  އްޔާމުންނޫނި ޕްރޮޖެކްޓަންޅީހަކަށް  ގިނައިންޓު  އަޅުގަނޑުމެން  އަ  ށްވުރެ  އެކަމުގައި  އެއްޗަކަށްވާތީވެ،  ރާ 

އެއީ  އެދިފަހުއްދައަށް ބަޖެޓަ . ދެން  އަހަރުގެ  އަންނަ  ދެފޯލްވާ ގޮ  ށް ދެން  އަހަރު އަންން ތަށް ހަމަ  ބަނަ  ޖެޓުން  ގެ 

ވެ ޕްރޮޖެކްޓު    ދެވޭނެ.  ސްފާސްކޮށްގެން  ގަވާއެހެންވީމާ،  ދަނީ.  ކުރިއަށްއެ  ފަރާތަކުން    އެއްވެސް  ކާއިދަ ގާނޫނާއި 

ކުރިއަ  ވެސް  ފެއްޚިލާ އޮތް ކަމެއްގައި ހަމަ ހައުސިންގ މިނިސްޓް ނުވާނެ. އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް  އަށް  ރީށްގެންދެވެން 

ރަށް  އިތު   ގެންދިޔުމަކީ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ހަމަ އަދިމިގެންދާ  ގޮތަށް  އި މިށް މީގަޒުކޮމާކި ބަޔަކަށް އަޔާމުން ވައްނިނޫ

ބޭ ވަޑަތި  ވިސްނާ  މުންޖެހޭއިގަންނަވަފުޅުން  ކަންނޭނގެ.  ކަމެއް  ހަމައެކަނި  ނެ  އަޅުގަނޑުމެން  އަދި  ޅިއަކުންނެއް 

އު ކޮށްގެން  ގޯސްކަމެއް  ވިދާޅުވާން  މީގައި  މިހެން  ހަވާތީ  އްރަކުއްކަތްމަސަޅޭކަމެއް  އަޅުގަނޑުމަ  މެން މިދެންނެވީ. 



  

ފައި މިއޮތީ ހަމަ އެ  ކޮށްމަސައްކަތް  އިއްސުރެ ދިޔަޖެކްޓު ކުރިއަށްރޮޕްމި  ހެދީއްސުރެ  ނީއްސުރެ އީ.އައި.އޭ  ފެށު  މީގައި

ރޫ މަސައްކަތްކުރަން.    ޙާއީ.އައި.އޭގެ  ދެންއެއްގޮތަށް  އޭގެ  ހަމަ  ހުއްދަތަ  ދެން  ދެކާއި ނަގަންޖެހޭ  ލި  ބެންޖެހޭ  ން 

ޝްރޫޢު  މަޕީ  އެއީ ޕީ.އެސް.އައި.ނޑު ހިތުން  ހޭ ދިމަދިމާލުން ލިބުމަކީ ހަމައެކަނި މިވާހަކައަކީ އަޅުގަޕޯޓު ލިބެންޖެސަ

ވާހަކަ  ދައްކާނެ    މީހާ   ންހުރި ގައެތަނެއް ހިންޔަސް  ގެނެއެއް މިތަނަށް  ވުޒާރާއެއްގެ އިޝޫ  އެހެން   ގެންދިޔައިރު ރިއަށްކު

ހަ  މަހަ އަޅުގަނޑުރޫޢުމަޝް މި  މައެކަނި  އިނގޭތޯ.  ނޫން  އުސިހަ  މެން  ފަރާތަކުން  މިނިސްޓްރީގެ  ވާހަކަ  މިންގ 

 .ޅޭނީވާހަކައަކީ ސޭމް މައްސަލަ އު  އިނގޭތޯ. ރީ އަންނާނީ ސޭމް ސްޓޯ އެއީ ހަމަ އެއް. ނީކީދައްކާ

 

 ސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާ

ކަނޑަފު އަޅުގަނޑު  ބޭފު ޓުމިނި  7އެޅި  ރަތަމަ  ހުރިހާ  ވެސް  ޅުގައި  ސުވާން  މަހިބަދޫ  ލުކުރައްވައިފިމިހާރު  ދެން   .

އި މެދާއިރާގެ  އެދިވަންބަރުއްޒަތްތެރި  ފުރުޞަތަކަށް  އޮތީ  ފުރުޞަޑައިގެންފައި  އެ  އަޅުގަނޑު  އަރުވާނަން.  މާ  ދެ  ތު 

 .ސުވާލު ކުރައްވާ

 

 : ހަކަދެއްކެވުންވާ  ޠާރިޤް އަޙްމަދު މެންބަރު  ގެދާއިރާ  މަހިބަދޫ

ގެ  ވެސް ވަރަށްގިނަ ވަގުތު މި ކޯޒްވޭއަށް މައްސަލަ އަދި މި ދެ ދުވަހު   ހުމި ދެ ދުވަ މްލަކޮށް  ށް ޖުއަޅުގަނޑަ  !އާދެ

ވެސް އައިތުރަށް  މި  ވަ   ޅުގަނޑުމެން  މެންބަރުން  ކޮމިޓީން  ކޮގިނަ  ވަރަށް ރަށްގިނަ  ދެން  ފި.  ށްމަސައްކަތްތަކެއް 

ވަރަށްގި ކޮމިޓީގައި  އެންމެފަހުން  ބޭފުޚާއްޞަކޮށް  މަޢުލޫމާވަރަށްގިނަ  ވަޑައިގެންޅުން  ނަ  އަޅުގަނޑު  ލިބުން.  ތު   

ރަނގަޅަށް    ނަށް މި ކޭސް ވަރަށް ންރުބަ އްޒަތްތެރި މެންގެ އިޓީގަނޑު ކޮމިކުރަނީ މިހާރު މި ކޮމިޓީގައި ތިބި އަޅުޤަބޫލު

ގޮތް މިއުޅޭ  ވެގެން  އަދި  އެނގޭ  އެނގޭނެހެން.  ކޮށް  .ވެސް  އައުކޮށް  އަޅުގަނޑުމެން  އެ ވާ  ފައިއަދި  އް  ހަމަ 

ކިތަންސުވާލު މިމެވަރަތަކެއް  ކުރިއަސް  އި  ކަށް  ދެން  މަޢުލޫމާތަމައްސަލައިގައި  ކަށް  ނޑައަޅުގަ  ކަށްތުރު 

އަދި މިނިސްޓަރއަންނާނެހެނެ  ކުރެވޭލެއްނުޤަބޫ ހަމަ  ވެސް    ކަމުން ވަޑައިގެން ފަހުން ޓަރުއްޒު މިނިސްޢިމު  އް. ދެން 

އެހެން  ރެއްހާހައަ ރު  މިހާ އެއްދުވަސްވީ.  ކޯޒްވޭރޭގަތެ   އަހަރު  ވީމާ،  އެ  އެއި  މި    އްވަންލުކުރަޙައްތައް  ންކަ  ތްއޮގެ 

ކޮންކަމެއްތޯ  ސަރުކާރު ކޮށްދެވޭނީ  އެބަ  ން  އެމް.ޓީބަލަންވެސް  އަދި  ފާހަގަކުރެއްވީ  .ސީޖެހޭ.  އެ  ފަރާތުން  .ސީ 

އެބަ    ދިއައެއްތޯ ވެސް  ކޮންބަ  ކަނޑާލީ އޭރު  ކަމަށް. އެހެންވީމާ، އެ ކޯޒްވޭ    ނުލާ ކަނޑާވޭ  ކޯޒް  އެ  ންޓީ.ސީ.ސީއެމް.

ހޭ. އަޅުގަނޑަށް  ޖެބަލަންއެބަ  ތީ ކޮންބައެއްތޯ ވެސް  ފަސްއަޅާފައި މިހާރު އޮއޭގެފަހުން    އިފަކަނޑާލާދި  އަހޭ.  ންޖެބަލަ

މަ  ހަ  ށްތަކާއި މީހުން ބަދަހިކުރުމަޢާމަލާތްރީގެ މުޖުމްލަކޮށް ފާހަގަކުރެވުނީ މި ކޯޒްވޭއަކީ އެ ދެ ރަށުގެ ވިޔަފާ  ގައިމީ

  ، އީ.އައި.އޭގެ ގެއި.އޭ ނީ އީ.އަވާ އެއްޗެއް ކަން. ދެން ދިމާވެގެން މިއުޅެ ބޭނުންރައްޔިތުންމު  ންވަރަށް މުހި  ،ންމުމުހި

ރަމުންދިޔައިރު  ން މަސައްކަތް ކު އިން އެއް ކަންތައް ކުރަން ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީތެރެ   ގެކަމު  3 އެ  ގައި ޕްރޮސީޖަރ



  

ދެން  ދިމާވީ.  އްސަލަ  މަރުމުގެ  އެ އުދައެ  ކޮށްނިލިބެގެން އޭތި ނުޅެދަން އުހޯއް  އެއްގެ ފައިނޭންސެ  42އޭގެ އިތުރު %

ވެސްދަދޭ އަދި އެ ރަށް    ލޫމާތުޢުމައެބަ  އެ ރަށުން ވެސް  ހަމަ  އަޅުގަނޑަށް   ރަށު  ،ންނަ ބޭފުޅުން  ދެ    އެ ން  އެ 

ކުރިންރުއުދައެރަށުން   ކަންތައް  ބޭފު   މަޢުލޫމާތު  މުގެ  ރަށަ  އްވިއަސްދެޅާ  ހެދި  ދެ  ކޯޒްވޭ   ށްއެ  މި    އުދައެރުމަކީ 

އަރާއިރު  ދަވެސް ހަމަ ރާއްޖެއަށް އު  ކުރިން   މީގެ   ނޫނޭ. ދޮގެއް ވެއްޖެއްޔާމުން ކައުންސިލަރ   މެއްން ވަކި ވާކައޮވެގެ

 ... ށްނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަމަށް އަޅުގަނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުދަ އަރާ ރަށެއް ކައްމުކޮށް އުޢާރިވީމާ، ރަށް ތި

 

 ވުން: ކަދެއްކެ ރިޔާސަތުން ވާހަ

ނަމަ  ން ސާފުކުރުމަށް ސުވާލެއް އޮތްތެރި މެންބަރު. މިވަގުތަކީ އަޅުގަނޑުމެން ކަންކައްޒަތްއި ވައްޗޭ  އްޑުކޮށްލައާދެ، މަ

ފުރު މިއަ އަޅުގަޞަތު  އެ  ސުވާލެއްރުވަނީނޑު  އެހެންވީމާ،  ސްޓޭ  ،.  މިވަގުތު  ޖެނެރަލް  އަޅުގަނޑު  ޓުމަންޓަކަށް 

 ! އާދެ ފުރުޞަތެއް ނާރުވާނަން.

 

 ހަކަދެއްކެވުން: ވާ  ޤްޠާރި މަދުއަޙް ންބަރު މެ ގެދާއިރާ  މަހިބަދޫ

ތުރަށް  ލަތުން ދެން އިޙާމިއޮތް  އަށް މިހާރު  ޓްރީސްމިހާރު މިނިސުވާލަކީ ހައުސިންގ    ، އަޅުގަނޑުގެ މިގެއަޅުގަނޑު

މާ، އެ ކޯޒްވޭ  އެހެންވީނުންވާތީ.  ޔިތުން ބޭވެސް މި ބާއްވަނީ ރައް   ޞަކޮށް އެ ކޯޒްވޭ މިހާރުގައި ޚާއް މި މަސައްކަތު

މިމި ދެހާ ހާރުން  އިތު ރަށް  ޙައްލުކުރުން  މިނިރަށް  ހައުސިންގ  މިޓްރީސމަށް  ޖަހާފައިއަހަރުން  ބަޖެޓުގައި    ވޭތޯއާ ގެ 

އެ ރިކުއެސްޓުއިރާ ދާނުވަތަ  މެންބަރު  ކޯސްޓަގެ  ދަންނަވާ  ތި  ކޯޒްވޭގެ  އެ  ކުރެއްވިތޯ  ޕްރޮ  އޭރިޔާ  ކްޓެލް  ޝަން 

އަދި   ؟މިއަހަރުގެ ބަޖެޓަށް  ކަތެއް ކުރެވުނުތޯސައްއެއްވެސް މަށް  ތައެ މަސައްކަ  ވޭނީ.ގެންދެޖަހައިގެން މިހާރު ކުރިއަށް 

 ؟ ހިނެއްތޯކިކުރަނީ ސްދުގަ  ރިއަށްދާންކުދެން 

 

ޤު   ފާރޫ ޝާނާ މަތު  ޠިޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ފާގެ  ފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް އިންޕްލޭނިންގ  ޝަނަލް  ސްޓްރީ އޮފް ނޭމިނި

 ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އީ.ގަނޑުމެންމިހާރު އަޅު  !ދެއާ ޑިޒައި  ކޮންސަލްޓަ އައި.އޭ  އިނގޭތޯ ންޓެން  ކޮންސަލްޓަ  އް  ޑިޒައިން  އް  ންޓެބޭސިކަލީ 

ހުރި  އްކޮށް އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ވޯކްކުރަން ކުރީގެ  އި އެންޓާ އިން ކޮންސަލްޓައެ ޑިޒަ  ފިން.އްޔަންކޮށްޢަ  މެންނޑުއަޅުގަ

ފާ މަލްތައްތަކާއި އަދި އެޑިޝަނަރައްވާފައި ހުރި ކަންހަގަކުރިޕޯޓުގައި  . މިސާލަކަށް  ވެސް އެބަ އާދޭޝްރޫޢުތަކެއް   

އަށް  ކޯނަރ ކުން މިސާލަކަށް އެއިންނަ  ބިންހިއްވެސް. އެހެންވީމާ،  މަޝްރޫޢު  އްކުމުގައި  ބިން ހި   އި އެބައޮތްމަޑަވެލީގަ

ވަންޏާ ކަމަށް  މުޅިންގެނެއްސި  ކިހިނެއްތޯ  ދެން  އިން  އަޅުގަނޑުމެން ؟ވާނީއެތަނަށް  މުން  ވެއްމިހާރު  ޔާ  ޖެއް ގޮތުން 

ނެތް  ލޭންޑެއްއެތަނަކު  އެތަނަށް  .  ކަންތައްތަކާ އެޑިޝައެހެންވީމާ،  .  ވަނީއިތުރުއެއް  މާސްލޭންޑް    އެކަމަކު    ނަލް 



  

ޑިޒައިންއަޅުގަނޑުމެން  އެއްކޮށް   އޭތި  ކޮންސްޓްރަ   އި ކޮށްފަޕްރޮޕަލީ  ދާކަމަށްވަންޏާކްޝަނަދެން  ދާން.  މުން  ށް 

  . ދެން ޑިޒައިން ޓީމާ ބައްދަލުވުމުގެއެ    ބޭއްވިއްޖެ  ންގޕިންގ މީޓި ކޯ ސް ނޑުމެންނަށް މިހާރުއަޅުގަދެން  ؟ ނެއްތޯކިހި

އަޅުގަނޑުމެ ވަރަށް    ންއެއްކޮށް  ހަމަ  އޯޑިސްކަޝަންސްތަކެއް    ލް ޑީޓެއިއެބަ  ޑިޒައި ގެންދަން.  ން  ލްޓަނޭޓިވް 

ގެންގުޅޭއަޅުގަ ކިހިނެއްތޯނޑުމެން  ގެންގޮސްގެކޮން ؟ ނީ  އެން  ންތޯގޮތަކަށް  ފައިދާހުރި މެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް     

އެއީގޮތަކަ ރެކޮ  ށްވާނީ.  ގޮތެމަންޑޭމިހާރު  ހަތަރު  ދެތިން  އެބަހުރި  ވެސް  އެއްޝަނުގައި  އެހެންވީމާ،  އަދި  .  އީ 

ހުރި  ހެން  މީގެކުރި އެންމެ  ވެސް    ކުގައިތައީ.އައި.އޭދިފައި  އެހެންވީމާ،  އޮއެންމެ  އެބަހުރި.  ކީ  ޕްޝަނަބެސްޓު 

   ހަމަ މިހާރުބަލަން އަޅުގަނޑުމެން އެ ކޮންޓްރެކްޓު  ތޯ  ބައި ކަމަށް ވަންޏާ ކޮ  ވާ އްގައި އެ ކޯޒްވޭ ބާތަނު އަސްލުގައި އެ

އަޅުގަނޑުމެންކޮންސްޓްރަކްޝަނައެހެންވީމާ، ދެން    .ދަނީކުރިއަށް ޑިޒަށް  އެ  ހަމަ    އްޑީޓެއިލް ޑިޒައިނެ  ،އިން ދާނީ 

 .  ހަމަޖެހިގެން  ޓެއްއެކަމަށް ބަޖެ ،ނިމުނީމަ ވެފައިނަލް

 

 އްކެވުން: ޔާސަތުން ވާހަކަދެރި

އަ އުސޫލަ  ޅުގަނޑުމިހާރު  ބޭފުހުށް  ގެންދާ  އަޅު  ންނަށްޅުރިހާ  ދެއްވީމަ  އެހީތެރިކަން  ފަސޭހަވާނެ.  ވެސް  ގަނޑަށް 

ވެސް  މިހާރު   ބޭފުޅަކު  ކޮންމެ  ފުރުޞަތުސުވާހަމަ  މެންދަނީ.    މި މުން  ދެ  ލަކަށް  ޔާބައިއްޒަތްތެރި  ރަށް  ސި ރު 

ފުރުޞަތު  ގަނޑު  ށް އަޅުނަރުޝާތޯ ފިވާތި އިނގޭފުކުރައްޢާމަ   އާދެ! . އެއް ސުވާލުދެންރުޞަތު  ފުމިހާރު    އަޅުގަނޑު

 .އަރުވާނަން

 

 ދެއްކެވުން:ކަވާހަމަޑަވެލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ފިރުޝާން  

ޝުކުރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ   އާދެ!  %   މުޤައްރިރު.  ވޭރިއޭޝަ  40ހަމަ  އޮތީހުރެ  ނާގެ  ނުވެފައި  މިކަން  ދެން، .  އޭ 

އަ ސަބްޅުގަނއެހެންނަމަވެސް  މަސައްކަމިޓީކޮ  ޑުމެން  އީ.ރިތްކުން  ވިދާޅުވެފައިރު  އެބައޮތް    އި ޕީ.އޭއިން 

ޕެސިފިކަލީ  ތެރެއިން ގޮތަކަށް. ހަމަ އެ ސީދާ ސްގޮތުގެ    3ނު  ވަނީ އިސްވެ ދެންނެވުއިހުއްދަ ދީފަ   އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ދީން  އިއީ.ޕީ.އޭ ޑޮކިއުމަހުއްދަ  ދެވިދާޅުވޭ   އެބަ   ގައި ންޓު ފައިވާ  އިސްވެ  ގޮތަކަށް،  ތެރެއިގޮތުގެ    3ނު  ންނެވު  ން 

އެއް ކޮން ދެވިފައިވަނީ. ކުރިއަށް ގެންދިއުމަޢު  ގޮތަކަށް މަޝްރޫމެވެސް  ހުއްދަ  ކަމަށް    ތި ހަމަ  ވެއްޖެއްޔާ  އެހެން  ށް 

  ޒިންމާއަކީ.  މަށް ނަގާ ބޭފުޅުން މިކަ ތި . ކޮބައިތޯއޭ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފަ ވެސް ޚިލާފަށޭ އޮތީ ހުއްދައާ ތިބޭފުޅުން 

 

ޤު   ފާރޫ ޝާނާ މަތު  ޠިޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ފާގެ  ފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް އިންޕްލޭނިންގ  ޝަނަލް  ސްޓްރީ އޮފް ނޭމިނި

 ވާހަކަދެއްކެވުން: 



  

ޑިޒި މިނިސްޓްރީ  ން އިނގޭތޯ.ކިޔާލަދޭނަ  2  މާއްދާ  ޝަން ސްޓޭޓްމަންޓުގެއަޅުގަނޑު  ހުއްދަ  މިއީ  މި  ދީފައިވަނީ  ން 

މިމަންޓް ހުއް  އިމްޕެކްޓް އެސެސްމަންޓްން.އޭގެ އެންވަޔަރައީ.ޕީ ވާ  ތިރީގައި މި   ނީއިވަދީފަ  ންނިސްޓްރީދަ. މި ހުއްދަ 

މަތިންނޭ.ޠުރުޝަ މިން  ތަކުގެ  އަސަރުފޯރާނެ  ބަޔާންކުރާވަ ތިމާވެއްޓަށް  ނަންބަރު  ޙާފުޞަޓް  ރިޕޯ  ރު  ގައި    92/13 

ފަ  ބަޔާންކު ކޮންސަލްޓަންޓްގެ  ރެކޮވިފައި ރެރާތުން  މަސައްއެއްގޮތަ  ންތަކާންޑޭޝަމަވާ  ކުރި ށް  ގެއަކަތް  ންދިއުން.  ށް 

ނަޙާފުޞައޭގައި   ބަ  92/13ރު  ންބަ  އި ޔާގައި  އެޑްރެސްކު އަޅުކަށް  ކަންތަ  3ންނަ  ންކޮށްފައި  ރެވޭތޯ  ގަނޑުމެން 

 އިވަނީ.  ތްކޮށްފަމަސައްކަ

 

 ދެއްކެވުން:ކަވާހަމަޑަވެލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ފިރުޝާން  

އެ  އަޅުގަނޑު ސުވާލަކީ  ސުވާކަށް)ވަގުތުކޮޅަ  ...ކަމަށް  3ގެ  އަޅުގަނޑުގެ  އެ  ފަހު(  އެ   3ލަކީ  އެޑްރެސް،    ކަމަށް 

 ށް.ކަމަޒިންމާ ނަގަންތޯއޭ އެ ؟ ތޯއޭލުފުޅުކުރައްވަންބޫޤަކުރެއްވޭ ކަމަށް ބޭފުޅުންނަށް ނު

 

ޤު  ރޫ  ފާޝާނާ މަތު  ޠިނެރަލް ފާޑިރެކްޓަރ ޖެގެ  ފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް އިންޕްލޭނިންގ  ޝަނަލް  ސްޓްރީ އޮފް ނޭމިނި

 ން: ވާހަކަދެއްކެވު

ޖެނެ އަޅުލް ރަޑިރެކްޓަރ  ހައިސިއްޔަތުން  މިހިގެ  މިހާރު  ދިމާވާ  އިމްޕްލިމެންޓޭޝަންގައި  ހުރިހާ ގަނޑުމެން    ރަ 

 ގާނަން. މާ ނަޒިންހޭ ހިސާބުން އަޅުގަނޑުމެން ގަންޖެމާ ނަންކަމަކަށް ޒިންކަ

 

 ވުން: ހަކަދެއްކެ ރިޔާސަތުން ވާ 

އުތުރުޅުދުކު ސުވާލު.ބަމެންއިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ    އްފުށީ  އެއް  އާދެ!  ބޭނުދެން    ރު.  ތެރޭގައި  ންފުޅު  އެ ސުވާލުގެ 

 ނުއްވާ. ލޫމާތެއް ހިމަހާ މަޢުހުރި

 

 ން: ވުއްލަޠީފް ވާހަކަދެއްކެ ޔާސިރު ޢަބްދު ބަރު މެންދާއިރާގެ  ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު

މުޤައްރިރު. ބައްދަފުރަތަ  ޝުކުރިއްޔާ  މިނިސްލުވުމުމަ  ވިދާޅުގައި  އެޓަރު  އަޅުގަނޑަކަށް  ބޮވި  މިކަންތައް ހާ    ޑަކަށް 

މި  އެނގި ކަމާއި  ޔުނިޓުންކަމާއިނުލައްވާ  މި  ގެންދަނީ  މިފަހަރު ޕްރޮޖެކްޓްތައް  އެއްޗެއް.  މިހުރިހާ  މި    ވިދާޅުވި   

ހިސާއްދަލުވުމުބަ ވަކި  ވިދާޅުވި  ކަމަގައި  އިނގިލެއްވި  ހިސާބަކުށްބަކުން  ވަކި  ދެން  ކަމަށް    ލެއްވިނގިއި  ން . 

އަށް  ނިސްޓްރީސް މިފިނޭން  ،މިނިސްޓްރީއަށް،  ދެން އެހެންވީމާ.  އްތައް އެނގިލެއްވި ކަމަށްންތަކަ  މަންޓް ންޔަރަވައެން

ދެއްވާތި ވަރަށް ކްލިއަރކޮށް.  ގަނޑު ސާފުކޮށްލަމަކަށް އަޅުފުރަތަމަ ކަ، މިކަންތައް  ފޮނުވާފައިވާނެ ކަމާއި. އެހެންވީމާ

އަޅުގަޗޭ މަޑުކޮށްލައްވައް އިނގޭތޯ  ސުވާ   ނިމެންދެން.  ނޑު  މިދެންލު  ފިނޭންސް  މި     ކްޓް ޕްރޮޖެ  ނިސްޓްރީއަށް 



  

ނެއް އަންނާނެ  ނިންމީ ކޮންމެ ގޮތެއް ވިޔަސް ވޭރިއޭޝަ  ން ކުރިއަށް ގެންދަ  ،ދިއުމަށްންށް ގެމީތި ކުރިއަމިސާލަކަށް  

ވޭރިއޭ  މެންނޑުއަޅުގަ  ބަލާފައި ކަމަށް   އިނގޭތޯ.  ދޭހަވޭ  ހިސާބަށް  އައިސްފައި  ޝަމިހާ  ޕްރޮން  ހިންގާ  ކްޓް  ޖެއެ 

މިނިމުނީ ކަމަށްޙަ  މައްސަލަ  މަ  ފާހަގަކުރެވޭ.  ކަމަ  އިބައްލަވާފަ  އްލުވާނެ  ބޮޑަށް  އަޅުގަނޑަށް    ، އެހެންވީމާ ށް 

 މިނިސްޓަރ ހުއްދަދެއްވީ.   ންގެންދަޓް އެގޮތަށް ކުރިއަށް ކް އެ ޕްރޮޖެކީއްވެގެންތޯ ހުއްދަ ނުލިބި އޮތްވަ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢިއްޒުމުދު މުޙައްމަޓަރ ހައުސިންގ މިނިސް

މުއްޒަތްތެރިއި ހިތާ  ވަރަށް  އަޅުގަނޑު  ލައިމިތަނު  މަކުރަންޤައްރިރު  ދުވަހު  ކުރީ  ކަވް  ގައި    ންނޭނގެ ނުކުރާތީ 

  ކަ އޮޅުވާލާ މިތަނުގައި އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑު ދެއްކި ވާހަތި    ހެއްދެވީ ން އިތުރުފުޅު  ންބަރު ކަނޑައެޅިގެއިއްޒަތްތެރި މެ

 އިނގޭތޯ.  ން ވާލަ ވާހަކަ ދަންނަމަކުރާ ޅުގަނޑު ހިތާކުރެއްވީތީ އަސުވާލުރައްވައިގެން ޓްވިޓްކު

 

 ކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަ

އަދި     ދެކެނީ. ސުވާލަކަށް ގަނޑު  ޖަވާބުދެއްވަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުރެއްވި ސުވާލުގައި ކުރީގެ މިނިސްޓަރު ކު  ދެންމެ އެ 

 . ބެއް ނުދެއްވާވާޖަ

 

 :ކެވުންކަދެއް ވާހަ  މުއިއްޒު މުޙައްމަދު ންގް މިނިސްޓަރ ސިހައު  ކުރީގެ

ވާހަކަތަކެއްތާއި  ޙަޤީޤަވާބަކީ އެ ސުވާލުގައި  ޖަ   . އެއް ނޫންވަހު ދެއްކި ވާހަކަހިމެނުމަށް އަޅުގަނޑު ކުރީ ދު  ޚިލާފު 

ގައި  ންވީމާ، އަޅުގަނޑު އޭހެއެ ދެންނެވީ. ދެން    އަޅުގަނޑު މި  ވާހަކަ   ނުދައްކާ ވާހަކައެއް ދެއްކި ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވާ

ޖަވާބުދެންޞީތަފް  ،ދޭންވާބުޖަށް  އަޅުގަނޑަ އިނގޭ  ޏާލުކޮށް  ވާހަކަ ކުރީ  ހަމަތޯ. އެއީ  ގިނައިރުވެދާނެ  ދެއްކި    ދުވަހު 

ހަމަ ކިހިނެއްތޯ ހަދަންވީމާވީ. އެހެން  އަނެއްކާ ވެސްހޭނީ ދައްކަންޖެ  އަޅުގަނޑު ނޑު ދިގުކޮށް  ގަޅުއަ؟ ، އަޅުގަނޑު 

 ؟ތޯޖަވާބުދޭންވީ

 

 ދެއްކެވުން: ވާހަކަރިޔާސަތުން 

މެދުކުޑަ  ންގިއަށްބަޑު  ނއަޅުގަ ދަންނަވާނަލާކަނޑާއިރުކޮޅަކު  ދެން  ގޮތެއް.  ފައި  ވީ  ހަދަން  ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  )ން 

ކުރިއަށް  ކަނޑާއާދެ! ބަންގިއަށް މެދު ގައި  ވިދާޅުވި ސުވާލު  ރ ތި ނިސްޓަރީގެ މި. ކުމިގެންދަނީލުމަށްފަހު އަޅުގަނޑު 

ދަންނަވަގައަޅު ބޭނުންނޑު  އިއްޒަތްތެން  ކުރައްވައިފިއްމެރި  ވަނީ  ސުވާލެއް  ސުވާލަންބަރަކު  އެ  ކަށް  ޔާ 

 ރުކޮށްލަދެއްވާ.  ރާއެދެން. ސުވާލު ތަކު އަޅުގަނޑު ބުދެއްވުން ، ޖަވާޖެހޭނޭ. އެހެންވީމާވަންޖަވާބުދެއް

 



  

 ން: ވުދެއްކެ އްލަޠީފް ވާހަކަޔާސިރު ޢަބްދު ބަރު މެންދާއިރާގެ  ޅުދުއްފުށީ އުތުރުކު

މި މައް  އިރުގަ ފެއްޓިއި ޓް ކީ ޕްރޮޖެކްވާލަސު  އަޅުގަނޑުގެ ދިމާވާނެކައެބައިނގޭ    ތުރު ން. އެހެންވެއްޖެއްޔާ އިސަލަތައް 

ށް  ގޮތައެ   ރޭވިފައި އޮތް ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ބޮޑަށް ފެނުނީ.  އްލުކުރުމަށް ޙަ މައްސަލަތައް  ޕްރޮޖެކްޓެއް ގެނެސްގެން އެ 

ވާހަކަ ހުރި  މިއެހެންވީމާ  ފުޅުތަކުން.ދެކެވިފައި  ޕްރޮޖެކްޓަށް  މި  ފައްޓާފައި  ،  ޕްރޮޖެކް   އިތުރު  އެ  ކުން  ޓަމިވަނީ 

ކައްލުވާޙަ އްތައް  ކަންތަ އެނެ  ކަމުގައި މަށާއި  ކަ    ރަނގަޅުވާނެ  ތިއައިމަ  އަޅުގަނޑުގެ  ވިދާޅުވީ  މަށް  އެހެންވީމާ،   .

  ؟އްދަދެއްވީން ހު ންދައް ކުރިއަށްގެތްތާ މިކަންތައޮބި ތޯ އެއަށް ހުއްދަ ނުލިކީއްވެގެން ށްވީ ސުވާލަކަ

 

 :ކެވުންވާހަކަދެއް  މުއިއްޒު ޙައްމަދު މުހައުސިންގް މިނިސްޓަރ   ކުރީގެ

މަސައްޅުގަނޑުއަ ކުރިއަށްދާއިރުގައިމެން  މަސައްކަތުގައި  މި  ފެށީ  ހުރި  ތަކުންޑޭޝަންރެކޮމަ  ކަތް  ތެރޭގައި  ގެ 

ރެކޮމަމަސައްކަތް ކަމާތައް  ފަރާންޑޭޝަންތަކަށް  އެތްބެހޭ  ހުއްދައަށް  ހޯދައި   ން ދިގެތަކަށް  ހުއްދަ    މު އް ޢާގެން  އެ 

ހުއް އިނއުސޫލުން  ލިބޭނެ  ދެންސްތަކަށްންޑޭޝަރެކޮމަ  ގޭތޯދަ  މީގަ.  ނުލި  އިން  ހުއްދަ  އެ  ކީއްވެކަމެއް  ސީދާ  ބުނީ 

ހަމަ   އެކަމަކު  ނޭނގެ.  އުސޫލަކީއްޢާއަޅުގަނޑަކަށް  އަން   ހަމަ  މު  މަސައްކަތްތަކަށް  ބޮޑެތި  ލިބޭނެ  ނަ  ހުއްދަ 

ގެންދިޔަ ޝެމަ ކު ހަކަތް މަސައް  ދެން  ށް.ންޑޭޝަންސްތަކަރެކޮމަ  އޮތީމާ ވަކި   ހެދިފައިގްރިމެންޓްށް އެޑިއުލަރިއަށް 

އޮތީ މިނިސްޓްރީއަށް.  ބަޖެޓް ފާސްކުރެވިފައި    އޮތީ.   ކުރެވިފައިށް ގެންދަން ޖެހޭނެ ބަޖެޓްކުރިއަ  ގައި ދަތެއްގެ ތެރޭމުއް

ތެރޭގައި ޒިންމާގެ  ހުބަޖެޓުގަވެސް    ކަށްނިސްޓްރީއަމި  މެންކޮވޭ  އޮ   މިނިސްޓްރީގެ  ޕީ.އެސް.އަންއި    އި.ޕީ ނަ 

މާ  ވާލުކުރީޙަށް  ނަދެން އެގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށްގެންދިއުން.  މަސައްކަތްތައް ވެސް ން  އެހެތައް ނޫނީ  ޢުމަޝްރޫ

އޮންނަ  ނޑުމެންއަޅުގަ އެ  ކުރިއަ  އުސޫލަކުންހަމަ    އެ ށް  މަސައްކަތް    ކަތްތައް މަސައް  ،ހެންވީމާގެންދަންޖެހޭނެ. 

އަޅުގަފަށަ ޒިއިގެން  މިއޮންމާނޑުމެންގެ  އޮންޙައަޅުގަނޑުމެންނާ  ންނަނީ  ގައި  އެ    ސްތައްޕްރޮޖެކްޓްނަ  ވާލުކުރެވިފައި 

ކަތްތައް އަޅުގަނޑުމެން  ހުރި މަސައްއި   ތެރޭގައެހެންވީމާ، އެ އަހަރުގެ އުން.  ޑިއުރޭޝަންގެ ތެރޭގައި ކުރިއަށް ގެންދި

ކުރިއަ ގެންދިއުމަށް ށް ހަމަ  މަ    ފެށިގެވާލުޙަ ތައް  ސައްކަތްޓަކައި  ކުރި ކުރެވިގެން  މި    ދިޔައީ.އަށް  ން  ދެން، 

ހިމެރެކޮމަ ވަ ންޑޭޝަންގައި  ބައި  މަޝްރޫނޭ  ގޮތުކި  ގެންދި  ގައިއެއްގެ  އަޅުގަނޑު  އުމަށްކުރިއަށް  މެން ޓަކައި 

  ންސް މިނިސްޓްރީއަށް ން ފިނޭގެއެއް ނަގަންވެ ހުއްދަޞަޚާއް ން  ނޫނިއްޔާމު ވަކި ހުއްދައެއް ނަގަންވެގެން އަޅުގަނޑުމެ

ވީމަ އެކަނި    ށް . މިއިއްޔަކީ ވަކި މިކަމަކަމެއް މިއީރިއަށްދާ  އުސޫލަކުން ހަމަ ކު   މުއްޢާ ހަމަ    އީދެން އެ   .ފޮނުވަނީ

ކަމެއް   މިއީކީހިނގި  ނޫން  ވަކި ޞަ ޚާއް  ވެސް  ނޫނިއްޔާމު  ހުއްދަ  ލިބު    އެހެންވީމާހުއްދަ  އަޅުމަކީ.  ގަނޑުމެން ، 

މެންނަށް ހަމަ  މަކަށް. އަޅުގަނޑުނުލިބޭނެ ކަގޭތޯ. ހުއްދަ  ން އިނނުބަލަލެއްގައި  ޙާއްވެސް  ކަން ނުވާނެ ކަމަކަށް އެ މި

ކަމަޤީޔަ ލިބޭނެ  ހުއްދަ  އޮތް  ހުންއާ  ށް.ންކަން  މިހެން  ހަމަ  ލިބޭ  ހުއްދަ  މަސައްކަތްއްސާސްޙަނަ  ންމުކޮށް  ތަކަށް   

   އް.ށެ ކަވޭނެ ކަމަނުކުރެ  ންސީއެއް ނުކުރެވޭ މިކަރކަށް ވެސް ފޯ، އެއްގޮތަހެންވީމާއެ އިނގޭތޯ.



  

 

 ކަދެއްކެވުން: ވާހަރިޔާސަތުން 

ރު  ދު. ވަރަށް  ންނަށްގަންނަވާ ބޭފުޅުވަޑައި ބައިވެރިވެ ހޯޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން  ންއަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަ

ކުރައް މަޢުލޫމާތު  އެ  އިވާފަދަތުރެއް  ކޮމިޓީއަށް  ވަޑައިގަތީ  އަޅުގަނޑުމެންދެއްބޭފުޅުން  މިގެ  ވަން.  ންދާ  ކުރިއަށް 

، އެ  ންވީމާރާތްތަކާ ވާހަކަދައްކައިގެން. އެހެބެހޭ ހުރިހާ ފަ    ވެސް މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުން ކަމާ މަސައްކަތަކީ މައިގަނޑު  

  ންނަށް. ފުޅުވަނީ ކައުންސިލުގެ ބޭނޑު މި އަރުއަޅުގަ ފުރުޞަތު

 

 ކެވުން: ވާހަކަދެއް  ކުޑައިގެންނެވި ބޭފުޅަލްގެ ފަރާތުން ވައުންސި ކަ ހޯޑެއްދޫ

ވަރަށް   ބައެއް ރު ދެން ދާއި  ދިރާސާކުރަމުންމިޓީގައި ތުގައި މައްސަލަ މި ކޮޙަޤީޤަރު. މިއީ އަސްލު ރިކުރިއްޔާ މުޤައް ޝު

ޅިން  މު  ކަންތަކާއި ވެސް ހޯޑެއްދޫއަށް ދިމާވެފައިވާ  ފެށުމުގެ ކުރީގަ  އަދިގެން  ށި ފެޢު އެބަ ދެކެވޭ މި މަޝްރޫޑަށްބޮ

ނެތް ކަހަ ވެސް  އެއް ފާހަގަކުރެވޭ އަޅުގަނ  ލަކަށް އް. މިސާހަކަތަ ލަ ވާގުޅުމެއް  އެބަ  ން  މިނިސްޓްރީ  ގިނަވަރަށް    ޑަށް 

ރާޅު  ތަކުރާރު ވެސް  ކުރިން  މީގެ  މިހެންހަމައެކަ  އޭ.އަރަކުރައްވާ  އެކަމަކު  ނި  އަރަނީކީ.  ރާޅު  މި  ނޫނޭ  ވެގެންނެއް 

ތައް  ރގެ ރެކޯޑުލަވާ. ދެން ޑިޒާސްޓާތައް ބައްޑްއީ.ޕީ.އޭގެ ރެކޯ  ،މަންޓްންވަޔަރަވާ އެން ގެ ރެކޯޑްތައް ބައްލަމިނިސްޓްރީ

މި ޕްރޮޖެކްޓް    ، މިކަންރަތަމަ އިނގޭތޯ. ދެން މި ފު   ކިހިނެއްތޯއް ހިނގާފައި ހުރީ ދިސާތަޙާބައްލަވާ ރާޅު އެރުމުގެ  

އެއް  ޞާއްޙި  ގޮތަކަށް ކައުންސިލުތަކާ  ފުޅުން އެއްވެސް ސްޓްރީގެ ބޭ ން ކުރިއަށް ދިޔައިރު މިނިރީފަށައިގެން މިނިސްޓް

  ތަކަށް ކައުންސިލްތަކާ ވެސް އެއްވެސް ގޮ  ޓް ސައިޓް ވިޒިޓްތަކުގައިކްއެންމެ ކުޑަމިނުން ޕްރޮޖެ  އްވާ އިނގޭތޯ.ނުކުރަ

އިނގޭތޯ. އޭރުގައި    ނުކުރައްވާ  އް ވެސް އިޙްތިރާމެއް މެރާނުކުރައްވާ. އަޅުގަނޑުމެން ސީދާ ޕާސަނަލީ އެދޭ އެދުޝްވަމަ

ދެކަ އެ  ކަ  އުންސިލުތަކުން  އިއުންސިލަށް  ރަށުގެ  ކަހަލަ  އެއްވެސް  މަ  ނުކުރައްވާމެއް  ރާތިޙުވެސް  ސައްކަތް  މި 

ކަށް  ވަރަށް ޚުދުމުހުތާރު ސިފައެއްގައި ބޭނުންހާ ގޮތަޑުމެންނަށް ސިފަވަނީ  ނއަޅުގަ  ތްގަނޑަކަށްރު. ގާދިޔައިހިނގަމުން

ގޮތަކަށް.  ދިޔަކުރަމުން   އަޅުގަނޑު  ކަހަލަ  އެމްދެން  މެ  .ޓީ.ސީ.ސީގެމެން  އޭރުސައިޓް  އިނގޭތޯ.  ރައްޒާގު  ނޭޖަރު   

މަޝްވަރާކުރިން    ރައްޒާގާ  ވެސް އޭރުގައި   ތޯ.ނގޭއިވެސް  ބު    އެކައަޅުގަނޑުމެން  ގޮތް  ނިން  ހިނގަމުންދިޔަ  ން 

ލިބިފައި  އަޅުގަ މަޢުލޫމާތު  އޮތްގޮކް ޖެޕްރޮވަރުން  އޮތްނޑުމެންނަށް  އޭގައި  ކުރިއަށްދަނީ  ޚިލާފަޓް  ނޫނީ  ތާއި  ށޭ. 

ންނަށް  ޅުގަނޑުމެ، އަހެންވީމާމަ ކޮށްދޭށޭ. އެއްތައް ފުރަތަންތައެކައޭ.  ތަމަ ކުރަންޖެހެކެއް ފުރަތަކަންތައް  މިވެނިމިވެނި

ކޮމިޓީގައި  މި ފާހަގައިބަ   ބޮޑަށް  އަސްލު  މަޑަ  ވެސް  ންމުޅި  މިވަނީ   ވެރިވީމަ  ހޯޑެއްދޫ  ރައްޔިތުން  ފުރަތަމަ  ވެލީގެ 

ތި ފަބެކަނޑުގައޭ  ތިމަންނާހުންވީ.  ރަމެން  ހިއްކާން  ޖަތްސަލާމަ  އިފަ ލާށް  ޕްރޮޓެކްޝަން  ކަހަލަ  އެހާފަ.  ކޮށްދޭނަމޭ 

ޑާލީ  ވޭ ކަނކޯޒްލި ވާހަކަ.  ކޯޒްވޭ ކަނޑާލަން މި  ދެން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށް، މި ކޯޒްވޭ  ހެންވީމާއެ  ދަނީ.  ގޮތަކަށް މި

ރުގެ  ރިން ސަރުކާލީ މީގެ ކު ކޯޒްވޭ ކަނޑާ  އް ނޫން.އެއްވެސް ކަހަލަ ގުޅުމެއް އޮތް ކަމެ  ޤީޤަތުގައި ކައުންސިލާޙައެއީ  



  

ކައުން ސަބަބުން  އެކަމުގެ  ހުންނާނެ  ޝަމިނިސްޓްރީތަކަށް  އިސްނަގައިގެން  ހުށަހަޅާސިލުން   ފަ. ކުވާތައް 

މެ  ޖޭގައިވެހިރާއްދި ޑިޒާސްޓަރ  ސެންޓަނޭޖްހުންނަ  އަނދާޢަރުން  މަންޓް  ރޭވިގެން  ތަނެއް  ގޮތަކީ  މީހަކު    މަލުކުރާ 

 ބޮޑު  މުކޮށް އްޢާރާ، މިހާރު ވެސް ޑެއްދޫއަށް ރާޅުއަ ހޯ .އް ނުދެވޭރުކޮށެއް ފޯޑިޒާސްޓަރއަށް އެހީތެރިކަމެނޫނީ  މަދިޔައި

ނާނެ މިހާރު ވެސް  ގައި ހުންރަށު   . އިނގޭތޯ  ޅު އި ރާއެތެރޭގަށުގެ  ފޫޓު ރައްހާ  އެއިސައްތަދު ޑުމެން  އަޅުގަނ  އި ދިޔައިގަ

އުނދަގޫވެގެން އެ ޝަކުވާ    ގެ ނެތީމަ އޭވެފައި މިވަގުތު  ދު ހުން އާބާ މީތާނގައި . އެރޭގައިއްހާ ފޫޓު އެތެ އެއިސައްތަދު

ހަމަ  ރިޖުގެ    ނަ ށް އިންއެ ވައްކޮ  އި ފޫޓު އެތެރޭގަ  200ނީ  ގަ އިންނާމިހާރު ވެސް ހަމަ އާންމު ބޮޑު ދިޔައި  ނީ.ނުކުރަ

އެއްހާ  އެއިސައްތަދު  ނެއިންނާ  އެތެރޭގައި  އަ ފޫޓު  އެ  ބަދުތެރޭގައި  ލޮނުގަނޑު.  ޝަކުވާތައް  ވީމާހެންވެސް  އެ   ،

އައިން ލިބިފަމެންޅުގަނޑުނާނެ  ކޯޒްވޭ  .ނަށް  ކަނޑާއެ  ދު  މޫސުންލި  ގޯސް  ވަރަށް    ވަހަކީ  ވަރަ ދުވަހެއްބޮޑަށް  ށް  . 

ލޮޑަބޮ ރަދެން    ނުގެ އަސަރުކޮށް ށް  ކޮށްފައި އޮތް ވަރެއް  ފެނުގެ އަސަރު  އެއްކޮށް   ތުމާ ންބޮޑުވެފައި އޮށުގައި ފެމުޅި 

އަޅުގަނޑުޙަ ބުނާމެންނަޤީޤަތުގައި  ވެސް  ނޭނގެ. ކަށް  އެ   ށް  އަޅުގަނޑާއި  ތުގައި  ޙަޤީޤަހު  ދުވަ  ދެން    އަޅުގަނޑު 

ނައިކައު ރައީސްނަ  .ބާންސިލުގެ  ޝިހާބާ ޙައްމު  އިބު  ތިއް  ދެ  މަދު  މަވޯ  ރުއޭ  ބެވީބޭފުޅުން  އްސަލައިގައި  ޓެއްގެ 

ފޮނުވަ އެލާފައިސަސްޕެންޝަނަކަށް  ބުނާ  ދުވަހު   .  ބަސް  މައްޗަށް  ނުތިބޭނެ  ރައްޔިތުންގެ  .  ތޯއެއްނުންނެބަޔަކު 

އަޅުގަނޑަ  ،އެހެންވީމާ މަޢުރައްޔިތުންނަށް  ރައްރައްޔިތުންނަ  މިންވަރުން  އޮތް  ލޫމާތުށް    ކަމާއި ރިކާތެށް 

ސަލާދަނގެ  ތުންރައްޔި  ސަލާމަތްތެރިކަން އެކަންޓަކައި  ށްމަތްކުރުމަޑުބިންތައް   ،އިންނާނެ  އަޅުގަނޑުމެން  .ކޮށްފަ   

އަޅުގަނއީ.ޕީ.އޭއި އިންނާނެ  ން  ރިމަޢުލޫޑުމެން  ފޮނުވާޕޯމާތު  އެންމެ  ރައްޔިތުން  އެއްކޮށް   ސިޓީއަކާ   އިފަޓެއް  ނަށް 

އެގޮތް    ތެރި ރައްކާ ރަށުހަދަންވެގެން  އޮތީ  ކޮން. ރަށުނޫ  ކޯޒްވޭއަކުން  ގެކަންކޮށްފައި  ކޯރެކޭ  ބިންގަނޑުން  ނުނީ.  ގެ 

ވާހަކަ    އެ މަނައިގެންހިކަމުގައި  ކޯޒްވޭ ކަނޑާލީ    ވެސްގައި އެއްގޮތަކަށްމި ކޮމިޓީ  ޙަޤީޤަތުގައި ވާހަކަ  ، އެ އެހެންވީމާ

އިނުދައްކަ ކޮށްލާފައި  އެކަން  އިނގޭތޯ.  ބިމުން  ންވާ  ރަށުގެ  އެހެންވީމާގޭއިނނާނީ  އެތޯ.  އަޅުގަނޑު   ،    ތަން 

އް  މެ ކަ  ރިހާ ޒު ހު އްޢިޓަރ މުމިނިސްކަމުގައި    ޓަރުމިނިސް  ،އްޒުޢިމިނިސްޓަރ މު  . ދެން އަނެއް ކަމަކީ ފާހަގަކޮށްލަން

ޖަހުރި ؛ވެސް ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭ ހިސާބަށް ދިޔައިމަ ނަންގަވާ ކަމަށް.    އިރުވި ވާބުދެއްހާ ސުވާލަކަށް    ން ދެވެސް އެ 

ހޯޑެ  މިއަދާ  ގޮސްޓް މިހިސާބަށް  ޕްރޮޖެކް   މިހާރު އެ  ؟ ކާކުތޯ ނަގާނީންމާ ޒި  ގެނު ގެއްލުންތަކުށް ލިބުއައްދޫހަމައަށް 

ނަންގަވާނެ ކަމަށް.   ރަށްބަޖެއްޔާ ބަރާއްންޖެހިގަވަމިއަދު ކޮމިޓީއަށް ނަން.  އިގޭގަ  އް ނޫންޓަރު ކަމުގައެ ބޭފުޅާ މިނިސް

ފުލަޑު އަރާ     ރަށްގެންމެޅުގަނޑުއަ  ވެސް   މިހާރު ކްޓްގައި ވެސް   ޕްރޮޖެ ބޭ ހަމަ މި ލި  ށް އެބަ ހަމައަ  އެކަމަކު މިއަދާ

ނިންއިނގޭތޯ ޕްރޮޖެކްޓް  މި  އަނެއްކާ  ވެއެ  ންއެމް.ޓީ.ސީ.ސީ  އިމާފަ.  އޮއޮތީ  ނޫގޮތަންނަންޖެހޭ  ސް  .  ން ކަށް 

ތިރިކަލްވަޓްތައް  މާ  ވެސް  އެހެންވީމާ  ތިރިކޮށް.  މާ  އޮތީ  ވެސް  ކޯޒްވޭ  ހީކުރަން ކޮށް.  އަޅުގަނޑު  ކޮންމެވެސް    ، 

މިކަމާވަރަ މިތާނގައި  މިގުޅިގެން  ކަށް  ދެއްކުނު  މަޢުލޫމާތު  ވާހަކަތަކަށް      ރަނގަޅު  ކައުންސިލުން  އަޅުގަނޑުމެން 

   ށް. ޞަތައްވި ފުރުދެ . ވަރަށް ޝުކުރިއްޔާ އެރުވިއްޖެ ކަމަށް
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މިނިސްޓަރު  .  ޝުކުރިއްޔާދެ!  އާ ކުރިން  މިނިސްޓަރު    ،އެބައޮތްތޯނިންމާލުމުގެ  ވިދާކުރީގެ  އެއީ  ންޅުވާއެއްޗެއް   .

ކައުންސިލު ގޮތަށް  އަމާޒުވާ  ވާ ގެމިނިސްޓަރަށް  އެ  ވާހަކަ  ނިންމާލަމުން  ދެންމެ  ހަޅުވުވިދާ  ހަކަ  ގުޅިގެން  މަ  މާ 

 ގައި.  އަޅުގަނޑު ނިންމާލަން ކަމު  އިދެއްވާނެ ފުރުޞަތެއް ދެއްވާފަ ސް ޖަވާބެއްވެއެއް

 

 : ކެވުންދެއްވާހަކަ މުއިއްޒުމުޙައްމަދު ޑރ. ސިންގް މިނިސްޓަރ ހައުކުރީގެ  

ވި  ށް ގެންދެއޭރުގައި ކުރިއަން  މިނިސްޓްރީއަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން އޮތީ    ރިރު. ޤައް ޔާ މުވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއް

މަސައްކަ ހުންނާނީ  ހުރިހާ  ކޮށްފައި  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  ޑުމެންގެ  އަޅުގަނ  .ށްއެއްގޮތަ  ގަވާއިދާ ގާނޫނާއި  ތެއް 

  އެގޮތް. ޕްރޮފެޝަނަލް މިންގަނޑު ހިފަހައްޓާނަން. ޓެކްނިކަލް މުވައްޒަފުންނަށް އެ   ނާނީ ވެސް ވެފައި އޮންނިޔަތަކަށް  

މަބޭފުޅުން އޮންނާނީ. ދެން އޮތް މެ  ންކުރެވެފުޅުންނަށް  ބޭ  ކަތް ވެސް އެސައްގެ  ކޮށްފައޭ  ކްސިމަމް އެފަޓް ލައިގެން 

މިކަތް ސަރުކާރުގެ މަސައް ގޮތަކީ އެއް  ހުން އެކަނި ނިންމޭނިސްޓްރީ ހިނގާ  ނީ. ހަމަ މިހާރު  ންނަ ކަންކަމެއް ނޫނޭ 

އޭ އޮންވެސް  ވެސް  ގޮތޭ ރު ވެސް ކުރީގައި  ތަންތަނުއެ   .އީމި  ނަ  ލިބެންވީ އެކި ސަޕޯޓް ލިކި  ކަންކަން ން    ބިގެން 

އެހެންވީރެވޭނީކު މަމާ.  އެކި  ހަމަ  ދެއްތޯ  ހުންނާނެ  ހަމަ  ހުރެދާނެ  އެހެން  ނޫނީ ސައްކަތް،  ހިސާބު  މަޑުޖެހޭ    ތައް 

ހުން ހިސާބުނުވެފައި  ކޮހުރެދާނެ  ނަ  އެއީކީ  އަޅުގަނޑުމެ.  ކަމެންމެހެން  ނުކޮށްގެންން  އެހެއް  ނޫނޭ.  ،  ންވީމާނެއް 

މެންންކައު ވެސިލް  އަދި ބަރަށް  އަޅުގަސް  އަދި  ބޭފުޅުނޑު  އެހެން  ދަންނަވާލަން  ވެސް  ބޭނުންވަނީ    ންނަށް 

  ތް އެންމެ ރަނގަޅަކަށް ރައްޔިތުންނަށް ހަމަ ކަތްކޮށްފައި އޮންނާނީ އަޅުގަނޑުމެން ކުރެވެން އޮމަސައްއަޅުގަނޑުމެން  

އެން ހޯދައޭގެ  ގޮތެއް  ލިބޭނެ  ނަފާ  ރަނގަޅު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް    ދިނުމަށްއިމެ  އޮޙަޓަކައި  ޒިންމާ  ވާލުކޮށްފައި  ތް 

 ތޯ. ޝުކުރިއްޔާ.  ތަކެއް އިނގޭޓަކައި ކުރެވުނު މަސައްކަތް ރުމަށްދާކުއަމައަށް  ހަފުރި
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ޅިފައި އޮތް ވަގުތު  އެތޯ. މި ކޮމިޓީއަށް ކަނޑަ ބޭފުޅުންނަށް އިނގޭހާވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ވަޑައިގެން ދެއްވި ހުރި 

ބަރުންނަށް  މެންރި  ދެން އަޅުގަނޑުމެން ވަކިން އިއްޒަތްތެ.  ންދަލުވުން ނިންމާލަމިއަދުގެ ބައްއެކު އަޅުގަނޑު  ހަމަވުމާ

މަލާނައިދަންނަވަ މަޢުލޫމާތާއަ  ވުނު،ޝްވަރާކުރެން  ލިބުނު  މީޅުގަނޑުމެންނަށް  އަދި  ކުރިން  އި  ހުރި  ފަހޯދިގެ  އި 

 އިކުމް. ލަޢަވައްސަލާމް ށް ޝުކުރިއްޔާ.ބޮޑަ ގޮތުން. ވަރަށްކުލަވާލުމާ ގުޅޭއެ ޕޯޓްޓީ ރިކުގައި ކޮމިމަޢުލޫމާތާއެ

____________________ 

 

 



  

 




