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 { ައްޙމަދު ސަލީމްދާިއރާގެ މެންބަރު  ހޯރަފުށި ؛ ގެ މުޤަްއރިރުއިންނެވީ ކޮމިޓީ  }ރިޔާސަތުގަިއ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

  އަދު މި ވަނަ ބައްދަލުވުމަށް އަޅުގަނޑުމެން މި  22ޓީގެ  ޖު ކޮމި މެޓް ޗޭންއިލައެންޑް ކް  ންޓް މަންއެންވަޔަރަ`.  

އެޖެންޑާ ބައްދަލުވުމުގައި  އެބައިން  ފެށީ. މިއަދުގެ  މި    3ގައި  ބޭނުން  އަޅުގަނޑު  ވެސް ކަންތަ  3ކަމެއް. ދެން    ކަށް 

ނިންމަމެގޮތެއް   ފުރަތައިދެއްވުންވަންބަރުން  މަޑަވެލި  .  ކަމަކީ  ކޯމަ  މައްސަ   އާޒްވޭ ހޯޑެއްދޫ  ކޮމިޓީގުޅޭ  ން  ލަ 

މިކުރަމުން  ދިރާސާ ކޮމިޓީ  މިހާރު  ސަބް  ފަހު  ރިޕޯޓާ  ގެދަނީ.  އެންމެ  އަޅުގަނޑުމެން  ބޭއްވި  ގުޅިގެން  ން 

ދުވަހު   ގޮސް އެ ވާލުކުރުން ކުރިއަށް ގެންސުކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކޮށް    ންނާބޭބޭފުޅު  ންހުރިގުޅު  ދަލުވުމުގައި މި ކަމާބައް

ވަގުކަ އޮތް  އަނޑައެޅިފައި  ހިސާބުން  ހަމަވި  އެހެޅުތު  ނިންމާލަން.  ގަސްދުކުރީ  ދުވަހު   އެ  ،ންނަމަވެސްގަނޑު 

ދެންނިންމާ މެނެވިލަމުން  އެން  މަތިން  މަޝްވަރާގެ  އަޅު  ންބަރުންގެ  ގެންދަން  ދިރާސާ  ކުރިއަށް  އިތުރަށް  ގަނޑުމެން 

ނިން އެހެންވީމާމާގޮތެއް  ކަމަށް.  މިއަދުގެ ނެ  މިއޮއެ  ،  ފުރަތަމަ  އެކަންތައް.ޖެންޑާގައި  އަޅުގަނޑަށް  ދެން   ތީ   

ގަކުރައްވާފައެއް ނެތް  ވެސް ފާހަގެ ރިޕޯޓުގައި  ކޮމިޓީ ޓްގައި ކުޑަނު ހަމަ އޮބްޒަވޭޝަނެއް އީ.އައި.އޭ ރިޕޯފާހަގަކުރެވު

  އި މިނިސްޓްރީގެ އޭގަ  އީ.ސަލްޓެންޓް ފާހަގަކުރި ނުކުތާއެއް މިންއި.އޭ ކޮގެ ޑެކްލަރޭޝަނެއް. އެދުވަހު އީ.އައޮޕޯނަންޓު

ސޮއިކު  އީރައްވާފަރާތުން  އެބައޮވޭ  ޒިފައި  ކަމަކަށް  ހުރިހާ  ދެން.އައި.އޭގެ  ކަމަށް.  މި  ންމާވާނެ  ޓަރަކަށް  ނިސްއޭރުގެ 

އެހުންނެ ބޭފުޅަކު  ތިމަންދުވަ ވި  ވިދާޅުވި  އެއްހު  ނޭނގޭ އީނައަކަށް  ކަނެއް  ގެ  ޓްރީ ޓުގެ. މިނިސްރިޕޯ  .އައި.އޭވެސް 

ޖެނެރަ  ޑިރެކްޓަރ  އެބައޮސޮއިކޮށްފަ  ލްފަރާތުން  އަ  .ތްއި  ކޮމިޓީއަށް  ބޭފުޅުންގެ އެހެންވީމާ،  ދެންނެވި  ޅުގަނޑުމެން 

ހިމެނިފައެއް  ތެ ފަރާތެއް  ސޮއިކުރެއްވި  އެހެންވީމާރޭގައި  ދެން  އަޅުގަނޑު  މެން،  ނެތް.  ވިސްނުންފުޅަށް  ބަރުންގެ 

 .  ފުރުޞަތު ހުޅުވާލީ. އަޅުގަނޑު ރަށް ކުރިއަށްދާނީދެން އިތުތޯ މިކަންތައް ، ކިހިނެއްހެންވީމާ. އެމިކަން ދޫކޮށްލާނަން

 

 ކެވުން:ވާހަކަދެއްނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު  އު

ހުރި    ނަށް އިތުރަށް ކުރަންންކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އާދެ! ކުރީ ދުވަހު ދެން ކަންދިމާވި ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެއާދެ! ޝު

ފުރުޞަތު  ސުވާ ވަރަކަށް ދެރަކޮށް ހިނގި ކަމެއް. ދެން އެ  ން ދެނިންމާލީ.    ގންޓިމީ  ނުލިބި ލުކުރަން  ދުވަހު   ފުދޭ 

. ސާފުކޮށް ވިދާޅުނުވެ  ވިކުރީގެ މިނިސްޓަރު އިތުރުފުޅު ހެއްދެ   ،ނިސްޓަރުހަމަ ކަނޑައެޅިގެން މި ވި ގަނޑަށް ފާހަގައަޅު

  ންގ ނިދުނުގަޑީގައި މޯއް އޮވެއޭ. ހެނތްތަޓްރީތަކުގައި ވަރަށް މަސައްކަދެން ވަރަށް އީގޯ ބޮޑު ކަހަލަ ގޮތަކަށް މިނިސް

ގޮތަކަށްހަ މިކަ  އޭއޮވެ   ބްރީފިންގ އެދެން    .ލަ  އެ  ވިދާޅުވި  އެކަމަކު  ހި  އެއްޗެ   މީޓިންގތަކާއި  ޕްސްކޯ 

އެއްޗެއް.  މި  ވާހަކައާ ވަޑައިގަންނަވާ  ބައިވެރިވެ  އަޅުގަނޑަށް    ހުރިހާ  އަދި  ޤައެހެންވީމާ،  ގޮތުގައި  ބޫލުކުރެވޭ 

ގޮތުގައި ހުވައެއް    ރާބޫލުކު ޤަން ކިޔުއްވާފައި ނެތެއް ކަމަކު ވެސް އަޅުގަނޑު  ހެމެ.އައި.އޭ ރިޕޯޓް ކޮން އީމިނިސްޓަރު

މިނިސްޓްރީއަކާ މިނިސްޓަރެއް.  ޙަ  ކޮށްގެން  އިސްވެރިއަކީ  އެންމެ  ހުންނަ  އެ ވާލުވެ  ބޭފުޅާއަކަށް    އެހެންވެއްޖެއްޔާ 



  

މަސައް ކުރި  ޔުނިޓަކުން  އެހެން  މިތަނުގެ  ކިޔާފަކަ ކަތެ އެހެން،  ކަމަދަމައިގަނެ ބޯ  ކޭ  އަޅުގަނޑު    ކަށް ވޭނެ 

ހަމަ އެންމެ    ،އެހެންނަމަވެސް  އެކޭ ނޫން.ހޭނެވީ އެހެން ފަރާތަކުން އޭގެ ޒިންމާ ނަގަންނުޖެބޫލެއްނުކުރަން. މިދެންނެޤަ

ޒިންމާއެއް ނަބޮ ހުންނަ    ވެވާލު ޙަ ނިސްޓަރު  މި  ރު. އެއީމިނިސްޓަރަނީ ހަމަ  ކުބޫލުޤަށް އަޅުގަނޑު  ގަންޖެހޭނެ ކަމަޑު 

އެއްގޮތަށްތޯ ކަށަވަރުކުރުން އެއީ އަޅުގަނޑު    އުސޫލުތަކާނާއި ގަވާއިދާއި  ތްތައް ދަނީ ގާނޫސައްކައްގެ މައެމިނިސްޓްރީ

މިނިސްޓަރުގެޤަ ގޮތުގައި  އެދުވަހުގެ    އެކަމަކު ޒިންމާއެއް.    ބޫލުކުރާ  އެ   ވާހަކައިން މިނިސްޓަރުގެ  ބޮޑަށް    ވަރަށް 

  ފާހަގަކުރެވުނީ.  ޑަށްގަނ އަޅުވިކަން ދެއްކެހަކަވާ  އިވެފަޢަޒިންމާއިން ބަރީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

   ކަށް.މީގައި ކުރިއަށްދާނެ ގޮތަ ޑު ވަރަށް އެދެންހުށަހެޅުއްވުމެއް އަޅުގަނ ބަރުގެމެން ، އިއްޒަތްތެރިންވީމާއެހެ

 

 ކެވުން:ވާހަކަދެއްނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު  އު

ހުށަ މިކަމު އަޅުގަނޑު  ހަމަ  މިވަރުހަޅަނީ  އަދި  ދޫކޮށްގައި  ތި  މު  ނުލާން  ތީގައި  ފާހަގަޤައްރިރު  ފަދައިން  ކުރެއްވި 

ފަރާނިސްމި ހިންގުމުގެ  އާއި.އޭތުން އީ.އަޓްރީގެ  ޕްރޮޖެކްޓް  އިނީ ކޮންޓްރެކްޓުގައި ސޮއިކޮކޮ  އެ  އެއްގޮތަށް  ން  ށްފައި 

ކެވި ވާހަކައަކީ  ދެއް  ޓަރު އެގައި މިނިސްހުމަޖިލީ  އިކުރަން. އަދި ކޮށްފަވާވެސް މި ސު   ލާ ރ ޖެނެރަޑިރެކްޓަ   ތޯފަރާތެއް

 ބަޖެހޭ.  އެން ންކުރަޤީޔަ ހަމަ ކަން ވެސް އަޅުގަނޑު ތެދުވާހަކަ ހަމަ  ކަން ނުވަތަ އެއީ ތުރުފުޅެއްއި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ރު.   ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބައާދެ! ގައްދޫ 

 

 : ދެއްކެވުންހަކަމަދު ޒާހިރު ވާއަޙް ރުމެންބަ  ދާއިރާގެ ގައްދޫ

މުމި  ގހައުސިންކުރީގެ    މުޤައްރިރު.  ޔާޝުކުރިއް ޒިންމާދާރުއްޢިނިސްޓަރު  ވަރަށް  އައިސް  ކޮމިޓީއަށް    ކުޑަ   ޒު 

ވަރުގެ    ރުގެ އެ އް ދެއްކޭނެ ކަމަކަށް. ސަރުކާ ވާހަކަތަ   ނުކުރަން އެގޮތަކަށް އެބޫލެއްޤަގަނޑު  ތަކެއް ދެއްކެވި. އަޅުކަވާހަ

ނުބުނެވޭނެއޭ    އޭ ތިމަންނައަކަށްނޭނގެ  ،ކައެއްލަ ވާހަކަހަ  ހުރި މީހަކަށް އެހިނގި ވަގުތު    ލަމި މައްސަ  އިމަޤާމެއްގަ

އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. ނޫން.   ވަރުގެ ކަމެއް ނޑުމެން އެއްގޮތަކަށް ވެސް ދޫކޮށްލާޅުގަ، މިއީ އަވީމާންއެހެ  އިނގޭތޯ 

  ތެރި އިއްޒަތް ރަން ދުކުއީއަޅުގަނޑު ހަމަ ތާ ކަމަކީ   ނެއް އަނެ. ދެންން އިތުރަށް ބަލަންޖެހޭއްސަލަ ހަމަ މި ކޮމިޓީމި މަ

ވަޙީމެން އެބަރު  ވާހަކައަދެއްކެ   ދު  ގެނެސް  ފައިށްކޮސޮއި  .ށްވި  ފަރާތްތައް  ޖަވާބުދާރީކުރެވޭ  އިފަހުރި  ތޯ  އަދިވެސް 



  

ވި  ދެއްކެ  އެ  ޒުއްޢިކުރީގެ މިނިސްޓަރު މު  ،ޓަރުމިނިސް  ، ހަމަމަވެސްނައަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ. އެހެން

 ޝުކުރިއްޔާ.   .އް ނިންމަންން އެބަޖެހޭ ގޮތެޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީއަ  ށްތަކަވާހަކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މެންބަ  މަޑަވެލި އިއްޒަތްތެރި  އަ ފުރު  ރުދާއިރާގެ  މި  އެކަމަކު  އޮތީ.  އެދިވަޑައިގެންފައި  މިހާރު  ޞަތަކަށް  އިޓަމްގައި 

އިއްހުށަހެޅު އެހެން  ތާއީދުބަމެންތެރި  ޒަތްމެއް  އިތުރަށް  ކުރައްވާފައިރަކު  ސުވާލުކުރުން  މިވަނީ  ގެންދަން.  ކުރިއަ  ށް 

ސުވާލުކުރަން  މީހުންގެ  ގެ  އަދި  މިންނަ  ރިޕޯޓުގައި  އީ.އައި.އޭ  މު ނިސްޓްތެރޭގައި  ސޮއިކުރި  ފަރާތުން  ވައްޒަފު  ރީގެ 

ސްކޮށްލަން  ގޮތަށް ފާ އެޢު ޟޫޢުގަނޑު އެ މަޅުއްޔާ އަޔާލެއް ނެތި، އެއަށް ތަފާތު ޚިނޭ ގޮތަށް. އެހެންވީމާވެސް ހިމެ

   އާދެ!ކަމަށް. 

 

 ކެވުން:ވާހަކަދެއްނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު  އު

ތިއާ  ހަމަ  ގުޅޭ  އަދި  މައްސަލައެ އި  ފަހުންނޭ  އުދައެރި  ވިދާޅުވި  ކަން އެނއެއްޗެއް އިނގޭތޯ. ދެން  އުޅޭ    ގިލެއްވީ އް 

މައްސަލައެއް ނޫން  އަޅުގަނޑުމެން އިސްނެގުމަށް ބަލާ  ލަ  ސަމި މައްތުގައި  ޤީޤަޙަނަށް  އިނގޭތޯ. ދެން އަޅުގަނޑުމެން

މިއީ ހުށަހަމިއީކީ.  ކައުންސިލަކުން  ދެ  ބަލަޅަ  އަޅުގަނޑުމެން  މިއީ.އިގެން  މައްސަލައެއް  އެހެންވެއްޖެ    މުންދާ 

އަޅުކަމަ ހިޔެއްށްވެއްޖެއްޔާ  މިވަ ގަނޑަކަށް  ނުވޭ  މަޝްރޫ  ބޮޑު  އެތައް  ގައި  އިރުއްދާޢެރުގެ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް 

ކައުން ދާނެހެން.  ބައްދަލުވުންތަކެ  ންލުސިސްޓޭޖުތަކެއް  އައިސް  ވެސް  މިނިސްޓްރީއަށް  މި ސް  ވެ  އްވެސް    ބާއްވާ 

ކައުންހުރިހާ   ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ދާނެހެން.  އަ ސިލުގަ ކަމެއް  ވެސް  ކަންއޮޅުންފިލުވަ  އި ހައި  ހަމަ  ނޭނންޖެހޭ  ގެ 

 ލިޔުމުން ނަމަވެސް. ކަން އެހެންވީކަން ނެތޯ އެކަންއްވާނުލަ ގި ވަޒީރަށް އެނ

 

 ކެވުން: ވާހަކަދެއް ރިޔާސަތުން

 ން.ފިރުޝާ

 

 އްކެވުން:ހަކަދެވާމަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ފިރުޝާން  

  ރި މެންބަރު އިއްޒަތްތެ  ތުގައި އެއް ޕޮއިންޓަކަށް ޙަޤީޤަދުނީ  ތަކަށް އެފުރުޞަ  ޤައްރިރު. އަޅުގަނޑުމު  ކުރިއްޔާއާދެ! ޝު

ޕޮއިންޓް  ފާހަގަކުރެއްވި  އެ  ދެންމެ  އެ   .ށްލަންއިޓްކޮހައިލަ  ވަޙީދު  އިތުރަށް  އޭގެ  ބައްދަ   އަދި  އި  ގަލުވުމުދުވަހު 

އިތުރު    ރަކު ނެތް ކަމަށް ހިނގިއި ޕްރޮޖެކްޓް  ން ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅާ ވިދާޅުވި، އެ ބޭފުޅާ އެތުރާއެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ ފަ

ދެ ނެތް  މަޢުލޫމާތެއް  ބައްދަލުވުމައަޅުގަކަމަށް.  ވެން  މި  ހަމަ  ހުށަނޑު  ފަޓީއެމް.  ޅަންހަށް  އެ  .ސީ.ސީގެ  ރާތުން 



  

ހިންގި ޕްރޮ ޕްރޮޖެޖެކްޓް  މެނޭޖަރ   ސުވާލުކުރާ  މެންއަޅުގަނޑު  ދެން   މިތަނަށް  ކްޓް  ގެންނަ  ހަމަ    ން.ދުވަހެއްގައި 

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއަށްކަނޑަ ހައުސިންގ  އެޅިގެން  އިނގޭމިނިސްޓްރީއަށް    ވެސް  އެތަނަވެސް  ރާޅުއެރިކަން.  ށް  ނެ 

އިން ފާހަގަކުރެވޭނެ،  އީ.އައި.އޭ،  ން ވެސް އަދި އީ.އައި.އޭގައިއި ރައްޔިތުންތަކުގަލުވުއެ ބައްދަ  ސް.ނެކަން ވެ ރާޅުއަރާ

ކޮންސަލްޓެއީ.އައި.އޭ ކޮންސަލްޓޭންޓް  ގެ  ޕަބްލިކް  ބޮޑަށްތަކުގައި  ޝަންބޭއްވި  ވަރަށް  ރައްޔިތުން  އިޒްކުރި  ރެ  ހަމަ 

އެއެއީ.  އިޝޫއެއް   ހަމަ  މަތިން  ހެންދެން  ފަހަރެއްގެ  އެތައް  މަޢުސިލްތަކައުންމެ  ދިން  އަޅުގަނޑަށް  ގެ  ލޫމާތުކުން 

  ހައުސިންގ އޭރުގެ    ،މިނިސްޓްރީއަށް  ހައުސިންގ ކައުންސިލްތަކުން އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިން    ދަންނަވަނީ   ގައި މިއަލީ

ވޭ  އްޒު އަރިހު ދަންނަވާފައި ޢިމުރ.ލުކޮށްފައި ހަމަ ސީދާ ޑއްދަ ވެސް ކުރި. ބަ ބައްދަލު އި މިނިސްޓްރީއަށް ސިޓީ ފޮނުވަ

ދިމާވާ މައްސަލަ  މި  ކަމަށްމިތަނުން  ކަމަށްވެއްދިމާ.  ނެ  މި ވެސް  ޖެ  ދިމާވެއްޖޭ  މިހެން  ، އެ  ދެންނެވީ  . އަޅުގަނޑު 

މަޑަވެލި   ބައްދަ މައްސަލަ ދިމާވި ފަހުން ވެސް  ލުގެ ރައީސް  ންސި ކައު  އެ  .އްޒުއާޢިމުވޭ ޑރ.ލުކޮށްފައިކައުންސިލުން 

ހިނގާފައި  ، އެކަމަކީ  ވީމާބަރާ ވެސް އެކީގައި އެކަން ކޮށްފައިވަނީ. އެހެންމެން  ދާއިރާގެ  ބައްދަލުކޮށްފައިވޭ. އަދި އޭރު 

މުއޮ ކަމެއް.  މިތާޢި ތް  މި ޢިމުޑރ.  ، ނގައިއްޒު  މިތާ  ކަނ  އްޒު  ހަމަ  ހެއްދެޅިޑައެކޮމިޓީގައި  އިތުރުފުޅު  ވީ.  ގެން 

ވަރަށް   ހަމަ  އެދެންއަޅުގަނޑު  މީޑިއާ  އެ   ބޮޑަށް  އަޅުގަނޑު  ވެ ދުވަހު  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެސްރިކު  ސްއަށް  ޓްކުރިން 

ދެއްކި    އްޒު އެޢިމާއެކު އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން ރައްޔިތުންނަށް މުމީޑިއާ ނެތު  ،ވެސްޕުގައި. އެހެންނަމަގުރޫ

 . . ޝުކުރިއްޔާއެކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެންޤައްރިރު. އިއްޒަތްތެރި މު ސާފުވާން ވެސް   ވާހަކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މީޑިއާއަށް ވެސް  ދުވަ  އެ ދައަޅުހު  ހިނގަމުން  ވަ  ،ންނަމަވެސްއެހެ  ދިނީމޭ.ޢުވަތު  ގަނޑުމެން  ރަށް ގިނަ ކޮމިޓީތައް 

ދުވަހަކަށް  ނުލިބުނީދިޔަ  އިސްކަން  ލިބެންޖެހޭ  އެ  ކޮމިޓީއަށް  އަޅުގަނޑުމެން  އިތުރަށް  ވީމާ،  އަޅުގަނޑު   .

.  ސްދެވޭތޯންނާ ހަމައަށް ގެނެތައް ވެސް ރައްޔިތުހަކަ ވާ ގެ ންނަ އަޑުއެހުމެއްގައި މި ކޮމިޓީއޮ  ދެންމަސައްކަތްކުރާނަން  

ޔަޢުޤޫބް  ހުރިހާ ކަމެއް ވަރަށް ޓްރާންސްޕޭރެންޓުކޮށް ކުރިއަށް ދިއުން.  މި  ޅޭ  ގަނޑުމެން ބޭނުންވަނީ ތިމާވެއްޓާ ގުއަޅު

 ންދަވާ.  ކުރިއަށް ގެ

 

 ވުން: ވާހަކަދެއްކެهللا ބަރު ޔަޢުޤޫބް ޢަބްދުގެ މެންއިރާދޫ ދާދާން

ކުޑަގަނޑު  އަޅު ދުވަހު އެފުކޮށްލަން މެއް ސާކަކުޑަ  ހަމަ  ގައި އެ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގައި  ޖަލްސާ  ވެގެން. އެއީ ކުރީ 

މުހިވެސް އެންމެ  އަސްލު  ކަންނޭނގެ  ން  ހިސާބުން  ވަ މު  ޖެހުނީ.  ހުއްޓާލަން  މެންރަކޮމިޓީ  ގިނަ  އަދި  ށް  ބަރުން 

ފުރުޞަތު   މަޢުއިތުރަށް  އިތުރު  ހުރީ  ބޭނުންވެފައި  ސާލޫވެސް  ސާފުކޮށްލަން  މާތު  އަޅުގަނޑު  ދެން  ފުކުރަން. 



  

ޅޭ  އު   ގުޅިގެން އަޅުގަނޑުމެން ސުވާލުކުރަން މި  މިހާރު މިކަމާކަށް ނޫނީ  އަންނަ ބައްދަލުވުމަ   ދެންމިހާރު  ބޭނުންވަނީ

  ؟ހިމެނޭތޯއޭއްޒު ވެސް ޢިމުޑރ.ސްޓަރ މިނިކުރީގެ މަ  ހަގައި ތަކުގެ ތެރޭފަރާތް

 

 ކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް

އިނގޭތޯބޭ  ތި ނިންމަވާނީ  ތަން ފުޅުން  އެކަން  އަޅުގަނޑު  އަޅުގަނޑަށް  ޛުފީ.  މީހެއް.  އިންނަ  ބޫލުކުރެވުނު  ޤަކުރަން 

އެހުށަ  މެދެންގޮތުގައި   ހަމަ  ވަޑަ  ހެޅުއްވުމަކީ  ބައްދަލުވުމަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް   ގެންނެވި އިދުވަހުގެ  ބޭފުޅުންނަށް 

ކުރުމަށްނުކުރެވި   ދެންނެވުން  ހަމަ އެ   ހުރި ސުވާލުތައް  އިތު ބޭފުޅުންނަށް  ނޫނީ    ސްކައުންސިލުގެ ރައީ  ށްރަ. އޭގެ 

މެންބަރަކައުންސިލު އިތުރުން  އަ  ކުގެ  އޭގެ  ފަރާތުން.    އީ.އައި.އޭދި  ސޮއިކުރެއްވި  ނޫންތޯ  ރިޕޯޓްގައި    ވަޙީދުގެ އެއީ 

ފިރު ؟މަކީހެޅުއްވުހުށަ ތާއީދުކުރައްވައިފި  އެއަށް  އެހެންވީމާޝާން.  ދެން  ބޭނުންތޯޔާ،  ދެން  . ދެއްތޯ  ކޭއޯ؟ ޞިރު 

ގޮތުން  ،އެހެންވީމާ އިދާރީ  މުއްދަތުތައް  ދޭންޖެހޭ  މި  ދެން  ނިމުނީ.  އެބޭފުޅު  އެ  އެކަންތައް  ރުވުމަށްފަހު  ންނަށް 

އެގޮތަށް   އިނގޭކޮލްޑިއު ޝެބައްދަލުވުން  ބޮޑަށް  .ތޯށްލާނީ  ދެންޝުކުރިއްޔާ  ވަރަށް  އޮތީ  .  ފަރާތަކުން  އްޢާ  މު 

ފަރާތްތައް ކޮރަޕްޝަންގެމައްސަލައެއް  އޮތް   ހުށަހަޅާފައި ޕާކުގައި މަސައްކަތްކުރާ  ނޭޗަރ  އައްޑޫ  މަލުތަކެއް  ޢަ  . މި 

ބުނެ ހުށަ ންހި އަޅުގަނޑުއިވާ މައްސަލަ. މިހަޅާފަގާކަމަށް  އެބައޮތް  ކަމަށް  އިޤްތިޞާދީ  .  އައިސްފަމެންނަށް ސިޓީއެއް 

ހުށަ  މައްސަލައެއް ކޮމިޓީއަށް  އޮތް  އައިސްފައަޅު  ހެޅިފައި  ރަނ އެ  އި ގަނޑުމެންނަށް  ރަނގަޅޭ.  ބައޮތް.  އަމިއްލަ  ގަޅޭ. 

  . މި ސިޓީ ފޮނުވާފަ ނީންނައޮ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިންކޮމިޓީ އެ ދީ ކޮމިޓީއަށް ދިޔައީ.  ތިޞާޤްއި .ފަރާތަކުން ހުށަހެޅީ

   .ލަވާބައްކިޔާލަދެއްވަ

 

 ހު( ވަގުތުކޮޅަކަށްފަ)

 

 ން: ވާހަކަދެއްކެވު އިދާރީމޭޒުން

އެންވަޔަ  މިނިސްޓްރީ އެންންރައޮފް  އައްޑޫ މަންޓް  ހިންގަމުންދާ  ހިތަދޫގައި  ސިޓީ  އައްޑޫ  ފަރާތުން  އެނާރޖީގެ    ޑް 

ދިފައިވާ ގާނޫނުތަކާއި  ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހެމާރާތުގެ  ޢި  ވާއިރު މިމާރާތަކަށްޢިރުގެ  ވެހި ސަރުކާކީ ދިޕާކަ  ޗަރނޭ

ޕާކު ނޭ  ފަށްލާޚި ކަނޑައެޅިގެން    ގަވާއިދުތަކާ  މެނޭޖަރ  ގެޗަރ  މުޙައް  އައި  ،މަދުޢަބްދުލްހާދީ  އި  ންބަރާ ނަކާޑު  ޑީދެން 

  ...ސަންމް ޙަދައާ ނަޖުދާޓާފް ސްހު( ކަށްފަވަގުތުކޮޅަ) ...ރެވެހުސުޕަވައިޒަރ ޙަސަން ޙަލީމް އިސް

 

 ހު( ވަގުތުކޮޅަކަށްފަ)

 



  

 ން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތު

  ކު ތް މީތި ލިބިވަޑައިގެންފަ. އެކަމަ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އެބައޮ ތި  ވެސް އިނގޭތޯ. އް އެއޮތް ޕްލޭން ބީއެބަ  އިމިހާރު މީގަ 

ނިންމާއަ އަޅުގަނޑު  ޅުގަނޑުމެން  އެނގިގެން  މެންކަމެއް  ކޯނަށް  އޮތީ  އޭގައި  ދަނެގެން  އްޗެއްއިވިގެން  ކަން 

ނިންމުމަޒި ސިޓީއެއް.ންމާދާރުކޮށް  ދިގު  ވަރަށް  ބޭނުންވޭ.  ވެސް  އަޅުގަނޑު  ދެ  ގައަޅު  ،ހެންވީމާއެ   ، އޯކޭ  ށް  ނޑު 

ތިމިނި އަރުވަންތޯ  ފުރުޞަތެއް  ސިޓީ   ޓުގެ  ތި  މިހާރު ސިޓީ    ހު(ވަގުތުކޮޅަކަށްފަ) އްވަން. އޯކޭ.  ވާލަ ބައްލަ  ބޭފުޅުން 

 ނެ ގޮތެއް އަޅުގަނޑު ބޭނުން ތި މަލުކުރާޢަދު  މެ، މި ސިޓީއާމާ. އެހެންވީރަން ހީކު ގަނޑުބައްލަވާލެއްވުނު ކަމަށް އަޅު

 ރުޝާން.  ފުޅުންގެ ފަރާތުން އާދެ! ފި ބޭ

 

 އްކެވުން:ހަކަދެވާމަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ފިރުޝާން  

އަށް މި  .ސީ.ސީން އޭޓީ އެޓޭޗްކޮށްފައި މި ކޮމިޓީހަޅަން މި ސި އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑު ހުށަ ކުރިއްޔާ ޝު

ފައި ސީދާ  ބޭފުޅުން ބައްލަވާ  ން. ދެން އެ މައްސަލަ ފޮނުވަ  މި   އާދެ!  ،ލަ ފޮނުވަން. ދެން މީގެ އޭ.ސީ.ސީއަށްސަމައް

މައްސަ ނުކޮރަޕްޝަ އަޅުގަގެ  މީތި  ގޮތަށް  މިލައެއް  އެހެންވީމާފެންނަ  ނޑުމެންނަށް  ބައްލަވާ  އެ  ،ނީ.  ފައި  ބޭފުޅުން 

 ޝުކުރިއްޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް.  .އެދި ދޭންށް ވެސް ޖަވާބުފަރާތަ ނޑުމެންނަށް ވެސް ޖަވާބުދޭން އަދި އެ އަޅުގަ

 

 އްކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

 ރު.   ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަގައްދޫ

 

 ދެއްކެވުން: މަދު ޒާހިރު ވާހަކައަޙް ރުމެންބަ  ދާއިރާގެ ގައްދޫ

ކޮ  ދެ!އާ މި ވީގެ މައްސަލައެއް ޕްޝަންރަމި  އޭ  މަ    ތީ. ބޫލުކުރާޤަކަމަށް އަޅުގަނޑު  ން  .ސީ.ސީމައްސަލަ ބަލަންޖެހޭނީ 

ކޮމިޓީގެ  ދެން   މިއިން ގޮތަށް މި  މައްސަލަ  އޭމި  މައްސަ ފަރާތުން  މި  ފޮނުވު.ސީ.ސީއަށް  އަޅުގަނޑު ވެ ލަ  ސް  މަށް 

ހުށަފިރު  ންބަރު ރި މެއިއްޒަތްތެ  ، އެ ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް  ޝާންފިރު އެ  ތާއީދުކުރައްވާ ވާހަކަ    ހެޅުއްވި ޝާން  ގޮތަށް 

 ކުރިއްޔާ.  ޝު ނަވަން.ދަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ލިބިފައި    ދުތާއީހެޅި  ހެޅުމެއް ހުށަހުށަ  ލުމުންމަލުކުރާނެ ގޮތަކަށް ދަންނަވާޢަގައި  ގަނޑު މި މައްސަލައި އަޅުދެން  އާދެ!  

އި އޮތް  ބޭފުޅާ އެދިވަޑައިގެންފަ  ވަން. ދެން އެމެން މައްސަލަ ފޮނުއަޅުގަނޑު  ޝަނަށްރަޕްޝަން ކޮމިކަ-އެންޓިމިވަނީ.  

އުނިކުރައްވާފަ ނަން  އެހެންވީމާގޮތަށް  އަޅުގަނޑު  .  ކަމަށް  އެގޮތަށް  ފާ،  މީހުން  ދެން  ސްކުރީ.  މި  ރާއްޖޭގައި  އޮތީ 



  

ރަށެއްގައި   ހުރިހާ  މެނޭދިރިއުޅޭ  ފާހަގަކުރައްޖްކުނި  މައްސަލަ  މެނޭޖްކުރުމުއަދި  ވާ  ކުރުމުގެ  މަކުނި  ކަތް  ސައްގެ 

ތާރީފެ ގެން އްޓޭނެ  އެކަމަށް  އެދިވަޑައިގެގުޅުޚަކާއި  ބެއްލެވުމަށް  އުސޫލު  އިޤްންއްވާ  ލިބިފައިވާ   ކޮމިޓީއަށް    ތިޞާދީ 

އެ  މައްސަލައެއް މީހުން   ؟ތޯމިއީ ؛ހާދަ.  ރަށެއްގައި  ރާއްޖޭގައި  ހުރިހާ  މެނޭދިރިއުޅޭ  މައްސަލަ ޖްކުނި    ކުރުމުގެ 

ފާހަގަކުރައް ކުރި ކަމަށް  އެކަމަތިވެފައިވާ  ގޮޙަ މަށް  ވާ  ހޯދައިދިނުމުގެ  ހުރިހާ  ތުން  އްލެއް  ދިރިއުޅޭ  މީހުން  ރާއްޖޭގައި 

ތާރީ  ކުރުމުގެ ކަންކަންމެނޭޖްކުނި    އި ގަރަށެއް މީޚެފެއްޓެވޭނެ  ރަހުން  އް ހޯއްދެވުމާއި  އްގައި ކުނި  ށެދިރިއުޅޭ ހުރިހާ 

ފެއްޓުމާއިމެދު ކަމާއިމެނޭޖް މަސައްކަތް  ގެގުޅޭ އިދާރާތަ ކުރުމުގެ  ބެއްލެވުމަކުން  އިގެން  ޑަށް އެދިވަންގުޅުއްވާ އުސޫލު 

ހުށަހަ މައްސަލައެއް  މި ވެޅާފައެ ކޮމިޓީއަށްވަނީ  ނަމަވެސް  އި  .  ކޮމިޓީގެ  ތިޔަ    ރޭގައި ތެތަކުގެ  ސާސްތިޚްމައްސަލައަކީ 

ކޮބަ  ކަމަކަށްވާތީ،  ހުހިމެނޭ  ކަމަކީއިތޯ  އޮތް  ކޮބައާސިޓީ  މި ؟ށަހަޅާފައި  މެންބަރުއިތޯ މެދުގައި  ނަށް  ން 

 . ގެންދަވާ ށް އަކުރި ޑައިގަންނަވާ ގޮތަކީ. އާދެ!ވަފެނި

 

 ފު ވާހަކަދެއްކެވުން: ޠީންބަރު ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަ  މެރާގެ އުތުރު ދާއި ކުޅުދުއްފުށީ

މުޝު ހުށަހެއް ޤަކުރިއްޔާ  ތަފްޅިރިރު.  މައްސަލައެއްގެ  އޮތް  އަޅުގަނޞީފައި  ލިބުނީމަހެން  މިކަމުގައި  ލު  ހީވަނީ  ޑަށް 

ވާހަކަ    ގެން އެއް ހުށަހަޅުއްވައިޅުމެބަޔަކު ހުށަހެތޯ.  ހަމައެކަނި މިސިޓީއަކުން ސާފެއް ނުވެއެއް ނޫން  މެން،އަޅުގަނޑު

 ޝުކުރިއްޔާ.  ...ސަލައެއް. ދެން ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް މައްރައްވާފަހަގަކުފާ ންދީ ކޮމިޓީޞާތީ އިޤުތިއޮ މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކޮމިޓީދީޞާއިޤުތި މެހުށަހަޅުއްވާ  ށް އަ  އިއްޒަތްތެރި  އޮތް  ފާ ފައި  އެ  ތަފްހަގަކުރަންބަރު  ގޮތަށް  ލެއް  ޞީއްވާ 

ރިރަށް އިހަށް މިއަށް  އްޤައެ ކޮމިޓީގެ މު،  މިޓީއަށް ލިބިފައިވަނީ. އެހެންވީމާށް، ހަމައެކަނި ސިޓީ ކޮއަޅުގަނޑުމެންނަކަ

ނިންމު އަޅުގޮތެއް  ކުރިން  ފެންނަނީ  މުގެ  ވެސް  ޑީޓެއިލް  ކޮބައިތޯ ގަނޑަށް  އެ  ކަމަކީ  އޮތް  ހުށަހެޅިފައި   

މީތި  ވީމާހެން . އެށޭދެއްވާއިއްވަފޮނު ކަމަށް  މަޢުކޮށްލާކްޕާ، އެގޮތަށް  މިނީ  ލިބެންދެން. ދެން  ކްލައިމެޓް    ލޫމާތު  އޮތީ 

ރައީސްޓް ފަރާތުން  އެމް.ވީގެ  އޮރައިކް  މަޖިލީހަށް  ފީހަސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ރައްޔިތުންގެ  ސިޓީ  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ށް 

ކޮޕީފަވިކުރެޕީކޮ ކަމަށްވާރެވިކު .  ކަމެއް  އޮތް  އަޅުފައި  ނުތީ  ގޮތެއް  މީގައި  ނިންގަނޑުމެން  ން. މާނައެއް 

ހުށަޢުލޫމާތަރި މެންބަރުންގެ ފައިލްކޮޅުގައި އެ މަތްތެއިއްޒަ،  އެހެންނަމަވެސް އޮންނާނެ. ހެށް ޓަކައި އެމީހުންގެ  ޅުން 

އެ ނިއެހެންވެ  ގޮތެއް  އަޅުގަނޑުމެން  ބަލަނީ.    ންމާކަށް އަކަށް  މި  އަޅުގަނޑު  ކަމަށް  ކުރާ  ރިކަދަނޑުވެނުޖެހޭނެ  ން 

ކަންކަމުގައި  ފަރާ ބޭނުން  ރ ސޯލަ ތްތަކުން  އަމި  ކުރުމާއެނާރޖީ  ފަރާތަގުޅޭގޮތުން  ސިޓީއެއް.  އްލަ  ފޮނުވާފައިވާ  ކުން 

އެއް  ޞާވަރަށް ދިގު ސިޓީއެއް މި ސިޓީއަކީ. މިހާރު އަޅުގަނޑު އެދެން އިދާރީ ގޮތުން މިހެން ހުންނަ ސިޓީތައް ޚުލާ 

އެ  ނޅުގައަކޮށްދެއްވަން    ޕްރެޒެންޓް މު  އައިޓަމާ ޑުމެންނަށް  އަޅުގުޅިގެން.  ސިޓީ  ވަގުޅި  ކިޔަން  ތު  ގަނޑުމެންނަށް 



  

އެހެންވީމާވަރަށްބޮ ދާނެ.  އެބުޑަށް  ގޮތެއްގައި  މައިގަނޑު  އިދާ ،  އެއްޗެއް  ގޮނާ  ހުށަހަޅުއްވަރީ  ދެއްވުން  އިތުން 

ހައްދަވައިދެއްވާމެނަބަރުން އެގޮތަށް  ފަސޭހަވާނެ.  އެހެންވީމާ  ! ނަށް  ވެސް  ދުވަ މިކަން  އަންނަ  ދެން  ހަކަށް  ، 

ގަނޑުމެން ޅުމެފަހުން އަވީ. އެންއެޖެންޑާ މި ކަވަރ، މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގެ  ހެންވީމާ. އެނޑުމެން މި ބާއްވަނީގައަޅު

. ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.   ގޮތަށްން ބަލާފައި ގޮތެއް ނިންމާމެގަނޑުޅުއަދި އަރަށް  ތު ކަންތައް އި  2ކަދެއްކި  މި ވާހަ

 ލައިކުމް.ޢަމްއްސަލާވަ

__________________ 

 

 

 

 




