
 

 

 

 

 ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

 
 

ލީހުގެ ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔ  ރައްޔިތުންގެ މަޖި   
 

 ބައްދަލުވުން   ވަނަ   20  ގެ ކޮމިޓީ ޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު  އެންވަ   

 

2019  ބަރުއޮކްޓޫ  28  

 

 

 

(2 )ކޮމިޓީކުރ  ކޮޓަރި ގެރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ން:ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނު ތަ  

 

00:14 :ގަޑިށުނު ފެ  

   

 ސް ލިޖި ގެ މަތުންރައްޔިވަނަ  19



  

 { ައްޙމަދު ސަލީމްދާިއރާގެ މެންބަރު  ހޯރަފުށީ ؛ ގެ މުޤަްއރިރުއިންނެވީ ކޮމިޓީ  }ރިޔާސަތުގަިއ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

َعلَْيكُم ކްލައިމެޓް  ންންވަޔަރައެ.  اَلَسالُم  އެންޑް  ކޮމިޓީގެ  މަންޓް  ބަ  20ޗޭންޖު  އިއްޒަތްތެރި  ވަނަ  އްދަލުވުމަށް 

ގޮތުން  ގުޅޭ  އޮތީ  މަޑަވެލި ހޯޑެއްދޫ ކޯޒްވޭއާ   ގެ ކޮމިޓީގެ އެޖެންޑާގައި މި ންނަވަން. މިއަދުމެންބަރުންނަށް މަރުޙަބާ ދަ

ށް އަޅުގަނޑުމެން  އްދަލުވުމަރުން. ދެން މިއަދުގެ ބަކުބައްދަލުކޮށް މަޢުލޫމާތު ސާފު  ރާތްތަކާގުޅުންހުރި އިތުރު ފަ  މާއިކަ

ކުރީގެ   މިވަނީ  މަޝްރޫ  ހައުސިންގދަންނަވާފައި  ކޮންޢުމިނިސްޓަރާއި  އީ.އައި.އޭ  އަދި  ސަލްޓެންޓަގެ  ށާއި 

ދަންނަވާ.ހިންގެވި އެމް.ޓީ  ޢުމަޝްރޫ  މި މަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީއަށާއި  ންއެންވަޔަރަ މިވަނީ.  ސީ.ސީއަށް  ފައި 

މިވަގުތުގަމި ބޭއީ  އަޅުގަނޑު  ދައި  ދަންޢުވަތުނުންވަނީ  ކޮމިޓީއަށް  ފަރާތްތަކަށް  ކުރިދިން  މިއަދުގެ  ނަވާލުމުގެ  ން 

ހުށަހެޅުމެއްބައްދަލު އަޅުގަނޑުގެ  ނިންމާލަން.  ގޮތެއް  ކުރިއަށްގެންދާނެ  އޭރުންއެބަ  ވުން  އްގޮތަކުން  އެ  އޮތް 

ގޮ  ދެންސޭހަވެދާނެ.  ފަ ނޫން  ގެންއެ  ނެތް. ބޭނުން  ދަވަން  ތަކަށް  މައްސަލައެއް  އަޅުގަނޑުގެ  ފުރަތަމަ    ވިޔަސް 

ކޮމިޓީގެ ޗެއަރއަށް ސަބް  އަރުވާނަން  ފުރުޞަތު  ހޯދުންތަކާ  އަޅުގަނޑު  ޓު.  މިނިވަރަކަށް    5ބެހޭގޮތުން    މައިގަނޑު 

ވެސް  މަ ކޮންނީ ހަގަސްދުކުރަދެން އޭގެ ފަހުން އަޅުގަނޑު   މެންބަރަކަށް  ފުރުމިނި  5މެ އިއްޒަތްތެރި  ޞަތެއް  ޓުގެ 

ތަކެއް ކުރެއްވިޔަސް އަޅުގަނޑަށް އެންމެ ރަނގަޅު.  ޕީޓް ސުވާލުގައި ކިތަންމެ ރިޓުގެ ތެރޭމިނި  5އެ    އަރުވަން. ދެން 

އަޅުގަނޑުގެ އެއީ  އެގޮތަށްދެން  ހުށަހެޅުމަކީ.  ކުރިއަށްގެންނޫ    ގޮތަކަށް  އެހެން  ތި ވަދަނީ  ނަމަވެސް  ބޭނުންފުޅު    ން 

ގަނޑުމެން ކުރިއަށް މިގެންދަނީ މިއީ ވަޑައިގެން  ބައްދަލުވުން އަޅުވެސް    ( އަނެއްކާ ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު)ށް.  ފުޅުންނަބޭ

ހުރިހާ  ބޮޑަ  ތިއްބެވި  ވަރަށް  ޝުކުރިއްޔާ  ބޭފުޅުންނަށް  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ދަންނަވަން.  މަރުޙަބާ  ކޮމިޓީއަށް  ށް 

އެންވަޔަރަތީވީދެއްވަޑައިގެން ކޮމިޓީއަކީ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ކްލަމަން .  އެންޑް  ކޮންޓް  ޗޭންޖް  ރައްޔިތުއިމެޓް  ންގެ  މިޓީ. 

އުފައްދާ ކޮމިޓީއެއް. މަޖިލީހުގެ  ދާއިމީ  އެޖެންޑާ  ފައިވާ  އަޅުގަނޑުމިއަދު  ހޯޑެއްދޫ  މެން  ގައި  މަޑަވެލި  ހިމަނާފައިވަނީ 

މައް  ޒްވޭއާކޯ ހުށަހެޅުނު  ކޮމިޓީއަށް  އަޅުގަނޑުސަގުޅޭގޮތުން  ގެންދިލައެއް. ދެން  ކުރިއަށް  އެކަންކަން  ގޮތަ މެން  ކީ  ޔަ 

ޑަ ކޮމިޓިއެއް  . އެގޮތުން ކުޓަކައި ކުޑަކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލަން  ކުރުމަށްރާސާދި  ން ނިންމީ މައްސަލަ އިތުރަށްކޮމިޓީމައި

ހޯދުންތަކާ އެކުލަވާލެވި  އެ  ކޮމިޓީގެ  އެ  އަޅުގަނޑުމެން    މިހާރު  ރިޕޯޓެއް  ދެން ލިބިފަނަށް  ގުޅޭ    ން ކޮމިޓީ  އިވަނީ. 

އިތުރަފާހަގަކުރައްވާފައި އަދި  މިކަމުގައި  ވަނީ  ފަ ށް  ކަމަ  ތަކަށްރާތްޝާމިލުވި  ބޭނުން  ސުވާލުކުރަން  ދެން  ށް.  އިތުރު 

މި އަޅުގަނޑުމެން  ފަރާތްދަން  އެގޮތުން  ހައުނަވާލި  ކުރީގެ  ޑރ.ތަކަކީ  މިނިސްޓަރ  މުޙަމުސިންގެ  ޢިއްޒު،  އްމަދު 

އީ.އޭގެޢުމަޝްރޫ ކޮ  އަލްފާލްޓެންންސަ .އީގެ  ޙުސައިޟިޓް  އީ.ލް  ދެން  ޒާހިރު،  ޖެނެރަލް  ގެ  ޕީ.އޭން  ޑިރެކްޓަރ 

އިބްރާހީ ނަޢީމް.  އަލްފާޟިލް  ކޯޑިނޭޓަރ  ޕީ.އޭގެއީ.މް  ޕްރޮޖެކްޓް  ކޮންތަޕީ.އޭއީ.،  ސީނިއަރ  އެއީ،  ؟ ނެއްތޯތޯ 

ޕްލޭނިންގ އަލްފާޟިލް  ނެޝަނަލް  އާދެ!  އަދިމުޙައް.  މުސްލިޙް.  އެތާނގެ  އެމް.ޓީ  މަދު  ކުރީގެ  ފަރާތުން  .ސީ.ސީގެ 

ޙަލީޤު އްޒާޢަބްދުއްރަމް  ހީއިބްރާ ؟ ދެއްތޯ  ސީ.އީ.އޯ ފުރަމް.    ފުއަޅުގަނޑު  މައްސަލަ  ތަމަ  މި  އަރުވާނަން  ރުޞަތު 



  

ހޯދުންތަކާ ންބަރަށް އެ ރިޕޯޓު ދިރާސާކުރެއްވި ސަބް ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު މަޑަވެލި ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެ ބެހޭ    ގެ 

މަޢުލޫމާތަށްޞާ ޚުލާ  ރުކު ބޭފުޅުންގެ  ތިއްބެވި  ވަޑައިގެން  މި  އަޅުވާލަންނަދަޓަކައި    އެއް  ފަހުން  އޭގެ  ގަނޑު  ން. 

އަ ފުރު އިއްޒަޞަތު  މެންބަރުރުވާނަން  ކުރެއްވުންނަށް  ތްތެރި  ބޭފުޅުންނަށް  މި  ސުވާލެއް  ވެލި  މަޑަ  ށް.މަބޭނުންފުޅު 

 މެންބަރު.ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި 

 

 ކެވުން:ޙުސައިން ފިރުޝާން ވާހަކަދެއް  ންބަރު މެރާގެ ވެލި ދާއިމަޑަ

ފަހު  ތަކަށްގުޅޭގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން  އްސަލައާ މި މަ   ޒަތްތެރި މުޤައްރިރު.އްއި   ރިއްޔާއާދެ! ޝުކު

ޓްރީ  މިނިސް ގޮތުން ގުޅޭ ލައާ މި މައްސަލާނަން ވަކިވަކިން. އި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހޯދުނު ހޯދުންތައް އަޅުގަނޑު ދަންނަވަ

ޕްލޭނިންގް  ނެޝަނަލް  އެއޮފް  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ  އެންވަޔަރައިރންޑް  ޕްރޮޓެކްޝަން    ލް މަންޓަންންނާއި 

އެމް.ސީއެޖެން ހޯޓީ.ސީ.ސީންނާއި  ކައުންންނާއި  ކައުންއި  ސިލުޑެއްދޫ  މަޑަވެލި  އިދާދާރާއިންނާއި  ރާއިން  ސިލް 

ލިޔެކި ކޮމިޓީއުފޮނުވާފައިވާ    ވަނީ ނިންމާފަ.   ންޤުން ކޮމިޓީގެ އިއްތިފާކަންކަ  އަންނަނިވި  އި ވަ ދިރާސާކުރައްންންތައް 

މަޝްރޫއެ މި  ކުޢުގޮތުން  ގެންދިއު  ކޮރިއަށް  އީ.އައި.އޭ  ހުއްދަދީފައިވަނީ  ވާ  ންޑްކޮށްފައިރެކޮމަންސަލްޓެންޓް  މުގައި 

ތަންފީ ޝަރު ޛުކަންކަން  މަޝްކޮށްފައިވީ ޠުކުރުމަށް  ވީނަމަވެސް  ކަމުގައި  އީސްގޮށްގެންއަރި ކު  ރޫޢު  ޕީ.އޭގެ  .ފައިވަނީ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ    ، 93/4ގާނޫނު ނަންބަރު  އަކީ  .އޭއި.އަ އީދާފައިވާ ހަ  .ންކުރަގަހަގޮތަށް ނޫންކަން ފާ އެއް  ންޑޭޝަނާކޮމަރެ

އަސަރު  ތިމާވެއްޓަށް  ބެހޭ ގާނޫނުގައި  ދެމެހެއްޓުމާ  ރައްކާތެރިކޮށް    ރިޕޯޓެއް ޔާންކޮށްދޭ  ބަ  މިންވަރު    ފޯރާނެ ތިމާވެށި 

ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް    އެއް ކަމަށްއޭއައި..ފައިވާ އީހަދާ  މަކަށް ނަވެ  ޔާންކޮށްފައިވާތީ ކަމުގައި ބަނެ  ދަންޖެހޭހަ

ފާހަގަކުރެޢު މަޝްރޫ  ލާ ނުއިލަބަ ގެންގޮސްފައިވާކަން  ކުރިއަށް  މަޝްރޫ.  ވޭ  ދައުލަތުގެ  ޢުމި  ދިވެހި  ސަބަބުން  ގެ 

ނާޒު ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ތިމާބަޖެޓަށާއި  ވެފައިވާ ބޮޑެށް  ޓަވެއްކު  ގެއްލުންތަކެއް    ރާއްޖޭގެ   ފާހަގަކުރަން.ކަމުގައި    ތި 

އަތިމާވެ ނޭދެވޭ  ފޯސަރެ އްޓަށް  ޝަރީ  ރާފަދަ އް  ކޮށްފިނަމަ  ފަރާތަކުން  އެއްވެސް  ކަމެއް  މެދުވެ ޢައެއްވެސް  ރިކޮށް  ތް 

ޖޭގެ ތިމާވެށި  ހިރާއްދިވެ   ،93/4ންބަރު   ނަގާނޫނު  އިށް ލިބިގެންވާ ކަމުގަސަރުކާރަ  ތިޔާރު ދިވެހި ޚްބަދަލު ހޯދުމުގެ އި

 ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި އިޙުމާލުވެފައިވާ  ޢު ންކޮށްފައިވާތީ މި މަޝްރޫބަޔާނުގައި  ބެހޭ ގާނޫރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާ  

އަޅަންތަކާއިފަރާތް ފިޔަވަޅު  ކަމަށްން  ކޮމިޓީ  މެދު  ހައުސިންގއިނިންމާފަ  ފެންނަ    ޢު ރޫމަޝް މި    ންމިނިސްޓްރީ  ވޭ. 

ގެކުރި ކައުދި ންއަށް  އިހުމާލުވެފައިވާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  މަޝްރޫ   .ކަމަށްންނާވާ  އިގަޑަފެނިވަކޮމިޓީއަށް  ން  މުގައި    ޢު މި 

ގެންދިއުމުގެކު ހަދާފައިވާ އީ.  ރިއަށް  މަޤްޞަގޮތުން  ޚި އެއްގޮތަކަށް ވެސް    ދާއައި.އޭގެ  ގަވާއިދާ  މިއީ  ލާފަށް  ނުވާތީ 

ކޮމި  އްޢެމަޝްރޫ  ގެންގޮސްފައިވާ އަޅުގަނޑުމެން.  ލުކުރެވޭބޫޤަޓީއަށް  ކަމަށް  ންތައް.  ހޯދު  ދިފައިވާހޯނަށް  މިއީ 

މުއިއް މެންޤައްރި ޒަތްތެރި  އިއްޒަތްތެރި  އަދި  ބޭރު  އެންމެ  އަދި  ވެސް  ވެސް  ބަރުންނަށް  ފުޅުންނަށް 

ހަނގިވަޑައިގަންއެ ކޯޒްވޭއިން  ވެސް  ދަންވަރު  ރޭ  ވެސް  މިއަދު  ވެސް  އިއްޔެ  ފަދައިން  ދެރަށަށް  ނަވާނެ  މަ 



  

  ގާފައި އޮތް ގޮތް ކަން ހިނސަލައިގައި މިވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން މި މައް  ، އަޅުގަނޑު. އެހެންވީމާއީދިޔަ   ންމުއުދައަރަ

ގޮތަކާއި    އްލެއް ގެނޭވޭނެޙަމަށް  ޅޭގޮތުން މިކަގު  ކަމާނޑުމެންނަށް ސާފުކޮށްދެއްވުން. އަދި މިސް އަޅުގަފުޅުން ވެބޭ  ތި

ޔާ  ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން. ޝުކުރިއް ދައުލަތުން ހޯދަން އަޅުގަ  ލު ދަމުގެ ބަގެއްލު ލިބޭ  ސަބަބުން މި ކަމުގެ    އަދި

   ތަށް.ށް ބޮޑަށް ދެއްވި ފުރުޞަވަރަ

 

  ހަކަދެއްކެވުން: ވާ  ރިޔާސަތުން

މަޢުލޫމާތަށް ރިއްކުޝު  އާދެ! ބޭފުޅުންގެ  ތިއްބެވި  ވަޑައިގެން  މެންބަރު.  އިއްޒަތްތެރި  އެދެން   ޔާ  އަޅުގަނޑު    ޓަކައި 

ތިޞާޚުލާވަރަށް   ވަޑައިގަކޮންކްލޫޝަން  ކޮށް  އިތަކަށް  މަސައްކަތްތައް  ކުރެއްވި  ކޮންތުމަށް    ކޮން ނގޭތޯ. 

ހަވާނެ  ސޭންނަށް ފައޭރަށް އަޅުގަނޑުމެ؟ ންތޯ މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވީ. ކުރެވުނީ ކޮންކޮން ކަންތައްތަކެއްތޯސަސްތަކަކުސޯ

 .  ބޫލުކުރެވޭޤަ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް

 

 ކެވުން:އިން ފިރުޝާން ވާހަކަދެއް ސަޙު މެންބަރު  ރާގެއިދާ ވެލިމަޑަ

ގަނޑުމެން އެންމެ ފުރަތަމަ ހޯޑެއްދޫ ކައުންސިލް އަދި  ޤައްރިރު. އަޅުއިއްޒަތްތެރި މު  ށް ޝުކުރިއްޔާޑައާދެ! ވަރަށް ބޮ

  ނުވަތަ   އިވޭތޯއާފަރެވިކު ޞާއްޙިއެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް    ނާ ބޭފުޅުން  ގުޅިގެން އެ  ޢާ ލީ ކައުންސިލުގެ މި މަޝްރޫވެމަޑަ

ލިޔުމުން ސިޓީ ފޮނުވައިގެން    ނަށްބޭފުޅުން  އެމެނޭތޯ  އި ހިގަޢުރޫމަންޓެއް މި މަޝް އެއްވެސް އިންވޯލްވްބޭފުޅުންގެ    އެ

ގެ  ބޭފުޅުން   ނީ އެ ވަބޭފުޅުން ވިދާޅުވެފައި   ގަނޑުމެންނަށް ލިބުނު ޖަވާބުތަކުގައި އެ ޅުޖަވާބު ހޯދިން. އެއަށް ބިނާކޮށް އަ

މަޝްވަ އަދި ޚިޔާލާއި  ކަމަށް.  ބެލުމެއް ރާދިން  އެއަކަށް  އެ     ކަމަށް  ހަދެން  ވަރަކަށް.ވެސް  އްނެތް  އެއާއެ  ކޮށް  އްމަ 

ގޮތް    ޕްލޭނިންގއަޅުގަނޑުމެން   ގެންގޮސްފައި އޮތް  ކުރިއަށް  މަޝްވަރާ  ފޮނުވައިގެން  ސިޓީ  މިނިސްޓްރީއަށް ވެސް 

އަދި   ސިޓީބެލިން.  އީ.ޕީ.އޭއަށް  އެހެންމެ  ދަންނަވައިހަމަ  ވެސް ން  އީ.އައި.އޭ  ގެން  އެއްޗެއެ  ހުރިހާ  ރިޕޯޓާއި  އް.   

ރިޕޯޓްގައި ވެސް.  އީ.އައި.އޭ    އިފަންޑްކޮށްކޮމަކަމެއް ރެ   3މަ އެބަހުރި   ހަ. ކުރިއިރު ރާސާކުރިންރިޕޯޓް ވެސް ހަމަ ދި 

ބަލާ  ،އެއަށް އަޅުގަނޑުމެންނަ އީ.އައިރު އެގޮތަށް   މަޑަވެލި  އޮޕްޝަނަކީ  3ކަމަކީ    3  ށް ފާހަގަކުރެވޭއި.އޭ ރިޕޯޓުގައި 

އޭ  ތުފަރާ  ގުހުޅަނ  ހޯޑެއްދޫ ހިއާ ރިބޭ  ރެޔަމާ  އެމަ ކޮތްކުރަން  މަޑަންޑްކުރޭ  ހޯބަ.  ކޯޒްވޭ  ވެލި  ތަކުގެ  ކަލްވަޓްޑެއްދޫ 

ޕައިލްކޮށްގެން ފެން ދައުރުވާ ގޮތަށް    ޑެއްދޫ ކޯޒްވޭމަޑަވެލި ހޯންޑްކޮށްފައި އޮތް.  ށް އިތުރުކުރަން ރެކޮމައަ  22އަދަދު  

ރެކޮމަ ވެސް  މިހެދުމަށް  އޮތް.  އެ  3  ންޑްކޮށްފައި  އެ އޮޕްޝަން  ދީފަ.  އެއް އިން މި  ،ހެންނަމަވެސްބައޮތް  ވެސް   

މިހާ އޮޕްޝަ އޮނަކަށް  ނުފެތޭ    ތް ރު  އޭކޯޒްވޭ  ދެން  ފާހަގަކުރެވޭ.  ހައުސިންގ  ގެ ކަމަށް  މިނިސްޓަރ،    އިތުރަށް 

ގޮތުޕްރޮން  ޓީ.ސީ.ސީއެމް. އޮތް  ހިންގާފައި  ރިޕޯޓަ ޖެކްޓް  ފޮނުވާފައިވަނީ  ށްގެ  އެދުމުން  އަޅުގަނޑު   އަޅުގަނޑުމެން 

ކު. އެހެންވެ އަސްލު އަޅުގަނޑުމެން  އަލެއް ނެތް އެޞީވެސް ވަރަކަށް ތަފް އްޕޯޓެއް، އެގެ ރިޙާފުޞަ  2ންވަނީ  ހަނދާ



  

އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން    ،ދެން އެހެންނަމަވެސް  ރުގެ ވެރިޔާ ގެންނަން އެދުނީ.މި ބައްދަލުވުމަށް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ އޭ

މި   ންމިނިސްޓްރީ  ޕްލޭނިންގ ހާރު  މި ކޯޒްވޭ ވަނީ  ޑިޒަ    ބަޔައަލުން  ދުވަހުގެ    80.  ށްފަވާލުކޮޙަކާއި  އިންކުރުމަށް 

ޕްލޭނިވާލުކޮށްފައިވަނީ.  ޙަހަނދާންވަނީ  ށް  މުއްދަތަ މަސައްކަތް  މި  ތެ  ންގދެން  ކުރޭމިނިސްޓްރީގެ  .  ރެއިން 

ވެސް  ން  މިނިސްޓްރީ  ންގ ޕްލޭނިވުމުގައި  ލުން މި ބައްދައެދެ ގަނޑު  އަޅުކުރެވޭ ގޮތުގައި އެބަކުރޭ.  ބޫލުޤަ  ށްއަޅުގަނޑަ

މަޢު އަޅުގަނޑުމެއެ  އަޅުށްދެއްވުމަށް.  ކޮޞާއްޙިންނަށް  ލޫމާތު  ގޮތެއްގައި  މައިގަނޑު  ކުރި  ގަނޑުމެންއެއީ   

ދެ މަސައްކަތްން  މަސައްކަތަކީ.  ބަލާއި އެ  އީ.އައި.އޭއާތަކަށް  ހިންގުމުގައި    ރު  ޕްރޮޖެކްޓް  މުޅި  އަދި  ޚިލާފުވެ 

އިމިނިސްޓްރީ  ންގ ހައުސި އީ.ޕީ.އޭއިއް  އެ  ރެވޭ ބޫލުކު ޤަޑަށް  ނގައަޅު  ކަންފައިވާ ވެހުމާލުން  ވެސް ކަމަކީ  ވޭ ން     

އީ.އަ  ހައުސިންގ  އެއް .އޭއިމިނިސްޓްރީއަށް  އެދިފަގޮތަށް އާ  ގެންދިއުމަށް  ކުރިއަށް  މަ  އެއީ  ގޮތެއްއި .  .  ގައި ގަނޑު 

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބޮޑަށް    އާދެ! މިހާޔާރިއްކު ޝުވަރަށް  އަޅުގަނޑު  މެންބަރު  ރު .  މި ންނަށްއިއްޒަތްތެރި  ފުރުޞަތު  ންމެ  ކޮ  އަރުވަނީ   

ނަށް. ދެންމެ އެ  ންބެވި ބޭފުޅުގެން ތިއްމިހާރު ވަޑައި   ރުވާނަންތެއް އަޅުގަނޑު އަ ޓުގެ ފުރުޞަމިނި  5ބޭފުޅަކަށް ވެސް  

ހޯދުންތަކާ ގައި ޕޯޓުރި ހޯދުނު  އެ  ބޭފުޅުން    ކުރައްބެހޭގޮތުން  އިތުރަށް  ސުވާލެއް ނަށް  އޮތް  އޮތްވަން  އެ    ނަމަ 

 މެންބަރު. އާދެ! އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި   މިހާރު. ޖާގަދޭނަންމި ގަނޑު ތަށް އަޅުފުރުޞަ

 

 ކަދެއްކެވުން: ވާހަދުޙައްމަދު ވަޙީމު މެންބަރުއުނގޫފާރު ދާއިރާގެ 

ކުރީގެ  ޝުކުރިއް   .ޔާރިއްކު ޝު  އާދެ! އެމް.ޓީ.  ހައުސިންގ ޔާ  އަދި  އަދި މިނިސްޓަރ  ވެރިން  އީ.ޕީ.އޭގެ  ސީ.ސީގެ   

އަހާލަންއަޅުގަނޑު  .ވެރިން ފުރަތަމަ  މިނިސްޓަރބޭ    ކުރީގެ  ތިމާވެށީ  ނުންވަނީ  އިނގިވަޑައިގަންނަވާނެ    ގެ އަރިހުން 

މާއްދާގައި    5  ލާޒިމުކުރޭ އެބަ    4/ 93ގާނޫނު   ތިމާވެށީގެ ޢެމަޝްރޫ ވަނަ  ގެންދާއިރުގައި  ކުރިއަށް  ކުރާ    އް  ގޮތުން 

ދެއަސަރު ރިޕޯޓެގަނެތައް  ގާތުމުގެ  އެ  ކަމަށް.  ހަދަންޖެހޭނެ  ލިބިން  ނޫނުއް  އޮތް  .އީ  ގެންބާރު  ހަދާފައި  ޕީ.އޭއިން 

އީ.އައި.އޭ ގަވާ ދަށުން  ހަދަމުންއިދެއްގެ  ސު   ދަނީ.މި    ފުރަތަމަ  ރިޕޯޓް  އަޅުގަނޑުގެ  އީ.އައި.އޭ  މަނިކުފާނު  ވާލަކީ 

މަނިކުފާނު   ؟ބެއްލެވިންތޯރަނގަޅަށް   ރިޕޯޓާލުކުރައްވަންތޯ ބޫޤައަދި  މަ   އެ  ދިޔައީ. އަ ކުރިޢުޝްރޫއެއްގޮތަށްކަން    ށް 

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ތު އަރުވާނަން.  ޒަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞައިޢްމުހައުސިންގް މިނިސްޓަރ ޑރ. ކުރީގެ އާދެ!



  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޒުޢިއްމުޙައްމަދު މުޓަރ މިނިސް ކުރީގެ ހައުސިންގ 

އީ  މި ގައި  ރާ ގޮތު ކުލުބޫ ޤަދެއްވީތީ. އަޅުގަނޑު    ވަތުޢުއަށް ދަމި ކޮމިޓީ  ޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ށް ބޮވަރަ  އާދެ!`.  

  މި ސަރުކާރުން  މީގެން ލިބިގެންދާނެ. އްއައުޓްކަމެ  ޅުމަ ވަރަށް ރަނގަނަދާގެންގައި ކުރިއަށްކަމު ނިޔަތުގައި މިރަނގަޅު 

ލާތަކެއް  ޙަ މަރުށް ގިނަކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ވަރަ  އްކަތްތަން މަސައްމިނިސްޓްރީ  ވެސް ހައުސިންގ  އޭރުގައި ގައިމު

އް  ލާތަކެޙަ ރު މަންދާކުރިއަށްގެ  އިތަކާއި ގުޅިގެން ބަލައިން ކުރުމުގައި ކައުންސިލްތެރޭގައި ޑިޒަ  ކުރާ. އޭގެއޮވޭ ކަޑައްތު

ކުރިއަށް ގެންޙަ   ރާ ޓަ.އައި.އޭ ހެދުމާއި ކޮންޓްރެކްއީއޮވޭ. އަދި   ލައިފް  މުޅި    ،ނިންމުމާ  އިދިއުމާ ވާލުކޮށް މަސައްކަތް 

ޕްރޮކަލްގައި  ސައި ސައިނޫނީ  އޮވޭ ކަލްގަޖެކްޓްގެ  ވަރަށް އި  މަރު    މަސައްކަތެއް  ޙަ ގިނަ  އެ  އެހެންވީމަ،  ލާތަކެއް. 

  ރެގެން ހު ތަކެއް  ނަ ސްޓޭޖަސްހޭ ވަރަށް ގިކުރަންޖެފުރިހަމަ  ،ހޭޑައްތުކުރަންޖެގައި ކައެ މަސައްކަތު   ގައި އިރުކުރިއަށްދާ

ފެށިޢެމަޝްރޫ މިގޮތުންއް  ދަނީ.  ނިމިގެން  އީ.އައި.އޭބަ   ގެން  ހެލާއިރުގައި  ހަމަ  ގާނޫނީގޮތުދުމަކީ  ލާ  ން  ޒިމު  ވެސް 

  އް. ން ވެސް ކުރާ ކަމެހެށްދާއިރުގައި ކޮންމެދާއިރުގައި ކުރިއަތައް ހެދިގެން  ޢުމަޝްރޫ  އިރުގައި އެކަމަކީ ހަމަށްވާކަމަކަ

ހައު ކަމެއް.  ގައިމިނިސްޓްރީގައި   ސިންގ ކުރަންޖެހޭ  އޭ   ވެސް  އިންފްރާސްޓްރުމު  ޑިޕާރޓްމަންޓެއް  ގައި  ރަކްޗަރ 

އިން ޑިޕާ އޮންނާނެ.  ވަރަފްރާސްޓްރަކްޗަރ  އަޅުގަނޑު  އޮނިގަނޑު  ރޓްމަންޓުގައި  ދީގެން  އިސްކަމެއް  ށް 

މުހި  ގައިއިރުދަލުކުރިބަ ވަރަށް  ކަމަކަށް ންއީ.އައި.އޭއަކީ  އެމު  ޚާއް  ވާތީ  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  ކޮށް  ޞަކަމަށް 

އުފަ ޓްޑިޕާރ ވެސް  ޔުނިޓެއް  އޮމަންޓުގައި  އީ.އައި.އޭ  އްދާފައި  އެ ޞަ ޚާއް  ށް ކަކަންތަންނާނީ  ކަމަށް    ކުރެވިގެން 

ލެވިގެން. ބޭނު  މުވައްޒަފުން  އޭގައި  ވެސް  އެއީ  ކައީ.އައި.އޭމަކީ  އެއްގޮތަށް  އެއާ  އެއްޗަކަށްވެ  ހެދޭ  ންތައްތައް  އަކީ 

ވެސް ބައިވަރު  ބެހޭ ޔުނިޓެއް. އަދި  ތަކާކަން  އީ.އައި.އޭ  ޓަކައި   މަށް ބެލުވެސް ފުރިހަމައަކަށް  ވީހާ ދެވޭތޯ  ގެންއަށްކުރި

ގެ  ޓްމަންޓު ންނާނީ ޑިޕާރތައް ހުކަތްގައި ހުންނާނެ. އެހެންވީމާ، މަސައްޓްމަންޓުރަކްޗަރ ޑިޕާރސްޓް ނިޓްތައް އިންފްރާޔު

ބަހާލެވިފަ ޑިތެރޭގައި  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  ކަން.  އީ.އައި.އޭ  ކޮންޓްރެކްޓް    ،ކާއިތަޕާރޓްމަންޓުގައި  ޕްރޮޖެކްޓް 

މެޕްރޮ  ކޮންޓްރެކްޓް  ، ކުރުމާއިވޯޑުއެ ކަމަނޭޖުކުރުޖެކްޓް  މިހުރިހާ  އެމާއި  ވެސް.  އީ.އައިކަށް  ރިޕޯގޮތުން    ޓްތައް، .އޭ 

ހޯދުމާއި،    .އޭއީ.އައި ފަރާތްތައް  މަސައްކަތް    އީ.އައި.އޭ ހަދަން  ފަރާތްތަކާއި    އީ.އައި.އޭ   ، ލުކުރުމާއިވާ ޙަހަދަން 

އެ   ތައް ރިޕޯޓް އަދި  މަ   ހުށަހެޅުމާއި  މިދެން  ލާއެއް ޙަރުހުރިހާ  ގޮކުރިއަށްދާނީ  އިންނެވި  ކްޗަރ  ފްރާސްޓްރަތަށް 

މަސައް  ތެރެއިން.   ޔުނިޓުގެ   ންޓުގެމަޕާރޓްޑި ގެންގޮއަޅުގަނޑުގެ  އަޅުގަނޑު  ގޮތަކީ ކަތް  އޮންނާނެ  ހުރިހާ    ސްފައި 

މަސަ ޢެމަޝްރޫ ވެސް  ކުރިއަށް އްގައި  ޓީމުއްކަތްތައް  ގަތަކާއެއްކޮށްގެންދާ  ބައްދަލުކުރަނީ.  ދަލުވުންތައް  ބައް  ވާއިދުން 

ވަރަށް  އޮންނާ ޓީމުވަ  ގިނައިން.ނެ  ހުރިހާ  ވެސް  ފުރުޞަތުތައް  ގިނަ  ލިބިފަތަކަރަށް  އޮންނާނެ  ވެސް  އެއީ  ށް   .

މިހަ ކުރިއަށްމައެކަނި  ޕްރޮޖެކްޓެއްގައި  އެ  އެއިރެއްގައި  ނޫން.  މުވައްޒަފުންނެއް  ކޮނިސްޓްރީގެ    ރާ ރެކްޓަ ޓް ންގެންދާ 

މީޓްކުރެވިފަނާނީއޮން  ސްގޮ ކޮށް  ރެގިއުލާރ  ހަމަ  ވެސް ހަފުތާއަމިސާލަކަށް  .  އެއްފަހަރު    އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  ކު 



  

އެހެން    ޕާރޓްމަންޓުޑި ކޮންމެ  ރޓްމަންޓުޕާޑިއަދި  ވެސް  ކޮންމެތަކާ  އޮންނާނެ  ކޮންމެ ވެހަފުތާއަކު    ސް، 

ބައްދަ   ކާޕާރޓްމަންޓަޑި އެއްފަހަރު  ކުރިއަޕާރޓްމަންޓަޑިއެ    ލުކޮށްވެސް  އަޕްޑޭޓްޢުރޫމަޝްށްދާ  ކުން    އި ނަގަ   ތަކުގެ 

އިޝޫކަހަލަ އްވެސް  އެ އޮތިއްޔާ   ގެނެހަމަ  އަޅުގަނޑާ  އެއް  އަޅުގަނޑު އަށް  ޓީމުގެ  މެންއަޅުގަނޑު  ސް  ޕޮލިޓިކަލް  ގެ 

އެއަށް   މަޝްވަރާކޮށްގެން  މި ޙަތެރޭގައި  ގެނައުމަށް  ކުރިއަރިހާ  ހު  އްލެއް  ގެންދަނީ  ކަމެއް  ބޮޑަށް ށް  ޓީމު    ވަރަށް 

އޮންނާނެ.   ސްހަރު ރިވިއު މީޓިންގްދި މަހަކު އެއްފަލުކުރަން އަރު ބައްދަ އެއްފަހަ   ތާއަކުކެއް ގޮތުގައި ގުޅިގެން. ހަފުވޯ

މީޓި ހަސްގްންކުއާރޓަލީ  އޮންނާނެ.  އެތައް  ކޮންޓްރެކްޓަރާއެކު  އެގޮތަށް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  މަ  ގިނައިން  ންމެ 

ގޮދިކަން  ކަމަށްވާއިރުގައި  .ސީ.ސީއެމް.ޓީ  ކީރަ ކޮންޓްރެކްޓަ މިތަނުގަ މާކުރި  މީތުން  އެ  އެބަތިއްބެވި  ޓިންގްތަކަށް  އި 

ބައެއެން ވަޑައިގެންނެވި  ގިނައިން  ބޭފުޅުންމެ  އެހެންވީ  އް  މަދުވެގެން  ވެސް.  އޮ  3މަހުން    3މާ،    ންނާނެ މަހުން 

އިގެން  ވަޑަ  ރންޓްރެކްޓަ  އެ ޕްރޮޖެކްޓުގެ ކޮއާޓަލީ މީޓިންގްސް އޮންނާނެ. އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ނޫނީ އޭރުގެ. ކުމީޓިންގްސް

އަދުގެ  މިޅޭ ވާހަކައަކީ  އްލުކުރާނެ. ދަންނަވަން މިއުޙަސްތައް  ން އިޝޫއްވައިގެހުށަހަޅުތަކެއް  ހަކަވެސް ހަމަ ހުރިހާ ވާ 

މަޝްރޫޢުޟޫޢުމަ މަސައްކަތް،  މިއޮތް  ދިމާ  ގައިޢު ގައި  ކަމި  އުޅޭ  އެއްވެގެން  މިއިން  ވެސް  ންތައްތަކުގައި 

ހިސާބެވުމެއްދަލުބައް އެއްވެސް  އަޅުގަނޑާއްގައި  އެއްވެ  ހަމައަކަށް  ގައި  އައިސްމިކަމުގެ  ކަމެއް  ނެތޭ.  ސް  ފައެއް 

ކަމެއް  އިއީ.އައި.އޭގަ އުޅޭ  ރިޕޯޓާ  ،ވެސް  މައްސަލައެއް  ނޫޚި   އީ.އައި.އޭ  ވެސް  ކަމެއް  ދާ  ކަމެއް  ނިއްޔާމު  ލާފަށް 

އް  އައިސްފައެ  އެއްވެސް ކަމެއް   ނޑާކަށް އަޅުގަވަރަ ން އެއްވެސް އިމި މެއް ވިޔަސްގައި މައްސަލައެއް ހުރި ކައީ.އައި.އޭ

އޮންގަނޑުއަޅު  ނެތް. މިދެންނާ  ފުރުޞަތު  ނީ  އެންމެންނަށް  ހުރިހާ  ގޮތަށް  ބޮވަރަނެވި  ހުރިހާ  ށް  ދެވިގެން  ޑަށް 

މެއް  ކަމެއް ދިޔަކަށް ލާފަޚި  ، އަޅުގަނޑަކަށެއް އީ.އައި.އޭ ރިޕޯޓަކާމާ. އެހެންވީންގާތު ރަށް ށްދަނީ ވައް ކުރިއަމަސައްކަތެ

ށް ގެންދިޔައިރަކުއެއް.  އަމަޝްރޫޢު ކުރި  އި ނެތޭފައް ވެސް އައިސްއް އުޅޭ ކަމެމައްސަލައެ ގައި  .އޭއީ.އައި  މުނޫނިއްޔާ

މިދެންނެ އޮންނައިދެން  ހެދިފައި  ޔުނިޓެއް  ވަކި  ކަމަކަށް  ކޮންމެ  ގޮތަށް  މުވި  އެ  މަސައްކަތް    ފުންނާވައްޒަރުގައި 

އެ ރެވިވާލުކުޙަ ހެޒަމުވައް  ،  މައްޗަށް  ޑި  ވިލެ ޑެއް  ފުންގެ  މުޅި  އިސްކޮށް  ޕާރޓްމެންޓްއަދި  ކަލް  ޕޮލިޓި  ގުމަށް ންހި 

އަދި  ލެވި  އަޅުގަނޑު  ބޭފުޅުން  ބޭފުޅުންނާ   ގެންދި  ޕޮލިޓިކަލް  މި  ކުރަމުން  ވެސް  މަސައްކަތް  ގާތުން  ވަރަށް  ޔައީ 

ދުވަހަކު   އިނގޭތޯ. ހެކޮންމެ  މަސައްކަތް  އެއްފަހަރު  މުފެށޭ  ނދުނު  ޕޮލިޓިކަނީ  ޓީމާޅި  ގަނޑު  އަޅު  އެކީގައި   ލް 

އިރުގައި  ގައި މަސައްކަތް ފަށާ  8:10ގަނޑު ފަށަނީ  އިރު އަޅުސައްކަތް ފެށޭނުގެ މަދުނހެ.  މަސައްކަތް ބައްދަލުކޮށްފަ

އްގައި  އްވެސް މަސައްކަތެ ކީ އެދަޞަޤުރަން. މަބައްދަލުކު  ކަލް ބޭފުޅުންނާރާ ހުރިހާ ޕޮލިޓިކުރީގައި މަސައްކަތް މިނިސްޓް

ކު  ލަކުރުން. ދުވާއްލުޙަ ގެން މައްސަލަ   ތިބެންމެންއެކީގައި މަޝްވަރާކޮށް އެ  އިޝޫއެއް އުޅެންޏާ އަޅުގަނޑާ  އެއްވެސް

،  . އެހެންވީމާޒިރުވެ ތިބިހާއެދުވަހު    ން ހުރިހާ ޕޮލިޓިކަލް ބޭފުޅުއެކީގައި  ނޑާ ގަށް ބައްދަލުވާނެ އަޅުއެއްފަހަރު މިގޮތަ

ދިޔައިރު އަހަރެ  5 ވެގެން  ވަރަށްގިއް  ހުންނާނީ  ބައްދަލުވެފައި ނަ  އަ  އެގޮތުން   ފަހަރު  އަދި    ގަނޑާ ޅުވެސް. 

ނޯންނާނެ.   ވެސް  ހުރަހެއް  ކަހަލަ  އެއްވެސް  އެޕޮއިންޓްކުރީބައްދަލުކުރުމަކަށް  އެއްވެސް  މެންބައިގައި  ނަގާކަށް  ޓް 



  

ނުބޭފު ހަޖެހޭނެޅަކަށް  މިތަނުގައި  އަޅު.  އޭރު  މަމަ  ބޭރސަ  ލްސިވި  ކުރެއްވިސައްކަތްގަނޑާއިއެކު  ވެސް  ވިސް  ފުޅަކު 

އެ އިންނެވި.  މިއީ  ޑައިގަންނަނގިވައެބަ  އަޅުދެއްކަން ތެވާނެ  އިންފްރާ  ޑާގަނ.  ކްޗަރ  ޓްރަސް ބައްދަލުކުރަން 

އެއްވެ ވެޑިޕާރޓްމެންޓްގެ  މުވައްޒަފަކު  އަދި  ސް  ޑިޕާރޓްމެންޓެއް ސް  ލެވަ އެއްވެސް  އެއްވެސް  ޅަކު  ބޭފުއްގެ  ލެގެ 

ނޯވޭ. ހުރަހެއް  މިއުދަންނަވަން  އެއްވެސް  އެ  އެއްވެއްޅޭ  އިޝޫޗަކީ  އަސް  އޮތިއްޔާ    އަށް ހަމަ   ޑާނޅުގައެއް 

  ށެއް ގަނޑު ހަމައަކަށް އެއްވެސް ވަރަކަޝޫގައި އަޅުއި  ، މި އޭ. އެހެންވީމާވި ނޯންނާނެ ނުކުރެ އްލު ޙަ ވިގެންނެއް  ނެނުގެ

ޑަށް މީގައި  ، އެއީ އަޅުގަނމާ. އެހެންވީއް އޮތް ކަމަކަށްކުރަން ބޭނުންވާ ކަމެ އްލުޙަ   މައްސަލަ ގެނެއްސައެއް  ނެތޭ މި

ވާ އޮތް  ރިޕޯޓްއީ.އައިޑަކީ  ޅުގަނ. އަހަކައަކީދަންނަވަން  މީ  .އޭ  ނޫންކިޔާ  ނޫންގަ. އަޅުހެއް  ވަކި    ،ނޑެއް  މިކަމަށް 

  . ރިޕޯޓްގައި ޔުނިޓުން  ކުރާނީ އެމަލު ޢައެއްގޮތަށް     ރިޕޯޓާ. އެނިޓުންރިޕޯޓް ކިޔާނީ އެ ޔު  ޔުނިޓެއް ހަދާފައި އޮވޭ. އެ

އެ   އުޅެންޏާ  ހުންނެހެޑަޓްގެ  ޔުނިމައްސަލައެއް  ޑިޕާކަށް  ބޭފުޅާ  ގެންދަހެ  ޓްމެންޓްވި  ޑިޕާވާނެޑް  ހެޑް  .  ޓްމެންޓް 

އަޅުނާގެން މީ  ގަނޑާނީ  އަޅުހަމައަށް.  މަރުޙަލާއެއްގައި  އެއްވެސް  އީ  ގަނޑާގެ  މި  އިޝޫ .ހަމައަށް  އެއް  އައި.އޭގެ 

 އައިސްފައި ނެތް އިނގޭތޯ.  

 

 ކެވުން: ދެއްވާހަކަން ރިޔާސަތު

 .  ތީސުވާލެއް ކަމަށްވާގުޅޭ ށް ގެންދަވާ. އަސުވާލު ކުރި! އާދެ

 

 އްކެވުން:ޙައްމަދު ވަޙީދު ވާހަކަދެ މެންބަރު މުއުނގޫފާރު ދާއިރާގެ 

ސާ ހަމަ  ވަޒީރު.  އަޅުޝުކުރިއްޔާ  އަހާލަންފުކޮށް  ބޭނުންވޭ  ރިޕޯޓް އީ  ގަނޑު  ނުވަތަ    .އައި.އޭ  ކިޔުއްވިންތޯ 

  .އައި.އޭ ރިޕޯޓާ  އީރަށް އެދެން މަޝްރޫޢު ދިޔައީވަވުން  ކަމަކީ ހަމަ ސާފުކޮށް ވިދާޅުވެދެއް ނެއްއަ  ޔުއްވަންތޯ. ދެންނުކި

ނޫންކަށްގޮތައެއް ނުވަތަ  އަޅުކަން  ދެން  ވެ ގަނން.  އިޑަށް  އަޅުސް  އެންމެމެގަނޑުނގޭ  އިނގޭ  ންނަށްން  ނެ  ވެސް 

ޔުނިޓްތަކާއި ބައިވަރު  ސްޓާފުންނާއި  މިނިސްޓްރީއެއްގެ  ބައިވަރު  މިނިސްލެ،  ހިނވިގެންކަން  ގަމުންދާނީ.  ޓްރީ 

ގޮކުރާބޫލުޤަގަނޑު  އަޅު  ،ސްންނަމަވެއެހެ މި  ތަތުގައި  ހިންނިސްޓްރީއެއްގެ  ތަން  ކަމެއްގެ  ގުމުގެ  ހުރިހާ  ނުގައިވާ 

ގާނޫނީ   ނަންގަވަން  ކުރަޒިންމާ  ވަޒީހުވައެއް  ބޭފުޅެއް  ހުންނަވާ  އެހެންވީމާއްވައިގެން  ދެރަކީ.  ތިވިދާޅުވި  ،  ން 

އެ   ،މައްސަލަ އުޅޭކަން  މައްސަލައެއް  ވަރަކަށް  އަޅުއެކަ  ށް.ކަމަ  ނގިވަޑައިނުގަންނަވާއެއްވެސް  މެން  ޑުގަނމަކު 

މަކުރި އެއް ވެ  2ހުރި ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް އެ  ޢުލޫމާތުން އެބަ  މަޢުލޫރަށުން  ދީފައި އެބަހުރި. އީ.ޕީ.ސް  އިން މާތު    އޭ 

ން  އްވު ޅުވެދެބަހުން ވިދާހަމަ ސާފު  ފުކޮށް ، ހަމަ ސާހެންވީމާއެ  އޮތް. މަށް ގެނައިކަމަށް އެނގިފައި އެބަވެސް ސަމާލުކަ

ބެއް ރިޕޯއީ.އައި.އޭ  ން  އެދެ  ށްވަރައަޅުގަނޑު   ނުވަތަ  ލެވިކަޓް  ނުނޫންން  ދިކަން  މި  އީވަތަ  ރިޕޯ ޔައީ    ޓާ .އައި.އޭ 

 ން.  ނުވަތަ ނޫންކަ ތަކަށް ކަންއެއްގޮ



  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޒުޢިއްމުޙައްމަދު މުޓަރ މިނިސް ކުރީގެ ހައުސިންގ 

ތިމަހަމިދެންނެވީ    ޑުއަޅުގަނ ޖަވާބު  އީ.އަދެންނެވިއްޖެ. އަޅު   ސުވާލުގެ  އެއްވެސް  ނުކި ގަނޑު  ރިޕޯޓެއް  ޔަން  އި.އޭ 

ތިވިދާޅުވި އެއްވެ  އަދި އަޅުގަނޑާނގޭތޯ.  އި މިދެންނެ  ވެސް ނުވޭ.  އެއްއެއް އައިއްސަޓީސް ސި ހަމައަށް  ވިހެން  ދެން 

 މުޅި   ބޭފުޅުންންގަވާނެ  ލެވެލްގައި ޒިންމާ ނަ  ކިސަބަބެއް ނޯންނާނޭ. އެނަންވީ އެއްވެސް  ހަމައަށް ނުގެން  އަޅުގަނޑާ

  މައަށް މި އިރަކު އަޅުގަނޑާއި ހަމައްޗާއި ހަމައަށް. އެއްވެސް ން އެންމެ އެންމެ އާދައިގެ ލެވެލު .ގައި ތިބޭނެރީނިސްޓްމި

ދަންނަވަ ހިސާބު  އައި  ދެން  ނެތް.  އައިއްސައެއް  އައި އިޝޫ  ނި  އީފާނަން.  ރާޅު ނިމެނިކޮށް    ،މިގެންމަޝްރޫޢު 

ވި  އެއީ ރަށުން ފޮނުއީ އިނގޭތޯ.  އިޝޫ އަ  މައަށް މި ހަ  ގަނޑާ ން އަޅުގެފެށިބުން  އިޝޫ އެހިސާ  ދިމާވި   ގެން އެ އަރައި

އިނގޭތޯފޮޓޯ އެއްޗެހި  އެހިސާތަކާއި  އޭބުން  .  ނާދޭ.  ކުރިއަކުން  އޭގެ  ހައައީ.  މީތި  އޮތީ  ނިރު    ންމާފައި ދާ 

 . ގާތްގަނޑަކަށް

 

 : ންހަކަދެއްކެވުޔާސަތުން ވާ ރި

 .ބަރުއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންނީ ގައްދޫ ދާ ޑައިގެންފައި މިވަކަށް އެދިވައާދެ! ދެން ފުރުޞަތަ 

 

 ރު ވާހަކަދެއްކެވުން: ހިންބަރު އަޙްމަދު ޒާއިރާގެ މެދޫ ދާގައް

މި މައްސަލަ    ޓީގައިން ކުޑަ ކޮމިގެ އޮތީ އެއް ސުވާލެއް. އަޅުގަނޑު ވެސް އިނިގަނޑުރިރު. އަޅުއް ޤަމުޝުކުރިއްޔާ  

  އާ ލަ މައްސަ  މި   ންތަކާއި ސިޓީތަކުން އެބައިނގޭ އުޔެކިހުރި ލިފައިޑުމެންނަށް ލިބިޅުގަނ. އަކޮމިޓީގައި  ރާސާކުރި ކުޑަ ދި

  ކަންބޮޑުވުން   . އަދި ކައުންސިލްތަކުގެ އެ ންވިފައި ހުރިކަކުރެމަލާތްޢާވެސް މު  އާ ރީބެހޭ ގޮތުން ހައުސިންގ މިނިސްޓް 

ހުރި ކޮށްފަފާޅު ފޮނުވާފައި ޕީއީ.  އަދި ކަން.  އި  ސިޓީ  އަޅު އިން .އޭއިން  ދެން  ސުކަން.  .އައި.އޭ  އީވާލަކީ  ގަނޑު 

އެބައިރިޕޯޓުގައި  ދީފައި  3ނޭ    އެ  ރެކޮމެންޑޭޝަންއެއް  ފޮމެންޑޭރެކޮ  3.  ވެސް  ޕްރޮލޯޝަން  ނެތޭ  ޖެކްޓް  ކޮށްފައި 

ކީއްވެގެންތޯ  އިންއިރަކު  ންމާފައިނި ސުވާލަކީ  ފޮރެކޮ  3އެއް.  އީ.ޕީލޯމެންޑޭޝަން  ސިޓީނުކުރީ.  ފޮނުވި  އަށް  .އޭއިން 

މިރެސްޕޮން ނުކު ނިސްޓްރީޑް  ކީރީން  އެމް.؟ ތޯއްވެ  އީ.ޓީ.ސީ.ސީދެން  ކީ   އާޕީ.އޭން  ޕްރޮޖެކްޓް  އެއްގޮތަށް  އްވެގެންތޯ 

 . ޝުކުރިއްޔާ؟ ވީށް ނުގެންދެއަކުރި

 

 ހަކަދެއްކެވުން: ން ވާ ރިޔާސަތު

 . އާދެ! އްވަނީރަކު އަމާޒުކޮންބޭފުޅަކަށްތޯ ސުވާލު

 



  

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޒުޢިއްމުޙައްމަދު މުޓަރ މިނިސް ކުރީގެ ހައުސިންގ 

ރިޕޯޓާ! ޝުކުރިއްޔާއާދެ ކުރަންޖެހެނީ އްގައި ވެސް މަސައްކަޢެޝްރޫއެއްގޮތަށް ހުރިހާ މަ   . އީ.އައި.އޭ  .  އިނގޭތޯ  ތް 

ފައި އޮތިއްޔާ އެއީ  ޚިލާފަށް ކަމެއް ކޮށް  ޓާ.އޭ ރިޕޯއި.އަގަނޑު ވެސް ބޭނުންވޭ އީޖަވާބު އަޅު، ތި ސުވާލުގެ  އެހެންވީމާ

އެއްވެސް  ގަނޑާއެއީ އަޅު ؟ތޯއްވީ ކަމެއްހިނެކި މިހަމައަށް  މާވަންދެކަށް އައި ކަމެއް  ދިދިސާ  ޙާދެންނެވިހެން  އިރަކު 

  ބަ ތާ އެ ހަމަ މިތޯ  ވޭނެ ގޮތެއް އޮތްކުރެ އްލުޙަކޮށްގެން ދެން    ން ރވީއިންޓަގަނޑު   ހިސާބުން އަޅުދިމާވި މިއީކީ.  ނޫނޭ

އެމް.ޕީބެވިތިއް ވެރިން.  ކުންފުނީގެ  ގޮތުއެ  ވެގައިއްގެ  އެބަ  އުޅުލީމަޢައިންނެވި    ސް  ގޮތުން  ވެސް.    ބޭފުޅާ  އްވި 

ދެވީމާއެހެން ކުރެވޭ،  ކޮންކަމެން  އެހިސާބުންނޭނީ  އަޅުގަނޑު  ކުރީ  މަސައްކަތްތައް  އަދި  ބަލަން  އީ.އައި.އޭ    .އްތޯ 

އޮރިޕޯޓް އެ  އެއާއި  ކަންތައްށް  އްގޮތަވެއްޖިއްޔާ  ކުރަންޖެހޭނެ  އި  ތައް  އެއަށްފަހު  ސު އިނގޭތޯ.  ވެސް  ވާލެއް ތުރު   

 ސް އެއަށް ދެއްވާނެ ކަންނޭނގެ ޖަވާބު.  ނަޢީމް ވެކީ. ދެން ން އެއީއޮތްކަމެއް ނޫ

 

 ހަކަދެއްކެވުން: ތުން ވާ ރިޔާސަ

 ..ސީގެ ކުރީގެ އެމް.ޑީޓީ.ސީއެމް.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  މް ޙަލީޤުއްޒާޢަބްދުއްރަ މް ހީއިބްރާ  ސީ.އީ.އޯކުރީގެ .ސީ.ސީގެ އެމް.ޓީ

ޓީ.ސީ.ސީގެ  ނީ އެމް.. އަޅުގަނޑަށް ހީވަޞަތު ދެއްވީތީފުރު   ވެސް   ށް އަޅުގަނޑަ  ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.   `.

ކޮމަ ޚުލާސައްކަތް  ކުރުކޮށް  ވަރަށް  ގޮތް  ހިނގަމުންދާ  ވަރަކަށް  އަޅުޞާންމެވެސް  ދަންނަވަކޮށް    ލާނަން އިގަނޑު 

އެމް.ސީ.ސީގެޓީއެމް.  ތޯ.އިނގޭ ސަ.،  މަޓީ.ސީ.ސީއަށް  އެހިސާބުން  ޙައް  ޝްރޫޢެރުކާރުން    އެ ވާލުކުރެއްވީމަ 

އިންގޮތާހުމުގައި ނުވަރެކު ޑިޒައިންގައި  ބަލާ ތަ  އެއްގޮތަށް  ފައި  މަސައްކަތް  ތައްޔާފައި  މިޖެހެނީ.  ރީށަން  ވާން  ތަކެއް 

އެމް. އަޅުގަނޑު  މަސައްކަތްދެން  އަޅުގަޓީ.ސީ.ސީގައި  ދުވަސްވަރު  އަޅުގަކުރެއްވި  އެންމެއިއެޑާނނޑުމެން  ގާކު  ން  ތު  

މަސައްކަތް އިސްކޮށް  މެރުމިހާ   ހަމަ  ވީއްރެ ކުއެންމެ  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ގެމަނަފުށީ  ސަގެ  .  އިނގޭތޯ   ޢީދުންބަރު 

  ންޓްގައި ގްރިމެ އެ ވުނީމަވާލުކުރެޙަ ކްޓެއް  ގައި ޕްރޮޖެޤީޤަތުޙަމެން  ގަނޑުރަނގަޅަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ އަޅު  ވަރަށް

.އޭ  ތެރޭގައި އީ.އައިދުވަސް    28.  ޖްއެވްރެ  ށްއްމުކޮޢާއް ނިންމަން  ޓެ.އޭގެ ރިޕޯއީ.އައި  ގޭތޯދުވަސް އިނ  28އޮންނާނެ  

ގެ ހައިސިއްޔަތުން. ދެން  ރ ކޮންޓްރެކްޓަ  ކޮންޓްރެކްޓް  އް ނުކުރާނެލައިޒެން މޮބިމެގަނޑުނޫނީ އަޅު  އެޕްރޫވަލް ލިބިގެން

ކޮރ ޓަކޮންޓްރެކް ޙަޤީޤަތުގައި  މަސަ އެއްގޮތަ  އިނާޑިޒަދެއްވާ    ލައިންޓްޕްމްއަކީ  ބައްކަތްށް  މިހާތަނަށް ކުރަންޖެހޭ    އެއް. 

ހަމަމަސައްކަތް  ނޑުގައަޅު އަހަރު    2014ވެސް  ނުން  ޤީޔަކުރިއިރު  ގިނަ  ޝްރޫޢަމަ  31ވަނަ    ޢު މަޝްރޫށްވުރެ 

މަސައްކަތް އަހަރު    2015ކުރިން.  އަޅުގަނޑު  ގިވަނަ  މަޝްރޫސަޅީހަށްވުރެ  އާދެނަ  ކުރިން.  މަސައްކަތް  !  ޢުގެ 

އަސީޓީ.ސީ..އެމް ގާތްޅުގަން  ދިޔައިރު  އެމްޝްރޫޢެމަ  79ގަނޑަކަށް  ނޑު  ދެއް  އޮންނާނެ.    މި ން  .ޓީ.ސީ.ސީގައި 



  

ދެކެވޭގަލްސާޖަ މި  ކޮމިޓީގައި  މި  ނުވަތަ  މަޢުއި  ވާޢުޟޫ  ކަންނޭގައި  އެބަޖެހޭ  ޕްހަކަދައްކާއިރު  މި  ކްޓް  ރޮޖެނގެ 

އައި  ގޮތާއި  ފެށިގެން  އަޅު  އެއާއި  ސާ  ހޭއެބަޖެވެސް    ހިސާބު  ވޯލްވާއިން  މި   ގަނޑާކިހިނެއްތޯ  ފުވާން  ކަންނޭނގެ 

މިދެ  .އިނގޭތޯ އަޅުންނެމިހެން  މަވީ  މި  ވެސް  ލިބުމާގަނޑަށް  ޕް  ޢުލޫމާތު  މީގެ  މަގުޅިގެން  ތު  ޢުލޫމާރޮޖެކްޓްގެ 

.  ގައި އިނގޭތޯ  2016މާރޗް    27ކޮށްފައި މިވަނީ  ޓްގައި ސޮއިލިއިރު މި ޕްރޮޖެކްދާ . ހޯންލިހޯދާކޮންމެވެސް ވަރަކަށް  

ށް މޮބިލައިޒް  ޓަ ފަރާތުން ޕްރޮޖެކް.ސީގެއަކީ އެމް.ޓީ.ސީނަ މާ  ،ޓްރެކްޓަރގެ ފަރާތުން ކޮންން ޕްރޮޖެކްޓް ދެން އެހިސާބު

.ސީ.ސީގެ ޓީއެކަމަކު މި އެމް. ގޮތުން ފެށުމަށް ޓަކައި.  މަލީ ޢަ  . އެއީ މަސައްކަތްޑިސެމްބަރ ގައި  4މިއޮތީ    ށްފައިކޮ

އި  ކްޓްގަޕްރޮޖެމި  ން  ނޑުމެގައަޅު  ރު އިދިޔަ ތް ކުރަމުންދުމަތަށް ޚި.އޯގެ ގޮ.އީގަނޑު ސީ އަޅުގެ ހައިސިއްޔަތުން ސީ.އީ.އޯ

މިސޮއި އަޅުކޮށްފައި  އެކަމަކު  އެމް.ގަނއޮތީ.  ކޮޑު  ޚިދުމަތް  މިވަނީ  ޓީ.ސީ.ސީގެ  ޖޫން    2014ށްފައި  އަހަރުގެ  ވަނަ 

ގަނޑަކީ  ހުން އަޅުހަމައަށް. އޭގެ ފަ  އާ   12ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ    2016ށިގެން  ވަހުން ފެވަނަ ދު   12މަހުގެ  

މަސައެއޯއީ..ސީ.ސީ.ސީގެ  ޓީއެމް. ގޮތުގައި  އޭއްގެ  ނޫން.  މީހެއް  ކުރި  އަޅުއްކަތް  ފަހުން  މަސައްކަތް ގެ    ގަނޑު 

އެމް.އާރު. ދިޔައީ  ޕްރޮޖެންވީމާއެހެޑީ.ސީގައި.  ކުރަމުން  މި  މޮބިލައިޒްކްޓް،  މަސައްކަތް ކޮ  ންދިޔަ  ކޮށްގެށްގެން 

ބަލާކަންތައްތަޖެކްޓްގެ  އި އަޅުގަނޑެއް އެ ޕްރޮޕްރޮސެސްގަ އެމް.ޓީއް  ، އެ  . އެހެންވީމާ ނުހުންނާނެކުއަސީ..ސީކަށް 

ހިނގަމުން  ލުޞީފްތަ ޕްރޮޖެކްޓް  އި  ދިޔައީ ތަކެއް  މިތާ  އަޅުގަނޑަކަށް  އެއްޗެއް  އެހުރިހާ  އެ ނކިހިނެއްތޯ    ދެގެން 

އެވާބުދޭކަޖަ އެހެންވެ  ނޭނގޭނެ.  ހައިލައިޓްކޮށްލަވާހަކަ   ށް  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ބޭ  ހުނުންން  ބޭވީ  ފުޅުންގެ  ރިހާ 

 .  އިޓަކަ މަށްކަސަމާލު

 

 ހަކަދެއްކެވުން: ވާ ރިޔާސަތުން 

 ދެނީ. ށް ފުރުޞަތު މިންބަރަ މެމިހާރު މަޑަވެލި ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި 

 

 އްކެވުން:ޙުސައިން ފިރުޝާން ވާހަކަދެ ންބަރު އިރާގެ މެމަޑަވެލި ދާ

އަޅު ޝުކުރިއްޔާ.  ސުވާލެއް އާދެ!  ދެތިން  ވެސް  އެބައިންގަނޑު  ބޭނުންވާއިތުރު      އަސާފުކޮށްލަން  ގަނޑުގެ  ޅު. 

ށް  އަޖެކްޓް ކުރިޚިލާފަށް މި ޕްރޮ  އާ އީ.އައި.އޭތަކީ އަދި  އިން ކޮބައިތޯއޭ ކުރެވުނު މަސައްކަ .އޭޕީސުވާލަކީ އީ.  ތަމަފުރަ

މިކަ އިޞްލާޙުދިޔައިރު  ނުވަތަ  ހުއްޓުވަން  ކު ން  ކޮބައިތޯކުރަން  މަސައްކަތަކީ  އަދިރެވުނު  ތައޭގެ  .    ލު ޞީ ފް 

ނަނގައަޅު ދެއްވަފާނަންތޯއޭ.  އަޅުގަ ސު  އެ   އާޢީމްޑަށް  ކުރީގެ  ނވާލު  އިތުރަށް  އޭގެ  ދެން  ބޭނުންވަނީ.  ޑުކޮށްލަން 

ކުރިރޮޕް   ނުންކޮށްލަން ބޭއަޅުގަނޑު ސުވާލު  އާޒުއްޓަރ މުޢި ކްރ ޑޮނިސްޓަސިންގ މިހައު ހަމަ  އަޖެކްޓް  ށް ދަނިކޮށް 

  ވާފައި އަށް ބައްލަ.އައި.އޭބުން އީސާހި  ޓުމަކަށް އައި. ކީއްވެތޯއޭ އެހާ ޓް ހުއްކް ގަނެގެން ޕްރޮޖެއެތަނުން އުނދަ އަރައި

ރެކޮއީ ހުރި  ޕްރޮޖެކް  ންޑޭޝަނާމަ.އައި.އޭގައި  ނުގެންދިޔައީއެއްގޮތަށް  އެބައޮތް  .  ޓް  ވަރަށް ސާފުކޮށް    3އީ.އައި.އޭގެ 



  

ދީއޮޕްޝަނެ އެ  ފައް  މި  3.  އޮޕްޝަނަކަށް  އެއްވެސް  ކުރެ  ކޯޒްހާރު  އޮޕްޝަނުން  އެއްވެސް  އެ  ނުފެތޭ.  ވޭ 

އެޝަނައޮޕް ކީއްވެތޯއޭ  ،ންވީމާހެކަށް.  ނުނެންގެވީ  ސްޓެޕް  އެއް ؟އެ  ސުވަ  2ސުވާލު.  އެއީ  ޑިޒަނަ  ން  އިވާލަކީ 

ބޭސް؟ ތޯއޭކޮންތާކުންކޮން   ؟އޭންތޯފަރާތަކުކުރެއްވީ   ޑިޒައިން  ނުވޭތޯއެ  އީ.އައިއެއް  ރިއޭ  އިން  ޑިޒަޓަށް.  ޕޯ.އޭ 

ތި  އީ.އައިންބޭފުޅު  މަރުޙަލާގައި  ނެތީތޯ.އޭ  ބެލުމެއް  އެއްވެސް  ކުރެއްވިއިރުޑިޒައިން   އޭއަށް  އަޅު  ދެން  ގަނޑު  . 

ކޮންސަލްޓެންޓައީ އީ.އައި.އޭ  އެބައޮތް.  ސުވާލެއް  ރިށް  ފާ.އައި.އޭގެ  ސީ   ހަގަކޮށްފައިޕޯޓްގައި  ކަންކަމަކީ  ދާ  ހުރި 

އެތާ އަދި  މުޅިނރައްޔިތުންނާއި  މާގެ  އެ  ތިޙަ  ގޮ  އުލުގެ  ދިބޭފުޅުން  ކުރެއްވުރާސް  އަސްލު ސާ  ރަނގަޅު  ން   

އަޅުގަނޑު؟ އޭމަޢުލޫމާތުތޯ އީ.ޕީ.އޭ  އެއީ  އާއި  މިނިސްޓްރީ  މަޢުލޫމާތު  އެ  ސުވާލަކީ.  ބޭނުންވާ    އާ ކޮށްލަން 

 އްޔާ.ކުރެއްވިންތޯ. ޝުކުރިޞާޙިއް

 

 އްކެވުން: ހަކަދެރިޔާސަތުން ވާ 

 . ނީވައަރު   ރުޞަތު މިޕީ.އޭއަށް އަޅުގަނޑު ފު  އީ.ފުރަތަމަވީ. ރެއް ވާލުތައް ކު ސުތަށް ވާގޮ އަމާޒު ށްފަރާތަކަ 3ދެ! އާ

 

 އްކެވުން:ރާހީމް ނަޢީމް ވާހަކަދެބް އި ލް ނެރައީ.ޕީ.އޭގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެ

އިއްޒަތްތެރި ސުވާލާއް ޤަމު  ޝުކުރިއްޔާ  މެންބަރުގެ  އެ  އަޅުގަނ  ރިރު.  ދަންނަގުޅިގެން  ންވަނީ  ބޭނުވާލަން  ޑު 

ސަރަޙައް އެ  ބެލުމަށްއީ.ޕީ.އޭއިން  އެބަޓަކައި   ދު  ކަމަށް  ކުރި  ދަތުރެއް  ސާރވޭ  އެ  ގައި  2018  ރޗް މާ   8ވޭ     .

ކޯޒްކުދަތުރު ބޮރިއިރު  ނިމި  ޑުވޭގެ  ނިބައެއް  އޮމިފައިވަނީ.  ވިފައި  ކަމުގައި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ތް  ހަމަ  ޔަސް 

ރަކަށް  ތައް ލާންހުރި ވަޓްތަނަށް ކަލްވެ އެތަކާއި އަދި ންޑޭޝަންހަގަކުރެވުނު އީ.އައި.އޭގައި ހުރި ރެކޮމަފާރަށްބޮޑަށް  ވަ

ނެތް  ޓްތައް ވެކަލް ދެންލާފައި  ފާ  ކަން.  އަޅުގަގުޅި  ވުމާކުރެގަ ހައެކަންކަން  އެކަނގެން  ހަމަޑުމެން  ސިޓީއަކުން    ން 

ގެ  ގުޅިގެން އޭ  ދެން އެކަމާ  .އާޓްރީމިނިސް  އޭރު ހައުސިންގ  ،އާޓްރީ މިނިސް  ފައިވާނީ ހައުސިންގރެވިޓް ކު ކޮމިއުނިކޭ

އެހާ  ފްލޯއަ އާދޭ.  ރަނޕް  ނުއެއް  އާއި  ގަޅަކަށް  އަންނަންއެ  ގެނެޖެގުޅިގެން  ވެސް  ބަދަލުތަކެއް  ނެތް. ހޭ    ވިފައި 

ނިމި އެއްކޮށް  ގޮސް  ދިޔަގޮތަށް  ހަމަ  ފާހަގަކުގަނޑު، އަޅު. އެހެންވީމާޔައީގެންދި މަސައްކަތްތަކެއް  އެކަން  ރެވުނު  މެން 

ސަމާލުހިސާ އެކަން  ގެނެބުން  ދެއްސަކަމަށް  މިހާރުވާނީ.  އެއީ  މިވަގުތުން  ދަންނަވާ  އޮތް  އެއްޗަކީ.  ލެވެން   

 .  ޔާޝުކުރިއް

 

 ހަކަދެއްކެވުން: ސަތުން ވާ ރިޔާ

 . ޓަރކުރީގެ ހައުސިންގ މިނިސް

 



  

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޒުޢިއްމުޙައްމަދު މުޓަރ މިނިސް ކުރީގެ ހައުސިންގ 

ޝުކުރިއްޔާ.  އާދެ އަޅު!  މަސައްކަތް  ދެންނެ މިހާރު  އަޅުގަވިހެންގަނޑު  އުޅޭގަ ތުޤަޙަޤީނޑަށް    އިޝޫއެއް  ކަން  އި 

ފުޙާއެނގުނީ   އެންމެ  ދިޙާބޮޑަށް  ތަމަ  ރަދިސާ  ފޮޓޯދިސާ  އަޅުގަނޑާމާވީމަ  އެއްޗެހި  އަހަމަ  ތަކާއި  ދެން  އީއަށް   .

އޮފީ ރައީ އަޅުސް  ވެސް  ޑައިރެކްޓްމެގަނޑުހުން  އަޅުގަނޑު  އެހިސާބުން  ދެން  ފޮނުއްވި.  މީ ންނަށް  ން  ތެރެއިގެ  ލީ 

މިކަމުގައި   ބެލިންޙަ އިންވޯލްވެގެން  ފެނޭތޯ  އަޅުއްލެއް  ދެން  ދިމާވި  ގަނޑަ.  ކަމަކީ  ރެވުނުފާހަގަކު   މައިގަނޑުށް   

ގާތްގަޕްރޮޖެ އޮތީ  ވަރަށް ކްޓް  ގާތްގަނޑަކަށް ޑުބައި  ބޮ  ނޑަކަށް    ދެން   .ގޮއްސަ  އަށްހަމަ  މަކާނިމު  ހަމަ 

ކުރިމެންޓެއެގްރި ސޮއިކޮށްގެން  އޮ ށްއައްގައި  ކޮންޓްރެކްޓްދާއިރު  އް  . ވޭރިއޭޝަނެ ދެއްތޯ  ލިމިޓަކާ   އެ ކާއި  އަ ވެލިޔު  ވޭ 

އީ.އައި.އޭގެ އޮންނަ  އޮވޭ. ދެން    ރޭގައިވާއިދުގެ ތެއްޔަތު ގަމިހުރިހާ ކަމެއް ވެސް މާލި  އުސޫލަކާ   ގެންނަންޏާ އޮންނަ 

ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީތާގޮ ޚިލާފަށް  އަޅުއި  ކަމަކަށް  އޮންނާނެ  ކަމެއްކޮށްފައި  އުނދަގޫ.  ބޫޤަޑަކަށް  ގަނން  ލުކުރަން 

އެ ޚާއްމިޑަށް  ހާބޮހަމަ  އެކަމަށް  ކުޞަ ދެންނެވިހެން  ޓީރެވިގެ  އެއްޗެ ން  ޔުނިޓްތަކާއި  އެ މްތަކާއި  އުފައްދާ    ހި 

އޮތްއި ޙަމަސައްކަތްތައް   ސުވާލު  ރުވާލުކޮށްފައި  ހަމަ  ވެސް  އަޅުގަނޑު  އެ ދުފެއުގައި  ކަމެއް  އެހާބޮޑަށް  ނު  އީ 

ހަމަ  ޑަށް   މަދުވަންޏާ. އަޅުގަނތަކުގެ އަދަދުޓްވެ ކަލްވިހެންދާޅުކަށް ތި ވިއެއްޗެއްގައި މިސާލަ  ޑޭޝަން ހުރިންރެކޮމަ

 ކަމަކަށް.  ދާނެ ޚިލާފަށް ހައްޖިއްޔާ އެއާއި  ވެގައި ވަކި ގޮތަކަށް ހަދަން އޮ ޓް.އޭގެ ރިޕޯއީ އީ.އައިލުކުރަންދަތި އެބޫޤަ

އެގްރިމެންޓެއް ބިލްޑް  ޑިޒައިން  ޑިވެއްޖި   ނޫން، ކޮންޓްރެކްޓެއް ދެން  މިނިސްޒައިންއްޔާ  ފުން.  ޒައްގެ މުވަރީޓް ކުރާނީ 

ޑިޒައިފަހަރު ހުބައެއް ދީރިމެންޓް ނަރ ބިލްޑް އެގްންނާނެ  ޕްރޮޖެފައި   މި  ވެސް  ނގަގައި އަޅުކްޓް . ދެން  ބަލާލިން  ޑު 

ނޫން. ހަމަ     ގޮތަކަށް ކުރާ އި ވެސް އޮތީ ޑިޒައިން ލިއިރުގައި އޭގަބަލާ ގަނޑު އަތުގައި އޮތް ލިޔުމެއް.  އަޅު  އި އްޔެގައި

މިއާ.ސީ.ސީޓީއެމް.  އޮތީ ކޮށްފައި  ވާލުޙަކޮންސެޕްޝަން   މާނައަކީ  އޭގެ  މުނިސް.  އިންޖިނިއަރުން  ފުންޒަވައްޓްރީގެ   ،

  ށް އަރިއި ކު ގަޓީ ކޮންސަލްޓޭޝަން ވެސް އޭމިއުނިކޮކު ޑިޒައިނިންގ މަރުޙަލާއަކީ . އެކަމަންކޮށްފައޮންނާނީ އޭތި ޑިޒައި

ރަށުކަމެ  ދާ ކައުންސިކު މަޝްވަރާ  ރައްޔިތުންނާ  ގެއް.  ދެން    ކުރެވިގެންޑިޒައިންއިންވޯލްވެގެން    ލްރެވިގެން  ދަނީ. 

ފޮނުކައުންސިލަ ވެސް  އެށް  ލަފާ    ވިގެން  ވެސް  ފައިނަލްހޯބޭފުޅުންގެ  ދެން  ފައިނަލް  ކު ދާ  އަނެއްކާ  ރެވިގެން 

އަދި އޮވޭ  މަރުޙަލާ  .އައި.އޭގެ ށްދަނީ. ދެން އީއަ އެއްކޮށް މި ކުރިއެކުހުމަކާކުރެ ދޭ  ށްއަތަކެއް ކުރި ގޓީންމީގައި ވެސް 

ހޯލްހު   ގައިއޭ.ޕީއީ. ސްޓޭކް  ގެނެޑަ ރިހާ  މީޓިންގރުން  ދާ  ކުރި  ސްގެން  ދެއައެއްވެސް  ވަރަށްބޮށްދޭ.  ށް  ޑަ ން 

ޕްރޮސެސްކޮންސަލްޓޭ ޑިޒައިންޓިވް  ތެރޭގައި  މިފައި  ކުރެވިގެ  ދެން  އަޅުމަޝް  މިއޮންނަނީ.  ޑަށް  ގަނރޫޢުގައި 

ޑިޒައިނިންބޫލުޤަ އެ ކުރަނީ  އޮގ  ވޯރކްކޮށްފައި  ސްޓްރަކްޗަންނާކްޗުއަލް  މިނިސްޓްރީގެ  ޑިޕާރޓްނީ  ގެ  މެންޓް ރ 

ޑިޒަ  ،އެހެންވީމާތެރެއިންނޭ.   ސުވާލުގަކުރީ އިންއެއީ  ކުރި  ކޮންބައެއްތޯ  އިނގޭ އަޅުގަނޑަށް    އި     ކީ ވާބަ ޖަ  ދޭން 

ނުގެނެވުނު ބަދަލު  ދެން  ސަބަބަ  އިނގޭތޯ.  އަޅުގަނކަމައިގަނޑު  މިދެޑަށް  އަންނަނީ  ހަނދާނަން  ހަމަ  ހެން  ންނެވިށް 

ލިމިޓަރިއޭޝަވޭ ވަކި  ކަމަނަކީ  ގެނެވޭ  ގަވާއިދުކަށްވެކަށް  %ފައި  ބުނާގޮތުން    ހަނދާންވަނީ   އަޅުގަނޑު  10 



  

އްޔާ  ޖި ޖެހިއް ބަދަލެއް ގެންނަން  ޑުށް ބޮނައަށްވުރެ އިތުރަށް ޑިޒައިގެނެވޭނީ. ދެން އެ  ން ޝަވޭރިއޭ  10%  .އިންނަނީ

ގެއަރިކު މަރުޙަލާންށް  އަތަދަންޖެހޭ  އޮވޭ.  ވެސް  އޮޅުގަކެއް  އެކަމުގައި  އެނޑުމެންނަށް  އެގޮތަށް  ލާމަރުޙަ  ތީ  ގައި 

ގެންދި ށްއަކުރި ނުއު  ހުއްދަ  އެހެންވީމާބިފަލިމުގެ  އަޅުގަނޑު.  އޮޕްޝަނަމެންނަ،  އޮތް  ދެން  އެ ކީ  ށް  ދެން    އޭގައި 

ގޮތަކަ ބަމިނިމައިޒްވާނެ  އެމްށް  އެ ވާ  އާސީސީ..ޓީ.ލައިގެން  މަޝްހަކަދައްކައިގެން  ކުރިރޫ  ން.  އުގެންދި  ށްއަޢު 

ހުރި ދަތިތަމާވީންއެހެ ޑަކަށް  ނ، އަޅުގަ ހަމަށް އަޅުގަނޑަބަދަލު ގެންނަން. އެކަމަކު   ދެން  ބުން އެހިސާ  އް ކެ، އޭގައި 

ޔަ ނޫން  ޤީމީތި  ހަމަ    ،ންތޯކީއްވެގެނެއް  ސުވާލަކީ އަޅުގަނޑަށް  އެނޫން    އޮތް  އެނޫން    ވެސް ތައް  ޢުޝްރޫމައެއީ 

.އައި.އޭ  އްގައި އީޢެ ވެސް މަޝްރޫދިޔަ. އެއިން އެއް ވެސް    ޔަ. ގެންދަމުންބައިވަރު މަޝްރޫޢުތައް ހަމަ ކުރިއަށްގެންދި

ކަމަކާ ރިޕޯ އޮތް  ބުނެފައި  ކަނޑައެޅިގެން  މިސާލަކަށް  ޑި  ޓުގައި  ނުވެޚިލާފަކަށް  އެގޮތަކަށް  ސްޒައިނެއް  އޮންނާނެ.   

ކޮން ޓީމުންކޮންޓްރެކް   .ލެއްނުވާނެވާ ޙަ  ސްޓްރެކްޓަރ ވެފުރަތަމަ  އީ  ޓަރގެ  ބަލާނެ  ރިވެސް  އޮންނަ  .އައި.އޭ  ޕޯޓުގައި 

އަޅުލާފުޚި  އިނާޒަޑި ޤަބޫލުނޑަގަވޭތޯ.  ދަންނަވަށް  އެއްޗަކީ މިން  ކުރަން،  ދައުޅޭ  ޤަބޫލުކުރަން  މިއު  ޅެނީ  ތިވެގެނޭ 

ރިޕޯޓު އީ.އައި.އޭ  ގޮތަކާއަދިވެސް  އޮތު  ގައި އޮތް  ކޮށްފައި  ވެދާނެ  ންޑޭޝަނަމަކޮރެމޭ. މިސާލަކަށް  ޚިލާފަށް  އަދި  ކީ 

ފަށް   ޚިލާއެއާއި ވެއްޖެއްޔާ  އޮ އޮތް ކަމެއް  ހިމަނާފައި   ގޮތުގައިއް ޠެޝަރު ދޭގޮތް ކަމަށް. ކަނޑައެޅިގެން  ފާއެއީ ހަމަ ލަ

އެ  އެހެންވީމާ،  ކުރެވޭނެ.  ނުވެސް  ޤަބޫލުކުރަން   ފުރަތަމަ  ހަމަ  މިއުޅެނީ  އެގޮ  އަޅުގަނޑަށް  ދަތިވެގެން  ތަށް  ވެސް 

ކޮށްފައި އޮންނާނެ ކަމަށް މީގައި މިދިޔަގޮތެއް  ދެން އެހެންވީމާ،   ؛ޚިލާފަށް  ންޑޭޝަނާމަތޯ. ދެން ރެކޮއިނގޭ  އެކަން 

ޝަނުގައި ވަކި ލިމިޓެއް އިންނަ  އޭދެން މިދަންނަވާހެން ވޭރިތޯ.  ކަމެއް މިއީ އިނގޭ  މުންހިހަމަ ބަލާލަން ރަނގަޅު. މު

އެމަކަށްވާއިރު ކަ ދެން  އޭގަބަދަލެއްހާބޮޑު  ގައި  ވެއްޖެއްޔާ  ގެންނަން  މިހިސާބުން  ލިބެންޖެހޭކެ ހުއްދަތަ  އި   .  އް 

ބޮޑު ބަދަލެއް ނިމިފައި އޮތް  އެހާ  ން މިދެންނެވީދަތިތަކެއްގެ ސަބަބު ދިމާވި  ށްގެންދިޔުމުގައި އައެހިސާބުން އެކަން ކުރި 

ގާތްގަނޑަކަށް ހުރި   .ކަމެއްގައި  ނިންމަން  ހަމަ  މަތީގައި  ދެން  އޮތީ  ދެއޭގައި  ގާބަރިތައް  ތުފަރާ  ޖަހަންހުރި  ގައި 

މަދުޖެހު މިކަހަލަ  އޮތީމާއި  އޭރުގައި  ކަންނޭނގެ  މަސައްކަތެއް  ހުރި  .    ގެނެވެން  ދެން  އެހިސާބުން  އެހެންވީމާ، 

ވިއްޔާ ބަ ގެނެއިދަލެއް  ތެރެއިން  މިދެންނެވި އެކަމަކު    ން.  އިންތަކެއްގެ  ވަކި  ގާނޫނީ  ވެސް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހެން 

ކު ބަރަންޖެހެނީމަސައްކަތް  ކަމަކަށް  އެހުރިހާ  އެހެންވީމާ،  ކު .  ބަލައިގެން  ބޮޑެތި  އެންމެ  ހުރި    ދަލުތަކެއް ރެވެން 

އެކަމު ހަމަ  އެހެންވީމާ، އެއީ  ކުރިއަށްގެންދިޔައީ އެހިސާބުން ވެސް. ދެން  ވެސް ހަމަ  ގައި  ގެނެސްގެން  އަޅުގަނޑު 

 ދަންނަވަން އޮތް ވާހަކައަކީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ސަބްޝުކު   !އާދެ ރިޕޯޓު  އީ.އައި.އޭ  އީ.ޕީ.އޭއަށް  ސުވާރިއްޔާ.  ވެސް  ކޮންސަލްޓަންޓަށް  ބައެއް މިޓުކުރެއްވި    ލުގެ 

 އަމާޒުވޭ. އެހެންވީމާ، ކުރިއަށްގެންދަވާ.  



  

 

 ކެވުން: ވާހަކަދެއްރު  ޙުސައިން ޒާހިސަލްޓަންޓު ކޮން އީ.އައި.އޭ

ފުރު މި  ޝުކުރިއްޔާ  ދެއްވީތީއައްސަލާމްޢަލައިކުމް.  އަޅުގަނޑަށް  އިނގޭޞަތު  އަ  އީ.އައި.އޭ  ތޯ.  ޅުގަނޑު 

މަސަންސަލްކޮ ގޮތުގައި  މިޓަންޓެއް  އަހަރު  22ހާރު  އްކަތްކުރާތާ  އިނގޭތޯވަރަކަށް  ރަޖިސްޓާރޑް ވެއްޖެ  .އޭ  އިއީ.އަ  . 

ގޮތުގައި   ފެ  2007ކޮންސަލްޓަންޓެއް  ދެމަސައްކަތްމި  ށިގެން  އިން  މަސައްކަތްކުރަން.  ކުރަނީ.  ވަރަށްގިނަ  ހަމަ  ން 

  ޖެކްޓު ޕްރޮ  ޓަކީ މި ވި އެންމެ ޗެލެންޖިންގ އެއް ޕްރޮޖެކްގައި ދިމާމެންގެ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގަނޑު، އަޅުއަޅުގަނޑަށް

ޕްރޮޖެކްޓަތޯއިނގޭ މި  ހައު.  އޮފް  ފަދައިން މިނިސްޓްރީ  ފާހަގަކުރެވުނު  އަށް  ރޗަ ސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްކީ 

ދޭތެރޭގައިމަޑަ ހޯޑެއްދޫ  ހަ  ވެލި  މީންޕިކޯސް ދަންވެގެން  ކޯޒްވޭއެއް  ޕްހިސާބަށް    ޓިންއާ ގ  ހުރި  ރޮމި  ޖެކްޓުގައި 

މީޓިންއިނގޭތޯ.  އްޖެ  އްސަލަތައް ފާހަގަވެމަ އީ.ޕީ.އޭސްކޯޕިންގ  ވެސް  ވެސް ވާހަކަދެއްކި މި     އޭރު ގައި ވެސް ގައި 

މަޑަޚާއް ތިރިތާކަށްއުދައަ  ސަރަޙައްދަކީ ވެލި  ޞަކޮށް  ވަރަށް  ދުވަސްވަރު  ތަނެއުދަ  ވާތީވެރާ    ޑުވާ ބޮ  ފެން   ، އްއަރާ 

އަޅުގަނތަނެ ދެން  މީޑުމެން  އް.  ސްކޯޕިންގ  ނެޓިންއެ  ބައިވެރިވީ  ހަމަ  ޑިޒާޝަގައި  މެނޭނަލް  ޖުމަންޓު ސްޓަރ 

ކިޔުމަންޓު  ވާ ގޮތުން މިކަންކަމުގައި ހިސްޓޯރިކަލް ޑޮބޭފުޅުން ވެސް ހަމަ ފާހަގަކުރެއްވި. ދެން ކަންދިމާ  . އެޓަރސެކް

މާރަނގަޅަ ކުރެވިފަނުހުރޭ  ކޮންކަށް  ބޭފުމެވެސް .  ދުޅެއް    މިވެނި  ގޮތަކަށް  ވަވިދާޅުވަނީ  މިވެނި  ސްވަރެއްގައި 

ފާހަގަކުއުދައަރައޭ. އެހެ ވަރަށްބޮޑަށް  އޭގެންވީމާ، އެކަން  އަދި  އެން  ކުރިން  ރެވި  މިނިސްޓްރީ  ވެސް  ވަޔަރަންމަންޓު 

އެދޭތެރޭގައި   ހަމަ  ޕްއިން  ބަރޮޓެކްޝަކޯސްޓަލް  ސަރުކާރުން  ގާއިމުކުރަންވެގެން  ނިޒާމެއް  ކަނޑަޓުޖެން  ޅައިގެން  އަ 

ވާހަކަތަކެއް ވުއެކަންކުރެ ދެކެވުނު  ނު  އެގޮތުގެ ވެސް  ދެން  މަތީން.  ސް  މީކޯޕި  ބާ،  ޓިންގައިންގ  އްވާފައި  މީޓިންގ 

  28،  21 ފީލްޑަށް ގޮސްފައި އެވިދާޅުވާ  ލްޓަންޓުއެހެންވީމާ، ކޮންސަނީ އިނގޭތޯ.  ދަމިމި ފީލްޑަށް    ކޮންސަލްޓަންޓު

  އެމީހާގެ ހުރި ކާއި   ހޯދާ މަޢުލޫމާތުތަޔާ ކަލެކްޓުކުރާ ނޫނިއްމުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި  މިވެނި    ވަރަކަށް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި

މި  މަންޑޭޝަން  ކޮގެ މައްޗަށް ބަރޯސާކޮށްފައި އަޅުގަނޑުމެން މި ރެޗެއްޖާއި މިހުރިހާ އެއް ޓެކްނިކަލް ނޮލެހެން  އްނެއަ

ފާހަގަކޮށްލަ  ހަޅަނީ.ހުށަ ބޭނުންވާ އެއްޗަކީ އަސްއަޅުގަނޑު  އީ.ން    މި ޓު  އޭ ކޮންސަލްޓަންއި.އަލުގައި އަޅުގަނޑުމެން 

ށްޓާއި   ތިމާވެމާވެށްޓާއި އިންސާނީ ދުރަތީ ތިގެ ގޮތުން ޤުކަށް. އޭގެ ސަބަބުން ތިމާވެށީ ޑިޒައިނަ ހަދާފައި އިންނަ  ބަލަނީ

އެދެވޭނޫނިއްޔާ   ކިހާވަރެއްގެ  ވެސް  އިޤްތިޞާދަށް  އަސަރުތަކެއް،  އެހެނިހެން  މަ  ތޯ ނޭދެވޭ  އެ    އިގަނޑު ކުރަނީ. 

އެ ބަލާ  ދެއްގޮތެއްގައި  ތެރޭގައި  ބެލިބެލުމުގެ  އެ  އެހެންވީމާ،  ފާހަގަކޮޗަކީ.  އަޅުގަނޑުމެން  ބޭނުންވަނީ ން    ށްލަން 

ތަނެއް ހަމަ ޤުދުރަތީ ގޮތުން    ސަތޭކަ ވަރަކަށް މީޓަރު އޮއެދެމޭ  4ތަނެއް ގާތްގަނޑަކަށް    ވިފައި އިންވަރަށްބޮޑު ހުޅު

ރާ އަންނަ  އަރައިގެން  ސިމެން  އަންނަޅު  ފުއްޓަރުން  ވެލި  %ތަނެއް  ގާތްގަނޑަކަށް  ޖަހައިގެން  ބަސްތާ    80ތި 

ގޮސް ކައުންސިލުގައި ދަ  ދާލީމާބައް ކައެއް  ސައެންސް ވާހަޓެކްނިކަލް  އްކާކަށް ނުޖެހޭ މިއީ މާބޮޑު  އެއީ އަޅުގަނޑު 

ކައުންސިލު  ދެ  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  އިނގޭތޯ.  އަޅުގަނޑުގޮތުގައި  ވެސް  ވަރަށް  ގައި  ކިލުކޮޞީފްތަ  ދިނިން  ށް  ޔައި 



  

ޙަޤީމިހެމިހެން ދެން  ދިމާވަނީ.  ރައް ޤަތަކީނޭ  އަސްލުގައި  ބޭނު  ވަރަށް  އުޅޭޔިތުން  އެކަމެއްންވެގެން  ބޭފުޅުން   . 

ހަ އަޅުގަނޑުގެ  ދާއިރަށް  އަޅުގައަޅުގަނޑު  ދިމާވި  ޔާތުގައި  ބޮޑަށް  އެންމެ  މައްސަލައަކީ ނޑަށް  އަޅުއެއް  ގަނޑަށް   

އުޅޭ  ގެން  ޔެނުދޭންވެވިއަޅުގަނޑު ތިކަން  ނަން  ބު  ވިއަސްވާހަކަދެއްކެގައި  ން ޝަންސަލްޓޭގޮތަކަށް ކޮދުވާނީ  ވަރަށް އު

ތިކަންކުރަން. ވަރިހަމައޭ ހަލާތިމަންނަމެންމީހެކޭ. އެހެންވީމާ،   ތޯ.  ދޭނޭ އިނގޭއި. ސަރުކާރުން ހަދަވިޔަސްކު ބޭނުމޭ 

ވެސް     މިހާރު ޓް އަޅުގަނޑު އަތުގައި ޕުޓްކޮންސަލްޓޭޝަނުގައި އައުމި  އަޅުގަނޑުމެން    ދޭނޭ. ދެން އިސަރުކާރުން ހަދަ

މިސާލަކަށްއެބަހު   ރިޕޯޓުގައި  މިރި.  މަޑަ  މިހާރު  ކޮންސަލްޓޭޝަނުގައި  ގާތްގަހުރިހާ  ދާއިރާ  ހާސް    75ށް  ނޑަކަވެލި 

މަދުތެރެ   އޭގެ  ވަރަކަށް މީހުންނާ އައީ. ހޯޑެއްދޫ  އިން އައި މީހުން  ގާތްގަނޑަކަށް ތިރީސް އެތައް  ވެސް    ގައިބައެއް 

ކޮންސަލްމީހުން އަޅުގަނޑު  ވާހަޓޭނެއް  މިދެއްކި  ހަމަ  ވާހަކަދެއްކިން.  ބިނާކޮށްޝަންގައި  މައްޗަށް    އެ   އިފަކަތަކުގެ 

މިބޭފު ފާހަގަ  ބޭނުންކަމެކޭތިމައީ  ކުރައްވަނީ ތި  ޅުން  ބޭނުކަން  . އެހެންވީމާ، ތިންނަމެން  ތިކުރަން  ތި މޭ  ބޭފުޅާ     

ހުއްޓުވަންވެގެނޭ ތިކަން  އެއުޅެނީ  އަޅުގަނޑު.  އެބައޮހެންވީމާ،  އަތުގައި  ވެސް ތް   ލިސްޓު  އެ  ހަމަ  އިނގޭތޯ     .

ބޭފުޅުންގެ  އިގެންނެވަޑަ އެބައިން  އި ކޮށްފަސޮއިވި  ވެސް  ލިސްޓު  އެއެ އިން  ކޮންމެއަކަސް  ދެން    އިންޓަކީ ޕޮއްނޫން  . 

އެހެ އެން އިނގޭތޯ.  ހިފައިގެން  ވާހަކަތައް  މިދެއްކި  އަޅުގަނޑުމެން  މިނިސްޓްރީންވީމާ،  ވެ ވަޔަރަންމަންޓު    ސް އަށް 

ސިންގ  ރީއަކަށްވާތީ، މި ޕްރޮޖެކްޓު ހައު ން މިނިސްޓްލައިނަކަށް ވެސް ނޭނގޭ ސަރުކާރަށް ހަމަ  ފުޅުންބޭ  މަ އެ ދިޔައި

މިމިނި ކުރިއަށް   ސްޓްރީގެ  މިނިސްޓްރީޕްރޮޖެކްޓު  އެންވަޔަރަންމަންޓު  ވެސް  ކަމުގެންދާކަން  ނޭނގޭ  ވާހަކަ  އަށް  ގެ 

ރިޕޯޓުގައި ހުންނާނެ އަޅުގަނޑުމެއީ ފާހަގަކޮށްފަ.އައި.އޭ  ނާކޮށް  ބި  ޗަކަށް އެއްހުރިހާ   މާ، އެ އިނގޭތޯ. އެހެންވީ  އި ން 

ސްފައި ދެއްކި  ގަނޑުމެން ގޮއުސިންގ މިނިސްޓްރީ ކަމަށްވާތީވެ، އަޅުހަލައިންޓަކީ  ގަނޑުމެންގެ ކު، އަޅުގަނޑުމެންއަޅު

ޕޮކުގެ  ވާހަކަތަ ދެ  ބިނާކޮށް  އީ.އައިމައްޗަށް  ފާހަގަކޮށްއިންޓެއް  ރިޕޯޓުގައި  އިފައި .އޭ  އެ  ޕޮންނާނެ.  މި  އް  އިންޓަކީ 

އަ  ލްކޯސްޓަ މިދަޅުޕްރޮޓެކްޝަން  އޭގަގަނޑުމެން  އެބައި  ހިމަނާންނަވާ  މިވަގުއި  ބަޖެޓަކު  ތަ ފައި  ޕްރޮޖެކްޓަކު  ކު 

.އޭ ކޮންސަލްޓަންޓު ރިވިއުކޮށްދޭށޭ   އީ.އައިނޭ. ދެވަނަ އެއްޗަކަށް އިންނަނީނެތޭ. އެހެންވީމާ، އެކަމެއް ނުވާ  ލާރިއެއް 

ޝަން  ގޭޓިއެ މި  ނެސަސަރީ. އެހެންވީމާ،   ވެއަރ މެޝަރސް    ޝަން ޓިގޭމިއެންޑް އިންކޯޕަރޭޓު  އިނގޭތޯ.    ންއިޑިޒައެ  

  ތި ބޭފުޅުން ވެސް ރިވިއު ވާހަކަ  .  ނީގެ ތެރެއިން ދެ މެޝަރސް އަޅުގަނޑުމެން ކޮންކްލޫޝަނުގައި އިންނަރސްޝަމެ

ކަންއެހެ  ކުރި. ދެ  އެ  ކަންވީމާ،  ތިންވަނަ  މިއިންނަތައް.  މިޓިގޭޝަންމަކަށް  މިސާލަކަށް  ޝަމެ  ނީ  ރސްގައި 

ޕްރޮވައިޑްމިއިންނަނީ ޑިއު   މެޝާރސް  ޕްރޮޓެކްޝަން  ކޯސްޓަލް  އެޕްރޮޕްރިއޭޓު  ޓު  ކޮންސި  ،  ޑިއު  ޝަން  ޑަރޭވިތް 

  އި ކަމާ   ނެޕްވާއައިލްޕަބެނދުނީމަ  އެތަން  ވާތީވެ، މިހާރު  ތަނަކަށް  ގިވަން ޓު ކޯސްޓަލް އިލަވޭޝަން. އެއީ ވަރަށް ތިރި

އަފުށްއެއްކަލަ   ޚާއްޓަރު.  ދިޙާ އްމު  ޢާޞަކޮށް  ދި  އަސްލުގައި  މި  ޔަބޮޑެއްލަތުގައި  މިސާލަކަށް  އެކަމަކު  ނުވާނެ. 

ނޫނިއް ބަދަލުތައް  އަންނަ  ސްޓޯމޫސުމަށް  ދުވަސްވަ  މްޔާ  ވިއްސާރަ  ދުވަސްވަރެއްގައި  ނޫނިއްޔާ  އުދައަރާ  ރެއްގައި 

މިއަރަނީދެއްތޯ އިންނާނެ    .ސްލުއަ    އެކަން  ރަނޑު  ޅުގައަ  އިށްފަގަކޮފާހައެހެންވީމާ،  އޭގެ   ނގަޅަށް.ވަރަށް    ދެން 



  

މިއިތުރުން އަޅުގަނޑު  ހައި  މީހެއްގެ  ކުރާ  މަސައްކަތް  މުހިސިއްޔަ  ވަރަށް  ހުށަހެޅީމަ  ތުން  ރިޕޯޓު  އެއްޗެއް  ންމު 

  މާއްދާގައި އި ދެވަނަ  ޓުގަޝަން ނޯޓުކިޔާ އެއްޗެއް އިނގޭތޯ. ޑިސިޝަން ނޯޑިސި  އަށް ދޭ އެއްޗެއް އިންނާނެއީ.ޕީ.އޭ

މި ޕޮއިންޓަ  ފުރަތަމަ ޕްރޮޖެ   ކަށް  ދަ  އިނގޭތޯ  މަސްޓް  ކްއިންނަނީ  ދަ  ކެރީޑް    ބީޓު  ޓު  އެކޯޑިންގ  އައުޓް 

ސްމަންޓު ރިޕޯޓު   އެސެ ލް އިންޕެކްޓު ވަޔަރަންމަންޓަޑް ބައި ދަ ކޮންސަލްޓަންޓު އޮން ދަ އެންމަންޑޭޝަން ސްޓޭޓަރެކޮ

ކިޔައިދިނީ.   އަޅުގަނޑު މި  ޅުސިން އިން އެތިކޮގިރޭވެސް އިނ  ވެހިންއޭގެ ދި . ދެން ތޯއިނގޭ 92 ޓު  30ފުރޮމް ޕޭޖު 

މި  ދިވެހިން ދެން  އެބައިން.  އެންވެސް  ފޮލޯކުރަން  މުހިއަށް  މިއިންނަމެ  އެއްޗަކަށް  އީ.އައި.އޭ  ންމު  ކޮންމެ  ނީ 

ބޭފު ފާރިޕޯޓެއްގައި ތި  އެއް. އެންހަގަނުކުރެވިދާނެ ކަންނޭނގެޅުންނަށް  މުހިންމު  ޕް ޓު ޗަކީ ޕްރޮޖެކްމެ  ގެ  ރޮޕޯނަންޓު ގެ 

 . ޔައިދެނީސިން މިއިންނަނީ އޭތި އަޅުގަނޑު މި ކިވެސް އިނގިރޭ  އްކާޝަން އަނެ އިނގޭތޯ. މި ޑިކްލަރޭޑިކްލަރޭޝަނޭ

ހޯ ކޯސްކޯ  ޑެއްދޫ ގދ.މަޑަވެލި  ޕްރޮޕޯޓަ ޒްވޭ  އަ  އޭޒް  މޮޑިފިކޭޝަން  ޕްރޮނަންލް  ދަ  އޮފް  ޕްރޮޓު  ވީ  ޕޯސް  ޖެކްޓު 

ވަންޓް  ން ރެލަޓު އޮފް އަވަރ ނޮލެޖު އެންޑް އޯލް އިންފޮމޭޝަރިޕޯޓު ޓު ދަ ބެސްޑް ދަ  ރެހޭވް  ންޓީ ދެޓް ވީ  ގެރެ

ދި ޕްރޮޖެކްޓު  ޓު  އޮފް  ޓަރމްސް  އިން  ޕްރޮޖެކްޓު  ވޯކްސް   ޕްރޮޖެކްޓު   ،ޝަންޑިސްކްރިޕްސް    ކޮންސްޓްރަކްޝަން 

އޮޕަ ޕްރޮވައިޑަޑްއެންޑް  އެސްޕެކްޓު  އެކި ރޭޝަނަލް  އާ  ހިއަރ  އެންޑް  ރޭއު  އަޓު  އެއް ކޮމްޕްލީޓު.  މިއާއި  ކޮށް  ދި 

މިޓިގޭޝަން   ކޮންސަލްޓަންޓުއޭގަ  ޑިކްލެއަރެންސް.އިންނާނެ  މިކަމަށް  އިންނާނެ  ހުރިޅާހުށަހަ  އި  ކަންތައްތައް    ފައި 

ކަމަށް  ކޮންސިޑަރކުރާ  ޚަރަދާ   ދާނެ  އެކަމަށް  އިންކޯޕަރޭވެއްޖެއްޔާ  ކަމަކަށް  އެހުރިހާ  މީގައި  ޓުކުރަންއި  ދެން   .

މިނިއްވާސޮއިކުރަ މިއިންނަނީ  އިނގޭތޯއް ސްޓަރެފައި  ނޫން  އޭ   މިނިސް.  ހަމަ ރުގައި  ޖެނެ  ޓްރީގައި  އް  ރަލެ ޑިރެކްޓަރ 

މިއިންނަނީސޮއި ބިހާފް    ރުމިހާ   .ކުރައްވާފައި  އޮން  ބޭފުޅެއް.  އުޅުއްވާ  ހައުސިންގ  ވެސް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އޮފް 

އަނެންހެންޓްރަކްޗަރ. އެއީ ދެސްއެންޑް އިންފްރާ ބޭނުންވި  ން އަޅުގަނޑު   ކުރެއްވި ސުވާލަށް  ، ދެން ފާހަގަކޮށްލަން 

 ޅުގަނޑު ހީކުރަން.  ށް އަޖަވާބު ދެވިއްޖެ ކަމަ

 

 ދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

 އަރުވަން.  ރަށް ފުރުޞަތެއް މެންބައިއްޒަތްތެރި  ގެ ދާއިރާ މަހިބަދޫށް ޝުކުރިއްޔާ. ބޮޑަވަރަށް !އާދެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   ރިޤްގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާމަހިބަދޫ ދާއިރާ 

ވާހަކަ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ދެއްކެވީމާ، އެބަ  މުޅި ޖުމްލަކޮށް  ނީ  އެދެ  ތަށް އަޅުގަނޑުނޑުގެ ފުރުޞަ، އަޅުގަނޑަށްއަޅުގަ

އެ ކުރީގެ  .ސީ.ސީ.ޓީމްއެނގޭ  ބޭފުޅާ  ޕްރޮޖެކްއެމް.ޑީގެ  މި  މިނިސްޓަރަށް    ނޫޅުއްވާ.  ވަޑައިގެން  ހިނގިއިރު  ޓު 

މި އަނެ  އް އެދުވަސްވަރު ލިބިފައެއް ޑޭޓެޕްރޮޖެކްޓުގެ އަޕް ދު އަޅުގަނޑަށް  ޢީޚް ސަތް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންގެ 

. މިއީ  ކުރައްވާފަގައި އޭރު މަސައްކަތްއެމް.ޓީ.ސީ.ސީ. ސަޢީދު   އެނގިލައްވާނޭށްށް ރަނގަޅަތު ވަރަލޫމާޢުމި މަހީވަނީ  



  

ދެއްތޯ   ލިބިގެން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މަޢުލޫމާތު  އީ.އައިކީއްވެހަމަ  އެ  ޕް   އާ.އޭތޯ  ނުގެންދިޔައީ އެއްގޮތަށް  ؟ ރޮޖެކްޓު 

ރޮޖެކްޓެއް ގޮސް ނިމިގެން  މިހާރު ޕް؟ ޕްރޮޖެކްޓު ގެންދިޔައީމަންޑޭޝަން ފުލްފިލް ނުކޮށް  ރެކޮ  ވި ދެވިދާޅު  ނުވަތަ އެ

ޖިލީހުން ފާސްކޮށްގެން  އިގެން މަހަޅަޖެޓެއް ހުށައެނގުނީމަ ދެން އޭގައި އަނެއްކާ އިތުރު ބަރީމާ މިނިސްޓަރަށް  އެ   ރާޅު

އަނެ ކޯޒްވޭއެއްހީވަނީ  ލިބިއްޖެއްޔާ  ޅުގަންވީމާ، އަދޭނީ. އެހެހެ  އްކާ އިތުރު  ވާހަކައަށްފަހު  ފުރުޞަތު ސަޢީދު  ނޑުގެ 

 އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަށް.  ވަރަށް ރަނގަޅު

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން

ގައި އަޅުގަނޑު ސަޢީދަށް  ވަޑައިގެންފައި އޮތީ. އެއަށްފަހު އެދި   ރުޞަތަކަށްފު ޤޫބު  ޢުރިން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޔައޭގެކު

  އިނގޭތޯ.  ފުރުޞަތެއް

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   هللاބްދުޢުޤޫބު ޢަޔަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ދާން

ކުރީގެ ސުވާލަކީ  މިނިސްޓަރ    ،އަޅުގަނޑުގެ  ހައުސިންގ  ކުރީގެ  އަމާޒުކުރެވެނީ  މިހާ ޢިމުޑރ.ސުވާލު  ރު  އްޒަށް. 

ކު  މިނިސްޓަރު މިނިސްޓަރު  އަޅުގަކަފުވާހަ  ރީގެ  ފާހަގަވި ޅުގައި  މި  ނޑަށް  ހުރިހާ  ނިސްކަންކަމަކީ  ޒިންމާތަކުން  ޓަރު 

އެ އަޅުގަނޑަށް    ހުރިހާ  ދުރަށްޖެހި  ކަހަލަ ގޮތަކަށް  ކަނޑާލާ  ބޮލަށް  ކަމެއް މިނިސްޓްރީގައި ތިއްބެވި މުވައްޒަފުންގެ 

ކަވީސިފަ އެއްވެސް  ކަމަށް.  މެއް .  އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާ  އެއްވެސްކަމެއް    ހުރިހާ  އިނުގެން  އެނގިވަޑައެހެންވީމާ، 

ބަ  އިކަމެއްގަ ކުމިވެނި  މީހުންރީ  ޔެކޭ  އެ މި  އެނގޭނީ  ވާހަކަފު  ނަށޭ  ހިތަށްއަރާ  ޒާތަށް  އަޅުގަނޑު  ދެއްކެވީމާ،  ޅު 

އެނގިވަޑަމިނިސްޓަރަށް މިނިސްޓަ ޒިންމާ އޭރު  ޒިންމާ  އެހެން އޭގެ؟ އޭއިގެންނެވިތޯރުގެ  އަކީ  އިތުރަށް މިނިސްޓަރުގެ 

އެއް  ނިސްޓްރީ، މިރެވޭ ގޮތުގައި މިނިސްޓަރެއްއަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކު ؟ އޭފާނަންތޯދެއްވަ  ޅުވެ ވިދާޓަރުގެ  ކޮބައިތޯ މިނިސް

ބޭފުޅަކާ ވަކި  އޭގެ ޙަ   ބޭފުޅަކަށް  އެ  ވާލުކުރީމާ  ޒިންމާ  ކަމެއްގެ  ހުރިހާ  ހިނގާ  ތެރޭގައި  އެތާ  ބޭފުޅަކު    މާނައަކީ 

ނޑަށް  އްރިރު އަޅުގަޤައަޅުގަނޑަށް މު ،ންޖެހޭ ގޮތަށްނަންގަވަ ލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައީސު  މާނޭ. ޤައުމުގެ ޒިންންގަވަންޖެހޭނަ

އެ އެއްގޮތަކަށް އިނގޭތޯ.  ވޭ  އެބަ   އުނދަގޫއަޅުގަނޑަށް    ،ބަވޭއުނދަގޫ  އަޅުގަނޑަށް    އެހެންވީމާ،  ވެސް 

މިނިސް ޒިޓްޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ  ކަންކަމުގެ  ހިނގާ  ތެރޭގައި  ނުއުފުރީގެ  މިނިސްޓަރު  ބަޔަކަށް  ންމާ  އެހެން  އްލަވާ 

ސް  ށް ވެތުރައި  އްވެސް ނޫން. ދެން އޭގެ ން ޤަބޫލުކުރާ އުސޫލެ ގަނޑުމެ. އެއީ އަޅުށްލެވޭނެ ކަމަކަށްން ޕާސްކޮއެކަންކަ

  ގެންނެވީ ވަޑައިށް އެނގި މިނިސްޓަރަ   ކޮންޓްރެކްޓު މަސައްކަތް ވަކި ހިސާބަކަށް ދަނިކޮށް ކަމަށްކުރައްވައިފިއަދި ފާހަގަ

ނަގޮތުން  އިންޒް އެހެން  ލޯވޭރިއޭޝަން ކް  ފަށް ކަން. ދެން އޭރުޚިލާ  ޕޯޓާށް ކަމާއި އަދި އީ.އައި.އޭ ރިދަނީ ގޯސްކޮ  މި

އަޅުގަނޑަށް  މާބޮޑު އެކަމަކު  ނުކުރެވޭތީ.  ގާފާހަގަކުރެވުކަމެއް  ގަވާއިދުތަކާ ނީ  ރިފަރކުރެއްވީމަ،    ނޫނުތަކާއި 

ގަވާއިދުތަކާ  ހުރި އެއްގޮތަ  ގާނޫނުތަކައި  ކޮންޓްރެކްޓުތައް    ، ކްޓުތައްކޮންޓްރެ   ށް  ހަމަ  ބޮޑެތި  މިނިސްޓަރު  ވެސް ހަމަ 



  

ގާނޫނާ ވާހަ  ގަސްދުގައި  ބާޠިލުކުރެއްވި  އެއީޚިލާފަށް  ވެސް  އަޑު  ކަ  އަޅުގަނޑަށް  ހަމަ  ވާހަކައެއް.  ވެސް  އިވުނު 

ކޮން  އަދި  މިއީ  ކުރެއްވިއިރު  އެހެން  އެކަން  ސަރުކާރު.  ކްޓްރެއެހެންވީމާ،  ވެސް  ވެސް  ރެކްޓަކޮންޓް ޓަކީ  ރަކީ 

މެއް  ކަދާ  ވާއިރު އެއްއަތުން އަނެއް އަތަށްރުކާރަށްޗަކީ ވެސް ސަރިހާ އެއް ސް ސަރުކާރު. ހު ސަރުކާރު. ކްލައިންޓަކީ ވެ

ނުކުރެވެންވީއޭކީއްވެތޯ ބަދަލު  އެއްޗަ ؟  އެކަންތައް  ރައްޔިތުން.  ދި  . އަނެކައްޗަކީ މިކީ ހަމަ ސަރުކާރުމިހުރިހާ  ވެހި 

މިހެންއެހެންވީ މިކަން  ދޫކޮށްލާފައި    މާ،  ނުކޮށް  މިކަން  ގަވާއިދާގާނޫނާއޮއްވާ  ކޮންޓްރެކް  އި  ހުރި    ކާ ޓުތަ އެއްގޮތަށް 

ކަމެއް  އަށް އެނގިވަޑައިގެން ވީމިނިސްޓަރަކު މިއީ ތިމަންނަ  ފަށް ބާޠިލުކުރެއްވިޚިލާ  ހިތައް ގާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދާއެއްޗެ

ށް ހަމަ  . އަޅުގަނޑަނޫން  އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ވާހަކައެއް   . ތިމަންގެ ޒިންމާއެއް ނެތޭ ވިދާޅުވިއަސް އެއީ ނޫނޭ

މަށް. އެހެންވީމާ،  ކޮމިޓީގައި ހަމަ އިތުރުފުޅު ހައްދަވަނީ ކަ ން ހުރެ މި އެނގިވަޑައިގެށް ހަމަ ވެނީ މަނިކުފާނަޤަބޫލުކުރެ

 ޓަރުގެ ޖަވާބެއް އަދި އަޅުގަނޑު ބޭނުންވޭ. ޝުކުރިއްޔާ. މިކަމަށް މިނިސް

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ތުން ރިޔާސަ

 އްވުން އެދެން.   ދެއެއަށް އެއްޗެއް ވިދާޅުވެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޒުޢިއްމުޙައްމަދު މުޓަރ މިނިސް ކުރީގެ ހައުސިންގ 

އިއް މުޒައަޅުގަނޑުގެ  މެންބަރު،  ސުވާޤަތްތެރި  އެބައޮތް  އަޅުގަނޑުގެ  މެންއްރިރަށް  އިއްޒަތްތެރި  ސުވާލު  ލެއް.  ބަރު 

ނާއި  އެއީ ގެންދެވި ޓޯ ދެވޭނީ އިނގޭތޯ.  ވެސް ސިޔާސީކޮށް ޖަވާބު  ށްޅުގަނޑަން އައޭރު؟ ލެއްތޯޔާސީ ސުވާއެއީ ސި

ވާހަކަފުޅަދެއް ބަލާއިރުކެވި  ހުށް  މިތާ  ތަފް ކަމެ  ރިހާގައި  ކިޞީއް  ސިޔާސީ  ލުކޮށް  ހަމަ  ދިޔައިރުގައި  ޔައިދެވިގެން 

 .  ވެތަށް މާނަކުރެވޭތީގޮތުން ދެއްކި ވާހަކައެއް ގޮ

 

 ހަކަދެއްކެވުން: ވާ ރިޔާސަތުން 

މި ކޮން  އޮންނަނީ  ކޮމިޓީގައި  މެހަމަ  އިއްޒަތްތެރި  އެމެ  ހަމަ  ވެސް  މިނިވަންފުބޭ  ންބަރަކު  އެކުގައި    ކަމާޅަކު 

އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތް. ދެން ވަޑައި ށް  ގެން ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަބޭނުންފުޅު ސުވާލެއް ކުރެއްވޭ ގޮތަށް. އެކަމަކަށް 

ޖަ ދެއްވެއެއަށް  އޮތް ވާބު  ޖަވާބު މިންވަރަކުން  އަޅުން  އެއީ  އެގަނޑުތައް ދެއްވުން  އެދޭގޮތަކީ.  މެން  މޭރުމުން    ހަމަ 

ގެން އެހެން  ތަކުން ދުރަށް ވަޑައިވާ މިނިސްޓަރގެ ޒިންމާ ސުވާލުގައި އެބަ އައްސަކުރެއްވި  ތެރި މެންބަރު އެ އިއްޒަތް

ބެއް ދެއްވުން އަޅުގަނޑު ވެސް  ކޮންމެވެސް ޖަވާ  ވާލުކުރެއްވީތޯ އެ ސުވާލުގެ ޖަވާބު. އެއަށްޙަބޭފުޅުންނަށް އެ ޒިންމާ  

 ން. ދެއެ

 



  

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޒުޢިއްމަދު މުމުޙައްޓަރ މިނިސް ކުރީގެ ހައުސިންގ 

މިހުންނަނީ ހީކޮށްގެން  މުއަޅުގަނޑު  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  އިއްޒަތްތެރި  ޤަ،  ހުރިހާ  ތިއްބެވި  މިތާ  އްރިރު. 

ކަނު ވަރަށް  ވެސް  އައްސަމެންބަރުން  ވަޑަލާ  ކަމަށް  ދެކެވަމުން  މިތާ  އަޅުގަނޑުއިގަންނަވަނީ  ވާހަކަތައް.  ،  ވޭ 

މިތަނު މު  އިގައަޅުގަނޑަށް  މެންބަރު  ސުވާލުއިއްޒަތްތެރި  ފުރަތަމަ  ވަޙީދުގެ  ހަމަ  ކުރެއްވީޙައްމަދު  އަޅުގަނޑު  މާ، 

ރި   ފުރަތަމަ. ދެން އިއްޒަތްތެ ވެސް  ދިނީލުކޮށް ޖަވާބު  ޞީއް އަތުވެދާނެތީ ވިސްނާފައި ވަރަށް ތަފްމިކަހަލަ ސުވާލުތަކެ 

ވަބަރުމެން ވިދާޅުވި    ހަމަ  ސާފުކޮށް ޙީދު  އަދިވެސް  ކުރުކޮށް ދޭށޭލަހަމަ  އަނެއްކާ  ލަން.    މިޖެހުނީ  އެހެންވީމާ، 

ނޫން  ޓުކުރަންރިޕީ ރެކޭކަށް  ޒިންމާތަކުން  ކަމަކު  އެއްވެސް  އަޅުގަނޑު  ދެއްކީކީ.    އިނގޭތޯ.  ވާހަކަ  އަޅުގަނޑު 

ތަފްއަޅުގަނޑު މަސައްކަތްޞީ  މިނިސްޓްރީގެ  ކިޔައިދިނީ  މިދަންނަވަނީ    އަށްދިޔަކުރި   ލުކޮށް  އަޅުގަނޑު  ގޮތް. 

ގާތުން  ގޮތް އެންމެ    އްކަތްތައް ކުރިއަށްދިޔަ އި މަސަޓްރީގަ މިނިސްޓްރީގައި ކުރިއިރުގައި މިނިސް މަސައްކަތް އަޅުގަނޑު

  ކަމަށް މާލު ގަނޑުގެ ވާހަކައަކީ ސަކަމެއްގައި އަޅު  ހާ ނޑަށް ހުރިއިމުކޮށް އަޅުގަގާލުކޮށް ބެލޭނެ ނިޒާމު  ޞީއެންމެ ތަފް

ހުރި ގެނެވޭގޮތަށް  ރާވާހުރިހާކަމެއް  އަދި ހާކަމެއް  ދޫކޮށްނު  އެވަރު  ބާއްވައިގެން    މީޓިންގތައް  އިސްވެ  އަޅުގަނޑު  ލާ 

ލީ   ޢަމަ ދި އަ  ކަމެއް ވެސް ކުރަމުން   ހުރިހާ   މި  އި އެއްވެސް އިޝޫއެއް އުޅޭތޯ ބަލަ  އި ކަންކަން ކިހިނެއްތޯ ދަނީ ބަލަ

އެ ގޮސް  އެތަނަކަށް  ދެވެންޏާ  ސައިޓަކަށް  މަސައްކަތްގޮތުން  ވެސް  ބަލަމުންތަނުގައި  ކުރެވޭނެ  އިންސާނަކަ  ތައް  ށް 

އިނގޭތޯ.   ގައި ވެސް ހުންނާނީ އުޅެފައޭސައްކަތެއްނީ އަޅުގަނޑު ހުރިހާ މަރިހަމައަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރައެންމެ ފު

ޒިންމާ ނޫންއިއަޅުގަނޑަކީ  މީހެއް  ރެކޭ  ބޭފުއިނގޭ  ން  ތި  ބޭތޯ.  އެޅުން  އަޅުގަނޑު  މިތަނުގައި  ނުންވެދާނެ  ގޮތަށް 

ތި    މާނަކުރަން މިވެސް.  ބޭނުންވިއަކަސް  އެގޮތަށް  މިސަރު  ބޭފުޅުން  ޒިންމާތަ  ކާރުން    1.  ރެކިފަކުން  އޮތީ 

ކުރެވުނުދަނީ  މި  ވެގެން ހަރުއަ ހަކަމެ   .  އެއްވެސް  ރާން އް  ކޮށްދެވުނު  ރައްޔިތުންނަށް  ނެތް.  ކަމެއް    އިނގޭތޯ. 

އަޅުގަނޑުކޮށްފައި    ،. އެހެންވީމާނެ އިނގޭތޯދާ ދެވިއަޅުގަނޑަށް ވެސް  ކަދައްކަންޏާ ސިޔާސީ ޖަވާބުއެހެންވީމާ، ވާހަ 

މަސައް ހުރިހާ  އަޅުގަނޑުހުންނަ  ހުންނާނީ  ކޮށްފައި  ވެސް  ފުރިހަމައަ ކަތެއް  އެންމެ  ގާބިލުކަންދޭ  ލަޔާގަތާއި  ކަށް  ގެ 

މަސައް ރެއާއި ދުވާލު  މިދެންނެވީ ކޮންމެ ދުވަހަކު  މިނިސް  ނާނެ ގައި އުޅެފައި ހުންކަތުހަމަ  ޓްރީގެ ތެރޭގައި ވެސް. 

ޒިންކަތްމަސައް ހުރިހާ  ފެށެނީ  ތިބި ޙަމާއެއް    ކަވާލުވެފައި  މޭޒެއް  އެއް  މީހުން  ހުރިހާ ސިޔާސީ    ގެނެސް   އިރިއަށް 

މިކަހަލަ  ހުންނެއް. އޭގެ ބޭނުމަކީ ވެސް  މީ  އްދަލުވެފައި ނޫނިއްޔާމު މަސައްކަތަކަށް ނުދާނެ އެ އެކީގައި ބަ   އަޅުގަނޑާ

އަޅުގަ އޮތިއްޔާ  އިޝޫއެއް  ދިއުން.ވެގެންރާ ޝްވަމަ  ނޑާއެއްވެސް  ނުކޮށްފިއްޔާ    ސުވާލެއް  އިސްވެ  އަދި   އަޅުގަނޑު 

ޖަހަންދެން ވެސް އެބަ    10:00،  9:30ފެށޭނެ. ބައެއް ފަހަރު    ގައި މީޓިންގ   8:10  . ސުވާލު ވެސް ކުރަނީ އިނގޭތޯ

މި އަހަނީ  އިސްވެ  އޮތީ.    ގައިއް ޢެނި މަޝްރޫވެގެންދަންޖެހޭ. އަޅުގަނޑު  އެވަރުކިހިނެއްހޭ  ސް  ގެން ވެވެނު  ންދެން 

ރި ޒިންމާގައި  ވާލުވެފައި ހު ޙަ  ބޭފުޅަކާ  އެ   ހަޅުއްވަން ން އެބަ ހުށަން ލައްވާ ވެސް އެބަ ޕްރެޒެންޓޭޝަކަލް ބޭފުޅުޕޮލިޓި

މަސައްކަތްބޭފުޅަ  ތި ދުވަހަކުމިވެ  ކުގެ  އޮތް  ނި  ގޮސްފައި  ދުވަހަކަށް  މިވެނި  އެބަ  ޓޭޝަނެއްޕްރެޒެންން  ވެސް   



  

އިތުރަށް ސިވިލް    ކަލް ބޭފުޅުން. އޭގެދައްކުވާ، އެއީ ޕޮލިޓި   ވާހަކަ  ހަޅައިގެން އެހުށަ  .ވާލައް  މީހުން  އެ  ޅުއްވަންހުށަހަ

އެބަ މިތާ  ބޭފުޅުންލައްވާ،  މު  ސަރވިސް  ޑީ.ޖީ  . ވައްޒަފެއްއިންނެވި  ބޭފުޅުން  ސަރވިސް  ޑިރެކްޓަރ    ސިވިލް  އާއި 

ލެވެ ބޭފުޅުންނާޖެނެރަލް  ޑިޕާރޓްލް  ހުރިހާ  އެއްފަހަރު  ހަފުތާއަކު  ވެސް  އުޑިޝެ  މަންޓެއް  މިހާރު  ހަދައިގެން.  ލް 

ބައްލަވާ ވަޑައިގެން. އަޅުގަނޑު ޒިންމާއިން ރެކިފައެއް    ، މިނިޓްސް  .ހި ފެންނަންހުންނާނެ މިނިސްޓްރީގައި އެ އެއްޗެ 

ދަންނަވަން    މިޓިންގްސް އިނގޭތޯ.  ވި މީނެދެން  ހުންނާނެ މި  އި ރިފައެކަނި އެތައް ފައިލެއް ފު  ސްނެ. މިނިޓްނުހުންނާ

އެއްޗަ  ކަންކައުޅޭ  ރެކިކީ  ނޫމުގައި  އިންތިނޭ.  ފައެއް  ބަލަން  ކަންކަން  އިދިކޮޅަށް.  އޭގެ  ބެލުން،  އަށް  ހާކަންކަން 

ސަމާލުކަން ފަހަރު  ހުންނާނެ.    އިދީފައަޅުގަނޑު  އެއް  ޑިޕާރޓްމެހަފުތާއަކު  ރާ   އް ންޓެހުރިހާ  އޮ ވެސް.  ތް  އްޖޭގައި 

ޅަ އެއްބައި މަސައްކަތް  .އެސް.އައި.ޕީގެ ދެބައި ކުޕީގައި.  ރުތްތަކަށް ބަލާއިޑު މިނިސްޓްރީ އޭރުގައި މަސައްކައެންމެ ބޮ

ޒިހިންގުމުގެ  ވަގުތެއް ޙަންމާ    ހައިސިއްޔަތުން އެތައް  މި މޮ  ކޮންމެ   ވާލުވެފައި ހުރި މީހާގެ  އަށް  ނިޓަރިންގދުވަހަކު 

މީޓިންގ ހަފުތާ  ނިޓަރިންގމޮ  ނގޭތޯ.އި  ޔައިމޭގެންދި ފަހަރު  އެއް  އެއް  އަކު  މަހަކު  އަފަބާއްވާފައި،  ނެއްކާ  ހަރު 

މަނަފުށީ  ގެ  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު   އެންމެ ގިނައިން ،  ކޮންޓްރެކްޓަރު ގެނެސް  އި މީޓިންގްސް ބާއްވަ  ޓަލީ މީޓްކޮށް، ކުއާ

މެންދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެ ވަޑައިގެން .ޓީ.ސީ އެމްބަރު ހުންނާނީ ރި  ފަރާތުން  ސައިޓްގެ  މި.ސީ  ހުށަހަޅުއްވާއްޗެ އެ  ފަ.  ހި 

އިތުރުފުޅެއްތޯ މިދޮ؟ މިއީ  ވަރަކުން މާންވީއެހެ  ހަދަނީ.  ގެއްތޯ އަޅުގަނޑު  ކަންކަމުން    އޭ ހުންނާނީ.ލާފަބަ  ، އެތައް 

މީހެ އަޅުގަނޑަކީރެކޭ  ނޫން  މޮއެހެންވީމާ   އިނގޭތޯ.އް  މިތަނުގައި  ވާހަކަދައްކަންޏާ، ނޫސްވެރިއަކު  ،  ސިޔާސީ  ޅެތި 

މޮ އިނީމަ  އަޅުޅެވެސް  ވާހަކަދެއްކިދާނެ.  ޖަވާބުތި  ވެސް  އަދާކުރަބޭފުޅު  ތިދާނެ.  ދެވިގަނޑަށް  ޒިންމާ  ންވީނޫންތޯ  ން 

  މަ.ފުރަތަ

 

 އްކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

 ވާ. ކުރިއަށްގެންދަ  ރުވާނަން އެ ފުރުޞަތު އަ ވީމަ އަޅުގަނޑުޅޭ ސުވާލެއްގު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   هللاބްދުޢުޤޫބު ޢަޔަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ދާން

ދެ މިނިސްޓަރުއާދެ!  ވެސް  ރެގި ވިދާޅުވެ  ންމެ  ހަމަ  ކޮންމެ  ހަމަ  ބަލަމުއްޖެ  މިނިސްޓަރަށްއުލާކޮށް  ޑަށް  ބޮވުރެ  ން 

އެބައް ވަޒީލަވާ  ކަމަށް  ރެއް  ހެން  މޮނިޓަރިންނުހުންނަވާނެ  ޒާތަކަށް  ރަނގަޅަށް.  ގދޭހަވާ  އެހާ  އޭގެ   ވެސް    އަދި 

އެކިއެތުރައި ވެށް  މުވައްޒަފުކި  ޔުނިޓްތަކުގެ  ޑިޕާރޓްމަންޓް  އެކިއެކި  ވެސް ރިންނާއި  ގޮތް    ންނާ  މަސައްކަތްދާ 

ސުވާލުކުއޮޅުން ވާހަކަ.  ފިލުވާ  ހިނގަމުންއަޅުގަނޑުގެ ސުވާރައްވާ  ޕްރޮޖެކްޓެއް  އެއްވެސް  އެއްލަކީ  ނޫނީ  ވެސް  ދަނީ 

އީ.އައި.އޭ   ހިނ  ރިޕޯޓާޕްރޮޖެކްޓެއް  ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ  އެ  އެއްވެސް ގަމުންދާ  ޚިލާފަށް    ށް ވަރަކަ  ކަމަށް 

  ؟ކަހަލަ ކަމެއް ފާހަގަކުރެވުނުތޯއޭލަވާފައި އެސް ކަމެއް ބައްތޯއޭ އެކަހަލަ އެއްވެވިންލެބެއް ނޫނީ އޮޅުންފިލުވިންތޯއޭ



  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޒުޢިއްމުޙައްމަދު މުމިނިސްޓަރ   ހައުސިންގ ކުރީގެ

އަޅު އާދެ!  މެންބަރު.  އިއްޒަތްތެރި  އިންޝުކުރިއްޔާ  ވަކިން  ހުންނާނެ  ރޓްމަންޓް  ޑިޕާރ  ރާސްޓްރަކްޗަފްގަނޑު 

ޔުނިޓުގަގަމީޓިން އެ  ހަމަ  ވަކިން  މީޓިންއި އިންނަވާ ހެޑްކުރައްވާ  އި  ވެސް އެއީ ލާޒިމު  ވެރިކުރުގައި ބައި ބޭފުޅާ  ން 

މުޅި މީޓިން ނިމޭއިރުގައި އީޖެނިމޭއިރުގައި ޕްރޮ  ގ ކަމެއް. މި  އަޕްޑޭޓްދީ  އިސްފިއްޔާ  އަ.އައި.އޭ ސުވާލެއް ނަކްޓްސް 

އަޅުގަނޑު   އީ.އައިސުވާލުވަކިން  ކޮބާ  އެއްކުރަން،  އިޝޫއެ.އޭގެ  އަޅުގަނޑާ   .ތްތޯއޭއެބައޮ  އް ވެސް    ނެތޭ 

  . އްތޯ ބެއް ކަހަލަ ކަމެއް ދެވަނީ. މިއީ އަޖައިދެން ހަމަ އިތުރުފުޅު ހައްދަ؟ ނެތް ވާހަކަދެއްތޯމަ  ނެތީ  އް.އިސްފައެމައަހަ

ތޯ ދެން އިތުރަށް  ތް ދެއްގަނޑު ނެ އަޅުދެންންޏާ ތުގައި ނެތް ކަމެއްގެ ވާހަކަ ދެކެވެޙަޤީޤަމިއީ ންނަށް ބޭފުޅު ތި  ދެން

 .  ތަންމެ ވާހަކައެއް ދެއްކިއަސްބޭފުޅުން ކި އް ނުހަދާނަން ތި ގަނޑު މިތާނގައި ދޮގެ އަޅު

 

 އްކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

 ވަން.  ރުޞަތު އަރުފުށީ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަޅުގަނޑު ފުގެމަނަ ދެ!އާ

 

 ކަދެއްކެވުން:ވާހަ  ސަޢީދުމަދު އަޙް  މެންބަރުގެ ފުށީ ދާއިރާގެމަނަ

އިއްޒަތްތެރި ރިޝުކު މުއްޔާ  މަރު  އަދި  ޕްރޮޖެކްޓާ  ބާޙަޤައްރިރު.  މިތަނަށް  ގު  މި  ހުރިހާ  ހާޒިރު ޅިގެން  ތިބި  ވެ 

ޕްރޮޖެކް.  ންނަށް ވެސްބޭފުޅު އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއާމި  ޕްރޮޖެކްޓެއް. ދެން ޙަހަރުގައި  ވަނަ އަ  2016  ޓަކީ އަސްލު    ވާލުވި 

ދުއަ  19އަޅުގަނޑު   އެމް.ހަރު  ޕްރޮ.ސީޓީ.ސީވަސްވަންދެން  މަސައްކަތްކުރިޖެކްޓްގައި  ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ  ދެން  ންސް   .

ގާތްގަނތެ  އޭގެ ޕްރޮޖެކްޓް  9ޑަކަށް  ރެއިން  މަސައްކަތްކުރިން  ގޮތުގައި  މެނޭޖަރެއްގެ  ޖެނަރަލް  އަހަރު    ސް ވަރަކަށް 

ނަ ދެން  ނަޑިޕާރޓްމަންޓުގައި.  ދެރަކަމުން  ޕްރޮޖެކްޓުގަ  މަވެސް ސީބު  ފެށިއިމި  މަސައްކަތް  އަމަލީ    ގަނޑު ޅުއަ  ރުއި 

ޑިޕާރޓްމަންޓުން ޕްރޮޖެކްޓް  ޑިޕާވެސް  މަސައްކަތް    ވީ.ށްފައިރޓްމަންޓަކަށް ބަދަލުކޮ އެހެން  އަމަލީ  އެއީ ޕްރޮޖެކްޓުގެ 

  ، ކަށްހެއް އަޅުގަނޑަދުވަ  ގައި. ސީދާކޮންމެވެސް ދުވަހެއްބަރު މަހުގެ  މްވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެ  2016ފެށިފައި މިއިނީ  

އަޅުގަނޑު  ންނަމަވެސްއެހެ ފަހު  2016  މަހުގެ  އޮކްޓޯބަރު  އަހަރުގެ  ކޮންމެވަނަ  ބޭނުމެއްގައި  ކޮޅު  ސިޔާސީ  ވެސް 

ނޫނީނަމަވެ ކަމެއްގައި  އެ  ސް  އެހެންވީއެހެ  ނަމަވެސްހެން  ބަދަލުކޮށްފައިވީ.  ޑިޕާރޓްމަންޓަކަށް  ޕްރޮޖެކްޓް  މާން   ،

އެއީ އަޅުގަނޑު    ޅުގަނޑު ނެތިން.ކު އަމަސައްކަތް ފެށިގެން ދިޔައިރަމަލީ  ޖެކްޓުގެ އަޕްރޮ  ޕާރޓްމަންޓުގެ ސީދާ މި ޑި

މި ދައްވާހަ   އަސްލު  މިކަ  މި  ކަން  އަޅުތާ  ޖެހުނީ  އެމް.ގަނނގައި  އޭރު  މީޓީ.ސީޑު  ހުރި    ހެއްގެ .ސީގައި 

އަ ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ  ހައިސިއްޔަތުން  ޕްރޮޖެކްޓްސް  ހަދި  މެނޭޖަރެއްގެ  ދުއިސިޖެނެރަލް  ގިނަ    ވަހު އްޔަތުން، 

ހައިސިއްޔަތުމަސައްކަ މީހެއްގެ  އަދި  ޕްރޮޖެކްޓް ސޮއިކުރިއިރު  ން ތްކުރި  ޑިޕާރޓްމަންޓުގައި  ގައި  އެ  ހަމަ  އަޅުގަނޑު 



  

މުގެ  ކުރުކްލިއަރ  ޒުވާނެތީ ހަމަ ވެސް އަމާ  ޅުގަނޑާ އަމިއަށް  އިސިއްޔަތުން ވަރަށް ގިނަ ސުވާލުތައް  ހަހުރި މީހެއްގެ  

މަޖިލިސްބޭ އަސްލު  އަޅުގަނޑު    ދެން   .އޭރުގައިހަމަ  ތުރަށް  އި  އްޔަތުންހައިސި ރެއްގެ  މެންބަ   ނުމުގައި  ދަންނަވާނީ 

ކަމަކަށް ބޭސްކޮށް. އެއީ އެންމެ ބޮޑު    ންގޮސްފައި އޮންނާނީ ދެކަތް ކުރިއަށް ގެމަސައް  ރޮޖެކްޓްތަކުގައިވަރަށް ގިނަ ޕް 

މި ޕްރޮޖެކްޓުއޮންނަ  ކަމަކަށް  ބަޖެޓަށް  ނީ  އިންނަސްޓްރީމިނި  ހައުސިންގ ގެ  ދީފައި  ޑިޒަން  ބޮޑު  އެން  ށްއިނަ  މެ 

ބަލާ ދެން  ންއި  މިފައި  ކަމަކަށް  މިއޮނަނީ.  ކަމަކަށް  ޑިޒަދެވަނަ  އަމިއްލައަށް  ކޮންޓްރެކްޓަރ  އިންކޮށްގެން  ންނަނީ 

ހައު  ރުމަސައްކަތްކުރުން. އޭ  އިންމިނިސްޓްރީ  ސިންގވެސް އިންނާނީ  ދީފައި  ބޭސްކޮށް، ނޫން  ބަޖެޓަކަށް  ނީ އެ  ނަ 

ޑިޒައިނަފަދީ  ކުނަރިލޭޓްވާ ޕްލޭން މި ޕްރޮންނަކަތްކޮށްފައި މިއިއްކަށް ބޭސްކޮށް މަސައި އިންނަ    ޖެކްޓުގައި ނީ. ދެން 

ހައު ދީފަމިނިސްޓްރީ  ސިންގޑިޒައިން  އަޅުގަން  ވެސް  މިނިސްޓަރ  ދެންމެ  އިންއިރުގައި  ބޫލުކުރަނީ  ޤަނޑު  އި 

ސް  ވެ   ންޤީގަނޑު ހަމަ ޔައަޅު  .ދޭނެ ކަމަށްނު  ވެސް ބޭފުޅަކު ދޮގު މަޢުލޫމާތުހަށް އައިސްފައި އެއްރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ

އެގޮތަކު އައިސްފަ  ށް.ރަނީ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް  ބަހުން މަޢުލޫމާތު ދިނުން  ހުރިހާ އެންމެން    އި އެއީ  ވެސް ތެދު 

ކަމެއް.  ހަމަ ލާޒި  އީއެ ހަމަ  މު  އެގޮތަށް  މަޢު ހަމަ  އަޅުގަނޑުތެދު  ކަމަށް    ދަންނަވާނީ. ދެން އަޅުގަނޑުގެ   ލޫމާތުން 

އަޅުގަނޑުގެހަކައަކީ  ވާ އި  ޚުދު  ޢަބްދުއްރައްޒާބްރާހީސީ.އީ.އޯ  އެހެޤުމް  އެދުވަސްވަރުގައި  ހަމަ  ވެސް  ޙަލީމް  ން   

ބަދަލުކޮ އީކުންފުންޏަކަށް  ޕްރޮޖެކްޓުގައި  މި  ދެން  ހުރިހާ ރެ ށްފައިވީ.  ހުރި  ގިނަ  ކޮމަ.އައި.އޭގައި  ވަރަށް  ންޑޭޝަން 

ހުކުގައި ވެސް އިނދެރޮޖެކްޓްތަޕް ފުރިހަމަންޑޭޝަނެކޮމަރެ  ހާރި ދާނެ އެ  ބަޖެޓް ބޭސްޑްކޮށްދާ  އް އެއްކޮށް  ނުވެ. އެއީ 

ކޮންމެވެސް އެއްގޮތަކަށް އެއާ    ، ންޑޭޝަނަކަށް ނުވެދާނެ ގޮސްފަކާ. އެހެންނަމަވެސްހާ ރެކޮމަކަންތައްތައް ވީމަ، ހުރި

،  3އެއީ އީ.އައި.އޭގެ ސްތަކުގައި.  ކްޓް ފައި އޮންނާނެ އަސްލު ޕްރޮޖެމަސައްކަތްކޮށް ޑަށްއެއްގޮތަށް ގެންދެވޭތޯ ވަރަށް ބޮ

ދީފައި އިކޮމަރެ   4 ގިނަންޑޭޝަނަކަ ރެކޮމަންނައިރުގައި އެ ހުރިހާ ންޑޭޝަނެއް  ފަހަރަކަށް ނުއެއް އުޅޭނެ. ދެން    ށް 

ފަހުން  ބައިން މީގެ  އެ  ޙުސައިން ޒާހިރު ވާހަކަދެއްކިއިރުގައި ވެސް ދަންނަވާފައި  ،ދެންމެގައި ޕްލޭން ޙުސައިން ވެސް

ކަންޖެކުރަ އަސްލު.ންހޭ  ވެސް  ޕްރޮޓެ   ތައް  މަސައްކަތަ ސޯޝަލް  މި  ކްޝަން    މު ންމުހިޕްރޮޖެކްޓުގައި  ކީ 

  ރަންޖެހޭ ޕްރޮޖެކްޓުގައި ކު ވެސް ނޫނީ ޕްރޮޖެކްޓް ސްޓޭޖުގައި ވެސް އެއީ މި    ލާޙަ ގައި ފަހުގެ މަރުވާއިރުށްކަމަސައްކަތަ

މު ކަމުންހިއެންމެ  އެއް  ގޮމު  ފާގެ  ވެސް  އަޅުގަނޑަށް  ކޯޒްވޭ ލުސްއަ  ވެގެންދަނީހަގަތުގައި  ހަމައެކަނި  އެކަނި    . 

އެހެންވީމާ ދެން  ކަމަށް.  ނިމޭނެ  ނުއެއް  މަސައްކަތްއެކަމެއް  އެ  ކޮން  ،  ސްޓޭޖެވެސް  އެއް  މީގެ މެވެސް    އްގައި 

އަޅުގަނޑު މިއަދު  ދިޔަނަމަ  ކުރެވިގެން  މަންމެތެރެއިން  މި  ވާހަ ޢަޟޫޢު  ދިގުކޮށް  އެހާ  ނުޖެހުނީސް  ކަދައްކާށް  ކަށް 

ވާހަކަ ދައްކާކަށް ބޭނުމެއް   މިތާ ކޮންމެވެސް ސިޔާސީ މޭރުމަކުން މިޅުގަނޑު އެއްވެސް ގޮތަކަށް ދެން އަ  ނގެ.ނޭކަން

ނޫން. އަޅުގަނޑު ހަމަ  ވެސް  އިޓެ މިދެންނެވީ  މި  ވެސް  އަޅުގަނޑު  ލިބިޞި ޙައިނިއަރުގެ  ންޖިކްނިކަލީ    ފައި އްޔަތުން 

މަޢުލޫމާތު އެތަކާހުރި  ހަމަމިގައި  ކީއި  ހަ  ތަނަށް  ހާމަކުރުމުމި  ހަމަ  ތެދުބަހުން  ބޭނުމަ  މިވާހަގެ  ހަމަ  މި މުގައި    ކަ 

އަޅުއެހެންވީމާދައްކަނީ.   އެހެންވީމާ،  އެމް.ޓީ.ސީގަނޑު  މަ،  މި  ރަނގަޅަށް  އެންމެ  އިތުރަށް  .ސީގެ  ދެވެން  ޢުލޫމާތު 



  

ބޭނުންވާ   އަޅުގަނޑު  ދޭން  މިލުކުރެވި ބޫޤަކަމަށް  ޓެ ހާރު  އްޖެއްޔާ  ތިބި  ންނާއި  ޓާފުސް  ލް ކްނިކައެމް.ޓީ.ސީ.ސީގައި 

ޕްލޭނިންގމިނިސްޓްރީ   ހައުސިންގ މިހާރުގެ  ބޭފުޅުމިނިސްޓްރީގަ  ގެ  ޓެކްނިކަލް  ތިބި  ގެނެއި  މިތަނަށް    އި ސްފަ ން 

،  އެހެންވީމާ އީ އެ  .ސްލުއަ  އޮތް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ކަންނޭނގެ މީގައި ބެލުން ގޮތަށް އިތުރަށް މި ގޮސްފައި އޮތް 

ކޮށްފައި  އިދިކޮޅަށް މަސައްކަތް  .އައި.އޭއާ . ދެން އީ ފުރުޞަތު ދިނުން ރަނގަޅުވާލައިގެން އެ ޞަތު އަލުން ހުޅުރު އެ ފު

ކޮށްފައި އޮވެއްޖެއްޔާ  ބޫލުކުރަނީ.  ޤަޅުގަނޑު  ރަން. ނުވެސް ކުރާނެ ކަމަށް އަނުކުބޫލެއްޤަކަށް އަޅުގަނޑު   ކަމައޮވެދާނެ

ރަނގަ ހަމަ  އަނެއްކާ  އަލުން  އެކަންޅަށްއެކަން  ބަލައިގެން  ކަމަށް  އަޅުގަނޑުމެ    ބަލަންޖެހޭނެ  ބޫލުކުރަނީ.  ޤަން 

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 އްކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

  ކުރެއްވި ސުވާލުތަކާ   އެބަހުރި. އަދި އެ  އިޞަތަށް އެދިވަޑައިގެންފަވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފުރު

ހު ޖަވާބު  އިތުރު  ދެއްވާނެ  ކަމަގުޅިގެން  އަޅުގަނޑު  ޤައަޅުގަނޑު    ވެސް ށް  ންނާނެ  އެހެންނަމަވެސް  ބޫލުކުރަން. 

އެހެންވީމާފެއްޓި ކުރިއަށްގެންދާނީ.  ބައްދަލުވުން  މިއަދުގެ  އެއްގަޑިއިރަށޭ  ދެންނެވިން  ވަގުތު    އެ ،  އިރުގައި 

އަޅުގަނޑު   މިއަދަށް  އެކަ ލާނަންއިމަންނިހަމަވުމާއެކީގައި  އެހެން.  ކޮމިޓީގެ  ވެސް   މަކު  އެބަބޭފުޅުން    ތިއްބެވި    

ންބަރުންނަށް  ރި މެ އަޅުގަނޑު މި ހިފަހައްޓަނީ. މި ކޮމިޓީގެ އިއްޒަތްތެ . އެ ހުރިހާ ފުރުޞަތެއް ވެސްއެދިވަޑައިގެންފަ

އަޅުގަނޑުމެ  އަޅުގަނޑު ސުވާލުތަކާއެކު  އިތުރަށް  ކަމަށްވަންމަޝްވަރާކޮށްފައި  ބޭނުން  ކުރިއަށްދާން  އަދި  ން  ޏާ 

ބައް އެކުގައި ވެސް ފަހަރެއްގައި ދަންނަވާލަން ޖެހިދާނެ.    ނާންދި އިތުރު ބޭފުޅުދަލުވުމަކަށް އައަޅުގަނޑުމެން އިތުރު 

ޤީޤަތުގައި އަޅުގަނޑު ވެސް  ޙައާދެ! ދެން މި    ރާކޮށްފަ.ން މަޝްވަ ޑުމެގައި އަޅުގަނމިޓީނީ ކޮއެކަމަކު އެކަން ނިންމާ

ކުރިއަ އެހެންނަމަވެސްށް  ބޭނުން  ވަ  ،ގެންދަން.  ކޮމިޓީތަކަށް  ބޭފުޅުޑައިގަންނަވަން އެހެން  ތިއްބެވި  ވެސް    ން 

މެންބަރު ވެސް މިތާ  ބެވުމާއެކުގައި އެގޮތަތިއް އެއްބަސްވެގެން އިއްޒަތްތެރި  އިންނަވައިގެން އެކަން  ށް އަޅުގަނޑުމެން 

ހުށައަޅުގަ ކޮށްލެވިދާނެ.  ނޑު  ބޭނުންއެކަމަކު  އެކަން  އެހެންނަމަވެސް،  ހެޅީ.  ހުށަހަޅަން  މިވަގުތު  ނުވަނީ  އަޅުގަނޑު 

މިދަންއިނ  ކޮމިޓީއަށް އެއީ  ކުރިނަގޭތޯ.  އެއްބަސްވީ ވާހެން  އަޅުގަނޑު  ގެންދަން  އެއްގަޑިއިރަށް  ފެށިއިރުގައި  ،  ން 

މެންބަރުންމިދެންނެ އިއްޒަތްތެރި  ގާވީ  އަޅުގަނޑަށް  ތުގެ  އެގޮތަށް  އަހާފައި  އެހެންވީމާ   ތާއީދު ގައި  ،  ލިބިގެން. 

ގެން ގޮތަށް އިތުރަށް އަޅުގަނޑުމެން  ބޭނުން މިދަންނަވާ    އި  އެކަން ނިންމާފަން ހަމަ ކޮމިޓީމަށްވަންޏާ ވެސް  ކަ  ދަން 

 މް.ލައިކުޢަ ނިންމާލީ. ވައްސަލާމްއިނގޭތޯ. މިއަދަށް އަޅުގަނޑު  ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން ދަންނަވާނަން އެ
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