
 
 

 

  

އްލި  ސަރުކާރަށް ގޮވާލާ ހުށައަޅާ ކު ގަދަ ކުރުމަށް  ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ސަލާމަތީކަންކަން އިތުރަށް ވަރު   
 މައްސަލަ 

  އެތައް   އަންނަކޮންމެ ދުވަހަކު    ރާއްޖެއަށްމައި ދޮރާށި ކަމަށްވެފައި  ޖޭގެ  ދިވެހިރާއް ނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަކީ  ވެލާ
އެންމެ ބޮޑު  އިގްތިސާދީ  ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ    ރައްޔިތުން ކޮންމެ ދުވަހަކުއެތަކެއް އަދި ދިވެހި    އިފަތުރުވެރިންނާ   ހާސް

 ހިނދު،   ވީ ށްތަނަމަންފާއެއް ލިބޭ 

ބައިނަލްއަގްވާމީ   އިރު،ފަދަ ހާދިސާއެއް ހިނގާފައިވާނުރައްކާވާ ސަލާމަތަށްގެ ފަހުން ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު ދިދާ
މިހާދިސާއާއި  އަނެއްކާވެސް  ކަންބޮޑު ގޮގުޅޭ   މީޑިއާތަކުން  އެ  ޝާއިއް  ވާހަކަތަކެ  ބިރުވެރި  ވާފަދަތުން  އުކޮށްފައިވާތީއާއި، 

މާއި  މިކަމުގައި ބައިވެރިން ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައިވާ ކަރާއްޖޭގައި  ން ދިސާ ހިނގުމުގެ ކުރިމައުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު މިހާ 
ފައިވާ ދެމީހުން ދޫކޮށްލުމަށް އެދިފައިވާ  ށްފަހު އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ އޮފިޝަލަކު ރާއްޖެއައިސް ހައްޔަރުކޮށްމިހާދިސާ ހިނގުމަ

އަސްލު ރިޕޯޓުގެ ބަދަލުގައި އެހެން ރިޕޯޓެއް ނެރުނު ކަމަށާއި ،  މިހާދިސާގެ  ކަމަށާއި އަދި މިބައްދަލުވުމަށްފަހު ފުލުހުން  
ބައެއް ޤައުމުތަކަށްވެސް  ލެއްކަމާއި އަދި މިކަމުގެ ބިރު އަވަށްޓެފައިވާ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ޢަމަ ހިންގާމިއީ ރޭވިގެން   ރި 

 ، ދު ހިނހާމަކޮށްފައިވީއޮތްކަން 

ދެމީހަ ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވެގެން  މިހާދިސާއާއި ގުޅިގެން    އަދި ހައްޔަރުކޮށްއިންޑިއާގެ  ކަމަށް ފުލުހުން  ކު  ފައިވާ 
ބަޔަކު ފުރައިގެން  ންހުރި  އެކަމާ ގުޅު   ޖާސޫސު ކުރިކަމުގެ ހެކި ފުލުހުން ކޯޓަށް ހުށައަޅާފައިވާތީއާއި،އަދި    އިވާތީއާއިހާމަކޮށްފަ
ން ހިނގަމުންދިޔަގޮތް ލައިވް ކުރަމުން  އެމީހުން ދިޔައީ ވީޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް އެއާޕޯޓުގެ ކަންކަ،  ވެސް ހާމަވާތީއާއި ދިޔަކަން

ފޫނުބެއްދޭވަރު ،  ކަމަށްވާތީއާއި ނުރައްކާވާވަރުގެ  ރާއްޖެއަށް  ސަލާމަތަށް  ގައުމީ  އެމީހުން  ހިން  ޢަމަލެއްގެ،  ގުމަށްޓަކައި 
އެއާޕޯޓުގެޔަތައްޔާރުވަމުން ދި ގޭ ކިއުރި ސެއީ  ފަހަނައަޅާ ޓީ  ޕޮއިންޓު  ،ޓުތައް  ގްރޭޝަނާއި  ޓަމާއި އިމި ، ކަސްތަކާއިޗެކިން 

 ކަމަށް ވާތީއާއި،  ސެކިއުރިޓީއާއި އަދި ފުލުހުންނާއި އެމްއެންޑީއެފަށްވެސް ނޭނގި އެއާޕޯޓުގެ  

އަދި  ދާތީއާއި،  ދެމުން ނުއާތަކަށްވެސް މައުލޫމާތު  ފުލުހުންގެ ފަރާތުން އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި މީޑި ހާދިސާއާއި ގުޅިގެން  މި
ކަން ރައްޔިތުމިކަމާގުޅުންހުރި  ދާތީއާއި،ކަން  ކުރަމުން  ސިއްރު  ވީ  ންނަށް  ދެމީހުން  ކުރި  ދިވެހި  ތަނެއްވެސް  ހައްޔަރު 

ޅިގެން އަދިވެސް އެތަނުގެ  ނުރައްކާތެރި ހާދިސާއާއި ގު އެއާޕޯޓުގައި ހިނގި  ހަމައެއާއެކު    ތީއާއި،ފުލުހުންނަށް މިވަގުތު ނޭނގޭ
 ވެސް  ތަންމެ ކުޑަ ކަމަކީ ފަދަ ކިމިއައިސްފައި ނުވާތީއާއި،    ކުރުމަށް އިތުރު ބަދަލުތަކެއް ހަރުދަނާ ކަންލާމަތީ ސަ

 



 
 

 

 

 

ބަރޯ އިސާވެފަތުރުވެރިކަމަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކުޑަކުޑަ  މި  އި ޤްތި ފައިވާ  ގައުމަށް  ފުނޑި  ނުކުރެވޭނެސާދު  ބޮޑު  އާދަ  ފަދަ 
 ވާތީ،  ނެ ކަމަކަށް ތިލާން ޖެހޭއްލުމަކާ ކުރިމަގެ

އި ހާދިސާނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި ހިނޓަންވެލާނާ  ތަހްގާދިޔަ  ދެފުށްފެންނަ  މައުލޫމާތު  ޤީ ގެ  މިކަމާބެހޭ  ހިންގުމަށާއި،  ޤެއް 
އިތުރަށް ވަރުގަދަކޮށް   ކަންތައްތައް  ތުންގެ މަޖިލީހަށް ހިއްސާ ކުރުމަށާއި އަދި މިހާރުން މިހާރަށް އެއާޕޯޓުގެ ސަލާމަތީރައްޔި

ވަނަ  170ޤަވައިދުގެ  ސަރުކާރަށް ގޮވާލާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  އަޅަންޖެހޭ އެންމެހާ ފިޔަވަޅުތައް ލަސްނުކޮށް އެޅުމަށް  
 .  މާއްދާގެ ދަށުން މި ކުއްލި މައްސަލަ ހުށައަޅަމެވެ 

 މުޙައްމަދު ސަޢީދު  ޅާ މެމްބަރު:ހުށައަ
 ގެ މެމްބަރު އިރާމާވަށު ދާ   ހުށައަޅާ ޙައިސިއްޔަތު:

          އި:ސޮ
 
 2022  ސެޕްޓެމްބަރު 19ރީޚް:  ތާ 


