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 { ދީދީމުޙައްމަދު ޙުސައިންމެންބަރު ދާއިރާެގ    ފުވައްމުލަކު މެދު؛ ެގ މުޤައްރިރުއިންެނީވ ކޮމިޓީ  އިސަތުަގ}ރިޔާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެންޓަރޕްރައިޒަސްެގ  އީމިއާދެ!  `.   އޯންޑް  ކޮމިޓީެގ  ސްޓޭޓް  ސަބް  ބައްދަލުވުން.   ކޮމިޓީ  ދެވަނަ 

ކުރީ ހަމަ  މިވަނީ  އެޖެންޑާަގިއ  ޓޫރިޒަްމ އަޅުަގނޑުމެން  އިންޓަރްގރޭޓެޑް  މޯލްޑިވްސް  ވާހަކަދެކެވުނު  ދުވަހު ވެސް   

، އެހެންވީމާ  ޮގތުން ޮގތެއް ނިންމުން.ހޭބެދިރާސާކުރި ރިޕޯޓާ  ޅުަގނޑުމެން  ހޭޮގތުން އަ ބެޕަރޭޝަނާޕްމަންޓް ކޯޑިވެލޮ

ނިންމި ޮގތަށް ހުރިހާ ވުޒާރާތަކަކުން  ދުވަހު    އެނޑުމެން  އަޅުގަ ރުަގއި އޭރު  މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިަވނީ ސަރުކާ

ން  ހަރުދަނާކޮށްެގ މިއީ އިތުރަށް ރަނަގޅުކޮށްންޏަކީ ހުރީ މި ކުންފު ސަރުކާރުެގ ވިސްނުންފުޅު މި . ދެންބު ލިބިފަޖަވާ

ޮގތަކުރިއަށްެގން ކުންފުންޏެއްެގ  ސަރުކާރުެގ  ދަންޖެހޭ  ޖަވާބުދީށް  ފިނޭންސް  އިނީ  އިފަމިނިސްޓްރީތަކުން   .

ޕީ.ސީ.ބީމިނިސްޓްރީ އަދި  ޭއެގންނާ  އަދި  ވެސް  ޓޫ  އިތުރުން  ން  އޮފް  ބޭރިޒަމުމިނިސްޓްރީ  އެ  ވެސް  ފުޅުން ން 

މި  ވިދާ އަފުކުންޅުވަނީ  ހަރުދަނި  އިތުރަށް  މިނިސްޓްރީަގޓޫނާކޮށްެގން  ދި  ހިންަގން  އިރިޒަމް  ހުރި    ވެސް 

ހަވާލުކޮއެްއޗެ  ޕްރޮޖެކްޓްސްތަކާ ކުންފު  ށްެގންހި  ފައިދާވެދާނެ  ކުންފުނިން  ފެންނަ  މުސްތަޤުބަލުަގިއ  ޮގތަށް  ންޏެއްެގ 

އެހެން ބެހޭ އަޅުަގނޑުމެންެގ    ވީމާ،ކަމަށް.  ކަމާ  މި  އިހަމަ  މެންބަރުންނަށްޮގތުން   ވާފެނިވަޑައިަގންނަ   ްއޒަތްތެރި 

 . ވަޙީދުهللا ރު ޢަބްދުެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަނިންމުމަށް. ދިއްދޫ ދާއިރާ ޮގތަކަށް މި ރިޕޯޓު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   ވަޙީދުهللا ރު ޢަބްދުމެންބަެގ ދިއްދޫ ދާއިރާ

އަޅުަގނޑުމެންނާ  ހަވާލުޝުކުރިއްޔާ.  ކުރަން  ކޮމިޓީެގ  ސަބް  އެ  މިއައީެވެގ  ފާހަަގކުރެވުނު   މި  ން  ބައްދަލުވުމުަގއި 

ނި ޮގތެއް  ދެންކަންކަމަށް  ލިބިފައި  ންމުން.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޖަވާ  މިހާރު  ބަލާހުރި  އަޅުަގނޑަށް    އިފަބުތަކަށް 

ށަހެޅިފައި މިހާރު ހު  ދެން  . ނިންމާލަން  ން ޮގތެއް ނިންމަން. މީތި މި ރިޕޯޓުމިހާރު އަޅުަގނޑުމެންެގ ކޮމިޓީ  ފެންނަނީ

 .  ނޭައޅުަގނޑަށް ފެ ކަމަށް ރަނަގޅު ތް ރިޕޯޓުއޮ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު

 ަގނޑު އެ ހުށަހެޅުމަށް ތާީއދުކުރަން. އަޅު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ފާހަ  ،އެހެންވީމާ މިހާރު  ރިޕޯޓުަގިއ  ިމ  މައަޅުަގނޑު  އަޅާފަިއާވ    އްސަލަތަކާ ަގކުރެވިފައިާވ  މައްސަލަތަކަށް  އެ  އަދި 

ެގ ހިންާގ  .ސީޑީއެމް.ައއި.ޓީ.  .މިހިރަ މާއްދާތައް  ޭއެގ ދަށުގައި  4.1މިހާރު.    ނަންލާއިކިޔަަގނޑު މި  އަޅު   އްވަޅުތަ ފިޔަ
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މެނޭޖު  ަގާވއިދާ ކުރީެގ  ކުންފުނީެގ  އެ  ކަންކަން  ޚިލާފަށް  މިހާނިންމާފައިމަންޓުން  އެޮގތުން  ކަމާއި  ތަނަށް ވާ 

ަމއްސަލަތަކުެގފާހަަގކުރެވިފަ  ތިރީ ފްސީލުތަ  އިވާ  ސިޔާސީ  -1  ނީ.ިމވަ   ގައި  ޚަރަދުކޮށްެގން  ފައިސާ    ކުންފުނީެގ 

. ކުރުމަށްޙުޤީޤުކޮރަޕްޝަން ކޮިމޝަނަށް ތަ-ންޓިދާފަިއވާ ކަމަށާއި މި މައްސަލަ މިހާރު ވަނީ އެޕާޓީއެްއެގ އޮފީސް ހަ

ކޮށް ފަިއސާ އިމުއް ގާ ވުމެއެއްބަސް  ކުންފުންޏާއެކު  ދޫ ޓުއަރިސްޓު ވިލެޖު މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށް ޗައިނާކާށިކ.   -2

ފައިސާ  ޚަ ދައުލަތުެގ  އުސޫލުތަކާރަދުކޮށްފައިވަނީ  އެކަށައެޅިފަިއވާ  މައްސަ  ޚަރަދުކުރުމަށް  މި  ކަމަށާއި  ލަ  ޚިލާފަށް 

އެންޓި  މިހާރު ކޯޕަރޭކޮރަޕްޝަ-ދަނީ  ތަޙުޤީޤުކުރަމުން.  ކޮމިޝަނުން  ރެސްޕޮ  ޓްން  ނަމުަގއި  ންސިސޯޝަލް  ބިލިޓީެގ 

ޓޫމި އޮފް  ފަރާތް  ރިޒަުމެގނިސްޓްރީ  އެކިެއކި  ހޯދަފަރާތުން  ފައިސާ  އެއެ  އިތަކަށް  ކުންފުނީެގ  ފައިސާ  ކައުންޓަށް  

މިނިސްޓްރީޖަމާ އެ  އަންާގފައިވާ  ކުރައްާވ،  ކަން  ޚަރަދުކޮށްފައިންކަެއކިެއކި  އެމަށް  ކަމަށާއި   ސާފައި  ވާ 

  ތަކަށް ކްޓުއެކިއެކި ޕްރޮޖެއިރާެގ  ރިކަުމެގ ދާރުވެވާލެިވފައިވާ ފަތުން އެކުލަރިޒަމުއޮފް ޓޫ  ނީ މިނިސްޓްރީވަރަދުކޮށްފައިޚަ

 4ެގ ދަށުން ކަމަށް. ދެން،  ބެހޭ އުސޫލު  މަލުކުރުމާޢަ  ދު ރުން ލިބޭ ފައިސާއާމެޮގތުަގިއކަން ސަރުކާ  ސީ.އެސް.އާރުެގ

އަހަރުެގ    2018ވަނައަށް   ފަޔަ  އުއަ ވަނަ  ކޯލްޑް  ފާހަަގކުރުމަށް  ކުއަހަރު  އެ  ަގތުމަށް  ސިސްޓަމެްއ   ންފުނިން ރ 

މަސައްރަދުކުރައްޚަ އެއްވެސް  ހޯދުމަށް  އަނބުރާ  ކުންފުންޏަށް  އެ  ެމޝިން  އެ  އަދި  ނެތުމަށާިއ  ތެއްކަވާ  ކޮށްފައި 

ކުންފުނީެގ ބެލުމުެގ    އިަވނީ އެ މެޝިން އަނބުރާ ހޯްއދަވަމިހާރު  މަންޓުންމެނޭޖު  އުކުންފުނީެގ އަ  ،ވެސްއެހެންނަމަ

ެގނެ އިލ.  -5  ސްފަިއވާކަން.ދަށަށް  ކުރެހުންތަމާރާތްބަރެސްދޫެގ  މަ ތަކުެގ  ބަރެސްދޫެގ  ތައްޔާރުކުރުމާއި  ިއ  އް 

ފަޢަ  ޓްރެކްޓަރުކޮން ލަފާްއޔަނުކުރުުމަގިއ  ޑިދިނުމަށް ންނީ  ޓެކްޓޯން  ކަނޑައަޅާފަިއވާ   ކުންފުންޏާ  އިންޒަ  

ނުނި މަސަްއކަތްތައް  ފާހަަގކުރެވޭތީސައްކަތުމަ  އިންމަހަވާލުކުރެވިފައިވާ  ނަާގފައިވާކަން  ފައިސާ  ން ރާތުފަ  އެ  ،ެގ 

މަސައްކަތަކީނިންމާ އެބައިތޯކޮ   ފައިވާ  ބެލުމަށްފަހު  މިހާތަ    ފުރުޞަތުަގއި  ދެވުނު  ޖަވާފަރާތަށް  އި ވެފަރީބުދާނަށް 

މި   ނިންމާފައިވޭ.  -އެންޓި  މައްސަލަނުވާތީެވ،  ކުންފުނިން  ފޮނުވުމަށް  ކޮމިޝަނަށް  އިތުރަށް   ދެންކޮރަޕްޝަން 

ެގންޮގޢުމަޝްރޫދޫ  ރެސްބަލ.ަމއްސަލަތަކަކީ    ފާހަަގކުރެވިފައިވާ ކުރިއަށް  ފުރަތަމަ  އެންމެ  މޯލްޑިްވސް    ސްފަިއވަނީ 

ތްތަކުން ފައިސާ ނަާގފަިއވާ  ލާނުކޮށް ބައެއް ފަރާޢު އިޢުެގ މަޝްރޫ ފަރާތުން ކަމަށާއި އެ ފަރާތު  ޕީ.އާރު.ސީެގމް.އެމް.އެ

ެއމް.އައި.ޓީ.  އެއަށްފަހު  އަދި  އުފެއްކަމަށާއި  ބަރެސްދޫ  ޑީ.ސީ  ުގޅިެގން  އެމް.އައި.ޓީ. ޢުމަޝްރޫ ދުމާ  ޑީ.ސީއަށް   

އި  އާ   ރު.ސީއެމް.އެމް.ޕީ.އާ  . ބައެއް ފަރާތްތަކުން ފައިސާ ނަާގފައިވާ ކަމަށް  ން ވެސްސީ.ޓީ.ޑީ. މް.ައއިއެ  އިބަދަލުކުރައްވަ 

  އްމެތެްއެގ ެއއްބަސްވުވަބާއިން ެއއްވެސް ފަރާތްތަކަށް ެއއްެވސް އެ  ނަމަވެސްވީ  ން ފައިސާ ނަާގފައި.ސީ.ޑީއެމް.ައއި.ޓީ

އެ ފަރާތުން ދެއްކި ފައިސާވަނީ  ރާތްތަކުެގ އެދުުމެގ މަތިން  ތެރެއިން ބައެއް ފަ  އަދި މީެގ  ށާއިވާ ކަމަކޮށްފައިނު ސޮއި

ރައް ކަމަށް.  އަނބުރާ  އިމާރާތްކުރުމަށްލ.ދުކުރެވިފައިވާ  ކޮންޓްރެކްޓަރު    ބަރެސްދޫ  މައި  އްޔަނުކުރުން،  ޢަޓަކައި 

  ްއެގ ޮގތުަގއި ދިވެހި ކޮންޓްރެކްޓަރެމައި  މިޮގތުން    އި ކަމަށާއިަގ  2017ލް  ޕްރީފަިއވަނީ އެސޮިއކޮށްއެއްބަސްވުމުަގއި  

ކަމަށްވާ ކުންފުނި    ކުންފުންޏެއް  ކޮންސްޓްރަކްޝަނަށް  އިއްޔަނުކޮޢަޖަުއޒާ  ާއންމުކޮށް  ލާނުކޮށްެގން  ޢުށްފަިއވަނީ 
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މިފަދަ ބޮޑު    ްއ ނެތް ކަމާއިނެ ލިޔުމެ  ޮގތް އެނޭގސް ހުށަހަޅާފައިވާ ބީލަންތައް ދިރާސާކުރެިވފައިވާކަމުަގިއ ވީނަމަވެ 

ކޮންޓް ޢެމަޝްރޫ މައި  ހިސާބަޢަރެކްޓަރު  އްެގ  ނެތްކަން. އްޔަންކުރަންޖެހޭ  ތަރުތީބުކުރެވިފައި  ކަންކަން    ށް 

ލ. ބެހެއްޓިބައެމް.ައއި.ޓީ.ޑީ.ސީެގ  ފަރާތްތަކުން  އެކި  ޮގތުަގއި  ޑިޕޮސިޓުެގ  ޕްރޮޖެކްޓަށް  އެ  ފައި  ރެސްދޫ  ސާއިން 

-ހާރު އެންޓިމި  ވިފަިއވާ މައްސަލަޚިލާފަށް ޚަރަދުކޮށްފަިއވާ ކަމަށް ފާހަަގކުރެ    އުސޫލާންކުތަފަރާތްފުނީެގ ިއސްކުން

ން  ލުތަކުެގ ތެރެއިޕްރޮސެސްަގއި އޭރު ކަނޑަައޅާފަިއވާ އުސޫ  ބިޑިންގ   .ދޭޤީޤުކުރަމުންން ތަޙު ން ކޮމިޝަނުޕްޝަކޮރަ

ހުމައް މިހާސަލަެއއް  ނުވުންރިކަން  ފާހަަގކުރެވިފައި  ކޮންސްޓަރް  އީއެ  . ތަނަށް  ބިޑިންގ ކް ޖައުސާ  އެތީަގއި    ޝަންެގ 

ކަމަ ހުރި  މަްއސަލައެއް  ެއްއވެސް  އަނެއްހެންޕްރޮސެސްަގއި  ނެތް.  ކަށް  ޓޫރިސްޓު ށިކާކ.  ފާހަަގކުރެވިފާ  ވިލެޖް    ދޫ 

ެގން  ަގއި ނަ   ންސްއިން އެއް މިލިއަން ޑޮލަރުެގ ލޯނެއްމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭ  ލާނުކޮށްޢު އި އްލި ޮގތަކަށް ކުޢުޝްރޫމަ

އި އެ  ފައިވާ ޮގތުެގ ތަފްސީލުތައް ެއނެގން ނެތް ކަމާނާ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކުރެވި ކަތް ޗައިެގ މަސައްޢުއެ މަޝްރޫ

މިހާރު އެންޓިމައްސަ ތަންކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނު-ލަ  ޕްރޮޖެކްޓަށް  އެމް.އައި.ޓީ.ޑީ.ސީޙުޤީޤުކުރަމުންދާކަން.    ކާށިދޫ  ން 

ނޑަެއޅިފަިއވާ ބިން އެ ކުންފުންޏަށް ކާށިދޫ ޕްރޮޖެކްޓު ހިންުގމަށް ކަ.ފަިއވާއިރު ކވިއެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ޚަރަދުކުރެ

އަޅުަގނޑުމެން އެދުނު ސިޓީތަކުެގ ޖަވާބާ،    ީމެގ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ދެން މި ސަރުކާރުެގ އޭރު ލިބިފައިނުވާކަން. ދެން

ސިޔާޖަވާ ސަރުކާރުެގ  އެމް.ައއި.ޑީ.ސީއާމެދު  ތިރީަގއި.  މިހިރީ  އަދި ސަބުތައް  ތަސައްވުތާއި  ،  އެޮގތުން   ރުތައް. 

އެމް.އައި.ޓީ.  ، އުވާލުމަށް  .ސީައއި.ޓީ.ޑީއެމް. ނިންމާލާމި  އުވާލުމަށް  ކުންޑީ.ސީައކީ  ކަމަށާއި  ފައިވާ  ނޫން  ފުންޏެއް 

ހިންުގން ހަރުދަނާކޮށް ފިޔަނަމަވެސް ކުންފުނި  އަޅަންޖެވަޅުތަ،  ޕީ.ސީ.ބީހޭކެއް  މަ ކަމަށް  ތު ލޫމާޢުން ކޮމިޓީއަށްވަނީ 

އެމް.އައި.ޓީލިބިފަ ކުންފުން.ޑީ.  އުފައްދާފައިވާ  ސަރުކާރު  ކުރީ  މިހާރު   ސަރުކާރުން  ވީނަަމެވސް  ށްޏަކަ.ސީއަކީ 

ސި ޕްރޮޖެކް  ތަކީޔާސަެގންުގޅުްއވާ  ކަނޑަައޅާ  ސަރުކާރުން  ހިންުގމަށްޓުމި  ކުން  ތައް  އެ  އިތުރަށް  ޓަކައި  ފުނި 

ފުޅާކުރުން ޓޫ  ހަރުދަނާކޮށް  މިނިސްރިޒަމްކަަމށް  މަޢުލޫން  ޓްރީ  ލމާތުވަނީ  އިންޓަރބަރެސްދޫ.ދީފަ.  ޑް ްގރޭޓެ ފަދަ 

ފަތުރުވެރިކަމަށް ހުޅުާވލުމަށް ކަނޑައެޅޭ ރަށްތަކުެގ    ށްތަކުެގ ތެރެއިން ބިމުެގ ބައެއްރަބޮޑު ފަޅު  ބިން  ތަކާއިޓުޖެކްޕްރޮ

ނުވަތައިންޓަރްގރޭޓެ  މޮޑެލް  ހުރި  ޑް  ސިފަތައް  ުގދުރަތީ  ރިސޯ  ރަށުެގ  ޮގތުގަ ޮގތުން  ތަރައްޤީކުރުމަށް  ޓުެގ  އި 

އެމްއެކަށީެގން ރަށްތައް  މި    .އައި.ޓީ.ޑީ.ސީނުވާ  ވެސް  ތަރައްޤީކުރުމަކީ  ކޮންސެޕްޓަށް  ިއންޓަރްގރޭޓެޑް  މެދުވެރިކޮށް 

ޕޮލި ކަސަރުކާރުެގ  ޓޫސީއެްއ  މަޢުލޫމާތުދީފަ.މަށް  ވަނީ  އިންޓަރްގރޭޓެ   ރިޒަމުން  މެދުވެރިކޮށް  ޑް  އެމް.އައި.ޓީ.ޑީ.ސީ 

ބިންސެކޮން ތަރަ  ތައްޕްޓަށް  ކުންފުންޏަށް  ވިޔަފާރިތައްއެ  ކުދި  އެޤީކޮށް،  ެގސްޓު  ކަށް  ހިންުގމަށް ތަންތަން  ހައުސް 

ސި  މި  ވީހިނދުހުޅުވާލުމަކީ  ކަމަށް  ވިސްނުން  އެއް  ހިންުގމަކީ  ސީއި.ޓީ.ޑީ.އެމް.އަ  ،ޔާސަތުެގ  ހައުސް  ެގސްޓު  ން 

 ރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ފަހަ ދެން ށްފަ. ފާހަަގކޮވެސް ވަނީ ޮގތެއް ނޫން ކަމަށް ފެންނަމިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމަށް 

ދެއްވިއިރު.    ެގސްޓު ހައުސްތައް ކޮމިޓީަގއި މަޢުލޫމާތު.  ވެސްވަނީ ެއ ބޭފުޅުން ނުހިންގަވާނެ ކަމަށްބޭފުޅުން ވިދާޅު   އެ

ޓޫރިޒައެހެންވީމާ އަނެއްހެން  ވިސް  ެގމް،  ދިމާވޭއެ  އެބަ  ެވސް  އެމް.ައއި.ޓީ.ޑީމި  ނުންފުޅާ  މިހާރު  ށް  .ސީއަ. 
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ޕްރޮޖެކްޓުށްފަހަވާލުކޮ ދެންތަކުެގ އިިއވާ  ކުންފުންޏާ ހަވާ  ތުރުން  ފަތުރުވެރިކަލުކުރެވޭނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްއެ  ން  ޔާ 

މިނިސްޓްރީ ތެރެއިން  ކަންކަުމެގ  ޕްރޮޖެކްކަނޑައަޅުްއވާ  ހަވާލުކުރެވޭ  ކުންފުންޏާ  އެ  އަދިތަޓު ން  ކަމަށާއި  ށު  ރަ  އް 

ތަރައްޤީކުރުފަތުރުވެރިކަން ސިޔާސަ  ސަރުކާރުެގ  މި  މުހިމަކީ  ހިމެނޭ  ތެރޭަގއި  ކަމަންތުެގ  އަސާސެއް    ރު ށްވާއިމު 

ރައްޔިތު ެގސްޓުއާންމު  ހިންގޭ   ންނަށް  ވިޔަފާރި  މަުގހައުސް  މުހި ނެ  ކަންފަހިކޮށްދިނުމަކީ  ކަމެއް  އެ މު  މަށް 

އެމް.އަ ޓްރީމިނިސް ކަމަށް.  ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ  ހައި.ޓީ.ން  ހިްއސާދާރެްއެގ  ކުންފުންޏާމެދު ޑީ.ސީެގ  އެ  އިސިއްޔަތުން 

ފިނޭންސު އޮފް  ތަމިނިސްޓްރީ  މެދުވެރިސައްވުެގ  ކުންފުނި  އެ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ރަކީ  ކަންއެކިކޮށް    ކޮޅުތަކުަގއި ެއކި 

ފަތުރުވެރިކަ ޓޫންލާމެހިފައިވާ  އިންޓަރްގރޭޓެޑް  ނުވަތަ  އެ  ތަރައްޤީކޮށް  ެގސްޓުތަންތަނު  ރިޒަމް  ހައިސް    ަގއި 

ދުފަންތީެގ ިގނަ  ވެހިރާއްޖޭެގ ކުދި އަދި މެމުެގ ފުރުޞަތު ދިކުރުުގޅޭ އެހެނިހެން ވިޔަފާރި   މާވެރިކަހިންުގމާއި ފަތުރު

ން މަޢުލޫމާތު.  ދެއްވާ. ލިބިދިނުމަށް ކަމަށް ެއ މިނިސްޓްރީ  ން މަޢުލޫމާތުރީމިނިސްޓްށް އެ  ނުމަތަކަކަށް ލިބިދިވިޔަފާރި

އޮފްމިނިސްޓް ދައުފިނޭންސް  ރީ  ދިވެހި  ވިސްނުމަކީ  ކުންފުންޏަކަށް  ެގ  ހޯދައިދޭ  ފައިދާެއްއ  އެކަށީެގންވާ  ލަތަށް 

އެޮގ ބަދަލުކޮށް  ކުއެމް.ައއި.ޓީ.ޑީ.ސީ  އެ  މަތިން  ހިފުނި ންތުެގ  އަދި    ދިއުމަށާއި  ހިންަގމުން  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ންުގމަށް 

ސިފަތުރުވެރި ހިންޢަނާކަމުެގ  ފުޅާކޮށް  އެންމެ  ހައުތުަގިއ  ެގސްޓު  އަދި  ރިސޯޓު  ދާއިރާއަކީ  ދެ  ވިޔަފާރި  ާގ  ސް 

ސިނާވީއިކަމަށް ފަތުރުވެރިކަުމެގ  އިތުރަޢަރު،  ކުރުމަށްތް  ޑަިއވާސިފައި  ޓޫ  ށް  ން  މުރިޒަިއންޓަރްގރޭޓެޑް 

އެމް.އައި.މަ ކަމަށް.  މަސައްުގފަހިކޮށްދޭނެ  އަވަސްކުރުމަށްޓީ.ޑީ.ސީެގ  ކު   ކަތް  އެ  ބެލުންފުޓަކައި  ދަށުަގިއ  މުެގ  ނީެގ 

ޕްރޮޕަޓީ މިވަުގތު   ކަމަށްވާއޮތް  ލ.އެއް  މަޝްރޫ  އެކުލަވާލެވިފަ ޢުބަރެސްދޫ  ކުރިއަށްެގންދަން  އަދި   އިވާ  ޕްލޭނާއި 

ފައިޢަމަޝްރޫ ތަނޭންސް  ށް  ޮގތުެގ  ކުންހޯދާނެ  އެ  ހިއްސާކުރުމަށް  ކަމަށް. ޏަށް  ފުންފްސީލު  އަންާގފަިއވާ 

ދިމާވެފައިވާވަ މި  ސީއަށްއެމް.ައއި.ޓީ.ޑީ.  ޮގންޖެހުންތައް  ުގތު  ާގނޫނީ  އަދި  މާލީ  މަސައްކަތްއްލުކުރުޙަ  ކުރަމުން މަށް 

ޮގންޖެހުންތައް،   މި  އަދި  ކަމަށާއި  ދިއުމުެގންދާ  ތަރައްޤީކުރެިވެގން  ޕްރޮޕަޓީތައް  ންފުންޏަށް ކު  ންޙައްލުކުރެިވ 

މެދުވެރިކޮށް    އެމް.އައި.ޓީ.ޑީ.ސީ.  ނަވާ ކަމަށްން ދެކިވަޑަިއަގންށް މިނިސްޓްރީރަނަގޅު އާމްދަނީެއއް ލިބިެގންދާނެ ކަމަ

ެގން  ކޮށް ބެހޭ މުއައްސަސާތައް މެދުވެރި  އްކަތް ކަމާރުކާރުަގއި ހިންާގފަިއވާ ކަންތައްތައް ބެލުމުެގ މަސަވޭތުވެދިޔަ ސަ

ން ކަމަށާއި އަދި  މަންޓުން ދަނީ ކުރަމުޖުމެނޭ  އުދަނީ ކުރަމުން. އަ  މަންޓުންމެނޭޖު  އުކުންފުނީެގ އަ   އެމެދުވެރިެވެގން

ވި މެންބަރުންނާ އަދި ކުންފުނީެގ   މިހާރު ތިއްބެެގ ބޯޑުަގއިކުންފުނީ  އެ  މަށްނާކުރު ހަރުދަ.ޑީ.ސީ ހިންުގން.ައއި.ޓީއެމް

މެދުވެމެނޭޖު އެ މަންޓު  ބަފި  ދާނެޅިރިކޮށް  ދަނީ  ކުންޔަވަޅުތައް  އިތުރުން  މީެގ  ކަމަށް.  ހިންުގން  ލަމުން  ފުނި 

ެގން ުގޅި  ން ފަށާ އެ ކޯޑާކޯޑު ތަންފީޒުކުރަ   އެ  އިކުލަވާލަޑެއް އެންސް ކޯަގވަރނަ  ކައި ކޯޕަރޭޓްޓަ  ހަރުދަނާކުރުމަށް

ކޮޑީއެމް.ައއި.ޓީ. އިންޓަރނަލް  އަޅަން.ސީެގ  ކުރުމަށް  ހަރުދަނާ  ފިޔަވަޓްރޯލް  މަސައްކަތް  ންޖެހޭ  ެއޅުމުެގ  ޅުތައް 

އޮފް   ކުރިފިނޭންސްމިނިސްޓްރީ  ައދިއަށްެގންދާއިން  ކަމަށް.  ޮގތަކަށް    ފައިދާވަނިވި  ޓަކަިއ    ހިންުގމަށް  ކުންފުނި 

ބޭފޯރޕަ ޓާެގޓް  ޓާެގސްޑް  މަންސް  ކަނޑައަޅާ  ކުންފުނި  ޓްތަކެއް  ކަންކަން  ށްކޮމެދުވެރިޙާސިލުކުރުމަށް  ކުރެވިދާނެ   ،
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، ަގއި މިހިރީނުން. އެހެންވީމާ  4.1.3  އިން ަވނީ މަޢުލޫމާތު ދީފަ.ބަލަމުންދާ ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް

އަށް. ދެން  ދަނީ ކޮމިޓީ  މިއީ މި  ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު()؟ ދޯ   އެ އިންނަނީލަެއއް ނެތް ކަމަށްސަހެން މައްއަނެއްއޭތީަގއި  

 ކުރާނެތާ މައި ކޮމިޓީަގއި.   ކޮމިޓީަގއި އަނެކަތި

 

 މޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީ

ޅުިވ އެހެން މީހުންެގ  މަޢުލޫމާތު ދެމުން ވެސް ވިދާ  އެ ދުވަހު  ބޭފުޅުން  ވަނީ އެމުންޅުަގނޑުމެން އެްއކަލަ މުހިއެ އަ

 .. ކޭ ެއއީޙައްޤުތަ

 

 ކެވުން: ދު ވާހަކަދެއްމް ރަޝީރާހީެގ މެންބަރު އިބްމާފަންނު މެދު ދާއިރާ

މީތި ިމ  ވެެގން އުޅޭ ޮގތަކީ،  މިހާރު. މިހާރު މީތި  އިކޮށްފަޢުންޖެހޭނީ ދިފާބުނަ  ޤޭެގ ޙައްމީހުން  އެހެން  .ނޫނޭ. ނޫނޭ

  މި   އިއުޅެނީ، ީމަގ  މިވެސް    ހާރުތްކުރަން ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލަން. މީތި މިސައްކައަޅުަގނޑުމެން މަ  ޮގތަކީ  ހިނާގ

ދެވަނައަށް. ިމ    ންފުންޏެއްވެސް ކު   އަނެއްކާ  ްއ ލައިެގން އުޅެނީ އަހަރުމެންެގ ތެރޭަގއި ކޮންމެވެސް މީހެްއެގ ބޭބެއެ

ޓޫރިޒަމާ ނުުގޅިެއއް.    ނެޓަރްގރޭޓެއް ނުކުރެވޭވިސްނުެމއް ެވސް ނެތް. އިން  ަގއިނޑުމެންެގ މެނިފެސްޓޯކުރަން އަޅުަގ

 ރިޒަމާ، ޓޫރިޒަމާ. ޓޫނީއެއް ނޫން.   ކުރަޓަރްގރޭޓްއިންްއވެސް އެްއޗެއް  އެހެން އެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 . އްޒަތްތެރި މެންބަރުއިރާެގ އި ދިއްދޫ ދާއާދެ! 

 

 ދު ވާހަކަދެއްކެވުން: ވަޙީهللا ދުޢަބް މެންބަރުއިރާެގ ދިއްދޫ ދާ

އި ކޮމިޓީއަށް ތަކުެގ ނަންތައް ހިމަނާފައި މަދިން ފަރާތް  އެ ފައިސާ   ަގއިސީ.އެސް.އާރުެގ ޮގތު  ފެންނަނީ  އަޅުަގނޑަށް

 ފޮނުވަން. ންނިންމަ ދު ޮގތެއްމި ކުންފުންޏާމެ

 

 ހިމް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: ެގ މެންބަރު އިބްރާނު މެދު ދާއިރާމާފަން

 ހަކަ ދަންނަވަން. ރާ ވާއީދުކު ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ތާ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅި

 

 ދު ވާހަކަދެއްކެވުން: ވަޙީهللا ދުޢަބް މެންބަރުއިރާެގ އްދޫ ދާދި
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ދެއްކި ވާހަކަިއަގއި  އައިސް    ންފުނިން އެ ދުވަހު ސަބް ކޮމިޓީަގއި ކުރަން ނިންމި މަސަްއކަތަކީ އެ ކުއަޅުަގނޑުމެން

މަޢުލޫމާތު    އެރު  ހާމި  ރި ޮގތެއް. ދެންމަލުކުޢަ  އަށްތް ހިސާބާ އެތައް މިހާރު ޮގސް އޮމައްސަލަ  ހުރި  ވިފައިަގކުރެފާހަ

ޖަވާސާ ސިޓީތަކުެގ  ފޮނުވި  އެފުކުރަންެވެގން  ލިބިފައި  މައްސަ  ބަހުރި.ބު  ކުރިއަށްދާ  އެ  މިހާރު    .މާމެދުގައިކަލަތައް 

.  ލިބިފަ  އިގަ ވެސް އެބަހުރި މީ  ކުެގ ވިސްނުންކައި މިނިސްޓްރީތަޓަ  އެ ކުންފުނީެގ ހިންުގން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް  ދެން

އަވީމާހެންއެ މިހާރު  ޮގ،  މިއަށް  މި ޅުަގނޑުމެން  ކަންނޭނެގ  ނިންމަން  މައްސަލަ   ދެން  ޖެހެނީ.  ތެއް  އެ 

މަްއސަލައިެގ ޑީޓެއިލަށް ދެވޭނީ   އެ  ދެން  ރި.ބަހުލައެއް ީމެގ ތެރޭަގއި އެވި ހުރިހާ މައްސަފާހަަގނޑުމެންނަށް  އަޅުަގ

އޭަގއި ކުރެވޭނެ ކަެމްއ    ދެން  ނަކަށެއްންމެ، އަޅުަގނޑުދަނީ. އެހެންވީމާ  ބަލަމުން އެ  މައްސަލަތައް  އެ.އަށް  .ސީ.ސީއޭ

ލައެއް  އެ މައްސަ  ޅުަގނޑުމެންނަށްމަްއސަލައެއް ނުބަލާނަމަ އަ  މިހާރު އެއްވެސްަގނޑަކަށް ނުފެނޭ.  އޮތް ކަމެއް އަޅު 

  އި ކޮށްފަމަދު  އިމީަގ  ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ހިމަނާފަ. ހަމައެކަނި ރަށްތައް  އެބަހުރި ވަކިަވކިން ހިންާގފައި  އިަގމީ  މިހާރު

ފަންޑިންގ   މި އޮފް  ސޯސް  އެއޮތީ.  ދެންހެންވީމާ .  އައިމަ  ފަންޑެއް  ދެން  ،  ފުރިހަމަީވ.  ކޮމިޓީަގިއ    އެބައި  މައި 

ނިންަގނ އަޅު ކުންފުނިންޑުމެންނަށް  މި  ކަންމިދާނެ  މި  މިހާރު  ކުންފުންޏާމެދު    ނުބަލާތީވެ  ކޮން  ޢަކަން  މަލުކުރާނީ 

 ދެން   .ަގއިޕެންޑިންގ   ންނާނެއިންނޫނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މީތި ވެސް  ހެ. އެން ނިންމާލީމައުސޫލަކުންތޯ މައި ކޮމިޓީ

ވަނީ. އެހެން  ރު އަހަރެއްމިހާކުންފުނި  އެ  އެބަޖެހޭ. އަނެއްކާ  ން  އް ހަލުއި ވެސް ވާޅެތައް ތަންކޮ ކޮމިޓީެގ މަސަްއކަތް

އެހެންވީމާ  .ންތޯނޫ  ،ބާއްވާނީތޯ ކަމަކީ.  ކުރާނެ  އަޅުަގނޑުމެން  ތަކޮބައިތޯ  އްކަތް  މަސަ  އަވަސްކޮށް  ންކޮޅެއް ، 

ހީވަނީ  ެގންދެިވއްޖެއް އަޅުަގނޑަށް  އޭޔާ  ޖަވާބުދީއި.ސީ.ސީދެން،  އެޮގތަށް  މިައޅުަގނޑަށް  މުފިއްޔާން  ހީވަނީ  ރު ހާ 

ފާހަަގކުރެ ބޭފުޅުން  ެއ  ފާހަަގކުރި އަދި  ތަޙުމައްސަލަ  ރިހާހު  ްއވިއަޅުަގނޑު  ހުރީ  ެއ  ަގިއ  ލާޙަމަރު  ޤީޤީއެްއ ެވސް 

ކުރިއަށް ޭއަގއި އެ.  މިހާރު  ބެލު  އީ  މައްސަލަ  އެ  ބޭނުންވަނީ  ކަމެްއ    .އެހެންނުންވާނީ  ން.އަޅުަގނޑުމެން  އެްއވެސް 

މީހުން ބަލާ.   އެބަ އެ  ނެ ކަމަށް ިއނީ. މިހާރު އެ މައްސަލަ ވެސްޭއަގއި ފޮނުވާ  ކަމެއްއެންމެ    ން.ށްފައި ނޫދޫކޮ

ކޮންމެމި އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ހިސާބަކުންހާރު  ފޮނުވިތޯ  ވެސް  އެ  ނޫނި  އޭތި  ސާފުކުރެވިދާނެ.  ޢައްޔާ  ޮގތް  މަލުކުރާ 

 ފައިވާބުތަްއ ހިމެނިހާ ކަމެއް މައި ޖައެބަހުރި ހަމަ އެ ހުރި  ގައިމި ރިޕޯޓުހަމަ    ޅުަގނޑަށް ފެންނަނީއަ  ،މާންވީއެހެ

 ންނިންމު  ން ޮގތެއްންނަ ކޮމިޓީޖަހާއިރު އޮ  2މިއަދު    ، ންއަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީ  ނާފައިރަށްތައް ހިމައެ  ހަމައެކަނި  

 . މަށްކަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޙަމީދު

މުޤައްއެހެންވީމާ ހުށަހެ،  އެ  ެވސް  އަޅުަގނޑު  ހުށަހެޅުރިރު  އޮތް  ބޮޅިފައި  އި މަށް  އެކީަގިއ    ޞްލާޙާންޑާެގ 

 ޑު ތާއީދުކުރަން.  މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނ ؟ކީކޭތޯފާސްކުރުމަށް. 

 



7 

 

  ތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަ

މިވީ އިތުރަށް އަޅުަގނޑުމެން   ދޭހަ  މިހާރު  ށްއިތުރަށް މިހާރު އަޅުަގނޑަ  މަޕޯޓް އެހެންވީ، ައޅުަގނޑުމެން ރިއެހެންވީމާ

 ެއ ލިސްޓުތައް  ތަކާއި ިއ ހުރި ރަށްތައް ިމ ރިސޯޓުފައިސާ ދެވިފަ އިތުރުކޮށްފައި ތައްދީފަިއ ހުރި ރަށް.އާރަށް ސްސީ.އެ

  ، އެހެންވީމާ  .ން ޮގތެއް ނިންމީމަޮގތަށް މައި ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާލަން. މައި ކޮމިޓީއިން  ޓުއިތުރަށް ެއޑްކޮށްފަިއ މި ރިޕޯ 

 ކޮމިޓީއަށް ޕާސްކޮށްލާނަން. އަޅުަގނޑުެމންނަށް ފެނުނު ކަންތައްތައް މުން މައިއް ނިންއަޅުަގނޑުމެން މި ރިޕޯޓަށް ޮގތެ

ދެމިހިރިއްޔޭ އެހެންވީ.  އެޮގތުމާން  ކޮމިޓީމަ  ން،  ރިޕޯޓާއި  މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ނިންމާލަދެއްވާން  ޮގތެއް  ށޭ. މެދު 

ދޭ އެހެންވީމާ ނިންމުމާ  ެއޮގތަށް  ައޅުަގނޑު  އިތެ،  ބޭފުޅަކު  ެއްއވެސް  ،  އެހެންވީމާ؟ އެބައިންތޯްއ  ޟެ ރާތިޢުރޭަގއި 

 ކުރިއްޔާ. ޝު ންމީ.މި ނިނު ކަމަށް  ން ނިމުޤުއަޅުަގނޑުމެން އެންމެން އިއްތިފާ

_____________________ 

 

 




