
 

 

 

 

 ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލިސް 

 
 

ލީހުގެ ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔ  ރައްޔިތުންގެ މަޖި   
 

 ބައްދަލުވުން   ވަނަ   6  ގެ 2ސަބް ކޮމިޓީ    ގެ ކޮމިޓީ  ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް   

 

0220 ޖޫން 14  

 

 

 

   (4ޓީުކރ  ޮކޓަރި ޮކމެއިމ ރ ތް )  އ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ން:ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނު ތަ 

 

00:41 :ށުނު ގަޑިފެ  

 

 ލިސް މަޖި  ގެތުންރައްޔިަވނަ  19



 2020ޖޫން  14               ވަނަ ބައްދަލުވުން 6 ސަބް ކޮމިޓީގެ  ކޮމިޓީގެ   ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރްޕރައިޒަސް

 

 

1 

 

 { ޙުސައިން މުޙައްމަދުދީދީމެްނބަރު  ދާއިރާެގ ފުަވއްމުލަކު މެދު ؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

އޯން ކޮމިޓީެގ  ޒައެންޓަރޕްރައި   ޑްސްޓޭޓު  ސަބް  އެއަރޕޯޓު    6ސް  އިންޓަރނޭޝަނަލް  އަްއޑޫ  ބައްދަލުވުން.  ަވނަ 

. ދެން ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި  އިއޮތީ އެޖެންޑާަގ  ޮގތެއް ކަނޑަެއޅުމަށް މި ރިޕޯޓު ފާސްކުރުން މިއަދު މި  އި މައްސަލަިއަގ

ވެސް   އެހެންވީމާ  އިފައިލްކޮޅުަގމެންބަރުންެގ  )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ރިޕޯޓު.  މި  މިހާރު  ިމ  އޮންނާނެ  އަޅުަގނޑު   ،

ކޮމިޓީެގ ނިންމުންތައް ވަކިވަކިން ކިޔާލާނަން. އޭރުން އެްއެވސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ެއ ނިންމުން ބަދަލުކުރުމަށް  

މަ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ރިޕޯޓު ފާސްކުރެވިދާނެހެން. ޭގން  ނޫނީ އެއަށް އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް ޮއވެއްޖެއްޔާމު ހުށަހަޅާލީ

އެއަރޕޯޓުެގ   މި  ހާމި    ،ލަތުހާއިންޓަރނޭޝަނަލް  ފިޔަވަޅުތަކާއިމެދު  ހާލަތާއި  ެއޅިދާނެ  އަރައިަގތުމަށް  ލަތުން 

އޯންހަމަޝްވަރާކޮށް   ސްޓޭޓު  ހޯދުމަށް  ކޮމިޓީންޒައެންޓަރޕްރައި  ޑްއްލެއް  ކޮމި  ސް  ސަބް  ކޮމިޓީެގ  އެ  ޓީެގ  ާއއި 

މަސައްކަތުން ވަރަށް ރަނަގޅު ކުރިއެރުންތަކެއް ޭގން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަށް ލިބިފައިވާކަން ސަބް ކޮމިޓީން 

ަގިއ ބޭްއވުނު ސަބް    2020ޖޫން    14ފާހަަގކުރަްއވަިއ އަދި އަންނަނިވި ހުށަހެޅުންތައް ަމއި ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމަށް  

ސަބް   6ެގ  ކޮމިޓީ ބައްދަލުުވމުަގއި  ނިންމެވިެއވެ.    ވަނަ  އެއަރޕޯޓުެގ    -5.1ކޮމިޓީން  އިންޓަރނޭޝަނަލް  ައއްޑޫ 

އެ  ،ޚިދުމަތްތައް ފައިދާއިން  ނެރެވޭ  ތަ  ޚިދުމަތަށް  މިހާރު  އަރައިަގނެ  އްޙަކުންފުނި  ދަތިކަމުން  މާލީ  މަލްކުރަމުންދާ 

އެއަރލައިންސްތަކަށް އިތުރު  ފުޅާކޮށް  ޚިދުމަތްތައް  ެއއަރޕޯޓުެގ  އިންޓަރނޭޝަނަލް  ދިނުމަށް އަްއޑޫ  ފުރުޞަތު   

ދެންނެވުމަ ެގންދިއުަމށް  ކުރިއަށް  ެއއްޮގތަށް  ޕްލޭނާ  އެކުލެވިފަިއވާ  މިހާރު  މަސައްކަތް  ދެވަނަ ށްކުރަންޖެހޭ   .

ޕްލޭންަގއި   ޑިވެލޮޕްމަންޓު  އެކުލަވާފަިއވާ  ތަރައްޤީކުރުމަށް  އެއަރޕޯޓު  އިންޓަރނޭޝަނަލް  ޭގން   2020ޕޮއިންޓަކަށް 

ފެށިެގން   ޖުމްލަ  ވަ  2025އަހަރުން  ނިޔަލަށް  އަހަރުެގ  ބޭނުންވާ  15ނަ  ޑޮލަރު  ކަމަށް   މިލިއަން 

ހިމެނޭ   ޕްލޭންަގއި  ޑިވެލޮޕްމަންޓު  އެކުލަވާފަިއވާ  ތަރައްޤީކުރުމަށް  ެއައރޕޯޓު  އަންދާޒާކުރައްވާފައިވާތީ 

ރެކްޓަރ ފައިނޭންސް  ޕްރޮޖެކްޓްސްތަކަށް ފައިނޭންސް ހޯދުމުެގ މަސައްކަތް އިންޑިާއެގ ެއްގޒިމް ބޭންކުން ނުވަތަ ކޮންޓް

ދެންނެވުމަ އަަވސްކުރުމަށް  މަސައްކަތް  ކުރަންޖެހޭ  ހޯދުމަށް  ދޫަގސް  ށްއުސޫލުން  ައއްޑޫ  ނުކުތާއަކަށް  ތިންވަނަ   .

ހޮޓަލެްއ   ަގމުަގއި  ައވަސްކޮށް  މަސައްކަތްތައް  އެންމެހައި  ބަދަލުކުރަންޖެހޭ  ދަށަށް  އެއަރޕޯޓުެގ  އިންޓަރނޭޝަނަލް 

އައްޑޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުަގއި ސީޕްލޭން   -4ކަތް އަވަސްކުރުމަށް ދެންނެވުން.  އެޅުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައް

ދޫކޮށްފައިވަނީ   ބޭނުންކުރުމަށް  ދަށުން  އެްގރިމެންޓެްއެގ  އެކްސްކުލޫސިވް  ޓަރމިނަލް  އެ  ހުރިއިރު  ޓަރމިނަލެއް 

ޓްކުރުުމެގ ފުރުޞަތު ލިބިދެވޭނެ ޮގތަކަށް  ޓީ.އެމް.ޭއ ކަމަށް ދޫކޮށްފައިަވނީ އެހެން އޮޕަރޭޓަރުންނަށް ސީޕްލޭން އޮޕަރޭ

އައިލެންޑު   ފެށުމަށް  އޮޕަރޭޝަން  ސީޕްލޭން  ބަދަލުކޮށް  ތެރޭަގއި  ފުރުޞަތެއްެގ  އަަވސް  އެންމެ  ވީ  އެްގރިމެންޓު 
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އައްޑޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް    -5އޭިވއޭޝަން ސަރވިސަސްާއެއކު ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް އަވަސްކުރުމަށް ދެންނެވުން.  

ކަމާއި ައއްޑޫެގ ރައްޔިތުންނާ   ދާަގިއވާ ކުންފުންޏެއްއްމު މަޤްޞަދެއްަގިއ ސަރުކާރުން އުފަން ވަރަށް މުހިއެއަރޕޯޓަކީ

ުގޅިފަިއވާ އަދި ައއްޑޫެގ މުޅި ޓޫރިޒަމާ ުގޅިފަިއވާ ކުންފުންޏެއްކަމުން މާލީޮގތުން އަރައިނުަގނެވި ކުންފުންޏަށް ދިމާާވ  

ނީ އައްޑޫ އިޤްތިޞާދަށްކަމުން އަދި ހުއްޓިެގންދާނީ ސަރުކާރުެގ އެތަކެްއ  ކޮންމެ ދެރަކަމެއްެގ އެންމެބޮޑު އަސަރުކުރާ

ތަޞަްއވު އެންމެހައި ދުވަހުެގ  ކުރަންޖެހޭ  ކޮޅަށްޖެހުމަށް  ކުންފުނި  ފަތުރުވެރިކަންކަމުން  ައއްޑޫެގ  ކުރެވިފައިވާ  ރު 

ފިނޭންސް އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ޑިވެލޮޕްމަ   މަސައްކަތް  އިކޮނޮމިކު  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ފަރާތްތަކާ އާއި  އެހެން  ންޓާއި 

ވަނަ މާއްދާެގ )ނ(އާ    152ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ގަވާއިދުެގ    ،ުގޅިެގން ކުރިއަށް ެގންދެވުމަށް ދެންނެވުން. ވީމާ

އެްއޮގތަށް މައި ކޮމިޓީއަށް ފެނިވަޑައިަގންނަވާ ޮގތަކަށް މި ރިޕޯޓާމެދު ޮގތެއް ނިންމަވައިދެއްވުމަށް އެދި ދެންނެވުން.  

 ތޮްއޑޫ ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު.  ޅަކަށްފަހު()ވަުގތުކޮ

 

 ސަން ޝިޔާން ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙަތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ދެންމެގަ  ައޅުަގނޑު  މުޤައްރިރު.  ކަމެްއ    އިޝުކުރިއްޔާ  ދެންނެވިއިރުަގއި  ނިންމުން  ރިޕޯޓުެގ  ތި  މުޤައްރިރު 

ާގނޫނުގައިސާއް ހިފާހަަގެވެގން އެކަން   ިމަވުގތު  ބޭނުންވާތީ. އެއީ  ޮގތުގައި  ކޮށްލަން  ެއއީ ސިޓީއެއް  ދަރަޖަ    އަްއޑޫ 

ކަމަކަށް    މުންއީ މުހިައއްޑޫެގ ފަހަތަށް އަްއޑޫ ސިޓީ އިތުރުކޮށްލުން އެ  ،ދީފައިވާ ތަނަކަށްވާތީވެ ެއ ބަހުެގ ފަހަތަށް

 ފެންނާތީވެ އެއީ ހުށަހެޅުމެއް ކަމަށް ވަންޏާ ހުށަހެޅުމެއް ޮގތަށް ހުށަހަޅާލަން. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަނެއްހެން  ެއ  އާދެ!   އިޞްލާޙުކޮށްލާނަން.  އަޅުަގނޑުމެން  ރިޕޯޓުަގއި  ހަމަ  މި  އިޞްލާޙެްއ    އިނަމުަގއެއީ  ކުޑަ 

، ތި ދެންނެވި ބަދަލު އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންވީމާ  ..ރިޕޯޓަށް މުޅި.  އީއަނެއްހެން އެ އެހެންވީމާ،  ނަގޅުވާނެ.  ެގނައީމަ ރަ

އެހެންވީމާ މިެގންނާނަން.  ރިޕޯޓު  މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މިހާރު  މި  ،  ޮގތަހާރު  ދެންމެަގއެކުލެވިފަިއާވ  މި   އިށް 

ރިޕޯޓު އަދި ދެންމެ ވާހަކަދެކެވުނުއިރުަގއި   )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ވާހަކަދެްއކި... މިވާ  ހުށަހެޅިފައި  މި  މިހާރު    ،އާދެ! 

ރެ ދަ  ވާހަކަދެ އޮފް  ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ    ދެކެވުނުނުއިރު  ކުއްކޯޑުަގއި  ފާސްކުރުމަށް  ރިޕޯޓު  އެްއކޮށް  އިޞްލާޙުތަކާ 

ވޯޓު އެދެން.    ޮގތަކަށް  ނިމުނީ  އެހެންވީމާ(  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުދެްއވުން  މިހާހިސާބުން  ބައްދަލުުވން  މި  މިހާރު   ،

މެންބަރުން ހުރިހާ  ފާސްވުމާެއކު.  ރިޕޯޓު  މި  ބޮޑަށް   އަޅުަގނޑުމެންެގ  ވަރަށް  ަމސައްކަތަށް  ކޮށްދެްއވި  ވެސް 

 ޝުކުރިއްޔާ. 
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