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 { ޙަމީދުޢަލީ ދާއިރާެގ މެްނބަރު  އިސްދޫ ؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކޮމިޓީ`.   ކޮމިއެސް.އޯ.އީ  ސަބް  ކޮމިޓީޓީެގ  މި  ދަންނަވަން.  މަރުޙަބާ  ބައްދަލުުވމަށް  ވަޑަ ެގ  އިެގން  އަށް 

ނިހާދު އި ތިއްބެވީ  ދާއިރާެގ  ފޭދޫ  ނައްޒަތްތެ،  އިބްރާހީމް  ދެން  ނިހާދު،  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ސީމް،  ރި  ތުލުސްދޫ 

ޙަމީދުަގނޑު  އަޅު  ދިއަ .މެންބަރުރި  އިްއޒަތްތެ ބައްދަލުވުމުޢަލީ  މި  މި  މިއަދު    ގައި.  އޮތް    ހެޅިފައިހުށައޮތީ 

  ށް ޓަރެޓޭރިއޭ، ައޅުަގނޑު ސެކްބައްދަލުކުރުން. އެހެންވީމާ  ެގ ކަމާ ުގޅުންހުރި ފަރާތްތަކާއި ުގޅިެގން ފެނަކަ  މައްސަލައާ

މިކޮޅަށް   ބޭފުޅުން  އެ  ޝުކުހާޒިރުކޮށްލަދަންނަވަން    ކޮމިޓީގެ ،  އެހެންވީމާައޅުަގނޑު  `  ޔާ.  އްރިދެްއވުމަށް. 

ކޮިމޓީއަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން  ސް.އޯ.އީ  ާއ ބެހޭ ޮގތުން އެކަ، ފެނަ އިނޭގތޯ. ފެނަކައިންންނަިއަގންނާމަސައްކަތް ފަށަ

ޝަކުވާއަކާ އެ  ހުށަހަޅާފައިވާ  އަޅުަގނޑުމެން  މަުގޅިެގން  ބަލައިަގނެ  މައްސަލަ  މި  ކޮމިޓީން  ިއެގ  އްސަލަސް.އޯ.އީ 

.އީ ކޮމިޓީެގ ސްކޮޅެއް ވެއްޖެ. އަދި އެސް.އޯދުވަ  ޅޭތާރާސާކުރުުމެގ މަސައްކަތްތައް ފަށައިެގން އުދި  ،އްކަތްތައް ސަމަ

ބެފަރާތު މައްސަލަ  މި  ބައްދަލު   މަށްލުން  ކޮމިޓީެގ  ސަބް  ެއކުލަވާލާފަިއވާ  މިވުމެޓަކަިއ  ކުރިއަށް  މިހާރު  ދަނީ    ްއ 

އަޅުަގނޑު ބޮޑަށްވަރަ މެން  އިނޭގތޯ.  ުގޅުންުގވަމި  ށް  ކަމާ  އަދި  އެމް.ޑީ  ފެނަކައިެގ  ދަންނަވަން   ރިހު  ތު ޝުކުރު 

ކޮ މި  ހޯއްދަަވިއެގން  ވަުގތު  ބައްދަލުވުމަ ފަރާތްތަކުން  މި  އެދިވަޑަިއެގންނެވުމަކަށް  ވަޑައިެގންމިޓީެގ  ތި    ނެވީތީ،ށް 

ދަންނަ ޝުކުރު  ބޭފުޅުންނަށް  މައްސަހުރިހާ  މި  އިނޭގތޯ.  އަވަން  މިއަދު  ިމެގންދާ ންޑުމެޅުަގނ ލަިއެގ  ކުރިއަށް   

ކުޑަކުޑަމައްސަލައި  ތަޢާރުެގ  ބޭއަޅުަގނފެއް    ތި  ދަންނަވާލަޑު  ޝަކުވާ  ދެއްވާނަން.ފުޅުންނަށް  ވިފްޓު  ޝުައކީ  މި 

  ދޫ އައުިވދާޅުވަނީ ގދ.ތިނަމީަގއި  ޝަކުވާެއއް.    ހަޅުއްާވފައިވާުގޅޭޮގތުން ހުށަ  ޑަކާބިއޮތް    އިކުންފުނިން ފެނަކައިަގ

ނުނިރާތުެގމާޢިއިންޖީނުެގ   ނިންމަހު  މި  މަސައްކަތްތައް  އެމް.ރި  ސަބްސިޑަން  ކުންފުންޏަކާޓީ.ސީ.ސީެގ   ރީ 

ހަވާލުހަވާލުކުރެވިފައި މަސައްކަތް  އެ  ކުންފުނިން  ދެ  އެ  ޮގތު ާވއިރު  ސިއްރުކުރުމަށް  ކުރެވިފަިއވާ  މަޢުލޫމާތު  ެގ 

ކޮށްފަިއވާތީ ބައްލަވަމަސައްކަތް  މައްސަލަ  އެ  އަދި  އާިއ  އެދެްއވުމަށްއި  ގދ.ތިނަދޫ /ސްފަތި  ،ޙިލްމީهللا ދުޢުސަދި   

. ބައްދަލުކުރުން  ކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުެގ ބޭފުޅުންނާށް ފެނަރުމަމާތު ސާފުކުން މަޢުލޫުގޅޭޮގތު   ސިޓީއާފޮނުވާފައިވާ  

ފެނަކަ  ބައްދަލުވުމުަގއި  ބައިވެރިވަޑަ ފަރާތުން  އިގެ މި  އަޅުަގނޑުމެން    ބޭފުޅުން  ިއެގ ފެނަކަ  އްބެވީތިތި  އިަގންނަވާ 

މުެގ  އުމަްއސަލަ ކުރިއަށް ެގންދި މި  ،  ންވީމާ. އެހެބޭފުޅުންދެއްވާ  އްސަލައިަގއި ޖަވާބުދާރީެވވަޑައިެގން  ން މި މަތުފަރާ

ފެނަކައަ  އަޅުަގނޑު  މަޓުމިނި  5އަރުވާނަން    ށްކުރީަގއި  މި  ފުރުޞަތެއް  ކަންތައްތަކުެގ    އްސަލައާެގ  ުގޅުންހުރި 

އްތަްއ  ނުންވާ ކަންތަދަންނަވަން ބޭތި ބޭފުޅުން    ގައިފުރުަގއި ތަޢާރުނައިަގންއިފަށަ  ޅުން މި މައްސަލަބޭފުތި  ތެރެއިން  

 ރިއްޔާ.  ޝުކު .ޓުެގ ފުރުޞަތެއް އަރުވާނަންމިނި 5ކުރުމަށް ޓަކައި ހާމަ

 

 ޢީދު މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: ރެކްޓަރ އަޙްަމދު ސަންގ ޑިމެނޭޖިޑުެގ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެ



  

ވުނީތީެވ  ށް ހާޒިރުކުރެވަތު ދީ މިތަނަޢުށް ދަެގން ފެނަކައަުގޅި  ޭގތޯ. މި މައްސަލައާނއްޔާ އި ޝުކުރި ވަރަށް ބޮޑަށް  

އުފާ އަޅުަގނޑު   އަޅުަގނޑު  ެއއީ  އަދި  އަދާކުރަން.  ޝުކުރު  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  ތިޔަ    ހަމަ  ކުރާކަމެއް.  ވެސް 

މަ ފުރިހަމަ  ބެހޭ  މިކަމާ  ދެކިެގންމެންބަރުންނަށް  މޫނު  ހިތި  ޢުލޫމާތުތައް  އިނޭގތޯއްސާބެ  އެހެންވީމާކޮށްލުމަކީ   .  ،

އަޅުަގނޑާ ފެނަކައިެގ  ތަޢާރުއިއެޮގތުން  އަިމއްލައަށް  ކުޑަކޮށް  ޓީމު  ބަިއވެރިާވ  މި  ެއއްކޮށް  އަޅުަގނޑު    ފުވެލުމަށް 

 ނަން އެކޮޅުން ފެއްޓިެގން.  ވާލާދަންނާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެ ފުމިނި  10،  ންވީމާހެއަޅުަގނޑު  ބަ ރުޞަތަޓުެގ  ތިއްބެވީމަ. ކަށް  ބޭފުޅުން  ިގނަ  ތަންކޮޅެއް  ދަލުކޮށްލާނަން 

މަށް ހުޅުވާލާނަން ކުރު  ހުރި ސުވާލު   ކޮމިޓީެގ ދެން ތިއްބެވި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އެކަމާ ުގޅުންމިހުަގއި  ފައެއަށް

 އިނޭގތޯ.  

 

 ން: ކަދެްއކެވުހަބްރާހީމް ވާއި ވާނަޝް ޖަރމެނޭފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްެގ 

 . މެންބަރޓެންޑަރ އިވެލުޭއޝަން ކޮމިޓީެގ ،، މެނޭޖަރބްރާހީމްއި  ވާޅުަގނޑު ނަޝްއަ

 

 ޔާމީން ޝަމީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:  ޖިނިއަރއިންފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްެގ 

ކޮމިޓީެގ  ރ އިވެލުއޭޝަން  ންޑަ މަންޓު، ޓެސުވަރޭޖު ޑިޕާޓުއެންޑް  ރ  ވޯޓަމީމް، އިންޖިނިއަރ  އަޅުަގނޑު ޔާމީން ޝަ

 .މެންބަރ

 

 ބްރާހީމް ވާހަކަދެްއކެުވން:އިސީނިއަރ އިންޖިނިއަރ ާއސިޔަތު ލިމިޓެޑްެގ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން 

އާ  ޕްސިއަޅުަގނޑު  ދެން  ޑިޕާޓުމަންޓު،  ޕްރޮޖެކްޓްސް  އިންޖިނިައރ  ސީނިއަރ  އިބްރާހީމް،  ޖެކްޓު  ރޮޔަތު 

 ރާތެއް. ހައްޓަމުން ެގންދިޔަ ފަބަލަކުރިއަށްދިޔައިރުަގއި 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ޙްމަދުއަމްޖަދު އަ  ާގނޫނީ ވަކީލުފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްެގ 

 ކުންފުނީެގ ަވކީލެްއެގ ހައިސިްއޔަތުން. އަޅުަގނޑު އަމްޖަދު އަޙްމަދު،  

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  މްމަދު ައޒްލީއަޙް ކްޓަރޑިރެފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްެގ 



  

އަޒްލީ އަޙްމަދު  ހަވާލުވެ  ޑިޕާޓުމަންޓު  ޓްޑިވެލޮޕްމަން  ނަސްޒްބި  ، މްއަޅުަގނޑު  ކޮ  ،ހިންުގމާއި  މިޓީެގ  ޓެންޑަރ 

 ޑު.  ހަވާލުވެ ހުންނެވީ ވެސް ައޅުަގނ  ކޮމިޓީ ހިންުގމާ މި ުގތުމިވަރެއް. މެންބަ

 

 :  ނަޖާހު ވާހަކަދެއްކެވުންއަޙްމަދު ކްޓަރޑިރެ ޓީ އުޑެޕިފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްެގ 

އަޙްމަދު   ޑިހުޖާނައަޅުަގނޑު  ޑެޕިޔުޓީ  ޑިޕާޓު،  ބިލިންގ  އެންޑް  އި މަރެކްޓަރ ސޭލްސް  ޓެންޑަރ  ވެލުއޭޝަން ންޓު. 

 އަރޕަރސަންެގ ނައިބު. ކޮމިޓީެގ ޗެ 

 

 އިން ވާހަކަދެއްކެވުން: ދު ޙުސައުސެއި ޑިރެކްޓަރ ޑެޕިއުޓީފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްެގ 

 ެގ މެންބަރެއް.  ޓީޓެންޑަރ ކޮމިޓަރ ޔުޓީ ޑިރެކްޑެޕި ،އިން ސަ ޙުއަޅުަގނޑު އުސެއިދު

 

 ޢީދު މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: ރެކްޓަރ އަޙްަމދު ސަންގ ޑިމެނޭޖިޑުެގ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެ

އިނޭގތޯއާދެ ބޭފުޅުން  ހިމެނިލައްާވ  ޓީމުަގއި  މި  އަޅުަގނޑުމެންެގ  މަޢު!  އަޅުަގނޑުމެން  ދިނުމަ.  ޓަކައި ލޫމާތު  ށް 

ިވއިރު ެއީއ   ހަވާލުއަޅުަގނޑުމެންނާ  ެގ މަސައްކަތްދޫ އިންޖީނުޭގފާހަަގކުރެއްވި ޮގތަށް ތިނަ  އިގަ ޒިރުކުރެވުނު ކޮމިޓީހާ

ނުގެއެއް   އިންޖީވެސް އެ ބިރުވެރިކަމުން ސަލާމަތް ނުވޭ  ހަމައަށް   ވެރިކަމެްއެގ ތެރޭަގއި އަދި މިއަދާރަށް ބޮޑު ބިރުވަ

އި ެއއްކޮށް  ކަމާ ރިެވސް ރައްކާތެ  ކުރީ ވީހާސައްކަތްމަންޓުން މައްކޮށް ފެނަކައިެގ އަދުެގ މެނޭޖުއެއީ. އެހެންވުމާިއ އެ 

ން ފެްއޓީ. އެޮގތުން އަޅުަގނޑުމެން  ކުރަލުން އާބާދުކުރުމަށް މަސައްކަތްނުެގ އަހަރުދަނާ ނިޒާމެއްެގ ދަށުން ެއ އިންޖީ

ަވުގތަށް   ނަށް އެކީ އަޅުަގނޑުމެންބުނު އިޖާބަނަށް އެ ލިހިންީގމަ އަޅުަގނޑުމެންހިންިގން.  ޓެންޑަރ ޕްރޮސެސްތަކެއް  

ޮގކުރިއަށްެގންދެ  ކަންއެ  ބެލިއިރުަގއި ކަމަށް  ވޭނެ  އަޅުަގތެއް  ިއސްެވަގތީނުފެންނާތީވެ  އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއާ ނޑުމެން     

އެ ސަބްމް.ޓީ.ސީ މަޝްވަރާކޮށްެގން  ކޮްމޕެނީއާއަސިޑި.ސީެގ  ކުރިއެ  ވާހަކަދަްއކަިއެގން    ރީ  އަށް  މަސައްކަތް 

އެހެންވުމާއި  މަށްއުންދިެގ މަސައްކަތު   ކޮށްެއއް.  ކުރި  އަޅުަގނޑުެމން  ނަތީޖާއެޮގތުން  އެބައިެގ  އެ    މީހުންނާއަކީ 

ެގ  ަގނޑުެމންނަށް ވެސް މި މަޖިލީހުދެން އަޅު   ނިންމީ.ޙަލާެއއް  މަށް ހުރިހާ މަރުއުކުރިއަށްެގންދިށް  ލުކޮމަސައްކަތް ހަވާ

ުގޅިެގއެސް.އޯ މިކަމާ  ކޮމިޓީން  މަޢުލޫމާތުތަކެއް.އީ  އެން  ސާފުކުރަން  ތަފްސީލުކޮށް  ދު  ވަރަށް  އަޅުަގނޑުމެން  މުން 

އިތުރު    ނުހުށަހެޅު  ފަހުން އެ  އެ  ، ނަމަވެސްއެހެން.  އޮންނާނެ  އިއްސާކޮށްފަ  ހިކޮމިޓީއާ ެއ  ޮގތް  އޮތްއެކަން ހިނާގފައި  

މި  ކާމައްސަލަތަ ހާޒިރުވެ  މިތަނަށް  މިއަދު  އަޅުަގނޑުމެން  އެ  ެއއްކޮށް  ޖަވާބުދާރީވުމަށްތިބީ  އެހެންވީމާކަމަށް   .،  

 މަށް އިނޭގތޯ.  އުކުރިއަށްެގންދިހަމަ އަރ އަރިހުން ެއދިލައްވަން އަޅުަގނޑު ޗެ 

 

  ކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ



  

ން މެންބަރުން ކުރައްވާ ވީމަ، ކަމާ ުގޅޭޮގތުމި ކޮމިޓީއަކީ ލަިއވް ކޮމިޓީެއއް   އަޅުަގނޑުއެމް.ޑީ ސަޢީދު.    އްޔާޝުކުރި

ބޭފުސުވާ ތި  ހަމަ  ސާފުވެލުތަކަށް  އޮތްންނައިނުަގވަޑަޅުންނަށް  އެއްޗެއް  ސާފުކޮށްލާފަކަމެ  ާވ  ފަހުން  ވަންޏާ   އިއް 

ަގިއ ދެްއާވ ޖަވާބުތަކަކީ ެއއީ ތެދު މަޢުލޫމާތު ކަމުަގއި ހައްދަވަން  ހުއެހެންނަމަވެސް، މަޖިލީވެސް ވިދާޅުވެދެްއވާނެ.  

ވެސް ބޭފުޅުން  ހަނދުމަފުޅުހުރިހާ  އިނޭގތޯވަންވާނެ ބަހައްޓަ    އަ   ކޮމި.  ދެން  އެހެން  ޅުަގނޑު  ނަށް މެންބަރުންޓީެގ 

 .މެންބަރުރި އިްއޒަތްތެތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ ، ސީމްއިބްރާހީމް ނަން. ޝުކުރިއްޔާ.  ނަފުރުޞަތު ހުޅުާވލާ ންސުވާލުކުރަ

 

 :ވާހަކަދެއްކެުވން ނަސީމް މްރާހީިއބް މެންބަރު ދާއިރާެގ ތުލުސްދޫ

އިްއޒަތް މުތެރިޝުކުރިއްޔާ  ފެނަކަޤަ  އަޅުަގނޑުމެން  ވިދާޅުވިޮގތަށްއްރިރު.  ދެންމެ  އެމް.ޑީ  މައްސަލަ   އިެގ  މި 

ކޮމިޓީން ބޮޑު  ކު  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ކުރިއަށްތަންކޮޅެއް  ރަނަގޅަށް ެގންދިރިން  ވަރަށް  ހަމަ  ފެނަކައިން  ޔައިން. 

ޮއތް. ފެނަކަ  އިވެލަްއވާފަޖަވާބުދާރީ ެގ  ޓުެގ ތެރެއަށް ފެތޭ އިންޖިއަރިންބަޖެ  އެ  އިެގ ބަޖެޓެއް އޮންނަ ކަމަށާއިވެސް 

ރު ެއއީ ެގ ބޮޑު ކޮމިޓީން އޭމުން އަޅުަގނޑުމެންކަންތައްތައް ެވސް ެއޮގތަށް އޮތު  ން ހަދާފައި އޮންނަ ބަޖެޓެއް އެޮގތު

ކަމަށް ޮގތެއް  ވަ  .ރަނަގޅު  ރާއްޖޭަގއި  އިންޖިނިރަެއީއ  ޙަޤީޤަތުަގއި  ފެއިލުވަމުންދޭ  ޕްރޮޖެކްޓުތައް  ންގ  ރިއަށްިގނަ 

ލޯޖެޓަށްބަ މާ  ބި  ވުރެ  ޕްކޮސްޓެއްަގއި  އެކަންޑުކޮށްެގން  އެޯވޑުކުރީމަ.  ައޅުަގނޑުމެ  ރޮޖެކްޓު  ޤަބޫލުކުރީވެސް   މުން 

އޮތީ އެހެން މައްސަލައެއް ޮގތުަގއި މިކަން އަިއއްސަ. ދެން    ވެސް ފަހުން މި  ، ައނެއްކާހެންނަމަވެސްއިނޭގތޯ. އެ

ކުޑަ ކޮމިޓީން  ބޮޑު  ކޮމިއަޅުަގނޑުމެން  ބެ ޓީއެ  ރަނަގޅަށް  ތަންކޮޅެއް  މިކަން  ހޮވާ  އެހެންވީމާްއ  ނިންމީ.  ، ލުމަށް 

ދެްއވުމަށް.  ޮގތް އޮޅުންފިލުވާލަން އަސްލުަގއި ހިނާގދިޔަ ކަޅުންނަށް ދަންނަވާލަން ހަމަ މި ބޭފު  އަޅުަގނޑު ފުރަތަމަ ތި

ކޮންސަރނަ  މިކަމުެގ  މިއެއީ  ކޮށްފަ  ކަށް  ޓެންޑަރ  ފުރަތަމަ  ލާޑުތަބި  އިއޮތީ  އެ  އިފަކެއް  ރަނަގޅު   ހުއްޓާ  ހަމަ 

އަރީޒަނަ އޮބަލް  ޕްެގއް  ލީ  ރައިވެޓްްއވާ  ބިޕާޓީސްތަކުން  އަެގއް  ބޮޑު  ސަރުކާރެޑަށްވުރެ  އެސް.އޯަގއި  .ީއއަކަށް  ްއެގ 

އި އަދި  ޕްރަިއވެޓް ޕާޓީައކަށް ެއވޯޑުކޮށްެގން ކަމަށާ އެސް.އޯ.އީ އިން މިކަންކުރީ  އެ   ކަމަށާއި ައދި  ކަން ހަވާލުކުރިމި

އެ ހުންސްއެ  ބޭފު.އޯ.އީަގއި  ފެނަކައިގަ ނެިވ  މަސައްކަތްޅަކު  ެވސް  ބޭފުޅަކުއި  ކަމަށާ ކުރަްއވާ  އުޅުްއވާ  އެބަ  އި  

އެހެންވީމާއިނޭގތޯ މި.  ކޮމިޓީ އިލަ  އީ،  މައްސަވް  މި  އެްއކޮށް  ފަރާތައަކަށްވުމާއި  ރައްދުާވ  ދިވެހި ލަ  އަދި  ށާއި 

ރަނަގޅަމިރައްޔިތުންނަށާއި   ވަރަށް  ހިނާގދިޔަޮގކަން  ކިޔާށް  ފުރަތަމަ  ހަލަތް  އަޅުަގނޑު  ަމ  ދެއްވުން 

 ރިކުއެސްޓުކޮށްލަން. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އްޔާ. ރިމަށް. ޝުކުވުއް ން ޖަވާބު ދެފެނަކައި

 



  

 ޢީދު މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: ރެކްޓަރ އަޙްަމދު ސަންގ ޑިމެނޭޖިޑުެގ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެ

މެންބަރުޔާ  ޝުކުރިއް   !އާދެ ދެިއއްޒަތްތެރި  އަޅުަގނޑު  ކުރެ.  ތި  ސުވާންމެ  ފުރިހަެއއްބައިލުެގ  އްވި  ށްފަހު ކުރުމަމަ 

އި ޓެކްނިކަލް  ފުރުޖިންއަޅުަގނޑުމެންެގ  އަރުވާނިއަރަށް  މަސައްކަތް ނަން  ލާޞަތު  ފެނަކައިަގއި  ވާ  ކުރައް އިނޭގތޯ. 

އަ  އިނޭގތޯ.  ބޭފުޅެއް  ސާފެްއނުވޭ  ބޯޑުފެނަ  ވެސް،އެހެންނަމަޅުަގނޑަށް  ިއންނަކަިއެގ  މެންބަރެަގއި  އިންނަާވ  ވާ  އް 

ބަރުެގ ން އެ މެންވަްއކޮށް ދަންނަބިތުކަމާއި އެަގނޑު ހަމަ ވަރަށް ސާނީަގއި. އަޅު ޕެމްރީ ކޮ.ޓީ.ސީ.ސީ ސަބްސިޑައެމް

މި ޕޮލިސީ   އެއް ނުހިމެނޭނެ. އަދި އޮންނަޮގތަކަށް ނޫން އަޅުަގނޑުމެންެގއެްއވެސް ކަހަލަ އިންވޯލްވްަމންޓެއް މިއަކު 

އި ވެސް  އޮންނަނީ  ޕްރޮސެސް  ނޭގރޭވިފައި  އެ  ދެން  ކުރަންފު ތޯ.  އެޮގތަށް  ައާގޖެރިހަމަ  އެ  ބެހޭ   ހުނު ސަބަބާއި 

 ތޯ.  އްވާނެ އިނޭގދެލަ ޅާތި ބޭފުޅުންނަށް ހުށަހަތު ޔަސި އާ ޅުން ޮގތްތަކާ ބެހޭ ޮގތުން އިންޖިނިއަރހެހުށައެ ން ޮގތު

 

 ބްރާހީމް ވާހަކަދެްއކެުވން:ސީނިއަރ އިންޖިނިއަރ ާއސިޔަތު އިލިމިޓެޑްެގ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން 

އެތެންކިޔު.   ޮގއަސްލު  ފާހަަގކުރެްއވި  ޕްރޮޖެ މް.ޑީ  މި  ާގތްތަށް  މިދިޔަ  ފައިވްކްޓަކީ  އިޔަަގނޑަކަށް  ވަރަކަށް  ރޒް   

ދިމާވެެގން ކޮންމެފަހަރަކު ވެސް ހުއްޓެނީ. ދެން    ކަންކަހަލަ ކަންޕްރޮޖެކްޓެއް. ދެން ެއކި  ދާކުރިއަށްފެށިެގން  ވެއްޖެ  

. ދެން އެތާނަގއި ހުރިހާ  ންޖެކްޓު ކުރިއަށް ެގންދަސްޓު ިމ ޕްރޮކޮވަރ  ކުރީ އެޓް ވަޓް އެ ޑުމެން މަސަްއކަތްއަޅުަގނ 

މަސައްކަތްތަ  ައއި  ،ޕްޝަންންސެކޮ ހުރިހާ  ކޮންކްރީޓު  ނިމީން  ދާތީވެ  ފެކްޗަރައކަށް  -ޕްރީ  އިންމާފަކެއް 

ން.  ނުކުރެިވ ހުރި ބައިވަރު ކަންކަ  ކުއަންޓިފައި  ޅުަގނޑުމެންނަށްަގއި ދެއަރ ޯވޒް ސޯ މެނީ ތިންްގސް އައޮންސައިޓު 

   ހުރިހާ މާރާތްކުރަން ބޭނުންވިޢިމީހުން    އޭރުަގއި އެހާ  ެގނެއްސަ މިހިރީ ހުރި ރެކްޓަރ ެއތަނަށް  އެއީ ކުރީެގ ކޮންޓް

ރީ. ދެން ނެްއސަ ހުެގހިތަކެއް  ހުރިހާ އެްއޗެ  ލަމްތަކާިއ ޕާރލިންނާއި މިތަކާއި ކޮބެރި  ެއއީ ެއޗް   .ތަކެއްސްޓްރަކްޗަރ

އް އެތާ ހުރެެގން  ވަންދެން އެ އެްއޗެހިތަޔަރޒް ވަރަކަށް އި ޓޫ   ،ތްރީހަމަ ޓޫ ޓު    ނަ އަހަރުތަކެއް ވަންދެންިގއެތާނަގއި  

ެގ ޮގތުަގއި  ޑުމެންނަށް އިންޖިނިއަރިންގ ކޮސްޓު ، އަޅުަގނެވސް ވެފަިއ ހުރީ. އެހެންވީމާ  މެވެސްވަރަކަށް ހަލާކުކޮން

ޅުަގނޑުމެން އިންނާނީ ، އަމާއެހެންވީ  ން.ކުރަ  ކުއަންޓިފައި   އުނދަޫގވި އެ މުޅި އެތިފުރަތަމަ ކަަމކަށް ވަރަށް  ވެސް

ކުރަންޏާމުން   ކުިއތުރު ބަޔަދެން    ، އެކީަގިއ މީތި މިސާލަކަށް ކޮންޓްރެކްޓަރުންއަންސްއަކާއި  ރި ވޭފުދޭވަރަކަށް ބޮޑު  

 އިކޮށްފަޅެްއ ޕަސަންޓޭޖު ބޮޑުޑުވެދާނެތީ ތަންކޮބޮ އަުގެވސް  ވުރެ  އިންވަރަށް ންދާޒާކޮށްފައި  ތަންކޮޅެއް ައޅުަގނޑުމެން އަ

އިއިންނާނީ ފުރަތަމަ  ދެން  ފަހަރު  ޢު.  އަންނޑުމެއަޅުގަ ލާނުކުރެވުނު  އަުގ  ދާޒާކުންނަށް  ބޮޑުވެފަިއ  ފަހުން  ރެވުނު 

ސްކޯޕަށް   ޗޭންޖަސްތަކަކާއައި  އިންނާނީ  އެޮގ  އިތުރު  ފާހަަގކޮށްލާނަން  ތުން  އެކީަގއި.    އި އަ  ސްކޯޕަށްއަޅުަގނޑު 

އެ އަބަދަލުތައް.  އެ ޅުަގނޑުމެންމެފަހުން  ބޭނުންކުރަވޯޑުކުރި ން  ޕެނަލްސޭންޑްވިޗް  މުންދިޔައިރުަގިއ  ެއ  ެގކު ތަސް   

 ...ިއތުރުން ވިފައި ހުންނާނެ. ދެން އޭެގއަށް ބަދަލުތަކެއް ެގނެ ތިކްނަސް

 



  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އި ފަހަރަށް  އިޢުދެވަނަ  އިނީރެވިފައިލާނުކުޢުލާނުކުރިއިރުަގއި  ކުރުމަށްފަ    ސަރޭވެއއް  ކުއެންޓިފަިއ  ހުތަނުެގ  ަގއި 

 ؟ލާނުޢުއިކުރުމަށްފަހުގައިތޯ 

 

 ބްރާހީމް ވާހަކަދެްއކެުވން:ސީނިއަރ އިންޖިނިއަރ ާއސިޔަތު އިލިމިޓެޑްެގ ރޭޝަން ފެނަކަ ކޯޕަ

އޭ  ، މިވީމާޔާ! އެހެން ރުަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެޑްރެސްނުކުރެވި ހުރި އިތުރު ކަންކަން އަދި ސްކޯޕުެގ ބުނާހެން 

އި ފަހަރު  ދެވަނަ  ލައިެގން  އިށްފަލާނުކޮޢުތެރެއަށް  އެހެންވީމާ އި  ވެސް.  އޭރުަގިއ  ންނާނީ  އަޅުަގނޑުމެން  ެއޮގތުން   ،

  ެގތަކަށް ބަދަލުތަކެއް ެގނެވުނު. ދެން އޭ ެގ ތިކްނަސްސްތަކުޕެނަލްންޑުިވޗް  ފައި ހުރި ސޭސްކޮށްމާރާތަށް ފުރަތަމަ ޗޫޢި

ރ  ޕެކްޓްސްތަކަށް ވެސް މައިނަނީެގ ސްމްެގންނަން ރާވާފައި އިން ސްޓެކްޗި  އިންޖީނުެގއަށް ައޅުަގނޑުމެންއިތުރުން  

ރާތަށް ބޭނުންވާ މާޢި އެ  ކްނިކަލީޓެ  ދެން ހަމަވޭޓަރ ާއއި ބްލޯވަރ ފޭން  އް ެގނެވުނު. ދެން އެޓްނޮޝަންސްތަފިކޭމޮޑި

އިންޓަރނަ ވަރަށް  ކޮމްޕޯހަމަ  ދެ  އެލް  ހަމަ  ގެ އެްއޗެހީ  ނަންޓު  ެގނެބަދަށް  ސްޕެކްޓްސްތަކަ   ވެސް  ވިފައި  ލުތަކެއް 

ެވސް އިންނާނީ ބަދަލުތަކެއް ކެޕޭސިޓީ  ކްރޭން  ލާނުކުރިއިރުަގއި  އުފުރަތަމަ އަޅުަގނޑުމެން އި  އެންމެ އިންނާނީ. ދެން  

އެހެންވީމާ ބަދަލުތަކާ،  ެގނެވިފަ.  އަސްއެ  މި  ދެަވނަފަހަރަކީަގއި  އަަގށް  އި  ށްލު  ކަށް  ވަރަ  ސްވެކޮންމެހަމަ  ންނާނީ 

އިތުރުކަެމއް    ،މާ. އެހެންވީފަހުން  އިކޮސްޓު ހަދާފަ  އަރިންގ ނިއިންޖި  ކޮށްޑުވުރެ ބޮއަންދާޒާކުރި ަވރަށް  އަޅުަގނޑުމެން

 އުޅެންޏާ... 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އުފުލިެގންނޭ.  ؟ ޔައީ ބޮޑުެވެގންނޭ ދެއްތޯދި ެގ ައުގތި ވިދާޅުވީ ެގނެވުނު ބަދަލުތަކާއި ެއކީަގއި އައި ވޭރިއޭޝަނު 

 

 ްއކެުވން:ބްރާހީމް ވާހަކަދެސީނިއަރ އިންޖިނިއަރ ާއސިޔަތު އިލިމިޓެޑްެގ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން 

 ޔޭސް.  

 

 :ވާހަކަދެއްކެުވން ނަސީމް މްރާހީިއބް މެންބަރު ދާއިރާެގ ތުލުސްދޫ

އެއް އިނޭގތޯ. ެއކަމަކު އަޅުަގނޑުމެންނަށް އްސަ ޕަސަންޓޭޖު ބޮޑުކުރި ވާހަކަ ވިދާޅުެވއްޖެ ސްކޯޕަށް ބަދަލުތަކެއް ެގނެ 

ތަނުެގ    .ޔުމަންޓުން ކަމަށްހަމައެކަނި ޑޮކި   އޮތީސަ  އްބަދަލުތަކެއް އައި ޕަށް  ަގިއ ހުރީ ސްކޯލެއިންމްޕްލިބިފައި ހުރި ކޮ

ްއ ކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަލަ ވާހަކައެއްކަތް ނިމިެގންދިޔައިރު އަސްލު އެ ބަދަލެއް ނެތް ކަަމށް. އެއީ ކޮންކަމަސަ

 ؟ްއވަފާނަންތޯދެއޮޅުންފިލުވާލަ



  

 

 ޙައްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: މުޢީދު ރެކްޓަރ އަޙްަމދު ސަންގ ޑިމެނޭޖިޑުެގ ޓެފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމި

އިން  އަޅުަގނޑު ދެންމެ  އާޖިނިއައިނޭގތޯ.  ފާހަަގކުޔަސިރ  މަޢުލޫމާތަ ތު  އެ  އެއްޗެްއ  އަދި  ށް  ރެްއވީ  ކުޑަ 

އެސެއިތުރުކޮށްލާނަން.   ވިދާޅުވި  އެ  ހެދުައޅުަގނޑުމެން  ބަސްމަންޓެއް  ެގނެުވނު  ދެން    ދަލާމަށްފަހުަގއި  އެްއކޮށް 

ހުށަހު ފަރާތުން  ކުޑަ  އިފަޅާހަށަހެޅި  ވަރަށް  ެއކަންކުރުމަށް  ވާހަކައެއް.  ައެގއް  އޮންނަނީ އަސްލު  ރަނަގޅު  ަވރަށް   .

މާކެޓާ ދިެވހިރާއްޖޭެގ  ޮގތްޮގތުން  ިގނަ  ވަރަށް  އެކަމަކު  ކުޑަ.  ވަރަށް  މާކެޓަށްއަުގ  ބާޒާރުެގ  ދުނިޔޭެގ  ބަލާފައި    އި  

މަ އެ  ދެވަނަތްސައްކައެީއކީ  ނުފެނޭ.  ކަމަށް  އަެގއް  ކުރެއްވި ސުވާ  އަށްކުރެވޭނެ  ވިދާތި  ކީކޭތޯ  އާދެ!  ؟ ޅުވީލުަގއި 

 .  އެޅިެގން ބުހުތާނު ދޮުގކަނޑަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

 ؟ހުރީތޯ މިހާރު އިޕްރޮޖެކްޓު ނިމިފަމި ؟ ތޯސްައކީ ކޮބައިޓަޕްރޮޖެކްޓުަގއި އެ ސްޓޭ މިހާރު އެ

 

 މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން:  ދުޢީރެކްޓަރ އަޙްަމދު ސަންގ ޑިމެނޭޖިޑުެގ  ލިމިޓެފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން

ޕްޕްރޮޖެކްޓު ެގ،  ކުރިައށް  އަޅުަގނޑުެމންނާއި  އުންދިރޮޖެކްޓު  މީހުންނާމަށް  އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ    ެގަގނޑުމެންއަޅު   އެބައި 

މުއެްއކޮށް    ސިސްޓަރ ކޮމްޕެނީއާ ެއއްބަކުރެވުނު  ެގންނަންސް ޢާމަލާތުަގއި ވެިވފައިވާ  ދަށުން  ޖެހޭ މައިަގނޑު ވުމުެގ 

ވީ  ހުރިހާ ގޮއްސަ  ދިމާިވ  މެޓީރިއަލެއް ސައިޓަށް  މި  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  އެހެންނަމަވެސް،  ޭއެގ  ދިސާއާޙާ.    ުގޅިެގން 

މެޓީރިޮގބައެއް މެޓީރިއަލްތައް އަދި ސައިޓަށް ނު އަލްސްތަކެއް ތިނަދޫ ސައިޓުަގއި  ސް ހުރީ. އެކަމަކު މޭޖަރ ހުރިހާ 

އެހެންވީމާހުރީ އަޅުަގނ.  ައަވހަށް  ދާދި  ބަ،  ެގން ޑުމެން  ކުރިއަށް  މަސައްކަތް  އެ  ކަމަށްނިންމާޮގސް  ލަނީ    ލެވޭނެ 

  އަޅުަގނޑުމެންނަށް.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

 ންދަވާ.  ކުރިއަށްެގ

 

 :ވާހަކަދެއްކެުވން ނަސީމް މްރާހީިއބް މެންބަރު ދާއިރާެގ ތުލުސްދޫ

ބޭފު ޤަބޫލުކުރަތި  މިހާޅުން  ބޮޑުއްވަންތޯ،  އަސްލުަގއި  ބޮ  ،ރު  މައްސަޑުއެންމެ  އެއް  ޕްރައިވެޓް    ކަމަށް  ލަ 

މި މައްސަ  ކޮމްޕެނީސްތަކުން  ޓެންޑަރނަާގ  ކޮށްފަލައަކީ  ޕާ  އިެއއް  ލައްވާޕްރައިެވޓް  ބައިަވރު    ޓީސްތަްއ  އެތައް 

ކުރުވާފަމަސަ ތައްންޓްޑޮކިޔުމަ  އިއްކަތްތަކެއް  ުއއްވަރަ  އިޔާރުކުރުާވފަސް  ހުށް  ދަްއކާފަމީދީ  ދެން   އިވަފެންތަކެއް 



  

ެއސްކުއްލިއަ  ބަދަލުކޮކަށް  ބަ.އޯ.އީައކަށް  އިނޭގތޯށްލި  އެއް    .ދަލުކޮށްލުން  ޤަބޫލުކުރަން  ވެސް  އަޅުަގނޑުމެން 

ނެތް. އެހެންނަމަެވސް، އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް   ހެއް.ީއއަށް ޕްރޮޖެކްޓު ދިނުމަކުން ހުރައެސް.އޯ.އީ އިން އަނެްއ އެސް.އޯ

ޕަރސަނަވެސް   އަޅުަގނޑަށް  ޤަބޫލެއަޅުަގނޑަށް  އެހާ  ކޮށްފަޑަޓެން  އްނުކުރެވޭލީ  އެޮގތަށް    އިރ  ކުރީމަ ޗޭންޖުދެން 

ށް ބަލާ ކޮން  ، އެއީ ައސްލު ކޮން އުސޫލަކައޮތްތާނަގއި ވެސް. އެހެންވީމާ  ކުރިއަށް  އޭެގ މައްސަލަތައް ހަމަ ދިމާވާނެ

ކުރިއަށް  ެއކަ  ވިސްނުމެްއގައިތޯ  ެވސް  ކަންތައްހައޮތްތާނަގއި  ރިޕީޓުވެދާނެތޯ ލަ  މިކަޓުވަންރިޕީ؟ ތަްއ  ހަލަ ޏާ 

އެހެމައް ިއނޭގތޯ.  އިތުރުވާނެ  ވިސްނާފަންވީމާސަލަތައް  ކޮންޮގތަކަށް  ޑިސިޝަނެއް  އި،  ނެންެގވި  ތޯ  ކިހިނެއް 

 ؟ންއުށް ދިކުރިއަ  އްކޮށްއެ  އަކާއެސް.އޯ.އީ  އި ކޮށްލާފަ ބާޠިލުއެ ކުއްލިައކަށް 

 

 ކެވުން: ކަދެއްއްމަދު ވާހަޢީދު މުޙަރެކްޓަރ އަޙްަމދު ސަންގ ޑިމެނޭޖި ގެ ޑުފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެ

ސް  ވެހި ކޮންޓްރެކްޓާދި  ،ސް ކޮންޓްރެކްޓާ  37ކީ  ޚަކައިެގ އަދުެގ ތާރީންބަރު. ފެނަމެްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިްއޔާ އި  !އާދެ

އަޅު އިނޭގތޯ.  މެދުފަންތީެގ  ބޫލުކުރާޤަަގނޑު  މަސައްކަތްކުރައްވާ  ފެނަކޮންޓް  37ޮގތުަގއި  ކަިއެގ  ރެކްޓަރ 

ދާ ވަރަށް ބޮޑު  ނޑުމެންނަށް ލިބިެގންހަމަ އަޅުަގ  ކުރުމަކީ އެއީ އްދުަގއި  ޙަ ސަރަ  ޖޭެގ އެކިއްކަތްތަްއ ދިވެހިރާއްމަސަ

ކޮންޓްތެރޭ   ޭއެގ  .އުފަލެއް ިގނަ  ހަމަރެކްޓާަގއި  އެއަވިޔަފާރި އަލުން    ސްތަކަކީ  ބޭފުޅުން.  ތިބި  ވަދެ  ހެންވީމާ،  ށް 

މަރުންޓު ޖްމަމެނޭއަދު    ެގފެނަކައި ހުރިކިޔާ  ބާޙަން  އެނެ  ކޮތީެގިގން  ހާ  އެ  ސްރެކްޓާ ޓްން  އަދި  ވެސް.  ތަކަކަށް 

ޙައްޤު ފެނަކައިން  ކޮންޓްރެކްޓާސްތަކުެގ  ވެސް  ކަމެއް  ހުރިހާ  ކުރަންޖެހޭ  ހަމަ  ޓަކަިއ  ރައްކާތެރިކުރުމަށް  ތައް 

ށް  ންބަރަކަ ވާނީ މިހާރު މަސީެގ މެފެނަކަ  އެްއކޮށް ވެސް  ަގދަ ދަލީލެއް މަސީއާނީ. އޭެގ ހަމަ ވަރަށް އަލިކުރަމުންދާ

ޑައިރެކްޓްކޮށް ަގނޑުމެން  ތަކަށް ައޅުޝޫނަ އި އެ ހުންޝަންަގއިރެކްޓާސް އެސޯސިއޭކޮންޓްެއއީ ހަމަ    އި.ފަ ވެވެސް  

މަ އަޅުަގނޑު  ހަނުެގ  ދޫ އިންޖީމަށް ލަފާ ހޯދުމަށް ޓަކައި. ތިނަދިއުންއަށްެގވި ކުރި ވަރާކުރެއެ ކަންކަމަށް މަޝް  ވަދެ

ޮގތަށް ފާ އިން  ،ހަަގކުރި  ައޅުަގތިނަދޫ  އެކައްސާސީހަވަރަށް  މެންނަށް  ޑުނޖީނުެގައކީ  ެއއީ.  ަމއްސަލަެއއް  ން   

ޮގތާހިނާގ ވިފައިހުރި  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ކުރިައށްެގންދިއުމަށް  އެކަން  ދިމާވިޮގތުން  އެކަން  ސްނާފައި އި 

  އެ ހިސްޓްރީ   އީއެ   ބޫލުކުރެވެނީ.ޤަކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް    ންބުއްދިވެރިނޫ  ،ބުއްދިވެރި ޮގތަކަށްނޫންން  ކުރު  ނޫނީ

ަގނޑުމެން މެނޭޖްމަންޓް ސައިޑުން ވަރަށް ޅު ކުރުމަށް ބަލާއިރުަގއި އަބާދު، އެކަން އަލުން އާދެން ބާއްވާ. އެހެންވީމާ

ކަންކަމަށް ނެނއަޅުަގރިޢާޔަތްކޮށް    ބައިވަރު  ޑިސިޝަން  އެ  ެއހެންވީމާ،  ީގޑުމެން  އަދުެގ    އެޮގތަށް.  ފެނަކައިެގ 

ވިސްނުނީޓަޖްމަންމެނޭ އެ ށް  ރަމެން  ރަ  ޮގތަކީނަގޅު  ރަްއކާކަފެނަ  ،އްކާތެރި  ހަމަ އަށް  ޕްރޮޖެކްޓް  އެ  ޮގތަކީ  ތެރި 

ޑުމެންނަށް ރިކޮށް ކުރުންކަމަށް އަޅުަގނ މްޕެނީއެއް މެދުވެކޮއޯ.އީ  .އެފަދަ ެއސްއްޔާ   ނޫނިމް.ޓީ.ސީ.ސީ، އެއެސް.އޯ.އީ

ެއްއވެސް    ނޑުމެންއަޅުަގ  ތީބޫލުކުރެވޭޤަ ވަކިހާއެކަންކުރީ.  ވަންކޮ  ލެއްަގއި  ފެއިލްކޮށްލުމުެގ    ކުޔަބަކި  ޓްރެކްޓާެއއް 

މަނިޔަތެއްަގެއއްނޫ މާތް  ވަރަށް  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  .އިއްގަ ދެޤްޞަން.  ދެންމެ  ދެން  ހަމަ މެންބަރު    އްޒަތްތެރިއި މެން 



  

ެގން  ޅި ުގ  .ީއއަކާ .ީއ ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ އެހެން އެސް.އޯ.އޯއޮތްތަނުަގިއ ވެސް އެސް   ފާހަަގކުރެްއވި ނުކުތާަގިއ ކުރިއަށް

ކަމަ ހިންަގންޖެހޭ  ޕްރޮޖެކްޓެއް  ހައެފަދަ  އޮންނަ  އެ އާ  މަ ށްވަނީނަމަ  އަޅުަގނޑުމެން  ތެރެއިން  އުސޫލުެގ   އި 

ހުރިހާ   ހިޮގތަށް. ފެނަކައަކީ ހަމަ ދިވެވެސް އެ ނީ   އޮންނާފައިއި ވެސް ކޮށްޙަލާަގ. ހަމަ މި މަރުދަނީ  ން މިކުރަމުކަން

ނެ. ހިސްޓްރީަގއި މިހާރު ވަރަށް ބިތު ވެސް ކުރެވޭފުންޏެއް. އެކަން ސާންޔާ ކުކި  ވެސް މަރުޙަބާ  ނަށްކޮންޓްރެކްޓަރުން

ހުންނާނަގޅަށް  ރަ އެހެންވީމާކޮ  37ނެ.  ޑާޓާތައް  މަސައްކަތްކުރޭ.  ފެނަކައިަގއި  އަޅުންޓްރެކްޓާސް    ށްަގނޑަ، 

ދިވެ ނެދެން ފެނަކައަކީ  ކޮންޓްރެވިދާނެ  މަރުކްޓަރުންނަހި  ހަމަ  ކު  ބާޙަށް  ެއއްެވސް    .އި ަގޮގތު   ެގންފުންޏެއްކިޔާ 

ަވކިހާ ކުރުުމެގ    ކަށް ވަކި ޔަބަ   ލެއްަގިއ  އެކަން  ލައްަވއި  ބައަކު  ަވކި  މީހަކަށް އުނދަޫގކުރުމުެގ ނިޔަތެްއަގިއ ނޫނީ 

ައވަހަށް ކަތް ވީހާ  ޖީނުޭގެގ މަސައްއި ތިނަދޫ އިންތުގަ ޔޮނިޔަނޫން. ހަމަ ރަނަގޅު ހެ  ކަމެއް  ަގއި ކޮށްފައި އޮތްއްނިޔަތެ

ޮގތަ  ބާރުތުއި އިކަމާ ރިތެއްކާރަ ެއ ޑިސިޝަން ނަާގފައި އޮތީ އިނޭގ  ކަށްހިފޭ  ވަރަށްކުރުމަށް ޓަކައި  ބޮތޯ.   ޑަށް   

 ރިއްޔާ. ޝުކު

 

 :ވާހަކަދެއްކެުވން ނަސީމް މްރާހީިއބް މެންބަރު ދާއިރާެގ ތުލުސްދޫ

ބޭފުޅުން ހުއެ  ވިދާޅުވެފައި  ތި  ައުގ  ފެބައޮތް  އެގއިއިންޖިނިއަރިން   ނަކަިއެގށަހަޅާއިރު  ހަން  ހު  އަުގ  ދާފައި  ންނަ 

ތިމަންނަވަންޏާ  ނުފެތޭކަމަށް  ދޭތެރެއަށް  އެއަށްވުރެން އެ މި.އޭ  މާ ށްއައެއެހެންވީމާ،    ..މެން  ނުފެތި އެއަށްވުރެން   

ސުވާލަ  އަޅުަގނޑުެގ  ފެނަކައިދަށްކޮށޭ.  ހަދާފަކީ  ބަޖެޓެއް  އޮންނަން  ބަޖެޓައި  އެ  ކިތައިރު  ޕަސެންޓް  ށްވުރެން  އް 

ބަެއއް ނުޖެހޭކުރަން  ޑްއެވޯ   އީ އެ ޅުން  ބޭފު  ތިށްވީމަތޯ  ދަ ނިން    ތި  އަކަމަށް  ޕަމަނީ.  ކިތައް  އަދި  އެ    ގު ސެންޓް 

ކަމަށް ނިންމަނީ. ނުވަތަ ކިތައް ޕަސެންޓް ބޮޑުކޮށް    އެއް ޕާޓީ ނުޖެހޭވޯޑްކުރަންބޭފުޅުން އެއީ އެ   ބޮޑުކޮށް ހުރިއްޔާތޯ ތި

ނެޯގ ޕްރޮޖެކްޓް  ޝިއޭޓްކޮށްެގންއޮތީމަތޯ  ވަރަށް  ،އެ  އެޑަށްބޮ  އެވެސް  އެނެގން  މި  ބޭނުންވޭ  ޕްރައިބަ  ވެޓް ހާރު 

 ވެސް.  ތުންއްޔި ރައަދި ތަކުންނާސްޓީޕާ

 

 ކެވުން: ޢީދު މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްރެކްޓަރ އަޙްަމދު ސަންގ ޑިމެނޭޖިޑުެގ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެ

ޢަމަލުކުއާދެ ފެނަކައިން  މިހާރު  ކޮމިޓީ!  އެސް.އޯ.އީ  ރެކޮމަންޑޭޝަނަރަމުންދަނީ  ބޭެގ  ތި  ހަމަ  ދެކަށް  އްވި ފުޅުން 

% 5%  އްކޮށްއެ   ކާޑޭޝަނަރެކޮމަން އެ ޮގތަށްެއއް  ޑިސިޝަނަކާ  5،  އެހެންވީމާ،  ކު.  މިހާރު  ދަނީ ރިއަށްެގންޮގތަށް 

 އިނޭގތޯ. 

 

 :ވާހަކަދެއްކެުވން ނަސީމް މްރާހީިއބް މެންބަރު ދާއިރާެގ ތުލުސްދޫ



  

ދަލުތަކެްއ  އަށް ތި ބޭފުޅުން ބަ.ކިއު ، ބީ.އޯެގންދަވާ  ވަމުން އެބަހަަގކުރައް ްއވާފައި އޮތް ފަރާތުން ފާށަހަޅުހު  މައްސަލަ

ވެސް ނަށް  ކުރަނީ މި މެސެޖް އެންމެންތައް މި ވަުގތުަގއި މި  ލުމި ސުވާލު  އަސް  ށް އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑުެގންނެވިކަމަ

ޕްރައި ބޭނުންވާތީ.  ޕާޓީލިބެން  ރައްޔިތުސްތަކަށާއިވެޓް  އިނ  ވެސް  ބޭފުންނަށް  އެ  ެއ  ނަރކޮންސަ  ޅުންެގޭގތޯ.  ކީ 

ވާހަކައަކީ  ވިދާޅުވަމުންދާ  ތިމަންނަބޭފުޅުން  ބީ.އޯ.މެން    އޮތް  ކޮންމެކިއުހަދާފައި  ބަދަލުައކަށް  ކަހަލަ  ތަކެއް  ވެސް 

ފެނަ އެެގނެސްެގންނޭ  ެއހެން  އެ .އޯ. ސްކައިން  މި  އެހެންވީށްފަ ޑްކޮވޯއީައކަށް  އޮތީ.  މިއި   ތި   ހޭޮގތުންބެ  މާކަާމ، 

 ބޭފުޅުން.

 

 ކެވުން: ޢީދު މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްރެކްޓަރ އަޙްަމދު ސަންގ ޑިމެނޭޖިޑުެގ ން ލިމިޓެފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަ

ށް  ހެން އެ ދައްކަވަނީ. ެއއީ ހަމަ އަޅުަގނޑުމެންެގ ސްކޯޕަ ވާހަކަެއއްނޫންަގނޑަށް ހީވަނީ އެ މުޅިައކުން ރަނަގޅުޅުއަ

ނޭނެގ.  ންކަ  ްއވެނީކިޔު  ށްޮގތަކަފާތުތައް ތަޙަލާ ތަފާތު މަރުްއވާއިރުގައިޔުކިނޭނެގ. ދެން  ކަން  ހަކައައި ބަދަލެްއެގ ވާ

އަ ބަދަބީ.އޯ.ކިއު  ސްލުއެހެންވީމާ،  މާބޮޑު  ެގނައީކީައކަށް  ެގނައިަމ ެއއްލެްއ  ބަދަލު  ސްކޯޕަށް  އަޅުަގނޑު  ނޫން. 

 . އިނޭގތޯ  ވާހަކަެއއްނޫން ންމެ ރަނަގޅު. އެހެންވީމާ، އެީއކީ އެ އްބަދަލެ އަށް އަންނާނެނޫންތޯބީ.އޯ.ކިއު

 

 :ވާހަކަދެއްކެުވން ނަސީމް މްރާހީިއބް މެންބަރު ދާއިރާެގ ދޫތުލުސް

ބޭފު ބީއެ  ކޮންމެވެސް  އަ.އޯ.ކިއު ޅުންެގ  އެޑް ށް  ައުގތަކުން ވަްއކަންކުރި  ކޮށްެގން އެ ޕަސެންޓެއް  އެކަހަލަ    ބޭފުޅުންެގ 

 ދާޅުވެދެްއވަބައްލަވާ. ތް ވިއެކަން ހިނާގދިޔަ ޮގ ފުކޮށް ސާށްރަން ހަމަ ވަ، ތި ބޭފުޅުއް. އެހެންވީމާކޮންމެވެސް ވާހަކައެ 

 

 ކެވުން: ޢީދު މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްރެކްޓަރ އަޙްަމދު ސަންގ ޑިމެނޭޖިޑުެގ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެ

ެއްއވެސް ކަމެްއ    ތުެގބާވަ. އަޅުަގނޑުމެން ެއ  ހެންއްޅެ ވާހަކަފުއެއީ ރަނަގޅު  ްއޒަތްތެރިއިނުވޭ  ެއއްނޑަކަށް ހިއަޅުަގ

 ނުކުރާނަން އިނޭގތޯ. 

 

 ކެވުން:ވާހަކަދެއް  ސަތުންޔާރި

ައޅުޝުކުރިއްޔާ  އިތުރު.  އަރުާވނަން  ަގނޑު  އަދި  ހުރި   ލުސުވާ  ންެގމެންބަރު  އްޒަތްތެރިއި  ފުރުޞަތެއް    އިތުރަށް 

 ށް އަރުވަން. ޝުކުރިއްޔާ. ދަނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު ނިހާ ަގވަންޏާމުން. އަޅު ކަމަށް

 

 ވުން: ދެއްކެވާހަކަ ހާދުނި މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޭދޫ



  

  ެއއް ޭގަގއި މަސައްކަތް އިންޖީނުެގއިންޖީނުތިނަދޫ  ގދ.ނުންވަނީ  ސާފުކޮށްލަން ބޭ  އްރިރު. އަޅުަގނޑުޤަމުޔާ  ރިއްޝުކު

ބިބިނާކުރުމަށް ޓަކައި ފު ތާރީޚަކީ  ްއކަޑްކޮށް މަސަރަތަމަ  މާ،  އެހެންވީ  .ވާލުބައިތޯ އެންމެ ފުރަތަމަ ސުކޮތް ފެށުނު 

ާގތްަގ އަލިހި  2014ނޑަކަށް  އެއީ  ކާރިސާބުަގއި.  ތިނަދޫޘާފާނު  ޓަކަިއ  ައށްފަހުަގއި  ރަނަގޅުކުރުމަށް  އިންޖީނުެގ   

އެފެނަކައި މިހާރު    ން  އެއަށްފަހު  ފެށީ.  ހަ  ަގއި   2019ކްޓޫބަރު  އޮ   3ޕްރޮޖެކްޓް  ރިއަލް  ވާލުކުރެވުޕްރޮޖެކްޓް  ނީ 

ލުންފުންޏާސްޓޭ މިއަދާޓް  އަށްމައަހަ  .  މި  އައި   މިީވ  ދުވަސް އިރުަގއި  ކޮިވޑް  ބަކްޓޫއޮ  3.  ހަރެއްހާ  ފެށިެގން  ރުން 

އައި ހަ  އަޅުަގނޑުމެންނާ އަ  ންނާޑައުލޮކްމު  ޤައު  ސްމައަށް  މައި ހަމައަށް  ވެސް  ފެށޭނެހާ  އިރުަގއި  ދުވަސް ސައްކަތް 

އަޅުަގނޮގއްސި މި    ބޫލުކުރާ ޤަޑު    އެހެންވީމާ،  ކުޓޭސް  ރިއަލްމޯލްޑިވްސް  ޮގތުަގއި.  ިއންވެސްޓްމަންޓް  ެގ  ންފުނީޓް 

މަރާތުފަ މިންހު  ެގންދެވިފައި  ،ރެވިފައި ކަތްކުސައްން  ފެނަކައިން  ަވރަށްރި  ބަލާއިރުަގއި  ހަމަ   ޮގތުަގއިބޫލުކުރާޤަ 

 ކުރައްވަންތޯ. ބޫލުޤަކަުމަގއި   އެބައޮތް  ރަނަގޅު މިންވަރަކަށް މަސައްކަތް ޮގއްސަ

 

 ކެވުން: ކަދެއްޢީދު މުޙައްމަދު ވާހަރެކްޓަރ އަޙްަމދު ސަގ ޑިންމެނޭޖިޑުެގ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެ

އަޅުަގނޑު ހަވާމިހާރު  ކޮންޓްރެކްޓް  ދު ލުމެން  ދިވެހިރާށްވަސްކޮޅަކަކުރިތާ  ދިފަހު  ިމ  ދިމާީވ  ދިސާ  ޙާމާވި  އްޖެއަށް 

ތެރޭަގިއ    ކޮވިޑް   ޓާނުލިބި ހުއް  ތައް އަޅުަގނޑުމެންނަށްސްރިއަލް ޓީއެއް މެދެއްތޯ. ދެން ެއ ބޭފުޅުން ެގންނަންޖެހޭ ބަ

އްޓި އެ ވެސް ފެ  އެތާ މަސައްކަތް  ހަމަ  ފުޅުންެގން އެ ބޭދެން ލިބި  ނީ.ރިއަލްސްތައް ލިބުމެންނަށް އެ މެޓީޑުއަޅުަގނ 

ބަ މުވައް ކާޔަބޭފުޅުންެގ  ބަެއއް  މިންވަރަކަށް އި  ެއކަށީެގންވާ  ނަމަވެސް  ބައިތިއްބައިެގން.  އެތާނަގއި  ވެސް  ޒަފުން 

އެތާނ މަސައް މިހާރު  ކުރިެގ  ފެނަކައިން  އަށްނުެގންކަތް  ހުރީ  ވިސްނުމަކަށްދާދެވިފައި  އިތުރު  ވެ  ންޖެހޭތީއަދި 

ވަނަ ވިސްނުމަކަށް    2ނެ ެއ ކޮބައިތޯ އެ  ފެދޭ އުވާލުއެހެރީ. ދެން މިހާރު ސުަގނޑަކަށް ހުްއޓުވިފަިއ  މަސައްކަތް ާގތް 

އިންޖީނު ދުވަސްވީ  މިހާ  ސަބަބު.  ައޅުަގދާންޖެހުނު  އުޅެނީ  ެގންނުނިންމިންނަށް  ނޑުމެެގެއއް  ކީއްވެބާއޭ.  މި   

. ނުެގ ނުނިމިެގން މިއުޅެނީދޫ އިންޖީ. ކީްއވެހޭ ތިނައޭމުން އެބަދެށް ވެސް އިންޖީނުެގތައް ނިމެން މާ އަވަހަރެމިއަށްވު

އަޅުަގނޑު ފާނަމެންމިހާރު  ޮގތުށް  ިމހާހަަގކުރެވުނު  އެްގޒިސްޓިަގއި  ައޅުަގނޑުމެން   ންގ ރު  ސްޓްރަކްޗަރ 

ވަނީނަނުންކޮށްފިކަބޭ މަދު  މަށް  އޮތް  ކުރިއަށް  ތެރޭގައިއް ވަސްތަކެދުމަ  ައޅުެގ  އިންޖީނުޭގ  އިތުރު   ެގަގނޑުމެން 

ދާންޖެހޭނެމަރާމާތްތަކަކަ މާނަށް  އެ  ޖެ.  އެތާނަގއި  ހުއި  އަކީ  ސްޓްރަކްޗަރތަކަކީ  މްލަކޮހިފައި  އެހެން  ތަކާއި 

މިގަ އަޅު މިހާރު  މިަގނޑުމެން  ެގންުގޅޭ  ދަށް  ރެން  ންަގނޑަށްވު  ްގމާ  ލޯ  އެއްޗެމާ  އެރޭޑް  އެހެންވީމާ،  ހި  ީއ. 

މީހުންނާަގނ ޅުއަ އެބަިއ  އަޅުަގނޑުެމންނާއި  އަޅުަގނޑުމެން  ވިސްނުނީ  ސަބްސިޑުމެންނަށް  ެއމް.ޓީ.ސީ.ސީ  ޑަރީ  އި 

މާ، އެ މަރުޙަލާަގއި އަޅުަގނޑުމެން  ޙަލާއަކަށޭ އޭެގން ދާންވީ. އެހެންވީމަރު  ުގޅިެގން އަޅުަގނޑުމެން އެހެން  ކޮމްޕެނީއާ

އަޅުަގނޑުމެންއު  މި ކުޮގތުގަ ލުކުރާބޫޤަ  ޅެނީ.  އޮތް  ރިއައި  ދުވަހެްއެގ  6ށް  އިންޖީނުެގ  މަސް  ތެރޭަގއި   



  

ބޫލުކުރަނީ އިނޭގތޯ. ވަރަށް ބޮޑަށް  ޤަކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން    އްކާލެވޭނެދައަޅުަގނޑުމެންނަށް ތިނަދޫ ރައްޔިތުންނަށް  

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ދުހާނި މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޭދޫ

ހުށަހެ ބުނާ ޑިރެކްޓަރއި ސަލަޅިފައި އޮތް މައްއަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެ  މޯނަކަިއެގ ޑިރެކްޓަފެ  ،ަގއި  ލްޑިވްސް  ރު އެއީ 

ކަމަށް  ރުޞަތު އޮތްނެ ފުވާ ރު. ފޯއޭވޭނެފޯރު ޒުވީމާ، ެއކަމަށް ނުފޫއެހެން  .މުަގއި ހުރެޤާ ފުނީެގ މަންކު ޓްރިއަލް ސްޓޭ

މެއްަގއި ހުންނެިވ ބޭފުޅާައކީ  ޤާިވ މަ އެ ހުންނެވަތަނު  ރ ެއ ޑިރެކްޓަ ވާލަކީ ބުނަނީ. އަޅުަގނޑުެގ ސު މި ސިޓީަގއި މި  

ފެނަކައި އި  ވެސްއެއް  ބޯޑު މި    ެގރެްއަގއި  ނުފޫތެރޭ   ެގޓެންޑަރ  ހިސާބެއް ަގއި  ފޯރުވޭ  މަސައްކަތްކުޒު  ވި  އް ރެ ަގއި 

 ނޫންތޯ.އްތޯ ނުވަތަ ޅެބޭފު

 

 ކެވުން: ވާހަކަދެއް ޢީދު މުޙައްމަދުރެކްޓަރ އަޙްަމދު ސަންގ ޑިޖިނޭމެޑުެގ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެ

  އަޅުަގނޑުމެންނާ   ަގއި އެއް ލާޙަމެންބަރު މިކަހަލަ މަރު އެ  ބަރު. ފުރަތަމަ ކަމަކީމެން  އްޒަތްތެރި އި ޝުކުރިއްޔާ  އާދެ!  

އެހެންވީމާ  މުޢާމަލާތްކޮށްެގން ދެއްތޯ.  އެފެނިެގންތާ  އެހެން    ،  މުޅިން  މެންބަރަކީ  ޮގތަކަށް  ތަނެއްބޯޑު  އެހެން  ަގއި 

ބޭއްވާ ރަ ކުމަސައްކަތް އެްއޮގތަކަށް  ތެރެައށް  ހިންުގމުެގ  ފެނަކައިެގ  ބޭފުޅެއްފުޅެއް.  ވަދެޭވނެ  ވެސް  ނޫން.   ެވސް   

އިނޭގތޯ. ވިފައި  ލިޔެނޫން    ތަކަށްއެޮގ  ސްޕޮލިސީތައް އޮންނަނީ ވެނޫން. އަދި އަޅުަގނޑުމެންެގ މި    ޅެއްވަންނާނެ ބޭފު

ހައެއަށްވުރެން   ހުތަންކޮޅެއް  ކަންތައް  މި  އެރުދަނާކޮށް  އަޅުަގނޑެހެންވީމާރީ.  މެންބަރުެގ ޤައް  ،  އެ  ބޫލެއްނުކުރަން 

ޑު  ނ ަގނެ ކަމަށް ެވސް. އަޅުށް އޮންނާޑަވެސް އަދި އަޅުަގނ  އޮންނާނެ ކަމަކަށް  ސް ނުފޫޒެއް މި ބޭފުޅުންނާއެްއވެ

ބަރުެގ  ފޫޒެއް އެ މެންއަޅުަގނޑަކަށް ެއއްެވސް ނު  ވެސް  ނުންޤީ، ޔައަރުވަންންކަން  ޤީޔަ މަ  އި ހަހުަގހަމަ މި މަޖިލީ

އެހެކުން  ފަރާތަ އަޅުަގނޑު  ނޯވޭ.  މިބޫލުކުރާޤަންވީމާ،  އޮެވެގނެއްނު   ޮގތުަގއި  ވެސް  ވާނެ.  މެންބަރުންނަށް 

އިންޓަްގރިޓީ  .ނުވެސްކުރާނެ މެންބަރެއްެގ  އެ  އަޅުަގނޑު  ވެ ދޭތެރޭަގއި    އާއަދި  އެއަށްވުރެން ބަލާއިރުަގއި  ސް 

 ވާނެ ކަމަކަށް. އް ބޫލެއްނުކުރަން ކުރަޤަ އްޑެ ލް މެންބަރެއް އިނޭގތޯ ެއއީ. އަޅުަގނފެޝަނަޕްރޮ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ހާދުނި މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޭދޫ

ެވސް  ކުރިއްޔާ ޝު އަޅުަގނޑު  ވަ.  ކަންތައްރެ ކޮންމެވެސް  ޓެކްނިކަލް  ެއބައްެގ  އޮޅުންފޮލުވާލަންޖެހޭހުރިތަކެއް     

ތައް  ޓެކްނިކަލް މަޢުލޫމާތުލަ  ތެރޭަގިއ އެބަހުރި ބައެްއ ކަހަ  ވާ ކުހުރި ޝަ   ޙިލްމީ ހުށަހަޅުއްވާފައިهللا ސަޢުދު  އިނޭގތޯ. 

އިތުރަ އެހެން ނަކައިން ސާފުކޮށްލަންފެށް  އަޅުަގނޑުމެން  ކަންކަމާ ޖެހޭ.  އެ  އަޅުަގނޑު  ކޮބެހޭ  ވީމާ،  ންމެވެސް  ޮގތުން 

ސަ އަހާލާވަރަކަށް  އަރިހުން  އިނޭގތޯ.  ނަޢީދު  ކަމަކީން  ދެފެނަކައި  ލްމީއަށްޙިهللا ދުސަޢު  އެއް  އޮތް  އްވާފަ ން  އި 



  

ވަރަށް   މަސައްކަތަކީ  މި  އެބައޮތް  ވިދާޅުވެފައި  އަވަސްކޮށް  ސާއްހަޖަވާބުތެރޭަގއި  ވަރަކަށް  ތިމަންނަމެން ސް 

މަސައްކަތަކަށްާވތީ މުއްދައެ   އާނިންމަންޖެހޭ  ައވަސް  އަދި  މިކަމާ   ތެއްގެ ކީަގއި  ޑިބެހޭ  ތެރޭަގއި  އް ސިޝަނެ ޮގތުން 

ކަމަށް    ހުރެސަބަބުތަކަށް ޓަކައި    ޭގތޯ. އެއިނ  ެގއްލުން ދަްއކަފާނެކަމަށް  ވޭނުކުރެ އިޔާދަނުނަގައިފިނަމަ ކުންފުންޏަށް

ޑިސައިޑްކުރަނީ  ތިމަން މި  ކުނަމެން  އެސް.އޯ.އީ  އޮންނަ  ހިއްސާ  މަހަވާލު  ޏަކާންފުންސަރުކާރުެގ  ސައްކަތް  ކޮށްެގން 

ސި  ެގންދަން.ށް ކުރިއަ އެ  ވިދާޙިهللا ދުސަޢުޓީަގއި  ހަމަ  އެބައޮތްޅު ލްމީ  ބޭއް   25  ވެފައި  ޓެން ޖުލައި   ރ ޑަވުނު 

މަސައްކަތްލްކުރުމަށްކެންސަ އަނބު  ފަހުަގއި  ހަވާއަލުން  މަހާލު ރާ  ެއއް  ފަހުންއިކުރެވިފަިއވަނީ  ދުވަސް  ހަ   ކަމަށް   

ސް  ރުާމިއ ދޭތެރޭ މިހާ ިގނަދުވަކުލު، ހަވާންެގވީ ދެން މިހާ ިގނަދުވަސް ނެ  .ންފުންޏާރީ ކުބްސިޑައެމް.ޓީ.ސީ.ސީެގ ސަ

ދާޅުެވފައި އެބައޮތް އެ ކުންފުނީެގ  ލްމީ ވިޙިهللا އާއި އަދި ެއާއއި ެއކީަގއި ސަޢުދުތޯކާއި ހުރެތަ ސަބަބުެގވީ ކޮންންނެ

މަސައްކަތްތަކެއް  އްކުކުރަމޭ.ޝަ  ނަތިމަން  ދޭތެރޭގައި  މާާގބިލުކަ ދާއިރާެގ  ކު  އެ  މާން އެ  ފަރާތުން  ޒީަގިއ  ފުނީެގ 

ިގނަ މައްސަލަތަކެއް ހުރިކަމަށް    ސިންެގ ެވސްޕްރޮސެ  ޔާސް އަދި ސަޕްލަތުމާއި  އި ނެށްފަހިސްޓްރީަގއި ކޮ  ،ކޮށްފައި

 ؟ޅުވަނީކޭތޯ ވިދާ ކަމަށް. ކީ ނަވާނެފެނަކައަށް ވެސް އެނިގވަޑަިއަގން

 

 : ކެވުންޢީދު މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްރެކްޓަރ އަޙްަމދު ސަންގ ޑިމެނޭޖިޑުެގ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެ

ފުރަތަމަ  އްރިރު.ޤަމުއްޔާ  ޝުކުރި ސުވާލުެގ  ޖަތި  އަޅުަގނޑުމެންނާވާބަ  ސްޓޭޓް  ޯމލްޑިވް  އިކީ  ރިއަލް  ސް 

ޙަޤީޤަތު  ކުންފުންޏާއި، ފުރައަޅުަގނޑުމެން  މުޢާމަލާތް  އެމް.ޓީަގއި  ކުރީ  އެީއ  އިނޭގތޯ  .ސީ.ސީއާތަމަ   .

ދިވެހި.ސީއެމް.ޓީ ވެސްރާއް .ސީއަށް  އެބައޮތް  އިތުބާރު  އެ  އިތުބާރުކުރާނެ.  ރަްއޔިތުން  މިއަޖޭެގ    ހަމައަށް.   ދާމެ 

އަ ހެންވީމާއެ އަޅުަގނޑުމެން  އެމް.ޓީ.ސީ.ަގވަސްވެ،  ކުރިއަށްެގމަ  ސީއާތީ  މަސަްއކަތް  އެ  ންދިއުން.  ޝްވަރާކޮށްެގން 

އެރުވިއަޅު   ންއެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ކުންަގނޑުެމންނަށް  އެ  ލަފައެއް  މެދުވެރިކޮށް  ެއކަން ފުނި  އެ  ށްރުމަކު    ސީދާ  ެއއީ   .

ބަ ރިއަމީހުންނަނީ   ވިޔަފާރިކުރާ  ސްޓޭޓް  އެށް ކަޔަލް  ައދި  އިންފޮމޭޝަން ޖޭގަ އްރާދިވެހި  ތުަވުގ  ވެފައި  މާލޭަގއި  ިއ 

 ންދިޔައީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެންނާއި އެބައި މީހުންނާ ތަރު މަސައްކަތެއް ކުރަމުން ެގވައްޓެކްނޮލޮޖީެގ ހަމަ އެ  

ބޮދެކެވުނު ވަރަށް  އަޅުަގނޑުމެން  އަލީަގިއ  ވާހަކަިއެގ  އިތުބާރާ  ބޭފު  ޑަށް  އެ  މަސައްކަތް  ޅުންނަެއއްކޮށް  އެ  ށް 

މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމު އެއާއި  ދެން.  ރީކުެގ  ޮގްއސަހަމަ  ދިުގލަިއެގން  އެބަިއ    އެ  އެްއކޮށް  އަޅުަގނޑުމެންނާއި  އޮތީ 

ކަންތަކު  މީހުންނާ އަުގެގ  ދިުގލައިެގދޭތެރޭަގއި  ވަ ންަގއި  އަޅުަގދިޔަ  އެއްކޮށް  އެހެންވުމާިއ   ޑުމެންނުގތުކޮޅެއް. 

އެ މީހުންނާއި އެއްކޮށް    ޑަށް ފުރިހަމަވެ ދިޔައީހެން ބޮށްެގން ވަރަ ވަނީ އޭޑަށް ހީޞަދު އަޅުަގނޤްމަ  ެގއަޅުަގނޑުމެން

މުއަޅު ބޭަގނޑުމެންނަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ސަބަބަކީ  ލިބުނީތީވެ.  ފުރުޞަތު  ހަރުދަނާ ވަނުންޢާމަލާތްކުރުމުެގ  ވީހާ    ނީ 

އިންޖީއްރަ ޮގތެްއަގއި  ރަށުކާތެރި  ެއ  މަސައްކަތް  އެހެންވީމާެގކުރިއަށް  ަގއިނުޭގެގ  އެޮގންދިއުން.  ބަލާ،  އިރު  ތުން 

ްއކޮށް ެގންދިއުން. އެމް.ޓީ.ސީ.ސީެގ އެ  އިސްައކީ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއާޗޮ   އެންމެ ރަނަގޅުހަމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނުނު  



  

، ފެނަކަ ވެސް  ހެންވީމާނެއް. އެހެންރާނެޔިތުން ޝައްކުކު ރައް ިއ އަޅުަގނޑަށް ހިއެއްނުވޭ ދިވެހިަގތެރޭ އި ދޭާގބިލުކަމާ

 . ތޯއިނޭގ  ނިންމީއެއްކޮށް ކުރިއަށްދާން މީހުންނާ އެްއކޮށް އެބައި ންޓުން އެ އިތުބާރާމަނޭޖްފެނަކައިެގ މެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ހާދުނި މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޭދޫ

 ނީ. ކީކޭތޯ ވިދާޅުވަދޭތެރޭަގއި  ޖެންސީއާރއަ  ސްކަާމއިސާއްހަކަތުެގ ސައްމަ

 

 ކެވުން: ޢީދު މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްރެކްޓަރ އަޙްަމދު ސަންގ ޑިމެނޭޖިޑުެގ ޕަރޭޝަން ލިމިޓެފެނަކަ ކޯ

ައޅަންޖެހޭ   ކަމަށްޭގތޯ. އެ ނއި   ަމއްސަލަެއއް  އްސާސީހަވެސް ވަރަށް    ދު ެގ މައްސަލައަކީ ހަމަ މިއަޖީނުޭގތިނަދޫ އިން

  އި ކަމާ ސްސާއްހަރުކޮށް އަޅުަގނޑުމެން ެއކަމުެގ ހުރި ންފުނިން އަޅަމުން މި ެގންދަނީ. ތަކުރާވަޅުތައް ބަރާބަރަށް ކުފިޔަ

މި    ޖީނެއް ެވސް އަދިވެސް އިންމަކީ ހުރިހާކަމަ. ފުރަތަދަނީ   ޅު ބަރާބަރަށް އަޅަމުން މިޅަންޖެހޭ ފިޔަވަދޭތެރޭަގއި އަ

ވެހޭހާމަ  ތިނަދޫ  އޮޕަރޭޓްކުރަނީ އައްެވއް  ުގމަތީަގއި.  ދޭހާ  ހިރަވާރެެއއްަގއި  ހު  ފުސްތެރޭގައިަގއި  ދެން އެ  ންނަނީ. 

ައޅަންޖެހޭކައެ ވެސް ތިނަދޫެގ    މިއަދު  ޅުަގނޑުމެން އެކަންކުރަނީ.ފަހުަގއި އަ ށްމަ ފިޔަވަޅުެއޅުމަށް ދުވަހުން ދުވަހަށް 

އިން ދިޔައީ. އެ ދާންޖެހޭ   މުޅި ތިނަދޫން  ،ނުއިންޖީ  ތިނަދޫމުޅި    ޓްޑައުން ވިޔަސް އެންމެ އިންޖީނެއް ޝަ  ލަތަކީހާ

ސަބަ ޓެކްނިކަލް  އިންޖީނުބު މައިަގނޑު  އެ  އޮޕްރޭޓްކުރާތަތަކަކަށްވާނީ  މާނައަކީ  ްއ  ރައްކާތެރި  ޒާތުން.  އެްއވެސް   

ކުރަމުންދަނީނޫއި  ޙައުލެއްގަ މާ އެކަން  ނަމަވެސްނޭ  އަޅުަގނޑުމެން  ދަވާ ޔާއި  ައނބުރާ  ،.  ޮގތުަގިއ  ކުރާބޫލުޤައިރުަގއި 

  ،ބޫލުކުރާޤަ  ވެސްން   ފެނަކައިެގ މެނޭޖްމަންޓުއެއް އަދިއެކަށީެގންވާ އިންޖީނުގެ   އަށްތިނަދޫެގ ރައްޔިތުންނަށް ތިނަދޫ

ހު ެވސް  ދުވަސާސް އެ  އްހަ އަދު ވެސް  . އެހެންވީމާ، މިތަނަށް ލިބެންވާނެ   ެގެއއް އެޖީނުއިން  ބޫލުކުރެވޭޤަޓެކްނިކަލީ  

 ށް ޓަކައި ިއނޭގތޯ. ަގތުމައަރައި ންކަތްކުރަނީ ޭއެގއްނޑިނޭޅި މަސަން ކެ އްސާސް. ހަމަ ފެނަކައިހަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ހާދުނި މުޙައްމަދު މެންބަރު ެގދާއިރާ ފޭދޫ

އޮތީ   ސުވާލަކަށް  މިޢާ އިތުރު  ޕްރޮބިޑަށް    އްމުކޮށް  ހުންނަ ފެކުަގއި  ޖެކްޓްސްތަހުޅުވާލެވޭ  ހަދާފައި  ނަކައިން 

ކުޑަކޮކޮސްޓަށްވުރެން  ގ ނިއަރިންއިންޖި މިންވަރެއް  ކިހާ  ނެޯގޝިއޭޓްކުރެ  ދެންމެ  ވިދާށް   ބަރުންމެ  އްޒަތްތެރިއިނެތޯ. 

ފަިއ  ށް ރިޢާޔަތްކޮށްަގާވއިދުތަކަތު  ދުތަކާއި އަދި މާލިްއޔައި ބެހޭ ަގވާ   އާރ ޓެންޑަވެސް ވިދާޅުެވއްޖެ. ދެން ފެނަކަިއެގ  

ޖަވާބެފޮނުވާފައި  ތިކޮޅުން އޮތް  ފޯ  ްއގައި  އެ  ވެސްއެބައޮތް  ޖައްސަ   ިމއުލާ  ދެން  ާވފައިީމަގއި  އިނޭގތޯ.  އެ   

ށް  މިލިައންެގ ކޯޓޭޝަންެގ ތެރެއަ  7ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް    ލްމީޙިهللا ދުޢުސަ  ތެރެއިންލާެގ  މިއުވާފައި އޮތް ފޯޖައްސަ

ފޯ ބޭފުޅުންެގ  އެތި  ހާސް  މި  ދިޔަ  ޑްކުރެއްވީމަމިއުލާ  ހަތަރު  ލައްކަ  ދެ  އަހަލިއަން  ސަތޭކަ  ރުފިށްޑިހަތް    ޔާތިން 

މިެއއަ  ނޭނޭގކަން ކުޑަކޮށް  އަންނަނީ  9އަންނަނީ.    ށްވުރެން  މި  އެހެންމިލިއަންަގިއ    ޓެކްނިކަލީ   ،ވީމާ. 



  

  މުން އެވޯޑްނުކުރާ ށް ވަންޏާކަމަ   ނީހާސިލުނުވަމައަށް  ހަ  މައުންޓާ އެ  ގ ރިންއަނިތި ސީދާ އިންޖިއޭ  ހިނެއްެވެގންތޯއޭކި

 ުގޅެނީ. ން ޅުން ެގފުބޭއުސޫލެއްތޯއޭ ތި 

 

 : ކެވުންޢީދު މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްރެކްޓަރ އަޙްަމދު ސަންގ ޑިމެނޭޖިޑުެގ ލިމިޓެ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން

އިންޖިނިއަރިން އަޅުަގނޑުމެން  އިނޭގތޯ.  ރަނަގޅު  ވަރަށް  މެޗްނުވާ ކޯސް  ގ އާދެ!   ބައެއް  ނީނަމަވަ  މަށްކަ  ޓާއި 

ޕްރޮޖެކްޓުލާތަކުަގޙަމަރު ެއ  ހުންނާނެ  ނެޯގޝިއޭޓްކުރެވިފަިއ  ބާވަތުން  އުޞޫލެއް ެގ  މިހާރު  .  ޮގތުން  މަލުކުރަނީ ޢަެގ 

އެއްޮގތަށް. މިަވުގތު ކުރިއަށް ދަނީ އެޮގތަށް   ންޑޭޝަނާދިން ރެކޮމަ  އެސް.އޯ.އީ ކޮމިޓީން އަޅުަގނޑުމެންނަށްހާރު  މި

 އިނޭގތޯ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟ ތްތޯއިތުރަށް އެބައޮ

 

 ސީމް ވާހަކަދެއްކެުވން:ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ނަ

  ،ކުރެވުނީ މިކަން ކުރިއަށް ެގންދަން މަޝްވަރާޭއ ފުރަތަމަ.ސީ.ސީއާޝުކުރިއްޔާ. ދެންމެ އެމް.ޑީ ވިދާޅުެވއްޖެ އެމް.ޓީ

ޚަރަބު އަޅުަގނޑަށް  ރިައލް    ނެޯގޝިއޭޓްކުރެވުނީ.  މޯލްޑިްވސް  ޮގތުަގއި  އޮތް  ކޮމްޕެނީއަކީ  ލިބިފައި  ސްޓޭޓް 

ރިން ުއވާލަން ެގ އަހަރުތަކެއް ކުކުންފުންޏެއް. އެހެންނަމަވެސް، އެމް.ޓީ.ސީ.ސީން މީ  ރީ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީެގ ސަބްސިޑަ

ލިބިފައި އޮތް. އެމް.ޓީ.ސީ.ސީން އެކަހަލަ ވިސްނުމެއް ެގންުގޅެފަިއ   ބަރުޚަކަމަށް ވެސް  މާފައި އޮތް ކުންފުންޏެއްނިން

ފަންކްޝަންނުކުރާތާ ކުންފުނި  މި  ވެ  އަދި  އަހަރެއްވަރު  ތިންހަތަރު  މި ވެސް  އެހެންވީމާ،  ކަމަށް.  ދާނެ 

 ެވސް ވާހަކަެއއް... .ސީން މިކަހަލަ އެއް ނެޯގޝިއޭޝަން ސްޓޭޖުަގއި ެއމް.ޓީ.ސީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މެންބަރު މޯލްޑިވް  ،އިްއޒަތްތެރި  ކުންފުނި  ސަބްސިޑީ  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  އެމް.ޓީ.ސީ.ސީެގ  ސްޓޭޓް  ރިއަލް  ސް 

މަސައްކަތް ހަމަ  ވެސް  ފެށިެގން  ތާރީޚުން  އުފެދުނު  ކުންފުނި  އެ  ކުންފުންޏަކީ،  މި  އަންނަ  ކޯޕަރޭޝަން  ކުރަމުން 

ކުންފުނި  ކު އިނޭގތޯ.  ފޮންފުންޏެއް  ވެސް ޑޮކިއުމަންޓް  .އެބަހުރިނުވާފައި  ޕްރޮފައިލް  އަތުަގިއ    ތައް  އަޅުަގނޑުމެން 

ކޮމްޕްލީޓްކޮށްފަިއ    100%  ، އެ ބޭފުޅުންތެރޭަގއި އެމީހުން  އެ ފަރާތްތަކުން ފޮނުވި ޑޮކިއުމަންޓްސް. އޭގެ އެބަހުރި  

ެގ  ނލާފައި އިނޭގތޯ. އޭެގ އެންމެ ފަހު ޕްރޮޖެކްޓަކަށްވާނެ ކަންނޭ  އަށްތެރެ  މީެގއެބަހުރި    ހުރި ޕްރޮފައިލްތައް ވެސް



  

ޓަ ފެރީ  ޖެހިެގންރހުޅުމާލެ  މިކަހަލަ  ޢިހުރި    މިނަލާއި  ވެސް.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް    ޓްފޯލިއޯތަކެއްޕޯމާރާތް  ެއބަހުރި 

 ...  ޖަވާބެއް ދެއްވުންފެނަކައިން ،. އެހެންނަމަވެސްފޮނުވި ޑޮކިއުމަންޓްސްަގއި ހިމެނިފަ

 

 ސީމް ވާހަކަދެއްކެުވން:ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ނަ

 އޭތި ެއކަމަކު ފަހުން މީެގ ޑޮކިއުމަންޓްސްަގއި އެބަހުރި ޭއތި އެ ކުންފުނި ހުއްޓާލަން ެއމް.ޓީ.ސީ.ސީން ނިންމާފައި 

 .ހުރި ކަހަލަ..

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ެގ ބޯޑުން ނިންމާފައި އޮތް ނިންމުމެއް ސަރުކާރު ވެސް އައިފަހުން އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ   މި  ހުެގ ތާރީޚެްއަގއި ފައެއީ ވަރަށް  

 .  ކަމަށް. އެކަން ެވސް އެބައޮތް އަންާގފަ

 

 ސީމް ވާހަކަދެއްކެުވން:ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ނަ

 ތޯޭއ ތިއަށް ދާން ފުރުޞަތުދެއްވީއެއްކޮށް ކުރި   އެމް.ޓީ.ސީ.ސީން އެބައި ހިްއސާނުކޮށް އަނެއްކާ ވެސް މި ކުންފުންޏާ

 ؟ ބޭފުޅުން

 

 ކެވުން: ޢީދު މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްޙްަމދު ސަރެކްޓަރ އަންގ ޑިމެނޭޖިޑުެގ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެ

ައޅުަގނޑުމެން މުޤައްރިރު.  ިއްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިްއޔާ  މެންބަރު.  ިއއްޒަތްތެރި  އަޅުަގނޑުމެންނާިއ  ؛ ޝުކުރިއްޔާ 

ކުންފުންޏަކީ   އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއާ އެ  ޮގތް  ބަރާބަރަށް   މުޢާމަލާތްކުރެވުނު  ހަމަ  އިނޭގތޯ.  ކުންފުންޏެއް  ދިރިދެމިއޮތް 

އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީެގ ބޮޑު   ކުރަމުންދޭ. އަޅުަގނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އޮތްޮގތުން ކަމަށް ވަނީނަމަ ސައްކަތްމަ

މާ، އަޅުަގނޑުމެން ސަްއކަތެއް ކުރަމުން ެގންދިޔައީ. އެހެންވީމަ  ޕްރީފައި ން  ބޭފުޅު  މާރާތެއްެގ މަސަްއކަތް ވެސް އެޢި

ރެކޮމަވާހަކަދެްއކުމުން    .ސީ.ސީއާޓީއެމް. އެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އަޅުަގނޑު  އެމް.ޓީ.ސީ.ސީން  ދޭނީ  ންޑޭޝަން 

އެޤަ އު  ބޫލުކުރާޮގތުަގއި  އަޅުަގނޑުމެން  ބޭނުންވާތީވެ.  ކޮންޓިނިުއކުރަން  ެއކަން  ެއޮގތަށް  ޮގތުން ލެސޫބޭފުޅުން  ްއެގ 

ނުން ވެސް  ޤީވެސް. ޔަ   ނެތްތޯބޭފުޅުން ެއޮގތަށް އެކަންތަްއ ކޮށްފަިއ އޮތްތޯ   ހީވަނީ އެބަލާކަށް ނުޖެހޭ އަޅުަގނޑަށް

ވިއްޔާ   ލިބޭޮގތުން  މަޢުލޫމާތު  އަޅުަގނޑަށް  މިހާރު  ނަމަވެސް،  ދިރިދެމިއޮތްކަން.  ކުންފުނި  އެ  ކަަމކީ  އެނޭގ 

އި އެްއކޮށް ައޅުަގނޑުމެން ދެންމެ ފޭދޫ  ެގ. އެހެންވުމާނވެދާނެ ކަންނޭ އްސަ އޮށް ޮގޙަލާއަކަފަހަރެއްަގއި އެހެން މަރު

ިއއްޒަ ޖެހިެގން  ދާއިރާެގ  ވިސްނުމަކަށްދާން  އިތުރު  އަޅުަގނޑުމެން  ެވސް  ސުވާލުަގިއ  ކުރެްއވި  މެންބަރު  ތްތެރި 

 ތޯ.  ތިބީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިނޭގ މިހާރު މި ން އެ މަރުޙަލާަގއި އަޅުަގނޑުމެ



  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ތި ސާފުކޮށްލަދެއްވަފާނަންތޯ  ފެނަކައިން  އަޅުަގނޑަށް  ޮގތުަގިއ  ކޮ  ގ އިންޖިނިއަރިންޅުން  ބޭފު  އަދި  ސްޓެއްެގ 

އޮތީ   ހަތަރުހަމަޖައްސާފައި  ދެލައްކަ  މިލިއަން  އަށްޑިހަދިހަ  އެއްސަތޭކަ  އިނޭގތޯ.    ހާސް  އަށާވީސްލާރި  ތިންރުފިޔާ 

ޯގ ތިއަޅުަގނޑު  ވިދާޅުވެދެްއވާ!    ސްިވއްޔާ  ޑޮކިއުމަންޓްސްބޭފުޅުން  އެބައަރާ  އޮޅުމެއް  ވަރެްއެގ  ތަކަށް  ކޮންެމވެސް 

އާދެ! އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީން  ؟ ދިހަމިލިއަން ފަސްލައްކަ ދެއްތޯ؟ އިނީ  ކަނޑައަޅާފައިފަހުން ކިހާވަރެއްތޯ    ލައިލީމަ.ބަ

މި ލަފާަގއި  އޮތް  ނުވަމި  ދިފައި  އެ ޮއންނަނީ  ތިންހާސް  ލިއަން  އަށްޑިހަ  ފަސްދޮޅަސްހަތްއްލަްއކަ    ހަތަރު  ސަތޭކަ 

ކުންފުންޏަށް ކޮންޓްރެކްޓް އެވޯޑުކޮށްފައި މިއޮތީ ދިހަމިލިއަން    ރީބްސިޑަސަ  ،ރުފިޔާ. ކޮންޓްރެކްޓް އެޯވޑުކޮށްފައި އޮތީ

ބޭފުޅުން އަރިހުން   ތި  ަގނޑުލާރިއަށް. އަޅު   ރުފިޔާ ބާރަ  އެއް ނުވަދިހަސަތޭކަ  ހަތަރުފަސްލައްކަ ފަސްދޮޅަސް ހަހާސް  

ހަ އަުގ  މި  ބޭނުންވަނީ  އެއަހާލަން  ނެޯގޝިއޭޓް   ބޭފުޅުންނާ  މަޖައްސާފައިވަނީ  ނޫނީކަމަށް   ކުރެިވެގންތޯއޭއެއްކޮށް 

 ؟ ިއަގތުމުން ހުށަހަޅާފައިވާ ައުގތޯޭއ އެއީބޭފުޅުން އަަގކަށް އެދިަވޑަ ބޭފުޅުން އަރިހުން ތި ވަންޏާ އެ

 

 ކެވުން: ޢީދު މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްރެކްޓަރ އަޙްަމދު ސަންގ ޑިމެނޭޖި ޑުގެ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެ

ައުގއާދެ!   އޮތް  އެ  ވާހަކަދައްކަިއެގން މިހާރު  ދެފަރާތް  ވާސިލުެވވުނީ  ައަގށް  އެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ހަމަޖެހިފައި   

 ލީަގއި އިނޭގތޯ. ުގޅިެގން ދެބައިމީހުންެގ ދެމެދުަގއި ހިނިގ މަޝްވަރާެގ އަ  ލާސްކޯޕް ޗޭންޖަށް އައި ބަދަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އޮތް  ޙިލްމީ  هللا ސަޢުދު ބީހުށަހަޅާފައި  ސްޕެސިފިކަލީ  ވަރަށް  ހިމެނޭ  އެބަ  ތެރޭަގއި  .އޯ.ކިުއެގ  ޝަކުވާެގ 

އޮތް  ހުށަހެޅިފައި  އިނޭގތޯ.  ބީ.އޯއިޝޫސްތަކެއް  ބަލައިއިރުަގއި  އިނޭގތޯ.  ލާއި.ކިއުއަށް  ސެކްޝަން  ކްލޭޑިން  ރުަގިއ 

ތިކްލޭޑި މިހާރު  ވިދާޅުވޭ  އެބަ  ސެކްޝަންަގއި  ޑޮކި  ން  ޓެންޑަރ  އޮތް  އެޯވޑުކޮށްފައި  އުމަންޓްސްތަކަށް  ބޭފުޅުން 

އެކްސެސަރީޒަ ކްލޭޑިންެގ  ކްބަލާއިރުަގއި  އެހެންނަމަވެސް،  އޮތީ.  ޖަހާފައި  ައެގކޭ  ބޮޑު  މާބޮޑުތަނުން  ލޭޑިން  ށް 

ހުރީ   ކަމަށް  މާކުޑަކޮށް  އެއަށްުވރެ  ައުގ  ކަމެއްތޯ  އެ  އިނޭގތޯ.  ޕެނަލްތަކަށްވާ  ދިމާވި  ކިހިނެއް  ޓެކްނިކަލީ 

 ؟ސާފުކޮސްލަދެްއވަފާނަންތޯ

 

 ބްރާހީމް ވާހަކަދެްއކެުވން:ސީނިއަރ އިންޖިނިއަރ ާއސިޔަތު އިލިމިޓެޑްެގ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން 

ކަށް. އެހެންވީމާ،  އަގަ   ލަމްޕްސަމްއާންމުކޮށް މިކަހަލަ ޕްރޮޖެކްޓްސްތަކުަގއި ކޮންޓްރެކްޓަރސް މުޅި ޕްރޮޖެކްޓް ނަާގނީ  

ސަމް އަަގށް ބަލާފަިއ ހަދާ އެްއޗެްއ. ދެން ވަކިަވކިން ކޮންޓްރެކްޓަރ އެހެން  ޕްސްޓަކީ މުޅި ލަމްޖިނިއަރިން ކޮއިން



  

ޭއަގ  އްޖަހާފައި ހުންނަ އެވްރީ ޑީޓެިއލެ އޭޒް ލޯންްގ އޭޒް މުޅި   . ރަނަގޅުތޯ ނުރަނަގޅުތޯ  ުގއަ  އިީވ ޑޯންޓް ޗެކް 

އިންޖިނިޕްލަމް އަުގ  ފިޓުވަކޮ  ގ އަރިންސަމް  ދެން  ސްޓަށް  ެގންދާނެ.  ކުރިއަށް  އޭތި  ކޮމިޓީން  ޓެންޑަރ  ންޏާމު، 

ޭއަގ އެއީ  ޒިންމާެއއް  އެމީހުން  ފަޖަހާ  އިކޮންޓްރެކްޓަރެގ  ތެރޭަގއި  އަުގ  އިންނަ  ކޮމްޕޯނެންޓް ިއ  އެ  މިސާލަކަށް 

އެ  މިސާލަކަ  އަދާކުރީމާ  ލިބޭނީ  އަދަދެއް.  މީހުންނަށް  މަދު  ވިލްށް  ދޭ  ހަމަޖައްސާއެކަމަކު  އޭތި  އޯލްސޯ  މުޅި    ނެ 

   .އެއްންޓިޓީތަކުގަ އެކުަމއްސަލަެއއް ނޫޅޭނެ  އިޓެކްނިކަލީ ޭއަގނެއްހެން އެހެންވީމާ، އަ އެތީެގ އަުގން.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

  އި ަގމީ  .ފޯރ ވޯލްސް  ކްލޭޑިންެގ ފިޓިން އެކްސަސަރީސް  އޮންނަނީ ވޯލް  ތެރޭަގއި މި  ޝަކުވާލްމީެގ  ޙިهللا ސަޢުދު

ނުވަ އަށްޑިހައެބައުޅޭ  ރުފިޔާ  ލައްކަ  ެއކްސަސަރީސްޖަހާފަ  އެއްފަސްހާސް  އެއީ  އިނޭގތޯ.  ބަދަލުަގިއ  އަށް.  އި  ޭއެގ 

ޯވލ150ް ތިކްނެސްެގ  ޕެނަކްލޭޑިންެގ    އެމް.އެމް  އޮތްސްއަށް  ލްސޭންޑްވިޗް  ހަތް  ދީފައި  އަށްޑިހަހާސް އަަގކީ  ލައްކަ 

ރ  އަސްކުރުފިޔާ ޕަރ    ސަތޭކަ އަށްޑިހަހަތްއަެގއް ދެއްތޯ މިީއ. ޝީޓަކަށް    ރުފިޔާ އިނޭގތޯ. ވަރަށް ބޮޑުތަން ތަފާތު

ޙިލްމީ ވިދާޅުވެފަިއ  هللا ވަރަށް ބޮޑު އަެގކޭ. ދެން ސަޢުދު  މިދެންނެވީ  މީޓަރއެއް އިނޭގތޯ. އެއީ ަވރަށް ބޮޑުތަނުން

އެއެބައޮތް   ދިމާވެފައި  އެހެން  ކުންފުންޏަކީ  ެއކަން  އެ  ކުންފުންޏަކީ    ،އޮތީ  ނެތް ސަބްސިޑީ  ތަޖުރިބާ  މިކަމުަގއި 

ކްލޭޑިންށްސަެއކްސަސަރީ  ވާތީވެކުންފުންޏަކަށް ނުނީ  އެއްޗަކާިއ  އަރާނެ  އެގ   މާބޮޑަށް  އެއްޗެއް  އަރާނެ   އަށް 

ސާފުނުވާ އަލީަގިއ  ތަޖުރިބާެގ  ވިދާޅުވެފަ  ތީބޭފުޅުންެގ  ތެރޭަގިއ.  ކަމަށް  ސްޕެސިފިކަލީ ޝަކުވާ  ވަރަށް  އެބައޮތް  އި 

ސް ވަރަށް އެދޭކަމެއް. ހަމަ ންމެެވސް ވަރެްއެގ ޖަވާބެއް ފެނަކަިއން ދެއްވުމަކީ އަޅުަގނޑު ވެ އެހެންވީމާ، އެކަމަށް ކޮ

އަށް އެކްސަސަރީސް   ކުރަްއވާފައި އެބައޮތް އެޮގތަށް. ކްލޭޑިންެގއެާއއި އެކީަގއި ރޫފް ކްލޭޑިންަގއި ެވސް އެކަން ފާހަަގ

  އިނޭގތޯ. ރަނަގޅަށް ތި   ތަކަށް ޖަހާފައި އިން ެއއްޗަކާ ޕެނަލްސް   ގ އޮތް ެއއްޗެއް މާބޮޑުތަނުން ެވސް ބޮޑު ކްލޭޑިން 

 . ބީ.އޯ.ކިއު  ބައްލަވާލަްއވާ ވެސް ބޭފުޅުން

 

 ބްރާހީމް ވާހަކަދެްއކެުވން:ސީނިއަރ އިންޖިނިއަރ ާއސިޔަތު އިލިމިޓެޑްެގ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން 

ބީ ކޮމްޕޯނަންޓްސް  އިންޑިިވޖުއަލް  އިވެލުއޭޝަންަގއި  ޮގތަށް  ފާހަަގކޮށްލި  ިމ  .ޯއ.ކިއު ދެންމެ  މިސާލަކަށް  ަގއި 

އަދި   ބީ.އޯ.ކިުއސް   50ޕްރޮޖެކްޓުަގިއ  ބޯ  ވަރަށް  ޕްރޮޖެކްޓްސްތަކެްއަގއި  ހުރިހާ  އެހެން  އިނަސް  ޕޭޖެސް  ވަރަކަށް 

ސަމްކޮށް މުޅި  ޕް. ސޯ މިކޮޅަކުންނެއް އިންޑިވިޖުއަލް ކޮމްޕޯނެންޓްސްއެއް ަވކިން އަެގއް ނުބަލާނެ. ހަމަ ލަމް ހުންނާނެ

 .ވަންޏާ އެޮގތަށް ކުރިއަށް ެގންދާނީސްޓަށް ފިޓްކޮ ގ އަުގެގ ައުގ އިންޖިނިއަރިން   އަންނަޕްރޮޖެކްޓަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:



  

ައުގ   އަށް އެގ ަގކުރަްއވާފައި ޕެއިންޓިންޭވ ފާހަހަމަ އެއާއި އެކީަގއި އެބައޮ    ބޭފުޅުން ބީ.އޯ.ކިުއަގއި ދެއްވާފައި އޮތް 

ޕެއިންޓިން އިނޭގތޯ.  ޮއތީ    ށްއަގވެސް  ދެއްވާފައި  ސްކު  ފަނަރަސަތޭކަބޭސިކަލީ  ޕަރ  މީޓައަރުފިޔާ  ެއީއ    ރ.ރ 

އިން ވެސް  ހުށަހަޅާފަ  ފްލޭޓެޑްމާބޮޑުތަނުން  އޮތީ  ޮގތުަގއި  ދެންއަެގްއެގ  އަުގޝީޓަށް    .  އޮތް  ވެސް    ހުށަހަޅާފައި 

 ޮގތުަގއި އިނޭގތޯ.   ވިހި ރުފިޔާެގސަތޭކަ އެބައޮތް 

 

 ބްރާހީމް ވާހަކަދެްއކެުވން:ސީނިއަރ އިންޖިނިއަރ ާއސިޔަތު އިލިމިޓެޑްެގ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން 

ލެްއ  ސޫމަލުކުރާ އުޢަހަމަ ވަކިވަކިކޮށް ކޮމްޕޯނެންޓެއް މި ބިޑުަގއި ވެސް އިވެލުޭއޓްނުކޮށް ހުންނާނީ. އަޅުަގނޑުމެން  

އެއީ އި  ނޫން  އިވެލުއޭޝަންަގއި  ކޮމްޕޯން ބިޑު  އިވެލު ޑިވިޖުއަލް  ބީ.އޯ.ކިއު  ދަ  އޮފް  ނުކުރާނެ. ނެންޓްސް  އޭޓެއް 

މިސާލަކަށް އަުގ ބޮޑަކަސް އޭތީަގިއ އަޅުަގނޑު ެއގްޒާމްޕަލެްއ    ރލޭޝަން އޯންފްއެހެންވީމާ، އޭތީަގއި މިސާލަކަށް އި

އެްއ  ެގ. ބަ ނައުގެގ އެކަހަލަ ކުދިކުދި ވޭރިއެންސް އުޅެނީ ކަންނޭ  ،މާވީޕްރީފައި ބެޗެއް ދެން    އިދީފާނަން. މީތީަގއިނަަގ

ރެވިފައި ވެސް. ެއކަމަކު އެހެނޭ  ތަކަށް ހުރެދާނެ އޮޅިެގން ޓައިޕޯސްެގ ޮގތުަގއި ޒީރޯއެއް ެއޑްކުސްރޭޓްހަމަ  މީހުންނަށް 

ނޫ ކޮމްޕޯނެންޓް  އެ  އަޅުަގނޑުމެންނެއް  ފެއިލެކިޔާފައި  ބިޑަރެއއް  އެ  ލަމްނީ  ހަމަ  ނުކުރާނަމޭ.  އަުގ ޕްްއ  ސަމް 

 ދިމާވަންޏާމު ވީ ވިލް ޕްރޮސީޑް. 

 

 ސީމް ވާހަކަދެއްކެުވން:ިއބްރާހީމް ނަ ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު

ިގއުމަންޓަކަށް އަސްލު ބަޔަކަށް  ބެހޭޮގތުން އިނޭގތޯ. އެކަުމަގއި އާ   ޝުކުރިއްޔާ. އަސްލުަގއި ބީ.އޯ.ކިުއެގ މި ފިަގރއާ

މި ފުރުޞަތު  އެސް.އޯ.ީއއަކާ  ދިއުމުެގ  އެހެން  ބިޑިންެއއްަގއި  ކްލޯޒް  އޮތީމާ  އޮންނަނީ  އެކަމުަގިއ    ،ހަވާލުކޮށްފައި 

އޮންނާނެ ޮގތަކީ ޓެންޑަރއެްއަގއި ކަމަށް ވަންޏާ ބަެއްއ ބޭބޭފުޅުން އަުގ ޖަހާއިރު   އެކަން  އާިގއުމަންޓަކަށް. ޖެނެރަލީ

ވެެގން ކޮންކްރީޓް ބަޔަށް ބޮޑު ބައެއް  ންޑްވޭ ފުރަތަމަ ކޭޝްފްލޯ ރަނަގޅުކުރަން ަގނޑުމެންނަށް ވެސް އަންޑަސްޓޭއަޅު

އް ޖަހާ އެކަހަލަ ކަންތައް ކޮށްފައި އަށް ކުޑަ ައގެ ގ ުގ އަރާނީ ފިނިޝިންއަށް އަސްލު ބޮޑު އަގ ޖަހާފައި ފިނިޝިން

  އި ަގމާ މީއި މިޮގތަށް ވަކި އައިޓަމްތަކަކަށް މާބޮޑަށް ޖަހާފައި އޮތީހުރޭ. އެކަމަކު މި ކޭސްަގިއ ައސްލު ކްލޯޒް ބިޑެްއަގ

ޮގ  ޔަކުބަ ވޭރިޭއޝަނަާއގިއުމަންޓަކަށް  މިސާލަކަށް  އެއީ  ދާންޖެހިދާ ސްދާނެ  ކޮމްޕޯށް  ކަހަލަ  އެހެނެ  ން  ނަންޓްތަކަށް 

ހު މިރެއްޖެއްޖަހާފައި  ސުވާލު  އެ  އަސްލު  ެއހެން    ޔާ.  އުފެއްދޭނީ.  އުފެއްދެއްޏާ  ވަންޏާ  ހާލަތުަގއި  ނޫންކަމަށް 

ެއނޭގ   ވެސް  ތިހަމަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ބަލާނީ  ފިަގރކަން  ޓޯޓަލް  އިންޖިނިއަރިން  ޭއެގ    ބަޖެޓާ   ގ ބޭފުޅުންެގ 

ޮގތް ބަލާފައި ރޭޓްސް ހުންެގ ކޭޝްފްލޯއަށްާވ ވާމީ  ކަން. އެކަން ކުރާ ކުންފުނިން އެ  އޯކޭކޮށް  ތީއޮ  ދިމާވަންޏާ އެ

ައުގ ބޮޑުކޮށްޖަހާފައި މިހިރަ ބަިއ    އިއި ިމކަހަލަ ހާލަތެއްަގއި މިސާލަކަށް ިމަގކްލޯޒް ބިޑިންއެްއަގ  ދެނީކަން. އެކަމަކު 

ހޯ ވޭރިއޭޝަނެ  ފައިސާ  ވަރަށް  ވަުގތު  އަންނަ  ޮގތަށް  ފުރުޞަތު  އް  އެހެންވެ ހުންދުމުެގ  ލޯޒް  ކް  އްޖިއްޔާނާނެ. 



  

އެސް.ޯއ.ީއއަކާ ދެކޭޮގތުަގއި  އަޅުަގނޑު  ނެޯގޝިއޭޓްކުރެވި އެ   ބިޑިންއެްއަގއި  ރަނަގޅުއްކޮށް  އެންމެ    ެގންދާއިރު 

ވިޖެްއޔާ  ޓޯޓަލް އަންނަ ޮގތަށް މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ވެސް ކުރިއަށް އޮތް ތާނަގއި ރަނަގޅުކޮށްލެއް ހަމަ  ވާނީ  ޮގތަކަށް 

  1އޮތީ    ެގ މުއްދަތު މިދެން އަޅުަގނޑު އަނެއް ސުވާލަކީ ޕްރޮޖެކްޓު  ނޭގތޯ.އި  ތަކަކަށްރީޒަނަބަލް ރޭޓް  ތައްއެ ރޭޓް

 މަސް ދުވަސް ާގތްަގނޑަކަށް ލިބުނު  6އިރު ޕްރޮޖެކްޓް އެވޯޑުކުރިތާ  އަހަރު ދުވަސް އޮތް 1 ؟ދުވަސް ދެއްތޯއަހަރު  

ބަ ބޯޑަރސް  މިންފަހުން  ތިދުކޮށްފައި  ވަންޏާ  އެހެންކަމަށް  މަސްދުވަހުެގ    6ވަންތޯއޭ  ބޫލުކުރައްޤަބޭފުޅުން    ހިރީ. 

؟ ސުާވލަށް ޖަވާބުދެއްވަފާނަންތޯ  ހެންވީމާ، އެއެ؟ ކަމަށް  ސްޓްރަކްޗަރ އަސްލު އެރަިއވްވާންޖެހޭނެޕްރީފެބް  ތެރޭަގއި  

ވަރަށް ރަނަގޅު މުއްދަތެއް އަޅުަގނޑު  މަސް ދުވަސް އަސްލުަގއި    6އަހަރު ދުވަހުެގ ޕްރޮޖެކްޓެއްަގއި    1އަޅުަގނޑަށް  

ތެރޭބޫޤަ މަންތްސް  ފޯ  ޓު  ތްރީ  ރާއްޖެސް  ޕްރީފެބް ަގއި  ލުކުރަނީ  ކަމަށް.    އެރަިއވްވާންޖެހޭނެ  އަށް ޓްރަކްޗަރ 

ނުވެެގން މިއޮތް މުއްދަތުަގއި ފެނަކައިން ކޮންމެ ޮގތެއް ވިޔަސް، އާޖެންޓް ޕްރޮޖެކްޓެްއ  ޮގތަށް އެރައިވް އެހެންވީމާ، އެ

ސް  ބޭފުޅުން އެބަހުރިތޯ އެއްވެ  ތި  މަންތްސް ތެރޭަގއި ނިންމަން ބޭނުންވާނެ. އެހެންކަމަށް ވަންޏާ  ވްއްޔާ ޓްވެލް ވެއްޖެ 

ޑޮ މުޢާމަކަހަލަ  ކަހަލަ  ެއްއވެސް  ެއއްލަކަ  ކިއުމަންޓަކުން  އެރަިއވްުވން  ސް  ޕްރީފެބްލާތެއްކުރެވިފައި  ޓްރަކްޗަރ 

 ޝުކުރިއްޔާ. ؟ ލަސްވާތީ

 

 ޢީދު މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: ރެކްޓަރ އަޙްަމދު ސަންގ ޑިމެނޭޖިޑުެގ ޓެފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމި

އެކަން އޮންނަންޖެހޭ  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ވަރަށް ރަނަގޅަށް ޑޮކިުއމަންޓްކުރެވިފައި ވަރަށް ބަރާބަރަށް  

ބޭނުންވާ ކަމަށް   މަޖިލީހަށް ތިތެރެއިން ެގންޮގއްސަ އޮންނާނީ އިނޭގތޯ. މި  ެގލު ސޫހަމައާއި އު   ވަނީނަމަ، ބޭފުޅުން 

މީހުންެގ  މަންޓްތަކާ ޑޮކިއު ދެބައި  ހުށަހެޅޭނެ.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މުޢާމަލާތްތައް ހަަމ  ތެރޭަގއި    ެއއްކޮށް  ބައިވަރު 

 ހިނާގފައި ހުރީ އިނޭގތޯ.  

 

 ސީމް ވާހަކަދެއްކެުވން:ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ނަ

ކޮށްފަިއ   ބޭފުޅުން  މަންޓްސް ލަސްާވތީވެ ތިއެ ޑޮކިއު  ކޮމިޓީއާ  ަގޅު އެހެންކަމަށްވަންޏާ ސަބްއަޅުަގނޑަށް ވަރަށް ރަނ

ކަމެއް  ފުރިހަމަ  އިތުރު  ތައްޔާރުކުރުމުަގިއ  ރިޕޯޓު  އަޅުަގނޑުމެން  ވަންޏާ  ކަމަށް  ލިބިއްޖެ  މުޢާމަލާތްތައް  ހުރި 

  .އިނޭގތޯ. ޝުކުރިްއޔާހޭތީ ޖެލިބިެގންދާނެ އަޅުަގނޑުމެން ބަލަން

 

 ޢީދު މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: ރެކްޓަރ އަޙްަމދު ސަންގ ޑިމެނޭޖިޑުެގ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެ

ބޭފުޅުން  ބުނެލަން އޮތީ ތި  ޑު މާތަށް ޓަކައި އަޅުަގނބޭފުޅުން މަޢުލޫ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ދެން ހަމަ ތި

ފޯރުކޮށްދޭ ައޅުަގނޑުމެން  ޑޮކިއުމަންޓްތައް  ރިައލް  ބޭނުންވާ  މޯލްޑިވްސް  އެކަމަކު  ދެން  ކުންފުންޏާއި  ނަން.  ސްޓޭޓް 



  

ކުރި  ޅުަގނޑުމެންނާއަ ޕްރޮޖެކްޓް  އިނޭގތޯ.  އެ  ނުހިނާގ  މިހާރަކު  ކަންތަކެއް  މާބޮޑު  ެގންދިއުމުަގއި  އޭރުަގިއ  އަށް 

 ހުރި ހުރިހާ ޑޮކިއުަމންޓެއް އަޅުަގނޑުމެން ފޯރުކޮށްދޭނަން އިނޭގތޯ. ޝުކުރިއްޔާ.  ހިނާގފައި

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:ރި

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނިހާދު. 

 

 ހާދު ވާހަކަދެއްކެވުން: ނިމުޙައްމދު ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ޙިލްމީ ހުށަހަޅުްއވާފައި އޮތް މައްސަލައެްއ އަސްލު ަމއްސަލަައކީ. އަޅުަގނޑަށް ިމ  هللا ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. ސަޢުދު

އޮއުލިޔެކި ހުށަހެޅިފަިއ  ކޮމްޕްލެއިން ންތަކާއި  ކޮމްޕްލެއިނަ  ،ތް  ހުށަހެޅުނު  ފުރަތަމަ  އަޅުަގނޑު  އެންެމ  ވެސް  ށް 

ލިޔެކި  ބޭފުޅުންނާއުދިރާސާކޮށް  ފެނަކަިއެގ  އަދި  ލިޔެކި   ންތަކާއި  ލިބުނު  ސަޢުދުއުބައްދަލުވެ  ބެލިއިރު  هللا ންތަކަށް 

ަގނޑަށް މިކަން ފާހަގަވަނީ. ދެން ވަރަށް ޖެހިެގން އުޅޭ މައްސަލައެްއެގ ޮގތުަގއި އަޅު   ޙިލްމީއަށް ޕްރޮޖެކްޓް ނުލިބުނީމާ

ޕްރޮ ކުރާނީ އެ    ޖެކްޓް ނުލިބުނީމާދެރަކަމެއް  ބިޑެއް  ބޭފުޅަކު ވެސް  ެވސް ކުރާނެ. ކޮންމެ  ދެރަވެސްވާނެ. އަސަރު 

ކަހަލަ   އެްއވެސް  ހޯދޭނެ  ދީެގން  ެއއްޗެއް  ޕްރޮޖެކްޓުަގިއ  ތި  އޭރުަގއި  ދެން  ޓަކައި.  ލިބިަގތުމަށް  ޕްރޮޖެކްޓް 

ލުކުރެވެނީ. އަޅުަގނޑުެގ މަިއަގނޑު  ބޫޤަށް އަޅުަގނޑަށް  ނެތްކަމަ   އްސަވެެގން ޮގއެކަމަށް މަުގފަހި  މެއް ނެތީމާއިންތިޒާ

ފެންނަ ފެނުމަށް ބަލާއިރު މިއަދުެގ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކަށް ދިާމވެފައި މިަވނީ ތިނަދޫެގ ރައްޔިތުންނަށް    މިހާރު މި

މިމި   މައްސަލަ.  ލަސްވާ  ނުލިބި  ދެްއވިދާނެއިންޖީނުެގ  ފެނަކައަށް  ތާރީޚެްއ  ަވކި  ކަނޑަެއޅޭ    ތޯއޭ ކަމުަގިއ 

 ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެ ދުވަހަކާއިމެދު. ޝުކުރިއްޔާ. އެ ށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް މި އިންޖީނުެގ ރައްޔިތުންނަ

 

 ޢީދު މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: ރެކްޓަރ އަޙްަމދު ސަންގ ޑިމެނޭޖިޑުެގ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެ

ފާއާ މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  މެންބަރު.  އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިްއޔާ  ބައިަގއި  ހަދެ!  ފުރަތަމަ  ސުވާލުެގ  ަގކުރެއްވި 

މީހަކަށް ލިބެންޖެހޭ    އެ  ޠަބީޢަތް.ރިކަން. އެއީ އިންސާނީ  ވެ އެކަުމަގއި ާވިގ  އެްއކޮށް  އަޅުަގނޑު ފުރިހަމައަށް މެންބަރާ

ކަމަށް    ،އެްއޗެއް  އެޤަބޫލިބެންޖެހޭ  ވަނީނަމަލުކުރާ  ކަމަށް  ޮގްއސި  ޮގތަކަށް  ނުކިއްސަރު  އަތުން    ދި އަ  ްއޗެއް 

ވަނީނަމައްކި ޮގއްސިކަމަށް  ކުރަންޖެ  ވެސް  ސަރުޮގތަކަށް  އެކަމަށް  އުފައްދާ  ސުވާލު  އެންމެހައެ  ކަތް މަސައް  އިހޭ 

ވެ ކުރަން  ހާލެއްަގކުރަންޖެހޭނެ.  އެްއވެސް  ފެނަކައިން  އަޅުަގނޑުމެން  އެކަމަކު  ދެން  ވާނެ.  މީހަސް  ވަކި    ކަށްއި 

ކުރިމަތިލާއިރު   ބިޑަކަށް  ނޯންނާނެ.  ކަމެއް  ކުރި  ނުކުރަންެވެގން  ފެއިލް ވެސް  ޤައެކަން  ނެކަން. ވާބޫލުކުރަންޖެހޭނެ 

ހިނގައި ވެސް  ހަމަނުލިބި  ދެން  ހުށަހަޅަދާނެކަން.  ހުށަހެޅުން  ތަންތަނަށް  ތެރޭަގިއ  ދުވަހު  އަހަރު  މުޅި  އިެގން  

ލުކުރާ ޮގތުަގއި. އެހެންވީމާ،  ޤަބޫެގ އަޅުަގނޑު  ނއެންމެ ރަނަގޅު ކަމެއް ނޫން ކަންނޭ  ކުރިއަށް ެގންދިއުމަކީ ެވސް



  

އެ އެބަޔަކަށް،  ެގންދަން  އެއީ  ކުރިައށް  ޙައްޤެއް.  ލިބިެގންވާ  ކު މީހަކަށް  ދެވަނައަށް  ސުވާލު ވީ.  ޖަވާބަކީ    ެގރެއްވި 

ނޮވެންބަރު  ނޮވެންބަރު  ،ތެރޭގައި  މަސް  އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ  އިންޖީނުޭގެގ    ހަނދުބަލާ  އަޅުަގނޑުމެން  މަސްތެރޭަގއި 

ފަ ތެރޭަގއި  އް މަސައްކަތް  ދުވަސް  ހަމަސް  ލަސްވިޔަސް  އެންމެ  ތެރޭަގިއ  ދުވަސް  ހަމަސް  ެގންޮގސް  ކުރިއަށް  ޓާ 

ދުވަިގނަެވެގން އަށްމަސް  ވަސީލަތްތަތެ  ސް   މިހާރުެގ  އެންމެ  ފެންވަރުެގ  ޒަމާނީ  ރައްޔިތުންނަށް  ތިނަދޫ   ކާރޭަގއި 

އެ ހުރިހާ  ަގނޑުމެންނަށް  މަތާއެކު ައޅުޙުެގ ތަނަވަސް ރަهللا .  ންޖީނުގެއެއް ެއޅިެގންދާނެވިފަިއވާ އި އިމުކުރެ ާގއެްއކޮށް  

މަުގފަހިކުރެވިފަ  މިހާރުވެސް    ކަމެއް އެހެންވުާމެއކުވަނީ  އެދެނީ   ،.  ކިބައިން  ރަްއޔިތުންެގ  ތިނަދޫ  އަޅުަގނޑު 

ނިހާޔަ އަޅުަގނޑު  ދިޔައިމަ  ނުކުރެިވ  އެކަން  އެދެން. މިހާތަނަށް  މަޢާފަށް  ކިބައިން  ރަްއޔިތުންެގ  ތިނަދޫ  ތަށް 

ކުރިއަށް   އެންމެއެހެންނަމަވެސް،  ތަނުަގއި  ވެސް    ޮއތް  ދުވަސް  8ލަސްވެެގން  އިންޖީނުެގ    މަސް  އެ  ތެރޭަގއި 

ރައްޔިތުންނަށް އަޅު ފުރިހަމަ ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަން ތިނަދޫ  ބަދަލުކުރެވޭނެކަުމެގ  މި ޒަމާނުެގ އިންޖީނުގެއަކަށް  ަގނޑު   

 ދެން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މިޓީެގ ބައްދަލުުވން  އެއަށްފަހު އަޅުަގނޑުމެން ކޮ  .އިތުރު ެއއް ފުރުޞަތު ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ވެސް އިނޭގތޯއަރުވާނީ  

 ނިންމާލަން ކަމަށް. ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ކަދެއްކެވުން: ވާހަ ހާދުނި މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޭދޫ

މުޤައްރިރު.   ސަރުކާ  2017ޝުކުރިއްޔާ  ޔާމީންެގ  ރަީއސް  އަހަރު  ސަޢުދުވަނަ  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  هللا ރުަގއި 

ކުހި މި  ނޫނީ  އޭރުަގ  މި  ށްންފުންޏަލްމީއަށް  ލިބިފައިހެން.  އަނިޔާެއއް  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ރޭިވ   އިއޮތީ  ހިންަގން 

ޭއ  އް ކޮށްފައި ޮއންނަ އުސޫލަކީ ސަރުކާރުެގ ކުންފުންޏެއްެގ ތެރެއިން  ކަންތައްތަ  އިތަކުެގ ތެރެއިން އޭރުަގކްޓުޕްރޮޖެ

ކުރިމަތިލާށޭ ކަލޭ  ބިޑަށް  ެއ  ކިޔާފައި  އެބައޮތޭ  ލިބޭނެ  .ބިޑެއް  ހިސާބުން އެ  ސޮިއކުރާ  ބިޑުަގއި  އެ  ކިޔާފައި  އޭ 

ފައިސާ  ނަަގނީފެށިެގން   އަތުން  އައި  .އޭނާ  ހެންވޭރުކޮޅުަގއި  އެއީ  މިހާރު  ޢިމާރާތައް ޖީ.އެމް.ެއޗްެގ  ހުރި  އަޅާފައި 

ޢިމާރާތަ އެ  އެހެންވީމާ،  އޮންނަނީ.  ވެފަިއ  މި  ފައިސާއަކަށް  ތެރޭަގއި  ފައިސާެގ  ެގންދާ  ެގންދަންވެެގންށްުގނަން    

ނަާގފަهللا ސަޢުދު ފައިސާކޮޅެއް  އަތުން  ބިހިލްމީ  އެހެންނަމަވެސް،  އެ.  ހުށަހެޅިއިރުަގއި  ފުރިހަމަ   ތައްޠުޝަރު  ޑު 

ދިމާނުވެ އެކަން  ސަޢުދުނުވާތީ  ދިޔައިމަ  ކަމަށް هللا   ގެއްލިފައި  އެްއޗެއް  ބޮޑު  ވަރަށް  މިއޮތީ  އަތުން  ހިލްމީ 

އަސްޤައަޅުަގނޑަށް   މިކަމާ  އެހެންވީމާ،  ޢަބްދުބޫލުކުރެވެނީ.  ދަޢުވާކުރަންޖެހެނީ  ޢަބްދުهللا ލު  ޤައްޔޫމްެގ  هللاޔާމީން 

ކަމަށް ފަ  އިއޭރުގަ   .މައްޗަށް  މިމި  ުގނާ  ކަމެއް    އިސާތައް  ކަމަށް   ކީގައިރުބަލްއާއެ ހުރިހާ  އޭނާ  ދިޔައީ  ކުރަމުން 

هللا ނީ ޢަބްދުވާކުރަންޖެހެޢުހިލްމީ މިކަމުަގއި ހަމަ ދަ هللا ފެންނަނީ ސަޢުދުމި  އަޅުަގނޑަށް ފެންނާތީވެ އަޅުަގނޑަށް  



  

ޢަބްދު ރިޕީޓްކޮށް  هللاޔާމީން  އެއްފަހަރު  އަދިވެސް  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ކަމަށް.  މައްޗަށް  ސުވާލުކޮށްލަން  ޤައްޔޫމްެގ 

ހަމަ އަޅުަގނޑުމެންެގ ތިނަދޫ ރައްޔިތުންނަށް ހަމަ ލިބޭނެ ދުވަހަކާ މެދުަގިއ ހެދުމަށް  ހެދި   އިންޖީނުެގ  މިބޭނުންވަނީ  

 ޝުކުރިއްޔާ.  ؟ އެ ޚިދުމަތް ލިބޭނެތޯއޭތި ޔަޤީންކަން ދެއްވާ ތާރީޚަށް 

 

 ވުން: ޢީދު މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްކެ ރެކްޓަރ އަޙްަމދު ސަންގ ޑިމެނޭޖިޑުެގ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެ

އޮތް   ކުރިއަށް  ފައްޓާ  ތެރޭަގއި  މަސް  ނޮެވމްބަރު  އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ  މެންބަރު.  އިްއޒަތްތެރި  މަސް   8ޝުކުރިއްޔާ 

ޮގތުން ތަކުލީފުތަކަކާ ކުރިމަތި ނުވާ ކަމަށް ވަނީ ޅުަގނޑުމެން އަ  ނަމަދުވަހުެގ ތެރޭަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ޤުދުރަތީ 

އި ޒަމާނުެގ  މި  ހަމަ  އިންޖީނުެގ  އެކަށީެގންވާ ންޖީއެ  އެންމެ  އެކަށީެގންާވ    ،ނުެގ  އެންމެ  ރައްޔިތުންނަށް  ތިނަދޫ 

އަޅުަގނޑުމެން   ތެރޭގައި  8އިންޖީނުެގެއއް  ިގނަވެެގން    6  ،މަސް  މަދުވެެގން  އެންމެ  ދުވަހުެގ    8ަމސް  މަސް 

 ހަމަ ދެން އިނޭގތޯ. ޔަޤީންކަން  ތެރޭަގއި އަޅުަގނޑުމެން ފޯރުކޮށްދޭނެކަމުެގ

 

 ހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

 . ނަސީމް އިބްރާހީމް މެންބަރުިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ތުލުސްދޫހު ފުރުޞަތު އިނޭގތޯ. ފަ

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ނަސީމް ިއބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ ތުލުސްދޫ

އެމް ވިދާޅުވެއް. ޝުކުރިއްޔާ.  ދެންމެ  މޯލްޑިވްސްޑީ  ރިޔަޖެ  މާބޮލް    އެއްކޮށް  އިންވެސްޓްމަންޓާ  ޑު ސްޓޭޓު 

ޑު ސުވާލުކޮށްލަން އް މިހާރު ކުރިއަކަށް ނުދޭ ޕްރޮޖެކްޓުެގ ކަންތަކުަގއި އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނ ކެތްތަމުޢާމަލާ

ކޮންޓްރެކްޓަރަކާ    ބޭފުޅުންނާ އެއްކޮށް ކުރެވުނު މުޢާމަލާތްތައް ކްލޯޒްކޮށްފައި އަލުން އަނެްއކާ އެހެންބޭނުންވަނީ އެ  

ނިން ޮގސް  ކުރިއަށް  ވާހައެްއކޮށް  ތިމާލާ  އެއްކޮށް    ކަތޯއޭ  ބޭފުޅުންނާ  އެ  ހަމަ  ނޫނިއްޔާ  ވިދާޅުވަނީ. 

  މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް މުޅިން ސާފެއްނުވި މިވީ ޮގތެއް މީގެ ؟ ކޮންޓިނިއުކޮށްެގން ނިންމާލާ ވާހަކަތޯއޭ ކިހިނެއްތޯ

ނެއްކާ އެ ކުންފުންޏާ ދެން އަ  .ވީދެން ކޮވިޑު އައިސްެގން ލަސްތަކެއް   .ޮގތަށް އޮތީއަހަރު ދުވަހު ނިންމާ    1ކުރިން  

މު މާބޮޑު  ނޮވެމިހާރު  މަލާތްތަކެއް  ޢާއެްއކޮށް  އަނެއްކާ  ވިދާޅުެވއްޖެ.  ކަމަށް  ނުދާ  ފެށިެގން ންކުރިއަށް  މަހުން  ބަރު 

ޮގތް ރަނަގޅަށް  ޅުެވއްޖެ. އެހެންވީމާ، ވީ ކަ ވިދާ ދޭތެރޭ ނިންމާލެވޭނެ ވާހަ  މަސް ދުވަހާ  8  އިމަސް ދުވަހާ  6އިތުރު  

 ްއވާ. ދެފިލުވާލައޮޅުން

 

 ޢީދު މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: ރެކްޓަރ އަޙްަމދު ސަންގ ޑިމެނޭޖިޑުެގ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެ



  

ސާފުވާން ވެސް   ހަމަ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ހަމަ ރަނަގޅު ސުވާލެއް ރަްއޔިތުންނަށް އިނެގން  

  . ންމި ތާރީޚުަގިއ ެއކަން ާވޮގތް ނުވިކީ ައޅުަގނޑުމެން އެކަން ކުރަން ނިއަދި މި މަޖިލިހަށް ވެސް. މިހާރު މިވާޮގތަ

މެނޭޖްމަންޓުން ބޭނުމެއް ނުވޭ އެ ތިނަދޫ ރައްޔިތުންނަށް ައޅުަގނޑުމެން  ދެވަނަ ކަމަކީ މިހާރު ހުރި ސްޓްރަކްޗަރަގއި  

ވިދާޅުވާ ކުންފުނި އަޅުަގނޑަށް    ތިސްޓޭޓް    . އެހެންވުމާއެކު ތިންވަނަ ކަމަކީ މިހާރު ރިޔަލްއެކަން ކުރުމަށް އިނޭގތޯ

ހީވަނީ އެ ބޭފުޅުންެގ މަސައްކަތްތައް ކޮންމެެވސް ވަރެްއެގ ބަދަލެއް ެގނެއްސަ ބައެްއކަހަލަ ނިންމުންތަކެއް ނިންމާފައި 

ރި ދެކެިވެގން އެ ބޭފުޅުން ސަޕްލައިކު  ތަކެއްމެދު ވާހަކައެ ކުންފުންޏާ ދެ  އިއެބަހުރި. އެހެންވުމާއެކު އަޅުަގނޑުމެންނާ

ނަކައިން އަިމއްލައަށް އިނޭގތޯ ފެނަކަ  އެ އެްއޗެހިތައް އަޅުަގނޑުމެން ފެމެން ނަާގ  އަޅުަގނޑުއެްއޗެްއ ެވއްޖިްއޔާމު  

ޢު ކުރިއަށް  ސަޕްލަޔަރަކީ ވެސް ފެނަކަ. އެހެންވީމާ، ފެނަކައިން އެ މަޝްރޫ  .ފެނަކަ އިނޭގތޯ  ދެންކީ  ކޮންޓްރެކްޓަރަ

ޅުަގނޑުމެންނާ ދޭތެރޭަގއި އެކަން ކުރިއަށް  އެ ކުންފުންޏާ އަ  ހެންވުމާ އެްއކޮށްތް ތަނުަގއި. އެެގންދާނީ ކުރިއަށް އޮ

 ނަމަ މިހާރަކު ނުހިނާގނެ. ދެން މިވަރަކުން މެންބަރަށް ސާފުނުވާ ކަމަށް ވަނީ  މަލާތްތަކެއްޢާމާބޮޑު މުެގންދިއުމުަގއި  

 . އިތުރަށް ސުވާލުކުރަްއވާ

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ނަސީމް ިއބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ ތުލުސްދޫ

 ތި ްއސަ ހުރި މުދާ  ވެެގން ެގނެޕްރޮޖެކްޓުކުރަންޅުަގނޑަށް ސާފު. މިހާރު އެ ކުންފުނިން މިހާތަނަށް  އަ  ، ނޫން.ނޫން

އަުގމަގު  ކުންފުންޏަބޭފުޅުން  އެ  މުދާ  ށްކޮށްފައި  ކުންފުނިން  ެއހެންނޫންތޯ.  ޗޭރޕަ  އެ  ޮގތަށް  މުދަލަށް  ސްކުރާ  އެ 

ކުން އެ  ހަވާލުއަުގަމުގކޮށްފަިއ  ފައިސާ  މިހާރުފުންޏާ  އެ  އެްގރިމެންޓް  ކޮށް  އޮތް  ނޫންތޯ. އެހެން  ބާޠިލުކޮށްލަނީ 

 ކުރިއަށް ެގންދަނީ އެ މުދާތައް ބޭނުންކޮށް އަދި އިތުރަށް ބޭނުންވާނެ އެއްޗެއް ރޮޖެކްޓުއެއަށްފަހު ފެނަކައިން މި ޕް

 .  ރު އޮތް ޮގތަކީމިހާ އް ހުރެޖިއްޔާ ހޯދަިއެގން އެހެންނޫންތޯހުރެޖިއްޔާ މެޓީރިއަލެ

 

 ޢީދު މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: ރެކްޓަރ އަޙްަމދު ސަންގ ޑިމެނޭޖިޑުެގ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެ

 ވިދާޅުވީ ރަނަގޅަށް.   ހަމަ މެންބަރު ތި .އާދެ! ވަރަށް ސާފު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

  ކުރި އިޢުލާންަގއި ނަކައިެގ ޓެންޑަރށްލަން އޮތީ ދެން ފަފަހު ކަމެއްެގ ޮގތުަގއި ސާފުކޮ ންމެއަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެން އެ

ބަޔާންކޮށްފަ އެބައޮތް  އިޢުލާންަގއި  ެއ  ސާފުކޮށް  ވަރަށް  ފެނަކައިން    އިވެސް  ޓެންޑަރތަކަކީ  ކުރެވޭ  މިޮގތުން 

ކެންސަލް ހާލަތެއްަގއި  ބޭނުންވެއްޖެ  ހިނދެއްަގއި  އެހެންބޭނުންވެއްޖެ  އިނޭގތޯ.  ކަަމށް  ެއއްޗެއް  އެ ކުރެވިދާނެ   

އްޖެ ވެބޫލުކުރާ ޮގތުަގއި ފެނަކައިން އެފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިޤައިޢުލާންަގއި އޮންނަ އޮތުުމެގ މަތިން ވެސް އަޅުަގނޑު  



  

ފެނަކައިެގ   އެފަދަ  ކަމަށް  ހަލާތެއްަގއި  ފެނިއްޖެ  އި  އިޢުލާނެއްމޭނޭޖްމަންޓަށް  އެބައޮތް ޚްބާޠިލުކުރުމުެގ  ތިޔާރު 

މަްއޗަ އެފަނަކައިެގ  އިނޭގތޯ.  ޓެންޑަރގައިށް  ކަމުަގއި  އީ  އޮތް  މަރުޙަލާއެްއަގއި  ކޮންމެ  އިވެލުއޭޝަން    ކޮންމެ 

ހާލަތެވީ އެފަދަ  އެހެންވީމާ،  ކެންސަލް ނަމަވެސް.  އިޢުލާނަކަށް  އްަގއި  ެއއްެވސް  ބަދަލު ނޫނީ  ކުރެވޭ  ޓެންޑަރއަކަށް 

ކަ އަޅުަގނޑެއް  ދޭންޖެހޭނެ  ފެނަކައި މަކަށް  އެހެންވީމާ،  އިނޭގތޯ.  ނުދެކެން  އޯވެސް  ޑިސްކްެގ  ެއ  ން  ރީޝަންެގ 

އަނެްއކާ   އޮތުން  އޮންނަ  ޮގތަށް  ވަ  އެއްޓެންޑަރ އެ  ބާޠިލުކުރެވޭ  އެކަން  އިޢުލާންަގއި  ތަފްސީލުކޮށް ކުރި  ރަށް 

ހި  ައޅުަގނޑަކަށް  ދޭތެރޭަގއި  ކުރުމާ  ކެންސަލްކުރި  ތި  އޮތުާމއެކީަގިއ  ޝަކުާވއެްއ  ޔެބަޔަނާކޮށްފައި  އިތުރު  ްއވޭ 

އި ކަމަކަށް  އެހެންނަމައުފެދިދާނެ  ބަނޭގތޯ.  އަޅުަގނޑުމެން  މާލިއްޔަތުެގ  ވެސް،  ކަންކަމާ  ނޫނާ ާގލައިލާނަން  މި  އި 

ައޅުަގނޑުމެން ފެނަކައިން   .އޮތްތޯއެކަމާ ދޭތެރޭަގިއ  ްއ  އެްއވެސް ކަހަލަ ތަޢާރުޒުވުމެ  ބަލާފައި އޮތީ ކަމަށް ވަންޏާ 

ބަރުންެގ އިތުރު ޝަކުވާެއއް ނެތީ ބެހޭޮގތުން މެންއަންަގންޖެހޭ އެންުގެމއް އަންާގނަން. އެހެންވީމާ، މި މައްސަލައާ  

 ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުަގނޑު ފެނަކައަށް އަރުވާނަން ފެނަކައިން އިތުރު ވާހަކައެއް ދައްކާލުަމށް އޮތީއަދި  ކަމަށް ވަންޏާ  

 ތޯ. ލާނީ އިނޭގއިޓުެގ ފުރުޞަތެްއ އެއަށްފަހުަގއި އަޅުަގނޑުމެން މިއަދުެގ ބައްދަލުވުން ނިންމަމިނި 5 އިތުރު

 

 ޢީދު މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: ރެކްޓަރ އަޙްަމދު ސަންގ ޑިމެނޭޖިޑުެގ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެ

 ިއއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ  

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން

 ލަދެއްާވ. ކޮޅަކަށް މަޑުކޮށްޑަކުޑައިރުބަންގިއަށް ކު 

 

 ޢީދު މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: ރެކްޓަރ އަޙްަމދު ސަޑި ންގ މެނޭޖިޑުެގ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެ

ވަކި މީހަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ވަކި މީހަކަށް މަންފާ އިނޭގތޯ.  އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ  

ސަރުކާރުން   ނަތީޖާއަކީ  ނުލިބުމުެގ  މައްސަލައަކީ  ޕްރޮޖެކްޓުތަ  އަދިނުލިބުމުެގ  ޓަކައި    ހުއްޓުމަށްއް  ހިންަގންޖެހޭ 

ނުވާނެ    ރުކާރުންސަ ވެެގނެއް  ކަމަށް  ކުރުން  ބޭކާރު  ަވުގތު  ބޭފުޅުންެގ  ތިބި  ކުރައްވާފައި  މަތި  ކުރުމަށް  މިކަން 

ވެސް    އިނޭގތޯ. އެހެންވުމާެއކު އަޅުަގނޑު ހަމަ ތިޔަ މަޖިލީހުެގ ައރިހުން އެދެން ރަނަގޅަށް ބައްލަވާފަިއ އެ ވީހާ

މާދަމާ    އަވަހަކަށް ދެްއވުން. އެހެން ނުވާ ކަމަށް ވަނީނަމަބުދާރީ ވީހާބައްލަވާފަިއ ޖަވާހަމަ  ދުފުށް ފެންނަ ޮގތަކަށް  

ހާޒިރު މިތަނަށް  އަޅުަގނޑުެމން  އަިއއްސަ  ސިލްސިލާއެއް  މީެގ  ހަމަ  އެތައް    ވެއަނެއްކާ  ކަމަށް  މި  އަޅުަގނޑުމެން 

ބޫލެއް ނުކުރަން ޤަަގނޑެއް  ނަންޖެހޭ ކަމެއް. އަޅުވެސް އޮން ބައިވަރު ވަުގތުތަކެއް ހޭދަކުރަން ޖެހުމަކީ ހަމަ އަބަދު

ކުރާ މަސައްކަތައް ތި    ކުރާ މަސައްކަތް ހުއްޓުވުމަށް ޓަކައި ހަމަ ކެނޑިނޭޅި ރެޔާއި ދުވާލު މި  އަޅުަގނޑުމެން މި



  

ވަ އެއްޗެބޭފުޅުން  ހުށަހެޅޭ  މިހެން  ވިސްނަވާފައި  ފުންކޮށް  ރަނަގޅަށް  ޖަވާބު   ށްްއސަރަށް  ހަރުދަނާ  ރަނަގޅު 

މުކުރެއްވުމަށް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފުރުޞަތު ދެއްވި ކަމަށް އްވުުމެގ ނިޒާމެއް ާގއިދެ

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިނޭގތޯ.   .ޓަކައި

 

 ދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

އަޅުަގނޑު   ވެސް  ބޭފުޅުންނަށް  އިއްޒަތްތެރި  ހުރިހާ  ފެނަކައިެގ  މިކަމުގައި  ޝުކުރުހަމަ  އާދެ!   ދަންނަވަން 

ޮގތެއް މި    އިއަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ައވަހަށް މި މައްސަލަިއަގ  .އަޅުަގނޑުމެންނަށް ތި ދެްއވާ އެއްބާރުލުމާެއކީަގއި

މިޓީއަށް ރިޕޯޓު ހުށަހަޅާނެ ކަމުެގ ޔަޤީންކަން ތި ބޭފުޅުންނަށް ދެއްވަން.  ކޮމިޓީން ނިންމާފައި އަޅުަގނޑުމެން މައި ކޮ

  ! އާދެ ؟ވީކުރަްއވަން ވިދާޅު ނަސީމް ކޮން ކަމެއްތޯ މިކޮޅުން ސާފު ؛ މިކޮޅުން ދެން  ެއކީަގއި ައޅުަގނޑުެމންއަދި ެއއާ

ދެްއވައިފި ކަމަށް ވަންޏާ ވަރަށް ރަނަގޅު އެ މަޢުލޫމާތު ތި ބޭފުޅުން އަތުަގއި ހުރި މިންވަރަކުން ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާލަ

ރިޕޯޓު ދުވައަޅުަގނޑުމެން  ދެތިން  އޮތް  ކުރިައށް  ނިންމާލަން  ތެރޭަގއި  އަދިެވސް  ހިފާފައި  މިތިބީ    ސް  އިނޭގތޯ. 

 އެއްފަހަރު ޝުކުރު ދަންނަވަުމން މިއަދުެގ ބައްދަލުވުން ނިންމާލަން. ޝުކުރިއްޔާ. 
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