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

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ވަނަ ބައްދަލުވުމުަގއި ަވނީ    6`. އަޅުަގނޑު މި ބައްދަލުކޮށްލީ ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީެގ  

އިނޭގތޯ.   ެއކުލަަވއިލެވިފައި  ެއައރޕޯޓުެގ މައްސަލަތައް ދިރާސާކުރުމަށް ސަބް ކޮމިޓީއެއް  އަްއޑޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް 

ހިމެނިވަޑަ  ކޮމިޓީަގއި  ސަބް  ޙުސައިން  އެ  މެންބަރު  ދާއިރެާގ  މެދު  ފުވައްމުލަކު  މެންބަރުންނަކީ  އިަގންނަވާ 

މުޙައްމަދުދީދީ، ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު، އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޙަމީދު، ފެލިދޫ ދާއިރާެގ 

އިނޭގ ނަސީމް  އިބްރާހީމް  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ތުލުސްދޫ  ރަޝީދު،  ފަޟުލް  ކޮމިޓީަގއި  މެންބަރު  މިަވުގތު  ތޯ. 

ތިއްބެވީ   މުޙައްމަދުދީދީ،  3ހާޒިރުެވވަޑައިެގން  ޙުސަިއން  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ފުވައްމުލަކު  އެއީ  ފޭދޫ    މެންބަރުން. 

ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު އަދި ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަސީމް އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑު މި 

އަޅުަގނޑު   އެހެންވީމާ،  އިނޭގތޯ.  ހޮވުން  މުޤައްރިރު  ނައިބު  މުޤައްރިރާއި  ކޮމިޓީެގ  މަޤުޞަދަކީ  ބައްދަލުވުމުެގ 

 ރުޞަތު ހުޅުވައިލާނަން. އާދެ! ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު.  މުޤައްރިރުެގ ނަމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުެގ ފު

 

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޙުސައިން  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  މެންބަރު،  ދާއިރާެގ  މެދު  ފުަވއްމުލަކު  ޮގތުަގއި  މުޤައްރިރެްއެގ  ކޮމިޓީެގ  މި 

 ން އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން. މުޙައްމަދުދީދީެގ ނަ

 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ނަސީމް ވާހަކަދެއްކެުވން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނިހާދުެގ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން. 

 

 ދެްއކެވުން: ކަފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދުދީދީ ވާހަ

 ޤައްރިރަކަށް ފޭދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދުެގ ނަން އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން.  ކޮމިޓީެގ ނައިބު މު

 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ނަސީމް ވާހަކަދެއްކެުވން:

 ޙުސައިންެގ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން.  
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 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ފުރަ ފުވައްމުލަކު  އަޅުަގނޑު  ލިބިފައިވާ  ތާއީދު  ހުށަހެޅި  ނަމަށް  މުޤައްރިރުކަމުެގ  ތާއީދަށް،  ހުށަހެޅި  ތަމައިނުން 

ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން މުޙައްމަދުދީދީ އިނޭގތޯ. އެއީ ހުށަހަޅުްއވާފަިއވަނީ ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު  

ތުލުސް ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވަނީ  އަދި  ނިހާދު  އަޅުަގނޑު  މުޙައްމަދު  ސޯ،  ނަސީމް.  އިބްރާހީމް  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ދޫ 

ނަންފުޅު  ލިބިފަިއވާ  ތާއީދު  ހުށަހެޅި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ދެން  އާދެ!  ނަންފުޅަށް.  އިނޭގތޯ  ހުޅުވައިލާނަން  ވޯޓަށް 

ދާއި ފުަވއްމުލަކު  ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ  ނިހާދު.  މުޙައްމަދު  މަޤާމަށް  މުޤައްރިރުެގ  ނައިބު  ޙުސައިން  ކޮމިޓީެގ  ރާެގ 

މުޙައްމަދުދީދީ އަދި ތާއީދުކުރައްވާފައިވަނީ ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަސީމް އިނޭގތޯ. އާދެ! ވޯޓަށް 

ތިއްބެވި   ކޮމިޓީަގއި  އާދެ!  ިއނޭގތޯ.  ހުޅުވައިލާނަން  ކޮމިޓީެގ   3އަޅުަގނޑު  މިވަނީ  އިްއތިފާޤުން  މެންބަރުންެގ 

ކު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސަިއން މުޙައްމަދުދީދީ އަދި ކޮމިޓީެގ ނައިބު މުޤައްރިރުކަމަށް  މުޤައްރިރުކަމަށް ފުަވއްމުލަ

ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު ހޮވިވަޑަިއެގންފަ. ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު އަދި ނަިއބު މުޤައްރިރަށް މަރުޙަބާ  

 ޑަިއެގންނެވުމަށް ދަންނަވަން.   ދަންނަވަމުން ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރަށް ރިޔާސަތާއި ހަވާލުވެވަ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނަންބަރު   އެޖެންޑާ  ބައްދަލުވުމުަގއި  ފުރަތަމަ  ކޮމިޓީެގ  ސަބް  މަސައްކަތް    2`.  ކޮމިޓީެގ  ޮއތީ  މި  ަގއި 

އެހެންވީމާ،   ނިންމުން.  ޮގތެއް  މަޝްވަރާކޮށް  ޮގތަކާއިމެދު  ެގންދާނެ  ެގންދާނެ  ކުރިއަށް  ކުރިއަށް  އަޅުަގނޑުމެން 

ނަންބަރު   އެޖެންޑާ  އާދެ!  ހުޅުވާލަން.  އަޅުަގނޑު  މަޝްވަރާކުރުމަށް  އަދި   2ޮގތަކާއިމެދު  ކުރިން  ދިއުމުެގ  އަށް 

ފާސްވާނީ   އަދި  ކޯރަމަކީ  ވޯޓިންގ  ކިހާވަރެއްތޯ  ކޯރަެމއް،  ޯވޓިންގ  ކަނޑައަޅަން  އެބަޖެހޭ  އަޅުަގނޑުމެން 

 ައޅުަގނޑު މެންބަރުންެގ ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލަން.  މާ،އެހެންވީ؟ ކިހާވަރަކުންތޯ

 

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ކަމުަގއި ކަނޑައެޅުމަށް ހުށަހަޅަން.  3އަޅުަގނޑު މި ކޮމިޓީެގ ވޯޓިންގ ކޯރަމަކީ  

 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ނަސީމް ވާހަކަދެއްކެުވން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނިހާދުެގ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން. 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ތުލުސްދޫ  ހުށަހެޅުމަށް  މެންބަރުެގ  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ފޭދޫ  މިހާރު  އެހެންވީމާ، 

ކޯރަމެ ވޯޓިންގ  މިހާރު  ކަނޑައެޅިެގންދިޔައީ  ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާތީވެ  މި  ޮގތުަގިއ  ކޮމިޓީ   3ްއެގ  އަދި  މެންބަރުން. 

ވެސް   ކޯރަމަކީ  ނަންބަރު    3ފެށުމުެގ  ެއޖެންޑާ  އަޅުަގނޑުމެން  ދެން  ޝުކުރިއްޔާ.  ކަނޑަެއޅީ.  އަށް   2ކަމުަގއި 

 ދިއުމަށް އަޅުަގނޑު ފްލޯރ ހުޅުވާލަން. 

 

 ވުން: ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު ވާހަކަދެއްކެ

ކުޑަ މައްސަލައެްއ ނޫން.  މި މައްސަލަައކީ  ބަލާއިރު  ަމއްސަލައަށް  ހުރި، އޮތް  ހުށަހެޅިފައި  މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ޤަބޫލުކުރަނީ  އަޅުަގނޑު  އެހެންނަމަވެސް،  އެބަވޭ.  ވެސް  ފަރާތްތަކެއް  ބައްދަލުކުރަންޖެހޭ  އަޅުަގނޑުމެން 

މަސަްއކަތުން ހަފްތާއެއްެގ  ދެ  ިގނަވެެގން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މި   2  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މަސަްއކަތުން  ހަފްތާއެއްެގ 

ހައްލަކީ ކޮބައިތޯ ބަލަިއ  ބައްދަލުކުރަންޖެހޭ ފާރަތްތަކާ ވާހަކަދަްއކައި މި ކަންތައްތަކަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހޯދިދާނެ 

މިއަށް ވިޔަސް  ވާހަކަދައްކަިއެގން  ުގޅައިެގން  މީހުންނަށް  އެ  އަޅުަގނޑުމެން  ޓަކައި ނޫނިއްޔާ  ހޯދުމަށް  ހައްލެއް   

ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރެވިދާނެ ކަމަށް ސިޓިބިޓީ ބަދަލުކޮށްެގން ވިޔަސް. އެހެންވީމާ، ހަމަ 

 މިއަދުން ފެށިެގން ދެ ހަފްތާެގ މުއްދަތެއް ލުމަށް އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު.  ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ

 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ނަސީމް ވާހަކަދެއްކެުވން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނިހާދުެގ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މި ކޮމިޓީެގ   މާރިޗުެގ ނިޔަލަށް އަޅުަގނޑުމެން   2މަސަްއކަތްތައް ކުރިއަށް ެގންޮގސް  އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެންެގ 

މީެގ  އަދި  ދަންނަވަން.  ފެށުމަށް  މަސައްކަތްތައް  ހުށަހެޅުމަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ކޮމިޓީއަށް  މައި  އެކުލަވާލައި  ރިޕޯޓެއް 

ސިޓީތައް ހޯދާ އަދި ހޯދަންޖެހޭ   އަޅުަގނޑުމެން މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއަގންނަވަނީ  އިތުރުން ކޮންކޮން ތަނަކުންތޯ 
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ކަނޑަެއޅިއްޖެއްޔާުމ   ފަރާތްތަކެއް  ފޮނުވަންޖެހޭ  ސިޓީ  އެ  މިއަދު  ައޅުަގނޑުމެން  ހޯދައިެގން  މަޢުލޫމާތުތައް 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެކަށީެގންާވ މުއްދަތެއް އެ ފަރާތްތަކަށް ދެވި އަޅުަގނޑުމެންނަށް އޭރުން ތަންކޮޅެއް އަޅުަގނޑުމެން 

 އިމްލައިނަށް ޑެޑްލައިނަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ރީޗްެވވޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދެކެން. ޝުކުރިްއޔާ.  ކަނޑައެޅި ޓަ 

 

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޓަރޭޓް  މީެގ ތެރެއިން މި މައްސަލަިއެގ އެންމެ ބޮޑު ކަމެްއެގ ޮގތުަގއި ފާހަަގކުރެވޭ ެއއް ކަމަކީ އެއީ ޑާސާ، ޑިރެކް

އޮފް ޭއވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ އެމް.އެން.ޑީ.އެފްެގ ދަށުަގިއ އިންނަ ތަނެއް ކަމަށް މި ފާހަަގކުރެވެނީ. މިހާރު ދިމާވާ 

މައްސަލައަކީ އެތަނުަގއި އެބަހުރި ސްކޭން މެޝިންތަކެއް. ިމހާރު ވެސް ބޭނުންކުރަމުންދަނީ އެ މެޝިންތައް. މާލޭަގިއ  

މެޝިން. އެ  ބޭނުންކުރެވެނީ  ޓަކައި   ވެސް  ރީލޮކޭޓްކޮށްލުމަށް  ތަނަކަށް  އެހެން  ތަނުން  ހުރި  މިހާރު  މެޝިން  މި 

ނަަގންޖެހޭ ހުއްދައެްއ އެ ރީލޮކޭޓްކުރުމަށް ހުއްދަ ނުލިބިެގން އުޅޭތީވެ ރީލޮކޭޓް ނުކުރެިވ އެކަމަކު އެއިން ޚިދުމަތް 

ވާހަކަދަްއކައި  ބައްދަލުކޮށްެގން،  ފޮނުވަިއެގން،  ރީތި  ދެވެމުންދާތީ ޑާސާއަށް ސިޓީ  ރަނަގޅު  ެގން ވެސް ސުލްޙަވެރި 

އެއީ   ހޯދަން. އެހެންވީމާ، ޑާސާ  ޮގތެއް  މިކަން ކުރެވޭނެ  ފޮނުވަން. ދެވަނަ ކަމެްއެގ    1މަޝްވަރާއަކަށްފަހު  ސިޓީ 

ޚިދުމަތްދޭ  ކަސްޓަމަރުންތަކަކަށް  ފްލައިޓުތަކަކަށް،  އިންޓަރނޭޝަނަލް  އެީއ  ޤަބޫލުކުރަނީ  އަޅުަގނޑު  ޮގތުަގއި 

ހި ނެތި  ތަނަކަށްވާ  ބެކަޕެއް  ޕަވަރ  ފެނަކައިެގ  އޮންނަހިނދު  ދީފައި  ކަރަންޓް  ފެނަކައިން  އެތަނަށް  ނދުަގއި 

އޮންނަހިނދު،  ޖައްސާފައި  ފްލައިޓެއް  ިއންޓަރނޭޝަނަލް  ހާލަތުަގއި  ކެނޑޭ  ކަރަންޓް  މިހާރު  އިރުއިރުކޮޅުން 

އަ ޗެކް  ޗެކްއިން  ކުރިމަތިލާންޖެހޭތީ  އުނދަޫގތަކާ  ބޮޑެތި  ކުރިމަތިލާންޖެހޭތީ ކަސްޓަމަރުންނަށް  އުނދަޫގތަކާއި  އުޓްެގ 

އެއީ   ބެކްއަޕް  ޕަވަރ  ހޯދުމަށް  ހައްލެއް  ފެނަކަިއެގ   200މިކަމަށް  މައްސަލަިއަގއި  ޖަނަރޭޓަރެްއެގ  ވޯޓުެގ  ކިލޯ 

ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކޮށްލަން. އޭެގ އިތުރުން އައިލެންޑް އޭިވޭއޝަން، ޝްރީލަންކަން އެއަރލައިންސް، ޝްރީލަންކަން 

ވަޑައިނުެގންނެވިޔަސް އެއަ ޗެއަރމަނުން  އެމް.ޑީންނާއި،  ސީދާ  ތަންތަނުެގ  ދެންނެވި  މި  ކޮންމެހެން  ރލައިންސްއާ 

ެވއްޖެްއޔާ   ޮގތެއް  ބައްދަލުކުރެވޭ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ބޭފުޅުންނާ  ޓެކްނިކަލް  ުގޅުންހުރި  މިކަމާ  ބޭފުޅުން  ޓެކްނިކަލް 

 ެގ މަޢުލޫމާތު ހުރި. އެންމެ ރަނަގޅުވާނެ، ެއއީ. ެއކަމަކު ސީދާ މިކަމު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ފޭދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 
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 ދެއްކެުވން:ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ނަސީމް ވާހަކަ

އަދި   ތެރެއަށް  މީެގ  އިނޭގތޯ.  ހިމެނުނީ  މި  ކޮމިޓީަގއި  މި  ފަހުން  ތަންކޮޅެއް  އަޅުަގނޑު  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

ައޅުަގނޑުމެންެގ   މި  ވާހަކައަކީ  ބޭނުންވާ  ދަންނަވާލަން  އެހެންނަމަވެސް،  ވަދެވޭ.  ނުެއްއ  ރަނަގޅަކަށް  މުޅިން 

އަްއޑޫ ިއންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓެްއެގ ބޯޑު ބަހައްޓަިއެގން ެއ  ކަންބޮޑުވުމަކީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ބޯޑު ބަހައްޓާފައި  

ހަދަން  އެއަރޕޯޓަކަށް  ފުރިހަމަ  އެއަރޕޯޓް  އެ  ދީ  ައވަހަކަށް  އެންމެ  ވީ  ޚިދުމަތް  އެ  ނުދާތީވެ  ދެވެމުން  ޚިދުމަތް 

ބެ ޖަނަރޭޓަރު  ބެކަޕް  ތަފާތު  ވަރަކަށް  ކޮންެމެވސް  ޚިޔާލު  ައޅުަގނޑުެގ  މަސަްއކަތްތަކެއް.  ހެއްޓުމާއި ކުރެވޭ 

ެއއީ   ކަންތައްތަކަކީ  ބެހެއްޓުމާއި  ބެކަޕް  ވިޔަސް  ދިންކަމަުގއި  ފަރާތަކުން  ކޮންމެ  ކަރަންޓު  އެއީ  ކަންތައްތައް. 

ސްޓެލްކޯއިން  ދެނީ  ޚިދުމަތް  ކަރަންޓުެގ  ކޮންމެހެން  ކަންތައްތައް.  ކުރަންޖެހޭ  ކުންފުންޏަކުން  ެއ  އަސްލުަގއި 

ެއައރޕޯޓަށް   މި  މާލޭަގިއ  މަޝްވަރާ  ވެއްޖެއްޔާ  ައސްލު  ބަހައްޓަން  ބެކަޕެްއ  އެތާނަގިއ  ެގންޮގސްފައި  ސްޓެލްކޯ 

ވެސް   ސަރުކާރު  މިއީ  ދެނެަގންނަން  ބޭނުންޭވ  އެބަ  ވަރަށް  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ފުރަތަމަ  އެހެންވީމާ،  ނުކުރެވޭނެ. 

އެއަރ ައއްޑޫ  މި  ވެސް  ހިއްސާ  ކުންފުންޏެްއެގ  ބަެއއް  ޕްރައިވެޓް  އަދި  ކުންފުންޏެއް  ހިންުގމުަގއި  ހިއްސާވާ  ޕޯޓް 

އެބައޮތް. ދެން ސީދާ އެއަރޕޯޓް ހިންަގން ހަވާލުވެ އޮތީ ައޅުަގނޑަށް ކުރިން މަޢުލޫމާތު ލިބުންޮގތުަގއި މީެގ ތެރޭަގއި 

މި އޮންނަ ޕްރައިވެޓް ކުންފުނި. އެހެންވެއްޖެއްޔާ ެއއަރޕޯޓް ހިންަގން ހަވާލުވި ފަރާތާއި ައދި ޝެއަރހޯލްޑަރުން އެީއ  

ެއއް. ބޯޑު ެމންބަރުން ނިންމާ ނިންމުމާއި އެްއޮގތަށް ކުންފުނި ހިންަގން ހަވާލުވެ ކޮންމެވެސް ެއއް  މުޅިން އެހެން ބަ

ކުންފުންޏެއް. އަދި އެ ކުންފުންޏަށް ެގއްލުންާވ ހިނދެއްަގިއ ދެން ފައިސާ ޑަމްޕްކުރެވޭނެ ޮގތްތަްއ ެވސް ހުންނާނެ 

ވަންޏާ   ކަމަށް  އެހެން  ލިޔެވިފަ.  އެމް.ޯއ.ޔޫތަކުަގއި  ހުރިހާ އެ  ދައުލަތުެގ  ަވދެެގން  ތެރެއަށް  މީެގ  އަޅުަގނޑުމެން 

މިީއ  ނުވެދާނެ.  ޮގތަށް  ރަނަގޅު  އެންމެ  އެއީ  ކުރުމަކީ  ކަން  ދޭޮގތަށް  ސާމާނެއް  ހުރިހާ  މިތަނަށް  ކުންފުންޏަކުން 

ކެއް ހުރީ  ވިޔަފާރި އުސޫލުން ައސްލުަގިއ ހިންަގން އުޅޭ ތަނެއް. ވިޔަފާރި އުސޫލުން ެވވިފަިއ ހުރި އެއްބަސްވުންތަ

މަޢުލޫމާތު.  ކުރީެގ  މީެގ  އެބަހުރި  އަޅުަގނޑުެގ  އުޅެފަިއ،  ހިނަގން  މިކަން  ރަނަގޅަށް  ވަރަށް  ކުރިން  ީމެގ  ވެސް. 

ވަރަށް ރަނަގޅަށް މިކަން ހިންަގން ހަމަ މާލޭ އޭރިއާއެކޭ ެއއްޮގތަށް އަްއޑޫ އޭރިއާއަށް ިމ އައްޑޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް 

ފައި ހަމަ ބޮޑު ެއއަރޓެކްސީއެއް މާލެއަށްވުރެ ވެސް ބޮޑު މެަގރ ެއއަރޓެކްސީެއްއ  އެއަރޕޯޓަށް ފްލައިޓުތައް ޖަްއސާ

މިއީ.   ފެށިކަމެއް  ހަދައިެގން  ޕްލޭނެއް  ތަރައްޤީކުރަން  ހިމެނޭޮގތަށް  ލ.ވެސް  ސަރަޙައްދު  އެ  މުޅި  ބާއްަވއިެގން 

ބަލަންޖެހޭ އެބަ  ވެސް  ސަބަބު  ހުއްޓެންޖެހުނު  ޮގސް  މިހިސާބަށް  މިކަން  ދެން އެހެންވީމާ،  ހުއްޓުނީމާ  މިކަން   .

ކުރަން   އެކަން  ޑަމްޕްކޮށްެގން  ފައިސާ  ކުންފުނިތަކުން  އެހެން  ދައުލަތުެގ  އަޅުަގނޑުމެން  ޮގތުން  ހިންގައިަގތުުމެގ 

ފަރާތާިއ   އޮތް  ހަވާލުވެ  ހިންަގން  މި  އެހެންވީމާ،  ނުދެކެން.  ައޅުަގނޑު  ކަމަކަށް  ރަނަގޅުޮގތް  އެންމެ  އުޅުމަކީ 
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ބައްދަ ތެރެއަށް ވަދެ  ފުރަތަމަ ވެސް  މީެގ  ޮގތް ރަނަގޅަށް އަޅުަގނޑުމެން އޮޅުންފިލުަވންވީ  މި ވެެގން އުޅޭ  ލުކޮށް 

އަވަސްއަރުވައިލާފައި ޚިދުމަތް ލިބޭނެ ޮގތް ހަދަން މަސައްކަތްކުރުމުެގ ކުރިން. އަޅުަގނޑު ެވސް ބޭނުން މާދަން ވެސް 

ރަނަގޅަށް އަޅުަގނޑުމެން ވަންނަން އެބަޖެހޭ. އޭރަށް   ޚިދުމަތް ލިބެން. އެހެންނަމަވެސް، މި ކޭސްެގ ތެރެއަށް ވަރަށް

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ޙަޤީޤަތުަގއި ީމަގއި ފާހަަގކޮށްފައި ިމހިރަ ކަންތައްތަކަކީ ވަރަށް ސިމްޕަލް ކަންތައްތައް. ިމއީ 

އެހެންވީމާ، މިީއ.  ކަންތައްތައް  ރަނަގޅުކުރެޭވވަރު  ކަމެއް  ހުރިހާ  މި  ޑޭސް  އިން ސެވަން  ވިތް  ކޮންމެެވސް   ހަމަ 

ކަހަލަ ކޯޅުންަގނޑެއް އުޅޭތީެވ ރަނަގޅު ނުވެފައި ހުރިކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ައސްލުަގއި ފީލްވަނީ މި ފާހަަގކުރެވިފަިއ  

ައޅުަގނޑު ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް އެދެން މި ހިންުގމުެގ ކަންތައް އޮތް ޮގތް    މިހިރަ ޕޮއިންޓުތަކަށް ބަލައިލީމަ. އެހެންވީމާ،

އެއް އެްގރީމަންޓާ  ބައްދަލުކޮށް މި  ފުރަތަމަ  ފަރާތާއި  ތިއްބެވި  އިސްވެ  ެއންމެ  ހިންުގމުަގއި  ބަލައި  ޮގތް  އޮތް  ޗެހި 

ރަނަގޅު  މާ  މިއަށްވުރެ  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ނެޯގޝިއޭޓްކޮށްލެވިްއޖެއްޔާ  ބޭފުޅުންނާ  އެ  ރަނަގޅަށް  ވަރަށް 

 ޝުކުރިއްޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް.  މަޢުލޫމާތުތަކެއް ލިބި މިކަން މާ އަވަހަށް ކުރިއަށްދާ ޮގތް ވެދާނެހެން.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މި  އެއަރޕޯޓާ  އިންޓަރނޭޝަނަލް  އަްއޑޫ  ކުރިން  މީެގ  އަޅުަގނޑުމެން  އާދެ!  މެންބަރު.  އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

ދެން  ދެއްވި.  މަޢުލޫމާތުތައް  ބޭފުޅުން  އެ  ބަްއދަލުކޮށްފައި  މެންބަރުންނާ.  ބޯޑު  އެތާ  ބައްދަލުކޮށްފައި  ކޮމިޓީންވަނީ 

 ބޭފުޅުން ވިދާޅުވަނީ ސަރުކާރުެގ ވިލް ނޫނީ ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން  ޕްރައިވެޓް ޕާޓީން މި ކާސާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެ

ސަބަބުން  އެހެންވުމުެގ  ދެން  އޮތްކަމަށް.  ޮގސްފައި  މިހާހިސާބަށް  ކަންތައްތައް  މި  ނުލިބި  އެއްބާރުލުން  ލިބެންޖެހޭ 

ފުޅުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ  ލިބެންޖެހޭ ކުރިއެރުންތަކާއި ިމ ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ނުެވ އޮތީމަ. އެހެންވީމާ، އެ ބޭ

ފަރާތުން  ބޭފުޅުންެގ  އެ  ދިނީމަ  ކޮމިޓްމަންޓް  ދޭ  އެ  ފަރާތުން  ސަރުކާރުެގ  ޔަޤީންކޮށްދެއްާވފައިވަނީ  ވެސް  ދުވަހު 

ލިބޭނެކަމަށް. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެންނަށް ދެން އެ ބޭފުލުން އެދުވަހު އެދިލެއްވީ މި ކޮމިޓީެގ ފަރާތުން އަްއޑޫއަށް  

ަގން އެހެންވީމާ،   ޮގސް  ދިރާސާކޮށްލުމަށް.  ކަންތައްތައް  އެ  ބަލައި  ހާލަތު  އެއަރޕޯޓުެގ  އިންޓަރނޭޝަނަލް 

މި  ކަންތައްތައް  ފާހަަގކުރެވުނު  ދަތުރުކުރިއިރުަގއި  ދަތުރުކޮށްފަިއވަނީ.  އެ  ހަފްތަާގއި  މިދިޔަ  އަޅުަގނޑުމެން 

ކަންތައްތަ ފާހަަގކުރެވުނު  ކަންތައްތައް  ހުރި  އެތާ  މެންބަރުންނަށް  މައްސަލަތަކާއި  ިއއްޒަތްތެރި  އަޅުަގނޑުމެން  އް 

ހަވާލުކުރެވިފައި މިވަނީ. އެހެންވީމާ، ެއއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އަޅުަގނޑުމެން މި ރިޕޯޓެއް ހަދަން މި ޖެހެނީ. އެހެންވީމާ، 

މާތުތައް ވެސް އަދި އަޅުަގނޑުމެން ފޭދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ދެއްވި މަޢުލޫމާތު، ހޯދަން އެ އެދޭ މަޢުލޫ

ެއ   ނޫނިއްޔާމު  ސިޓީންތޯ  ހޯދަންޖެހެނީ  މަޢުލޫމާތުތަކެއްތޯ  ކޮންކޮން  ެއއީ  ނޫން  ސާފެއް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އަދި 
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ބޭފުޅުން ހާޒިރުކުރަންވީތޯ. އެހެންވީމާ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަދި އިތުރަށް ދެންމެ ފޭދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި  

ޮގތަކަށް އެީއ ސިޓީންތޯ ނޫނީ އެ ބޭފުޅުން މިކޮޅަށް  މެންބަރު އެ ފާހަަގކުރެ ްއވި ކަންތައްތަކަށް ފެނިވަޑަިއަގންނަާވ 

އެ  އަދި  ކަންނޭނެގ.  ރަނަގޅު  ވާހަކަދަްއކާލުން  ަވރަކަށް  ކޮންމެވެސް  ވެސް  އެއަށް  ހާޒިރުކޮށްެގން ސުވާލުކުރާނީތޯ 

ޅުމަށް އެޮގތަށް އެބައޮތް ޑާސާ މިކޮޅަށް ެގނައުމާއި  ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދެއް ވެސް ލިބިފައެއް ނެތް. އެކަަމކު އެ ހުށަހެ

އަދި އިތުރަށް ކަރަންޓުެގ ހާލަތު ފެނަކަ މީހުންނަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވާނީތޯ ނޫނީ ބައްދަލުކޮށްެގންތޯ. ދެން އައިލެންޑް 

ކު އެކަން  ކޮށްެގން  ރިކުއެސްޓެްއ  ވެސް  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  ެއއަރލައިންސް  ނޫނީ ޝްރީލަންކަން  ރިއަށް  އޭިވއޭޝަން 

 ެގންދާނެ ޮގތެއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ދެކެވަޑަިއަގންނަވާ ޮގތެއް އެކަމަށް ހުށަހެޅުްއވުމަށް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު.  

 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ނަސީމް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ޕާޓީތަކެއް   އިތުރު  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ވަންޏާ  ކަމަށް  ވިދާޅުވާ  ޮގތަށް  ތިޔަ  ކާސާއިން  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

އެއް   ކާސާއާ  ބޭބޭފުޅުންނާއި  ތިއްބެިވ  އެއްބާރުލުންދޭން  ފަރާތުން  ސަރުކާރުެގ  ބަދަލުަގއި  ހާޒިރުކުރުމުެގ  މިތަނަށް 

ސޮލިއުޝަ މިކަމުަގއި  ހާޒިރުކޮށް  އަސްލު ޕްލެޓްފޯމަކަށް  ޖެހެނީ.  މި  އަންނަން  އަޅުަގނޑުމެން  ކަންނޭނެގ  ނަކަށް 

ސަރުކާރުެގ  ހަމަ  ހުށަހަޅަން  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  ައޅުަގނޑުމެން.  ނާދެވިެގން  ސޮލިއުޝަނަކަށް  ޙަޤީޤަތުަގއި 

އަޅުަގ ކާސާއާ  ބޭފުޅުންނާިއ  ތިއްބެވި  ދެއްވަން  އެއްބާރުލުން  ެގންދެވުމަށް  ކުރިއަށް  މިކަން  ނޑުމެން  ފަރާތުން 

މިއެ ބައްދަލުކޮށް  މިއޮތް  ކުއެކީަގއި  މީަގއި  ޚާއްޞަކޮށް  ވަކިން  އަދި  އޮޅުންފިލުވަން.  ރަނަގޅަށް  އުޅޭޮގތެއް  ެވެގން 

އިދިކޮޅު   ެއއްކޮށް  ައޅުަގނޑު  ކީކޭބުނާނީ  އަޅުަގނޑު  ވަރަށް  ހަމަ  ައޅުަގނޑުމެން  ކަންތަކުަގއި  ޖަނަރޭޓަރުެގ  ބެކަޕް 

ެގ ފެނަކަ  އެއީ  އިނޭގތޯ.  ވާހަކަދައްކާކަށް  މިކަމާ  ހޯދާކަށް  ޖަނަރޭޓަރެއް  ބެކަޕް  އެތަނަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ނެސްެގން 

ނުޖެހޭނެ މި މަޖިލީހުެގ ފަރާތަކުން. ެއއީ ހިންާގ ފަރާތެްއެގ ކަމެއް ބެކަޕް ޖަނަރޭޓަރު ހޯދަން. ފެނަކަ މެދުވެރިކޮށް  

އަުގ ެވސް ބޮޑުވާނެ. ފެނަކައަކީ އަމިއްލައަށް  މިތަނަށް ބެކަޕް ޖަނަރޭޓަރު ހޯދާއިރު މިއީ އެއަރޕޯޓް ހިންާގ ފަރާތަށް  

ޭއތި   ދީެގން  ޕާޓީއަކަށް  ޕްރައިވެޓް  ކޮންމެވެސް  އިޢުލާންކޮށްެގން  ފެނަކައިން  ނޫން.  ވެސް  ބަެއއް  އެތެރެކުރާ 

ެއ   ެއއީ  ކުރެވޭނެ.  އެކަން  ވެސް  ކުންފުންޏަށް  ހިންާގ  އެއަރޕޯޓް  ހަމަ  ކަމަށްވަންޏާ  އެހެން  ހޯދާނީ.  ޖަނަރޭޓަރު 

ނުދެކެން.  ބޭފުޅު ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ކަމަކަށް  ވައްދަންޖެހޭ  ތެރެއަށް  މީެގ  ފެނަކަ  ވެސް  އެްއޮގތަކަށް  ޒިންމާއެއް.  ންެގ 



 2020ފެބްރުވަރީ  19           ވަނަ ބައްދަލުވުން 1 ސަބް ކޮމިޓީގެ  ކޮމިޓީގެ   ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރްޕރައިޒަސް

 

 

8 

 

އަޅުަގނޑު ހަމަ ވަރަށް ހިތް އަވަސްވެފައި ތިބީމަ އަޅުަގނޑުެމންނަށް ހީވެދާނެ މިއީ މިޮގތަށް ދާންޖެހޭ މަޭގ. އެކަމަކު 

 ނުދެކެން ހަމަ އެއްޮގތަކަށް ވެސް. ޝުކުރިްއޔާ. އެއީ އެ ދާންޖެހޭ މަުގ ކަމަކަށް އަޅުަގނޑު 

 

 ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަޟުލް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ފުރަތަމަ ކަމަކަށް މުޤައްރިރު އަޅުަގނޑު މި ކޮމިޓީއަށް އަޅުަގނޑު ައއި ޮގތެއް އަޅުަގނޑަކަށެއް ނޭނެގ ެއްއޮގތަކަށް  

ސަބް   ކޮމިޓީެގ  މި  އިނޭގތޯ.  އެއީ ވެސް  މަޖިލިސް  ރަްއޔިތުންެގ  ކޮމިޓީ  ސަބް  އެސް.ޯއ.އީެގ  ކޮމިޓީ، 

ިމ   އަސްލު  ބޭފުޅުން  ބަިއެވރިވި  ދަތުރުފުޅުަގއި  ކުރެްއވި  އައްޑުއަށް  ބެލުމަށް  ހާލަތު  އެއަރޕޯޓް  އިންޓަރނޭޝަނަލް 

މިއަށް ލީމަ ހާލަތެއް   ކޮމިޓީަގިއ ހިމެނުން މާ މުހިންމު ކަންނޭނެގ އަޅުަގނޑުމެން މި ދަތުރުަގއި ބަިއވެރިނުވާ ީމހުން

ކަންތައްތަްއ  ހުރި  މީެގ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކަމަކަށްވާތީ  ުގޅުންހުރި  ޕީ.ސީ.ބީއާ  މިއީ  ކަމަކަށް  ދެވަނަ  ނޭނެގ. 

ދޫކޮށްލީ   ޝެއާރ  ިވއްކާލި.  ޝެއާރ  އެސް.ޓީ.ޯއެގ  ދާދިފަހުން  މީެގ  ބަލާއިރުަގއި  ތަންފީޛުކުރަން  ސަރުކާރަށް 

ބަ ެއބަ  އެހެންވީމާ،  އެސް.ޓީ.ޯއ  ސަރުކާރަށް.  ހުރިއިރު  ކޮށްފައި  އިންވެސްޓް  ކުންފުންޏެއް  ޕްރައިވެޓް  ލަންޖެހޭ 

އަޅުަގނޑުމެން   ކޮމިޓީއަކުން  އެްއޗަކީ  މި  އެހެންވީމާ،  ދޫކޮށްލީ.  ޝެއާރ  އަނެކަތިވެެގން  މީެގން  ކީްއވެެގންތޯ 

. އެއީ މީަގއި މި އޮންނަނީ ބަލައިެގން ޑިސިޝަން ނިންމޭވަރަށްވުރެ ބޮޑު ކަމެްއެގ ޮގތުަގއި ައޅުަގނޑަށް ފާހަގަވަނީ

ކަންކަމަކަށް  ކުރަންޖެހޭ  ފަރާތުން  އިންވެސްޓްކުރާ  ދެން  ކުރަން.  ކަންތައްތައް  މިކަހަލަ  ޖަނަރޭޓަރާ  ސްކޭނަރާއި، 

ހުށަހެޅުން  މި  ޕީ.ސީ.ބީއަށް  އެދެނީ  ައޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  ނޭޅޭނެ.  ބާރެއް  ސަރުކާރަކުން  ވެސް  އަޅުަގނޑަކަށް 

ދަތު މިއަށް  އަޅުަގނޑުމެންެގ  މެދުވެރިވެެގން  ބޭފުޅުން  އެ  ހުށަހަޅައިެގން  މަޢުލޫމާތުތައް  ލިބުނު  މި  ރިޕޯޓުަގއި  ރު 

ދެކެނީ.   އަޅުަގނޑު  ކަމަށް  ނޫން  ކަެމއް  ކުރަންޖެހޭވަރުެގ  ކޮމިޓީން  ބަދަލުކޮށްެގން  ލިޔެކިުއން  ހޯދައިދޭން.  ހައްލެއް 

ންނަ އިނުން އިނޭގތޯ. އެއީ ީމަގިއ ައޅުަގނޑު ހަަމ ވަނަ ކަމަކަށް އަޅުަގނޑު ިމ ކޮމިޓީަގއި އި  3ޝުކުރިއްޔާ. ދެން  

އެންެމ   މީެގ  ެއއީ  ކޮށްދެއްވުން.  ެއޓެންޑް  މިއަށް  ބޭފުޅުން  ވަޑަިއެގންނެވި  ދަތުރުަގއި  މި  ރެކޮމަންޑުކުރަނީ  ބޮޑަށް 

ބަ އެހެން  ަމޢުލޫމާތު  ީމެގ  ޮގއްސަ  ބަޔެއް  ެއހެން  ދަތުރު  އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންނޫނީްއޔާ  ޮގތަކީ.  ޔެއްެގ  ރަނަގޅު 

ސިނކުޑީަގއި ހުރެފަިއ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ކަން ނިންމާ ހިސާބަށް ައއިމާ މީަގއި ައސްލުަގިއ މަޢުލޫމާތު އެކިއުރެސީ  

އެ  އޮތަތީވެ  ފުރުޞަތު  ނުނިކުތުުމެގ  ޮގތަކަށް  އެދެޭވ  ހައްލު  މީެގ  އައިސް  ފުށުއެރުންތަކެއް  މަޢުލޫމާތުެގ  ނޫނިއްޔާ 

 ނުންވޭ. ވާހަކަ ފާހަަގކޮށްލަން ައޅުަގނޑު ބޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު.  

 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ނަސީމް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑުެގ ޚިޔާލު ތަންކޮޅެއް ތަފާތު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފަޟުލް ރަޝީދުެގ ޚިޔާލަށްވުރެ 

އިނޭގތޯ، ޚިޔާލާ ތަންކޮޅެްއ ތަފާތު. އެީއ ދަތުރު އެސް.އޯ.ީއ ކޮމިޓީެގ ފަރާތުން ެއއަރޕޯޓަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި އެތާނެގ 

އި. އެ ދަތުރުަގއި ބަިއެވރިވެަވޑަިއެގންނެވި ބޭފުޅުން ެއކަންޏޭ މި ސަބް ކޮމިޓީަގިއ  ހުރި ކަންތައްތައް ދެނެަގތުމަށް ޓަކަ

ބަިއވެރިވެަވޑަިއެގންނެިވ   ދަތުރުަގއި  ނޫން.  ޮގތެްއ  ރަނަގޅު  ވެސް  ެއްއޮގތަކަށް  ެއއީ  ހިމެނިވަޑަިއަގންނަވަންވާނީ 

ލިޔުމުން އެބައިނޭގ. އެހެން ކަމަށްވަންޏާ   ބޭފުޅުންެގ ވިސްނުން އެއިނދީ ވަކި އަމާޒަކަށްކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި

އެކަންކަން އިޞްލާޙު ކުރުމަށް ޓަކައި ދަތުރުެގ ބަިއވެރިެވަވޑައިނުަގންނަވާ ބޭފުޅުން މީެގ ތެރޭަގއި ތިބެން އެބަޖެހޭ.  

ކޮރޯނާ  ޕޮއިންޓްަގއި  އެއް  މީެގ  އޮތީ  މި  ނޫންތޯ  ޤަބޫލުކުރަްއަވނީ  ބޭފުޅުން  ވަޑައިެގންނެވި  ދަތުރު    މިސާލަކަށް 

ވައިރަސްއާ ުގޅިެގން ހުރިހާ ޕްރިވެންޓް، އެޗް.ޕީ.ޭއއާ ުގޅިެގން ނަާގފަިއވާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ރެކޮމަންޑް ނުކުރާ  

މާސްކް ނުލިބޭ ކަމަށް. މިއީ ކޮންކަމެއް. ވަޑަިއެގންނެވި ބޭފުޅުން ޤަބޫލުކުރައްވަނީ ނޫންތޯ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން 

ކަމަށް. ވަންނަންޖެހޭ  ތެރެއަށް  ރަްއޔިތުންެގ    މީެގ  ޙަޤީޤަތުަގއި  ވާހަކަ  ނުލިބޭ  މާސްކް  މި  މާސްކް  ނުޖެހޭނެ.  މިއީ 

މަޖިލީހުެގ ފަރާތުން އެތާ ހާލަތު ބަލަން ވަޑައިެގންނެވި ބޭފުޅުންނާ ހަމައަށް އަންނަންޖެހޭ ކޮމްޕްލެއިނެއް ވެސް ނޫން.  

ހޯދާފައި   މާކްސް  ހުންނާނެ  އަޅުަގނޑު  ވެސް  ާއއިލާއަށް  އަމިއްލަ  އެވަރުެގ  އަޅުަގނޑު  ބޭރުން.  ރާއްޖެއިން  މިހާރު 

ސިމްޕަލް ކަމެއް މި މާސްކް ނުލިބޭ ވާހަކަ. ދެން ވަރަށް އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުރެވެނީ ވަރަށް ވަންނަންނުޖެހޭ ވަރަށް  

އަޅުަގނޑުމެންެގ މެންބަރުންނަށް އެތެރެއަށް ވަދެވިއްޖެ ީމަގއި. އަޅުަގނޑުމެން ނުޖެހޭނެ މި ކޭސްެގ މިހާ އެތެރެއަށް  

ންނާކަށް. އަޅުަގނޑުމެން ޖެހޭނީ މި އެއަރޕޯޓް ހިންޭގނެ ޮގތަށް ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން މިކަމުަގއި އިސްވެ ތިއްބެިވ  ވަ

ހައްލުކުރާށޭ.   ހުރިއްޔާ  މައްސަލަެއއް  މިތަނުަގއި  ބޭފުޅުންނާ  ހަވާލުވެތިއްބެވި  ހިންގަވަން  އެއަރޕޯޓް  ބޭފުޅުންނަށް 

ބުނަ ކައިރީަގއި  އަޅުަގނޑު  ދެން  ސިލިކަން  އެބޭފުޅުން  އަޅާ  ފާޚާނާއަށް  ނުލިބިެގން  ފުޅިެއއް  ސިލިކަން  މި  ންވީތޯ 

މިހިރީ   ނޭޅި  ސިލިކަން  މި  ކުރީމަ.  ޒިޔާރަތް  މެންބަރުންެގ  ފަރާތުން.  އަޅުަގނޑުމެންެގ  މިހިރީ  ނޭޅިފައޭ 

ފަރާތުެގ   ހިންާގ  އެއީ  އެޅުން  ސިލިކަން  ަގނެެގން  ފުޅިއެއް  ސިލިކަން  ސުވާލުކުރީމަ.  ކަމެކޭ.  ކިހިނެއްެވެގންތޯ 

އެކަމަކު   އިނޭގތޯ.  ވެސް  ވަންނަން  މީަގއި  އަޑިއަށް  މިހާ  ނުވާނެ  އަޅުަގނޑުމެން  ކަންތައްތައް  އެފަދަ  އެހެންވީމާ، 

ެގނެސްެގން   ފަރާތްތައް  ެއ  އަޅުަގނޑުމެން  އޭރުން  ކަމެއް.  ރަނަގޅު  މިއީ  އެނިގލުން  ޓަކައި  މަޢުލޫމާތަށް 
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ކަންތައްތަކުެގ ސިްމޕަލް  މިހާ  ތިއްބެވި    މަޝްވަރާކުރާއިރު  ހިންަގން  ތި  ވަންނަންޖެހުމަކީ  އަޅުަގނޑުމެން  ތެރެއަށް 

 ފަރާތުން ލަދުަގންނަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެންނެވިދާނެ. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ހަަގކުރެއްވި ކަންކަން މަޢުލޫމާތަށް  އާދެ! މިހާރު ދެވިފައި މިވާ ޝީޓަކީ ހަމަ އެ ދުވަހުަގއި އެތަނުަގއި އެ ބޭފުޅުން ފާ

ތެރެއިން   މީެގ  އަދި  ބަލާނީ  ކޮންކަމެއްތޯ  ތެރެއިން  މީެގ  އަޅުަގނޑުމެން  ދެން  އިނީ.  ހިއްސާކޮށްފައި  ޓަކައި 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެޑްރެސްކުރެވޭނެ ކަެމއް އެބައިންތޯ އެ ކަންތައްތަްއ ކޮމިޓީ މެންބަރުން ނިންމަވަންވީ. ދެން އަދި  

ެގންދާނެ    އަޅުަގނޑު ކުރިއަށް  މަސައްކަތް  މި  އަޅުަގނޑަކަށް  އަދި  ލިބިފަ.  ނެތް  ތާއީދެއް  ހުށަހެޅުމަކަށް  ެއއްެވސް 

ޮގތެއް އަދި އަޅުަގނޑަކަށް ސާފެއް ނޫން. ދެން ފެލިދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކޮމިޓީން ވަދެވަޑަިއެގންނެވި  

ބޭނު ނިކުެމވަޑައިަގންނަވަން  އެހެންވީމާ،  ޮގތެްއ  ޮގތަކަށް  ކޮމިޓީން  މައި  ދެން  ައޅުަގނޑުމެން  ންފުޅުާވތީވެ 

ޝުކުރިްއޔާ.  އެހެންވީމާ،  މިއަދު.  ނިންމައިލާނަން  ެގންދަން  އިތުރަށް  ކޮމިޓީން  ސަބް  ނިންމެވުމަށްފަހު 

 ނިންމައިލާނަން. 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 




