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 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބޭްއވޭ ސަބް ކޮމިޓީެގ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމަކީ، މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑު ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީެގ   . މިއަދު މިعليكم  السالم 

ކޮމިޓީެގ    2019 މި  ކޮމިޓީ.  ސަބް  ކޮމިޓީެގ  އިޤުތިޞާދީ  ެއކުލަވާލި  ދިރާސާކުރުމަށް  ރިޕޯޓު  އަހަރީ  އަހަރުެގ  ވަނަ 

އިބްރާހީ މެންބަރު  ދާއިރާެގ  މެދު  މާފަންނު  މެންބަރު ހިމެނިވަޑަިއަގންނަވަނީ،  ދާއިރާެގ  އުތުރު  ތިނަދޫ  ރަޝީދު،  މް 

ވަނީ ސަބް   ކުރެވިފައި  ޙަމީދު، ކޮމިޓީަގއި އެޖެންޑާ  ޢަބްދުލްމުޙުސިން  މެންބަރު  ޢަބްދުލްމުޣުނީ، ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ 

ހޮވުމަށް މުޤައްރިރު  ފުރަތަމަ  ދެން،  ކުރުން.  މަޝްވަރާ  ޮގތަކާމެދު  ެގންދާނެ  ކުރިއަށް  މަސަްއކަތްތައް    ކޮމިޓީެގ 

 އަޅުަގނޑު ނަން ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު.

 

 ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިބްރާހީމް  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  މެދު  މާފަންނު  ކަމަށް  މުޤައްރިރު  ކޮމިޓީެގ  ސަބް  ހުށަހަޅަން  ހުށަހެޅުން  އަޅުަގނޑު 

 ރަޝީދުެގ ނަން. 

 

 އިދާރީ މޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޣުނީ. 

 

 ލްމުޣުނީ ވާހަކަދެއްކެވުން: ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

 ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ހުށަހެޅުއްވި ނަމަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން. 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ނަން.   މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދުެގ  ދާއިރާެގ  މެދު  މާފަންމު  ހުށަހެޅިފައި،  މިހާރު  މުޤައްރިރުކަމަށް  ސަބްކޮމިޓީެގ 

ދާއިރާެގ  ހު އުތުރު  ތިނަދޫ  ތާއީދުކުރައްވާފައިވަނީ  ޢަބްދުލްމުޙުސިން.  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ނިލަންދޫ  ށަހަޅުއްވާފަިއވަނީ 

މާފަންނު   މުޤައްރިރަށް  ކޮމިޓީެގ  ސަބް  އެދެން.  ދެއްވުން  ވޯޓު  ޮގތަށް  ފެނިވަޑައިަގންނަވާ  ޢަބްދުލްމުޣުނީ.  މެންބަރު 

ސަބް   ރަޝީދު،  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ފުރުޞަތު  މެދު  އަޅުަގނޑު  ދެން،  ވަޑަިއެގންފި.  ހޮވި  އިއްތިފާޤުން  ކޮމިޓީެގ 

 ހުޅުވާލަނީ ނައިބު މުޤައްރިރު ކަމަށް ފުރުޞަތު ހުށަހެޅުމަށް. ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޣުނީ. 
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 ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލް މުޣުނީ ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އިބު މުޤައްރިރަކަށް ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން. ސަބް ކޮމިޓީެގ ނަ

 

 އިދާރީ މޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ތާއީދުކުރަން ފުރުޞަތު. މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު. 

 

 މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވާހަކަ  އާ ތާއީދުކުރާ  ައޅުަގނޑު  ނަންފުޅަށް  ހުށަހެޅުއްވި  ެއ  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  އުތުރު  ތިނަދޫ  ދެ! 

ދަންނަން. ކޮމިޓީެގ ނައިބު ުމޤައްރިރަށް ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދުެގ ނަން. 

 އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން.

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ   ޢަބްދުލްމުޣުނީ  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  އުތުރު  ތިނަދޫ  ކަމަށް  މުޤައްރިރު  ނައިބު  ކޮމިޓީެގ  ސަބް 

ޮގތަށް   ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ  މުޤައްރިރަކަށް  ނައިބު  ޙަމީދު  ޢަބްދުލްމުޙުސިން  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ނިލަންދޫ  ނަންފުޅު، 

ހޮވި    ވޯޓުދީެގން ޙަމީދު  ޢަބްދުލްމުޙުސިން  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ނިލަންދޫ  ކަމަށް  މުޤައްރިރު  ނަިއބު  އިއްތިފާޤުން 

ވަޑައިެގންފި. ދެން އަޅުަގނޑު މިހާހިސާބުން މި ހަވާލުކޮށްލަނީ ސަބް ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު، މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ 

 މަށް. މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދަށް ކޮމިޓީ ކުރިއަށް ެގންދެވު

 
 މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެްނބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ހަާވލުެވަވޑައިަގތުން{ ؛ }ކޮމިޓީެގ ރިޔާސަތާ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ަވނަ ނަންބަރުަގއި މި އޮތީ    2ޝުކުރިއްޔާ ކޮމިޓީެގ ސެކްރެޓޭރިއޭޓަށް. އާދެ! އަޅުަގނޑުެމން މިހާރު އެޖެންޑާަގއި  

ސަބް ކޮމިޓީން މަސައްކަތް ކުރިއަށް ެގންދަވާނެ ޮގތަކާބެހޭ މަޝްރާކުރުން. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ހުޅުވާލަން އޮފް  

ވަނަ އަހަރުެގ އަހަރީ    2019ޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީެގ  ދަ ރެކޯޑުަގއި މިހާރު މި ހުށަހެޅިފައިވާ މޯލް

މިކަމާ  ރެކޯޑުަގއި  ދަ  އޮފް  މެންބަރުން  ކޮމިޓީެގ  ސަބް  ކޮމިޓީެގ  އިޤުތިޞާދީ  އެކުލަވާލި  ކުރުމަށް  ދިރާސާ  ރިޕޯޓު 

   ބެހޭޮގތުން ތިބޭފުޅުންެގ އިޢުތިރާޟެއް ނެތްނަމަ، އަޅުަގނޑު އެޮގތަށް ކުރިއަށް ެގންދާނަން.
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 )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެްއވުން( 

 

 ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހުށަހެޅިފައިވާ އޮތް މައްސަލައާ ބޭހޭޮގތުން އަޅުަގނޑު ހުށަހެޅުމެއް. މީަގއި އެބަހުރި   އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. މިހާރު މި 

އް ކުރަންޖެހޭނެ މިންަގނޑުތަކާއި، ައދި ހާސިލުވާނެ މިންވަރު މީަގިއ އެބައޮތް ފާހަަގ ކޮށްދީފަ.  މީރާއިން މި ކަންތައްތަ

ސަބަބު   ނުވެހުރި  އެޗީވް  ކަންތައްތަްއ  ހުރި  ނުވެ  ެއޗީވް  އަދި  މިންވަރު،  ހުރި  ވެފައި  ެއޗީވް  މި  މީަގއި  ދެން 

 ށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ. ބަޔާންކޮށް، ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި ލިޔުމުން އެ ހޯދަން އަޅުަގނޑު ހު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރުމުޣުނީ. 

 

 ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޣުނީ ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ން އެ މަޢުލޫމާތު  ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އާދެ! ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅު

ެއއްކޮށް   ެއއާ  ދެން،  ތާއީދުކުރަން.  އަޅުަގނޑު  ހުށަހެޅުމަށް  ހުށަހެޅި  ހުށަހަޅަން  ފަރާތަށް  ެއ  ޓަކައި  ހޯދުމަށް 

ދަތިތަކެއް ނޯންނާނެ  ިއތުރު  ރިޕޯޓު އެކުލަވާލުމުަގއި  ލިބުނީމާ، ދެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ލިޔުން  އަޅުަގނޑުމެން އެ 

ަގބޫލުކު އަޅުަގނޑު  ފާހަަގކޮށްލަން. ކަމަށް  ވެސް  އަޅުަގނޑު  ކަމަށް  ކަމެއް  މުހިންމު  ިމވަުގތަށް  އެއީ  ދެން  ރާތީ، 

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ތިއްބެީވ   މި  ކަމުަގއި  ނެތް  އިޢުތިރާޟެއް  ހުށަހެޅުމަށް  ެއ  ެއ    2އާދެ!  ބަލަނީ  އަޅުަގނޑު  އެހެންީވމާ،  ބޭފުޅުން. 

ައދި ދެން،  ކަމަށް.  ސްޓެރެޓީޖިކް  ފާސްވެއްޖެ  އަދި  ފޮނުވާއިރުަގިއ،  ހުށަހެޅުމަށް  އެ  މީރާއާށް  އެކޮޅަށް،  ރިޕޯޓު   

އެކްޝަން ޕްލޭން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައީސް އޮފީހުަގއި ިއޢުލާނު ކޮށްފައިވާ، އެކްޝަން ޕްލޭނުަގއި ެވސް އެބަބުނޭ  

ރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން ނުނިމި ހުރި،  ޓެކްނޮލޮޖީެގ އެ ކަންތައްތައް ނުނިމި ހުރި، އާދެ! އަދި ެއާއ މީރާެގ ސްޓެ

މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން ޑްރާފްޓުކުރަމުން އެބަދަން  ؛ ޕެންޑިންގަގއި ހުރި މައްސަލަތައް ނުނިމެނީ އެއީ ކޮން ޓެކްނޮލޮޖީ
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ަގވަރނިންގ ސިސްޓަމެއްެގ ތެރެއިން. އެކަން  -ާގނޫނުތަކެއް. ެއއީ ރިއަލް ޓަިއމް ޓެކްސް ސިސްޓަމެއް ރާއްޖޭަގިއ، އީ

ކުރުމަށް ޓަކައި، އެ ހާސިލު ކުރުމަށް އޭަގއި ހުރި ދަތިތަކަކީ ކޮބަިއކަން އެ ރިޕޯޓުަގއި މީރާއަށް އޮޅުން ފިލުވަން.  

އެއީ ކިހާ މުހިންމު ކަމެއްކަން. އެކަން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މެންބަރުން ފާހަަގކޮށްފައި، މީރާއަށް މި ފޮނުވާ މަޢުލޫމާތު  

އް ފަސޭހަ މަންޒަރެއް ފެންނާނެހެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް. އާދެ! އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް  ތެރޭަގއި ހިމަނައިފިްއޔާ ތަންކޮޅެ

ނެތް ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ަގބޫލުކުރެވެނީ. އެހެންވީމާ، މިއަދު މި ކޮމިޓީ މިހާހިސާބުން މެންބަރުން، ކޮމިޓީ މެންބަރުން 

ޕޯޓު ލިބުމަށްފަހު މީރާއިން އޮޅުންފިލުވަން ޖެހޭ އިޢުތިރާޟާ ނުކުރާ ކަމަށް ވަންޏާ، އެހެން ދުވަހަކަށް އިދާރީމޭޒަށް ރި

ކޮމިޓީ   މި  ބޭއްވުމަށް  ބައްދަލުުވން  ކޮމިޓީ  މި  ދުަވހަކަށް  އެހެން  އެހެންވީމާ،  ފިލުވުމަށް.  އޮޅުން  ކަންތައްތައް 

 މިހިސާބުން މެދުކަނޑާލަން. 

 

_______________ 


