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  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ގަިއ މިއޮީތ ތިލަފުީށގައި ޮއްތ ގންމީޓި ދު މި ބާދަންނަވަން. މިއަވަަނ ބައްަދލުވުމަށް ަމރުޙަ 31.އީ ކޮމިޓީެގ އެސް.އޯ

ކަމުގެ މަުޢލޫމާތު ކޮމިީޓއަްށ ންދާރަމުކު  ވިއްާކުލމުގެ މަސައްކަތް އި ޓުެގ ެވރި ަފރާތުން ހުއްދަނެތި ކަފަެއ ބޯ ،ބޯޓެއް

ފާޟިްލ ގ ޑިރެކްަޓރ ައލްޖިންނޭނުގެ މެއަްލ ޒޯމާެލ އިްނޑަސްޓްރި ރގޮތުން ްގރޭޓަ ގުޅޭއިސަލައާ ިމ މައް، ފައިވާތީލިބި

ހާުރ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްަޓރު ވަޑައިގެްނ އެބައިންނެވި. އަދި، މި  ވުން.އްއި ަބއްދަލުުކރެބޫބަކުރާ ޢަުދ ހީްމ ރަޝީއިބްރާ

.ީއ އެސް.އޯ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ދަންނަވާލާނީ.  އެްމ.ޑީއަށް އަޅުގަނޑު ވީތަނެްއ ބަލާފައި  ންަބރުމެން ބައެއް ކޮމިޓީ

ޙަބާދަންނަވަން. ކޮމިޓީެގ ރޭަޓރ މާލެ އިންޑަސްޓްރިައލް ޒޯނުގެ ެމނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރަށް މަރުށް ގްކޮމިޓީއަ

ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ިޑރެކްޓަރ ، މެންނޑުއަޅުގަމިައދު . ޓުގެ ަފރާތުންއޭ ންގެ ފަރާތުންނާިއ ސެްކރެޓޭރިމެންބަރު

މިާހުރ ޝުުކރުދަންނަވަން.  ޓަކައި ށްއްިވ ކަމަންދެލީމަ ވަޑައިގެގުޅާޓިސްެއއްގަިއ އަޅުގަނޑުމެން ްށ ކުޑަ ނޯވަރަ

 ދަންނަވާ ަފާރތް  ވަޑައިގަންނަވަްނ އަޅުގަނޑުމެން ންނަމަވެސް،ންޖެހޭ. ެއހެުދވަސް ދޭ 5 ނީ މަޖިލިސް ގަާވއިދު އޮންނަ

ވީމާ، ނެވެން އޮންނަނީ. އެހެންނޑުމެންނަށް ގެގަިއ އަޅުގަސްެއއްޓިނޯ ކުޑަ މިހާ ނުުކރާކަމުގައި ވަންޏާޟުރާތިއުއި

މެަހިއ ކަމަްށ ޓަކައި ކޮމިޓީގެ އެން ކުޑަ ނޯޓިްސގައި ވަޑަިއގެންދެއްވިމި ދެއްވި  ރު އަޅުގަނޑުމެންމެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަ

ަގިއ ދުގެ އެޖެންޑާއަމި  ޑު ޝުކުރުދަންނަވަން.ނޅުގަފުންގެ ނަމުަގއި އަދި މުަވއްޒަމެންބަރުންގެ ނަމުަގއާއި އަ

ރާުތެގ އެ ބޯުޓގެ ވެރިފަ  ގަިއ އޮްތ ބޯޓެއް ތިލަފުށީ، ަބލަމުން މިދަނީ ންމަނާފައި އަޅުގަނޑުމެއަޅުގަނޑުމެން ހި

 ލިމިެޓޑް  ިއވެޓުޕްރަ ކްސް ޯމލް ލިންލުުމގެ މަސައްކަތްުކރަމުންދާ ކަމަށް ކޮމިޓީއަށް އެބައޮތް ވިއްކާއި ނެތި ކަފަދަހުއް

، ންމިދަނީ. ދެ އަޅުގަނޑުމެން ންލަމުބަ މައްސަލަ މާ، އެ ވީ. އެހެންއްސަަލއެއް ހުށަހަޅާފަމަކިޔާ ކުންފުންޏަކުްނ 

ޒޯނަށް ވެްސ  ސްޓްރިައލް އިންޑަލެ ރޭަޓރ މާ. އަދި، ގްހަޅާފަ ހުށަރާތުން އެބަުހރި ވަރަށް ގިނަ ލިޔެކިޔުންއެފަ

 .ނުވާފަޅުގަނޑުމެންނަށް ފޮ އަމާތުަވރު މަުޢލޫއެބައޮްތ ަވރަށް ބައި މާތު ހޯދަން ލިޔުމުން ލޫން އެ މަޢުއަޅުގަނޑުމެ

ެގ ބައެްއ މެންބަުރްނ ، ކޮމިޓީވެސްވެްސ ކޮށްފިން. އެހެންނަމަ މާތުތައް ަބލައި ިދރާސާލޫޑުމެން އެ މަޢުދެން، އަޅުގަނ

އިާވީތ ޑައިގެންފަ ރާ ަބއްދަލުުކރުމަށް އެދިވައެއް މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮްށލަން މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަބަގޮތުން މިކަމާބެހޭ

ެނ ިމ ކޮމިީޓ ހިނގާ ، ަމރީއެއްފަިއ އޮތްގޮްތ ކުޑަކުޑަ ސައެހެްނވީމާ، މިކަން ހިނގާ .ވާލީނޑުމެން ދަންނައަޅުގަ

އަދި، ހަމަ ޭއެގ  ން މީގެ ސަމަީރއެއް ދެްއވުމަށް.ލާނަފުރަތަމަ އެމް.ޑީއަށް އަޅުގަނޑުމެން ފުރުޞަތެއް އަުރވާ، ގޮތަކީ

ުކރުާމިއ ރުޞަތެއް ުސވާލުގެ ފު ޓުމިނެ 7 ،ރުވާނަންއަ ތުއަޅުގަނޑު ފުރުޞަ ށްފަހުން އެދިލަްއވާ މެންބަރުންނަ

ންަނވާ ުހރިާހ ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތުައރުވާ ނިމުީނަމ އިގަްށ އެދިވަޑަފުރުޞަތަ ން،ެއކީ. ދެ މާއްވުޖަވާބުދެ

 ން ިމ ރިޕޯޓާ ނޑުމެޅުގައަ ގެފަހުން އޭ ، . އަދި ގެްނނާނަންށް ކަމަމުވުްނ ނިއާ އެީކ ަބއްދަލުއަޅުގަނޑުމެން އެމް.ޑީ

 ން ނިންމާލާނީ. ބައްދަލުވުްނ ފެށުމުެގ ކުރިްނ އަޅުގަނޑު ދުެގ ބައްަދލުވުނިންމާފަިއ މިއަުދ ގޮެތއް ބެހޭގޮތުން މިއަ
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ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ނުވަތަ ެއ ، ބުނަނީ ވަނަ މާްއދާގައި 99ސާސީގެ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ޤާނޫުނއަ

ްނެމ މީހަކަހ( ކޮންެމ . )އޭުރ އެ މަޖިީލހަށް ލިބިގެންވެަތއްކުރުމުެގ ބާނިވި ކަންތައްމަޖިލީހުގެ ކޮމިީޓއަކުން އަންނަ

އަޅާ ގޮތެްއގެ މަތިން ހެކިބަްސ ށް ާހޒިރުވެ މަޖިލީހުން ކަނޑަވަތަ އެ މަޖިީލހުގެ ކޮމިީޓއަކަރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހަށް ނު

ާވ ޔާންެވގެން ަގއި ބަމި މާއްދާގުން. ށް އެން ހެޅުމަރައްޔިތުން މަިޖލީހުން ބޭނުންާވ ކޮންމެ ލިޔުމެްއ ހުށަ، ދިނުމަށާއި

ޅަކަްށ އެނގިުހރި އެންމެ ރަނގަ ަހކަށްއެ މީ  ސުވާލަކަށްމެމަޖިލީހުން ކޮންމެ މީހަކާ ކުރާ ކޮން ރައްޔިތުން ފަދައިން

ަންނ ރުާވލާުތއަފުރުޞަ ރަތަމަ ެފއްޓުމުގެގޮތުން އެމް.ޑީއަށް އަޅުގަނޑުފު މާ،ވާބުދޭންވާނެއޭ. އެހެންވީބަހުން ޖަތެދު

 ްއ ދެއްވުމަށް. ޓެކުޑަ ސަމަީރއެއް އަޕްޑޭޑަ ކުަފއި އޮްތގޮތުގެހިނގާ ގޮތުން ކަންމިކަމާ ބެހޭ

 

  ވާހަކަެދއްކެވުން:ބޫބަކުރު ޢަުދ ހީމް ރަޝީއިބްރާ ނޭޖިންގ ޑިރެކްަޓރ ނުެގ މެައލް ޒޯމާެލ އިންޑަސްޓްރި ރގްރޭޓަ

ވެްސ އެާހ  މަ ުކރުކޮށް ކިޔަން އުޅުނަސްވީއް އްސަލައެމަ  ތްފައި އޮއްޔާ. ަވރަށް ިދގު ގިަނ ދުވަްސވެޝުކުރި އާދެ! 

އިެގްނ ފުރަ  ންްނއިގޮން. މި ބޯޓަީކ ޗިޓަތޯ ަބލާނައިދާނެ. ެއހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ވަރަްށ ކުުރކުރެވޭގަނނުވެ ހިކުރު

ެގ ޓުޖެންއެ، އްޖެއަށް ދަތުުރކޮށްފައި އޮތީ. މި ބޯޓު ރާގައިެތރޭވަނަ އަަހރުގެ  2011މާލެއަށް ދަތުރުުކރި ބޯޓެއް 

ވެ އޭގަިއ ްއ ދިމާކެތައަށް ވަންނަނީ މީގަިއ މައްަސލަްކ މީެގތެރެލިންމޯްލ ޔާ ބަެއއް. ތީ ީސ ްޓރާންސް ކި ގޮތުގައި އޮ

ިމ ، ންޖެހޭއި ފަޅުެވރިންނަށް ދޭ، ާކންދިނުމުގެ މައްސަލަތަކާވޭހިސާބުން. ކާންނުދެ ޖެހޭވެރިންނަށް ކާންދޭންޅުތިބި ފަ

ްށ ން ުފރައިގެްނ ރާއްޖެއަަޓގޮންއިޗި ްޝގެދޭލަގްކަމުަގއި ބަނޓުއެޖެންފުންެޏއްގެ  ިކޔާ ކުންންސްޓު މި ސީ ްޓރާބޯ

ލަތަެކްއ ވާުކާރ މައްސައުޓުަގއި ދަ ތެރޭގަިއ ާރއްޖޭެގ ކޯިއ ދޭ ގެ ވެިރ ަފރާތާޓު ެއ ބޯ ހެންނަމަވެސް،އައި ބޯެޓއް. އެ 

ބޯޓުެގ  ފުނިންން ކުންސް ުރ ސީ ްޓރާވައްޓުނު ދުވަސް ޖޭަގއި ހިފެހެ އްނު. ރާއްޓުހިފެހެ ޭޖގައި ރާއްޓު ހުރީތީ ިމ ބޯ

ެއ  ބުނެކަމަށްނުކޮށްދޭ ންކަން ރަނގަޅަށް ފަދަ ކަްނދިނުންށްވާ ކާކަމަ އްންޖެހޭ އަސާީސ ޚިދުމަތްތަދޭފަޅުވެރިންނަށް 

ކަަމްށ ވަލުުކރިޙަ ކިާޔ ކުންފުންނަކާ  ކް މޯްލ ލިންަކން ންޓުޓުެގ ލޯކަްލ އެޖެިމ ބޯ، މީހުން މައްަސލަޖެއްސުމުން

 ޓު  ްޓރާންސް ޕްަރއިވެށް ވަދެފަިއ އޮންނަނީ ސީ އަ ާރއްޖެފުރަތަަމ މި ބޯޓު  ،އެބައޮތް. ެއހެންނަމަވެސްއޮފެންނަން 

އްސާާދރުންނާއި މި ކުންފުނި ހުީރ ޙިގެ ލިމިޓެޑް އިވެޓުްޕރަ ންސްސީ ްޓރާމި . ފުންެޏއްގެ ނަމުަގއިންކު  ކިޔާޑްލިމިޓެ

ޑަކަްށ ނގައި ހަދާފައި ހުރި ަބއެއް މިއީ. މީގެތެރޭަގއި ގާތްގަކެއް ާރއްޖޭޝިޕް ކުންފުނިތަވަރަށް ގިނަ ްކރޮސް އޯނަރ

އެއްވެސް ތަނަކުން ްކޮރްސ  ނޑަކަށްބައުޅޭ. އަޅުގަމީހުންެގ އެ ފުނި މިންކު ގިނަންފުންޏަށްުވރެންށް ކުަވރަކަ 10

ފެނޭ. ކްގެ ނަމެއް އަންނަ ތަނެއް ނުވެއްމޯލް ލިން ވެސް  ކުންފުންޏެްއގެ ތެެރއިން ރިފައި ހު ދާއޯނަރޝިޕް ހަ

 ން ެއއްވެސް ހިސާބަކު  ވާއެއްއު ކަށް ދަމޯލް ލިންމާއި ގުޅޭޮގތުން ރިކަމީގެ ިމލްކުވެ ، މިއުޅޭ ވާހަކައަކީ ދަންނަވަން

ޢަތް ނިންިމ ގެ ަޝރީކޯޓު  ނެ ތަެނއް ނެތް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަޫބލުުކރަމޭ. ެއކަމަށް ބާރުލިބެީނ ސިިވލްކުރެވޭ

ސާމެުދ ލަތުެގ މިފަދަ އެއްޗިއްއު ނުާވ ދަކުނީ ެއއްެވސް ެވރިއަންނައޮ ންމާފައިނި މި C2017/07  އްޔާ ޟިގަ
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ވަނީ ިތލަފުށީ ފަޅުގަިއ ނިންމުަމށް. މިކަން މިހިސާބަށް ގޮއްސަ ށްލަތުން މިއާދޭތެޭރ ޢަމަލުކޮއުރާ ގޮތުން ދަ ޢަމަލުކު

ގައި އޮތުުމގެ ސަބަބުން ތިްނ ފަޅުތެރޭ، އުމާއިންދިމުއްދު ގިރަޙައެ ތިލަފުށީގެ ބީޗް ަސރަ، ސަބަބުން ތުމުގެއަޅާފައި އޮ

މައްޗަްށ  އާޕޯޓު ކަނޑައިގެްނ ގޮްސ އެ، ލެވި ތަނަށް އް ނެއަނަގަިއ ްނ ްއ ތަނުމަތިްނ އެހަތަރު ަފހަރެްއގެ 

ލަތުްނ ތަކުރާުރކޮށް އެިކ ފަހަުރ މިއާގުޅޭގޮތުން އެަތްއ އުދަ، ރަށް ަނގައިގެން ގެނެސްލައްވެދާނެކަމުެގ ބި

 ޗަށް ކުީރކޮޅު ބީ ގެ ތެރެއަށް  ފަޅުލަފުށީތި  ެއންމެފަހުންއޭތި، ރަންެޖހިފައި އޮްތ އެއްަޗކަށްވެފައި އޮވެކުހޭދައެއް

އަުކ ެވރި ްތވާން މީގެން ސަލާމަމުގެ ސަބަބުން މީގެރާަލއިގެްނދިއުއްދު ގި ޙަޑިއަށްގޮްސ އެ ަސރައަ ތުކޮޅުއޮެވ ފަހައަރާ

، ޗެްއވީމާ ކޯޓަށް ިމ މައްަސަލ ބޯޑުންެވފައި އޮްތ ެއއްރިއަުކ ނުވެ ، ޢުލާނުުކރެވިހޯދުމަށް ޓަަކއި ަތކުާރރުކޮްށ އި

ނިންމުގައި އޮންނަނީ ިމ  އޮތް. ބޯޑުޓުން ކަންތައްކުރި ގޮތަށް ަބލާއިުރ ބޯޑުން ނިންމުމެއް ނިންމާފައި އެބަމަންމެނޭޖް

ްނ ނޭޖްމަންޓު ްއކަތެއް މެހުރިާހ މަސަާތލުމަށް ުކރަންޖެހޭ އި ނައްތަނުން ނަގަ  އޮތް މިމި ބޯުޓ ، އި ނައްާތލުމަށްނަގަ

ދަންނަވަނީ މީގަިއ ަފހުެގ މަރުަޙލާއެއްަގިއ ދިމާިވ ކަެމްއ އްާތލުމޭ ިމ ގަނުޑ ނަާގ ނަޅުއުމަށް. މީގަިއ އަކުރިއަށްގެންދި

  ަޓކައި. ެބހެއްޓުމަށްސިނކުޑީގައި ބޮޑަށް ގެ އަޅުގަނޑުމެން

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

 ަގޑި އެންެމ ފަުހ ޖަްލސާވީަމ ވޯުޓ  ެގ ޯވޓު ގަޑި. މިއަދު މިއަދު ،ޖެދާންޖެހިއްފްލޯއަްށ  މެންނޑުގަ އަޅުޑީއެމް.

ެއހެންވީމާ،  އަޅުގަނޑުމެން ދާން އެ ގޮވީ.. މިާހރު ެއ ބެލްޖެހީ. އެހެންވީމާ، ކުރީގަިއ ނެތް އިުޢލާނުކުރެވިފަ

ންނާެނ ހު، ޓީ ކޮފީވަން. ކޮށްލައްމަޑު މުތިފުޅު ނޫނިއްޔާނިމެންދެން ދަ އިލަޓުއަޅުގަނޑު އެދެން އަޅުގަނޑުމެން ވޯ

ވާނެހެން އަޅުގަނޑަްށ  ވަަރކަށް މިނެޓު 15ގާތްގަނޑަކަށް  ދެން.ވުން އެށްދެއް، މަޑުކޮއިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ

ކްުކރުމަށްފަުހ އަލުްނ ިމ ފެށީ. ްބރޭ ޓަށްއަޅުަގނޑުމެން ވޯ)ަވގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ތެންކިއޫ.  ތޯ.އިނގޭ ލަފާކުރެވެނީ 

  .ން އެދެންއްވުދެގޮސްންން ުކރިއަށްގެ ިއގެޅަފުުރ ވާހަކަޓަގ ޑިެރކްއެހެންވީމާ، މެނޭޖިން

 

  ވާހަކަެދއްކެވުން:ބޫބަކުރު ޢަުދ ހީމް ރަޝީއިބްރާ ނޭޖިންގ ޑިރެކްަޓރ ނުެގ މެައލް ޒޯމާެލ އިންޑަސްޓްރި ރޓަރޭގް

 ކް މޯްލ ލިންގަިއ ިތ ބޭފުޅުން ތި ހާމަކުެރއްިވ ގެ ެތރޭއަޅުގަނުޑ މި ލިބުނު ވަގު ެވސް އެއްފަަހރު. ދިރިއްާޔ އަޝުކު

 ެގ ނަން ވެސް އާދޭތޯ ނީފުންމީހަުކ ވެްސ ނުވަތަ އެ ކު އި ެގ ތެރޭގަ އްސާާދރުންޙިމި ބޯުޓގެ  ެޏއްގެ ނަން ކިޔާ ކުންފުން

 އިެވޓު ޕްރަ  ންސް ދޭ ީސ ޓްރާނޑަކަށް ފެންނާކަށް ނާއިތުރަށް ިމ ބަލަިއލީ. ބަަލއިލި ަބލަިއލުމަކުން ެވސް އަޅުގަ 

ފުޅެއް. ޔާ ބޭކި ދީދީދުވެިރންގެ ތެރޭގައި މިތިބީ ޢަލީ އަޙްމަކު ސްގެ މިލްންްޓރާގެ ތެރެއަކުން ވެސް އަދި ސީ ލިމިޓެޑު

ިއވެްޓ ރަްޗ ޕްްގރޭސް ބީ، އިމިޓެޑާިއވެޓް ލިގ ޕްރަޓިންްލ ކޯެގ ތެރޭަގއި މިއުޅެނީ އެޓޯކުންފުނިތަކު އެ ބޭފުޅާގެ އެހެން

 އްސާާދރު ޙިެގ އަނެްއ ފުނީ، ެއ ކުންޑިން. ދެންރޭޑްްސ ޓްޝެިއ ޑާޕްަރއިވެްޓ ލިމިޓެ ސް ީސ ޓްރާން، މިޓެޑާއިލި



4 

 

، ރނަބީ.ސީ ކޮންެޓއި، އި ެއޓޯލް ލޮޖިސްޓިކްސްމާޢީްލ އިމްރާުނ ރުޝްދީ. ެއ ބޭފުޅާެގ ނަމުގަގޮތުގައި އޮންނަނީ އިސް

ިމގޮތަްށ ފަސްޓް ފަންޑް  ،ޕިންްކރެސެންޓް ޝި، ޕްގުރޫ ޖު އޭސި، ކޮންރޯން އައުްޓ ސޯސް ަސރވިސަްށ މޯލްޑިވްސްޗި

ތަނެްއ  ފުންެޏއްެގ ނަމެއް އަންނަން ކުްކ ިކޔާމޯލް ލިން އެއްެވސް ތަނަކުން  ުރ ވެސް އޮތްއި ފުނި ންކު 12، 10ގޮސް 

ގޮތުްނ ކްްސއަށް މި ބޯޓާ ގުޅޭމޯލް ލިންވާނަމަ މާ، އަޅުގަނޑު ކުުރކޮށް ދަންނަހެންވީއެނުފެނޭ.  އަޅުގަނޑަކަށް

 ްނ މި ގއިކެތި ގެނެސްދޭ ބްރަދާްސ ކޭަޓރިންއަށް ކާތަ ިމ މަޖިލީުހގެ އިާދރާ، ކޭާވކުރުމެއުރިކަާމއި ގުޅޭގޮތުން ދަމިލްކުވެ

އަޅުގަނޑު ުކރުޮކްށ . ނުފެނޭސް ތަފާތެްއ ވެވާކުރުެމކޭ އެއް އު މެދު ދަރިކަމާާސގެ ިމލްކުވެ މި މުއައްސަ، ނުގެތަ

 ަކރުދާހުަގިއ ކަްނ ހިނގާފަިއ އޮތްޮގްތ ޮކށްލައިގެްނ އައީ ނޯޓު އަޅުގަނޑު ،ލާނަން. އެހެންނަމަވެސްބަވޭޯތ ނަވާލެދަން

 ލު ުސވާރަށް ސާފުވެ ކަން އިތުމިޅުންނަށް ވާލައިފިނަަމ ތި ބޭފުުހރި ގޮތަްށ ދަންނަ ، އެބުން. އެހެންވީމާތީތަރު

ވާނަަމ އަޅުގަނޑު ިމ ަކރުދާަހްށ   ކިޔާލުުމގެ ފުރުޞަތު އޮްތ ކަމަށް ރުދާސް އަޅުގަނުޑ މި ކަ ، މަދުވާނެކަމަށް ފެންނާތީ

 .. މިއޮތީ. އި ޑަކޮށްލާފަށް ވަރަްށ ގިނަ ކަރުދާްސ ކުވަރަށް ުކރުކޮ

 

 ން:ާވހަކަދެއްެކވު ރިޔާސަތުން

ހަަމ ކިޔާފަިއ  މިާހރު. ގަންނަވާނެ ފުކޮށް އެނިގވަޑައިރަްށ ސާ ވަްސ އަޅުގަނޑުމެްނ ކޮމިޓީ މެންަބރުންނަށްތި ކަރުދާ

 .ތީއޮ

 

 ވުން: ވާހަކަެދއްކެބޫބަކުރު ޢަުދ ހީމް ރަޝީއިބްރާ ނޭޖިންގ ޑިރެކްަޓރ ނުެގ މެައލް ޒޯމާެލ އިންޑަސްޓްރި ރގްރޭޓަ

ވިސްނާފަިއ ުހިރ ކަންކަމުެގ ެތރޭގަިއ ިމ ކުންފުނީެގ ، ިއ ގެންގުޅެފަިއހުރި ގަމު ންގުްނ ކަްނ ހިންފުނިންވީމާ، ިމ ކުއެހެ

ލަށް ހިއްކާފަިއާވ ލަފުށިްނ އަ ބުްނ ތިސަބައޮތުމުެގ ފަިއ އެބައޮތް. މި ބޯުޓ އެާތ ންމުމެއް ނިންމާބޯޑުން ނި

ލުމުެގ މަސައްަކްތ ަގއި ނައްތާ  އެތަނުން ނަތްކުރުމަްށ ޓަކަިއ އެ ބޯޓު އްދައް ލިބެމުންދާ ެގއްލުން ސަލާމަޙަސަރަ

ަގިއ ވޭ. އަޅުގަނޑުމެން މި ކުންފުނީރެވިފަިއ އެބަސްކުއް ފާ ދީ ގަރާރެ ށް ާބރުރުމަށް މެނޭޖްމަންޓަން ކުމެނޭޖްމަންޓު

ރުފިާޔ މިިލއަން  200 ނުވަތަ  150ލަތުން އުހެކްޓަުރގެ ބިްނ ހިްއުކމަށް ދަ 24ގޮނޑީގައި އިށީނެދ ބަލަިއލީމާ 

ްށ ައވަސްގޮތަކަ، ލާމަތްވާންއިންަނ މީހަކަށް އެކަމުން ސަ އެ ގޮނޑީގައި، ތަން ފެނުނީމާހޭދަވެފައި އޮންނަ

ިމލިައްނ  100 ހެކްަޓރު ބިން ހިއްކުމަށް 24ަރން. ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަޫބލުކުން ވިސްނަންޖެހޭެނ ސަލާމަތްވާ

ުޅ ރަށެްއ ގަިއ އެތަްއ ފަ ގޮތު ަދލުގެ މުެގ ބަެގއްލުެގ ގޮތުަގިއ ދެިވ އަދި ސާގިަނ ރުފިާޔ ނަގުުދ ފައި  ރުފިޔާއަށްުވރެ 

 ިމ ވަމުންާދ ގެްއލުްނ ފެންނަްނ  އިށީނީމާޑީގައި ނިމ ދައްކަނީ. ެއ ގޮމެން މެއްެގ ާވހަަކ އަޅުގަނޑުދެވިފައިާވ ކަ

ެގ ނަގައި ނައްތާލުމަށް އަދި އެ މަސައްކަތްުކރުމު  ނަނީ. އެހެންކަމަށްވާތީ ކުންފުނީގެ ބޯޑުން ނިންމީ އެ ބޯޓުއޮން

ިއ ގުޅިެގްނ ަގރާރާ . ެއ ސްކުެރވިފަ ފާދިއުމަްށ ބޯޑުން ަގރާެރއް ވަނީ  ޚްިތޔާރެްއ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްަޓރަށް އިހުރިާހ 
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ނުުކެރިވ ތަުކރާރުކޮށް އިޢުލާ، ވިުޓ އެތަނުން ނަގަިއގެން ގެްނދިއުމަށް އިޢުލާނުުކރެބޯ، ރިަފރާތެއްވާނަމަގެ ވެބޯޓު

 އޭަގއި ނެްތ ކަމަށް. ރިޔަކު ސް، ވެ. ެއހެންނަމަވެ  ެޖހިފައިވާނެނުއިޢުލާ  ެބހެއްޓިޑުއެތަނުގައި ބޯ

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

މޯްލ ީތ އަުމރެްއ ނެރެފަިއ ވަގުކޯޓުްނ  ނަން. އެަބއިން މާެލއަތޮޅު ުގރައިޫދ މެޖިސްޓްރޭޓު ކުޑަ އެއްެޗއް ދަންނަާވލާ

ްކ ްނ ވިއެޓްނާމްެގ އެްގރިބޭން ރާތުެގ ފަ ،ރަޖިސްްޓީރ ނަންބަުރ ެވސް އެބައިން، ޓް ލިމިޓެޑްސް ްޕރަިއވެކްލިން

ށަހަޅާފައި އޮްތ ހު  ޚިލާފު އުފެދިގެންއިމާއެއްބަސްވު ވާ  ހުށަހެޅިފައިމި ކޯޓަށް އްޗަށްގެ މ2ަލީސިން ކޮމްޕެނީ 

ެގ ނދަުރގަިއ އޮއްާވ ބޯޓު އުތުުރ ބަލަފުށީ ތި ގައި ޔުުނ ބޯޓުކި މް.ވީ.ސީ ހޯމް ސަފަަޔރއޭ އިަގއި ހިމެނޭ އެމައްސަލަ

 އި ިމ ގޮތަްށ ބަުއ ދަނގަޑަްށ ކަފަ ިމ ބޯޓު، ކަމަށާއި ދަނގަޑަށް ކަފަމުންދާ އު  ބަ ބޯޓު ްނ ބަޔަކު ވެރިފަރާްތ ނޫ

 ށް އަޟޫއުށަހަޅާފަިއ އޮްތ މައްސަަލއިެގ މަމި ކޯޓަށް ހު ލިމިޓެޑްެގ ފަރާތުން  އިވެޓު ކްްސ ޕްރަ މޯލް ލިން، ށްފިނަމަކުދިކޮ

ްނ. ުޙކުމެއް ވެްސ ކޮށްފަިއ އެބައިމިހެން ގޮސް  ، ަކމަށްރުުކރާނެނޭދެޭވ އަސަ ށް ނިމުމަ މައްސަަލއިގެ  ށް ކޮއަސަރު

ޕްޓަނަްށ ެގ ދަށުން ކެމެންޓު ެއގްރީތް ތެރޭ ހެދިަފއި އޮންާއ ދޭ ޓަކްސްާއއި ިމ ބޯޓުެގ ކެޕްމޯްލ ލިންއެބައިްނ  ،އަދި

މޯްލ   ާފހަގަކޮްށލީމާ، އަޅުގަނޑު ހަމައެކަނިެއހެންވީ .ކުމަކާޙު ސިިވލް ކޯޓު ންޖެހޭ ވެސް ފައިސާތަެކއް ދޭ

ްސ ރކުރާ ްބރަދަމިތަނަށް ކޭޓަރިްނގ އިއްވީމަ އަޅުގަނުޑމެން ބަލާ ބެލުމާމިތަނަށް މި މައްސަލަ ހުށަހެޅު، ކްސްއާލިން

ްނެކްއ ަވރަށް ލިގަނޑުމެން ބަލާފަިއ އެނޫން. އަޅު ަމ އެެހނެއްސިފަކުރެއްވީ .ޑީްއވަރެްއ ކަމަށް އެމްއެ ގއާ ކޭޓަރިން

 .އިނގޭތޯެއކަން ސާފުކޮށްލަދިީނ  ހެްނވެއެ ދިޔައީ.ފެންނާތީ ިމ މައްސަަލ ބަަލން  ހުރިކަމަށް އަޅުގަނޑުމެނަށް ވެސް

 

  ވާހަކަެދއްކެވުން:ބޫބަކުރު ޢަުދ ހީމް ރަޝީއިބްރާ ނޭޖިންގ ޑިރެކްަޓރ ނުެގ މެައލް ޒޯމާެލ އިންޑަސްޓްރި ރގްރޭޓަ

ޔަ ވިދާޅުވާ ވަގުީތ އަމުުރ ތި ނޑަށް ވެްސ ހަަމ ސާުފކޮށް ކ.ގުަރއިދޫ ކޯޓުގެ ޅުގައަ، އަޅުގަނޑު އެހެްނ ދެންނެވީ

 ނޫން  ވެސް އަމުަރކީ ެއ ކޯޓަްށ އެ މައްަސލައަީކ ހުށަހެޅޭެނ މައްސަލަެއއް. އެހެންނަމަވެސް، ެއ ތްކަން އެނގޭއޮ

ތޮޅު ގުރައިދޫ ކޯޓަށް ެއ ކ.އަ، . އެ ފުރަތަމަ ކަމަކީކޮށް ނިންމާފަލާޞައި އެ މައްސަލަވަނީ ަފއިކަމަށް ނިންމަ

އިގެން ކަަމްށ އޮޅުވާލަ ، ލަތެއްޙާ ސް ގަިއ ހުށަހެޅޭނެ އެއްވެއްތް މައްސަލައެ ން ނިންމާފައި އޮޓުކޯ ސިވިލް، މައްސަލަ

ްނ ނޫޅޭ ގެއެްއެގ ހުމީ، ެއއްެގ ނަމުގައިުހރި ފަުޅ ގެ ޫދަގއިއި.އަތޮޅު ގުރަކ، ުގރައިދޫަގއި، ފުރަތަމަ ުގރައިޫދ ކޯޓަށް

ނަމަވެސް، ތިަޔ ެއހެން ،ީތ އަމުެރއް ެނރެެއއްގަިއ ވަގު އޮްތ މައްަސލަޓަްށ ވައްދާފައި ލައިގެްނ ކޯއޮޅުވާ  މުގައިނަ

މަީކ އެީއ ެދްނ . އެހެންވީމާ، ެއ ކަަގއި ބަަލިއ ނިންމާފަގޮތުނުގެންދެވޭެނ ކަމެްއގެ  ުކރިއަށް އީ ވަީނ އެއަމުރު ިމހާުރ 

 ާވހަކައަކީ ެއީއ ުރގެގެ އަމުންވީމާ، ުގރައިދޫ ކޯޓު އް ބެެލވޭ. އެހެއެށް ނުގަނޑުމެންނައި އަޅުގޮތުގަ ތް ކަެމއްއޮ މިހާރު

ެއ  ކާންދިނީމާ ށް އޭގަިއ ތިބި ފަޅުެވރިންނަގައި ދޭތެރޭ ނާ ގަިއ ކެޕްޓަގެ އަުމރުކޯޓު  ނޫން. ސިިވލް އޮތް ވާަހކައެއް 
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 ދާުޅވި ތިަޔ ވި، އިރުހިނގަމުްނ ދިޔަ ޯކޓްގައި މަްއސަލަ  ސިިވލްލިބެންޖެހޭ ފައިާސއެއްެގ ާވހަކަ އެބައޮތް. އަދި، 

ކުން މަސައްކަތްުކިރ ކަމަށް އެ ުޙކުމުގަިއ ާސުފ މޯްލ ިލންއަްށ ވަނުމަްށ ސަަލއިެގ ތެރެގެްނ ެއ މައްއިކާކަމަ

 ނޫނީ މުެގ ެތރެއަްށ ވަދެވޭެނ އެއްވެްސ ގާއަށް މިކަސްކް ޯމލް ލިންން އެނގެން އެބައޮތް. ހަމަ އެއާއެުކ ބާރާތުޢި

މޯްލ އެހެްނވީމާ،  ންެވގެންވޭ.ބާރާތުން ބަޔާޢި އި ެވްސ ސާފު ޙުކުުމގައެ ވެސް  މަށްކަހައިސިއްޔަތެްއ ނެތް 

ވަަނ ައހަރުެގ  2013ވަަތ ވަަނ ައހަުރ ނު 2012ކްސްއަްށ މީގެތެެރއަށް ވަދެވޭެނ ކަމެްއ އޮތްނަަމ އޮީތ ލިން

ހަށް ޮއްތ ދުވަ ގެ ގޮތުގަިއ އެްއ އަަހރު އްއެޖެންޓެ ގިޝޕިން ން މި ކަނޑައަޅާމްސްއިަކސްޓަ ބެްއގައިސް ހިސާކޮންމެވެ

ންފުނިން ެއ  މި ކުގެ ގޮުތގައި ތިބީތީވަރުެގ ތެރޭގައި އެޖެންޓުފުނިން ވެްސ އެ ދުވަސް ކުންމި ، އިމުއްދަތެއްގެ ތެޭރގަ

 17 ވާނެ.ްނ އެންގިފައި ގެންދިއުމަށް ލިޔުމަކު، ވާތީ ކަމަށް  ންޓު އެޖެ އެތަނުން ަނގައިގެން  ެއ ބޯޓު  ޏަށްފުންންކު

 ...ފެބްރުއަރީ

 

 ދެއްެކވުން:ާވހަކަ ރިޔާސަތުން

އަސްލު އަޅުގަނޑު މި ދެންނެވީ ދެންމެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ  ؟އް ދަންނަވާލަންތޯޗެއަޅުގަނޑު އެއް

 ގެ އެްއވެސް ވާަހކައެއް އެކަމު ،އަދި. މި މައްަސލައާއި އެްއވެސް ގުޅުމެއްނެތޭ ކްސްއާމޯލް ލިންއްވައިފި މި ފާހަގަކުރަ 

ިމ ، ތަނަށް ސިީޓއެއް ފޮނުވާފައިން މިކްސްއިމޯލް ލިންމި ބަލާ މެން އަޅުގަނޑު  ވެސް ނެތޭ.އްޤެއްޙަ ދެއްކުމުގެ

އިްނ ްސ ކޭޓަރިން ރރިްނގ ސަްޕލައިުކރާ ްބރަދަމިތަަނށް ކޭޓަ  ކަމެކޭ މައްސަލަ ިމ ކޮމިޓީން ަބލާ ކަާމއި ެއއްަވރު

ތީ. ްށ ވިދާޅުވެފައި އޮކަމަ . ެއހާ ެވސް ދުރު އިގެްނ ބެލުމެކޭށަހަޅަޓީެއއް ހުއި ގުޅިގެން ސިމައްސަަލއާ މިމިތަނަށް 

 2ގަިއ ިތ ބޭފުޅުން ފޮނުވާފަިއ އޮތް ލިޔުމުަގއި ގްރޭަޓރ މާެލ ރީޖަނަްލ ޒޯްނ ލިމިޓެޑްެގ ެލޓަރހެޑުނަމަވެސް، އެހެން

ކަން ވަކި ހިސާބަކުްނ ގެ އުޅަނދުގެ އެޖެންޓުވަނަ ެޕރެގްރާުފގެ ެއބައޮތް އޭ 2 ގެޕޯޓުރި ސަމަރީ ،ވަނަ ޕެރެްގރާފް

ވީމާ، މީަގއި ގުޅުންތަކެްއ އޮީތަމ ވެސް. ެއހެން ުނ ވާަހކަށް ބަދަލުުކރެވުމިޓެޑައިވެޓް ލިކްްސ ޕްރަ މޯލް ލިން

ަވިކ ، ހެންވީމާ، ެއކަން ާފހަގަކޮްށލީ. އަޅުގަނޑުމެން ގުޅުން ނެްތ މައްސަަލއެއްގަނޑުމެން މި ަބލަނީ. އެ އަޅު

! ދެއާލަން. އެއް ނޫން. އެހެންވެ ެއކަން ފާހަގަކޮށް ޅެނީ ގެން ބަލަންއުށް މައްސަލަެއއް ލައި ން މިތަނަތަކުފަރާ

 !ށް ވަޑަިއގަންނަވާއަނެއްބަޔާއިގެްނ ކުިރއަ

 

 ވާހަކަެދއްކެވުން:ބޫބަކުުރ ޢަުދ ާރހީމް ރަޝީއިބް ރެކްަޓރޑި ގމެނޭޖިން ގްރޭޓަރ މާެލ އިންޑަސްޓްރިައލް ޒޯނުގެ 

 ،ކާ ކުން ދައްުގއޭޖައެްއ ލެން ގަނޑު މިދަންނަވާ ވާހަަކ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އަޅުގަނޑުމެން. އަޅުރއަޗެޝުކުރިއްޔާ 

ގޮުތްނ ޓުން ވަގުީތ އަޅުގަނޑު މި މާނަކުރަނީ. ބެލެެހއް މުޅިން ދެކަމެއްގެ ގޮތުގައި މާއި އެއީ އެޖެންޓުކަ މިލްކުވެރިކަމާ 

ސަްއކަތްކުރަނީ. އަޅުގަނުޑ މި މަދަންަނވަން ާކ ގުޅުެމއް ނެތޭ ކުެވރިކަމަނުވަަތ މިލް  ެވރިކަން ޙަވާލުވުމާިއ އެތީގެ 
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މުޢާމަލާތެއް ކޮށްފަިއ އެބައޮތް. ެއ  ލިންކާ  މޯލްެވސް  ންފުނިން އޮތީތީ މި ކުމިލްކުެވރިކަން ،ވެސްއެހެންނަމަ

 އޮތް  ގައި އެޖެންޓުކަމު ސިޓީއެްއގައި  ިއ އޮތް ަގއި ފޮނުވާފަ 2013 ޖަނަވަރީ  22 ،ެއ ބިްނ ގިރަމުންދާތީވެސިޓީގަިއ 

 100 ލަކަށްރަކަށް ދުވާ އިގަޑި 24ށް ރަކަޓަނަމަ މީނުގެންޮގސްފި، ގެންދިއުމަށާއި ުދވަސް ތެރޭ 7ބޯޓު ނަގައިގެން 

އަޅުގަނޑުމެްނ ، ކަމުންފައި އޮންނާނެ. އެހެންވެސް ސިޓީައުކން އަންގާ މުންދާނެ ކަމަށްމަނާކުރަރުފިޔާގެ ރޭޓުން ޖުރި

 ީމހުން  ދާހަަމއަށް އެަގއި މިތަްށ އެޖެންޓުކަމުާރ ގޮވާކުޢު  ލިންކްސްއިްނ ެއ ދަހަަމއަށް ޯމލް ގުމާ ކުންފުނިން ނެ މި

ވެސް މި ކުންފުންޏަށް ަދއްކަންެޖޭހ  ގުޅިގެން ން ރުފިޔާ ހަމައެކަނި އެ ސިޓީއާމިިލއަ 20.986 ވާނަމަށްމަތިބި ކަ

އެޖެންޓުކަމުގެ ގޮތުން ގުޅުމެއް ނެތް ާވހަކައެްއ ، ިމކަމާ ްސއާލިންކް އެހެންވީމާ، ޯމލްމައްސަލައެްއ މައްސަލަައކީ. 

ކަ މި ފާހަގަކޮށްލީ. އަޅުގަނޑު މި ކަރުާދހުގައި ުހިރ  މި ވާހަ އަޅުގަނޑު ާވހަކަ ދެކެވޭީތވެ ގެނޫން. މިލްކުވެރިކަމު

ލަތުްނ ަލ ދައު އަްނ ރުފިާޔ ޖުމުވަރަކަްށ ިމލި 200ވާހަކައިެގ އިތުރަްށ އަޅުގަނޑުމެން ިމ ކުންފުނިްނ ބެލިެބލުުމގަިއ 

 ގައި ްއ ގޮތުއެލަމައްސަ  ެއީއ އެއް  މައްސަލަ ބިްނ ގިަރމުންދާ  ގެރު ހެކްޓަ 24އޮްތ  ހިއްކާަފއި ގެން ހޭދަކޮށް

 ރުޑުން އިޚްތިޔާމެނޭޖުމަންޓަށް ބޯ ދެވަނަ ކަމެއް ގޮތުަގއި މި ކުންފުނިން މިކަން ޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކުރިން.އަ

ިއ  ގޮުތގަ ފައިާވ ޕްރޮސެްސ ނުވަަތ ުކރިއަްށ ގެްނގޮސްފައިވާ ޖުމަންޓުން ިމކަން ުކރުމުގަިއ ހިންގާނޭމެ، މާއިކަދީފައިވާ

ކުިރައްށ ިމ މައްސަަލ  އި،ބަލަ ޕްޝަން ޮކމިޝަނުން މި މައްސަލަ ޮކރަ-އްޭޖގެ އެންޓިެވހިރާށް ދިމަކަމައްސަލައެްއ ނެތް

ތްކަމަށް ދެއްވާފަިއވާަކްނ ްއ ނެއި އެފަދަ ކަމެށް އޭގަނަންމެމަކުން އަޅުގަނޑުޔުލި  އި، ަބލަ ހިސާބުއޮތްއި ގޮސްފަ

ަގިއ ޑީ.ބީން ތިލަފުށީ.ެގ ތެޭރގަިއ އޭެންއ ސަބަބުެޖހުނު އަންިރއަްށ ގެންދަމިކަްނ ކު އެކު ފާހަގަކުރަން. އަިދ ހަަމ އެއާ 

ިމ ފަންޑެއް ޑޮަލރުެގ ލިއަން މި 165 ޓުކަމަށްވާޖެކްންމެ ބޮޑު ްޕރޮއި ހިންގާ އެތާލުމަށް މުޅި ާރއްޖޭގަކުނި ނައް

 މަންޓު މިނިސްޓްީރއަށް ން.ބީން އެންވަޔަރަޑީެނކަމަށް އޭ.ފައިާސ ނުދޭއެ ، ތާ ޮއވެއްޖެނަމަ ެގއްލިގެންނެގި އެނު

ެގ ސަބަބުތަކުެގ ގިކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިޔުމަކުްނ އަންގާަފއިާވ އެްނގުން ެއއީ އަޅުގަނޑުމެން މިކަން ކުރުމުއެން

އި، ހެޅިފަށަތުން އަޅުގަނޑު މި ހުޑު ހިލަކޮށް އަޅުގަނުޖމު. ންންކަމުަގއި އަޅުގަނޑު ދަންނަވަކަކަންރޭގައި ހިމެނޭ ތެ

 އަޅުގަނޑު ވަރަށް ުކރުޮކްށ ދެން ވަަރށް ގިނަ ކަރުދާްސހުރީތީ، ިއލްފަވި ގެ މި ކޮމިޓީއަްށ ފޮނުމި މަޖިލީހު

 މި  އަދިއި ބިފަންބަރުންނަށް ލިާހ މެހުރިއި، ފަފޮނުވާ ހަކަ ލިޔެ ޑަށް ފެތޭވަރަށް މި ވާ ނސަމަރީއެއް ގޮތަށް ތިްނގަ

 މެންބަރުންެގ ފަރާތުން ވަިކ ނީބޫލުުކރަނީ. އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެ ޤައަޅުގަނޑުފައި އޮންނާނެކަމަށް ވިދާޅުވެ

ކަްށ  އަޅުގަނޑު އެ ުސވާލައޮތިްއޔާ ވާލެއް ސު ޅުވާނަމަ އެ ނުންފުވަތަ ވަކި ސީާދ ކަމެްއ ސާފުކުރަްނ ބޭނު ސްޕެސިފިކް

 ްނދާނެހެން. ުގ ކުުރވެގެއަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މިކަްނ މި މަ، ދިނުންޖަވާބު

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:
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އަޅުގަނޑުމެން ެއ ބޯޓުެގ  ކަން،ދަްނނަވާލާނަން. އެޖެންޓު އެއް ޮޕއިންޓުކޮށް ތަކުާރރު އަދިވެސް މަ ހައާދެ! 

ިމ  ދަންނަވަނީކީ ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން ޑުމެންޅުގަނއަގަިއ ންކްސްކަމު ްލ ލިމޯފަރާތަީކ  ލްުކވެރި މި، ކަަމކީމިލްކުވެރި

އެ ކުންފުންޏާިއ ިމ ، ތް މައްަސލައެއްއޮ އަިމއްލަ ކުންފުންޏަކުން މިތަނަށް ުހށަހަޅާފައިކޮމިޓީން މި ބަލަނީ 

ނޭ މިކަން ކުރަނީ. އަިދ ކިގެންދެޑުމެން ކަމަށް އަޅުގަނ، އޮތް މަޅީދާވި ޑީ.ވާހަކަ އެމްއޮތް ގުޅުން ނެތް  މައްސަލާއާ

 ީޓެއއް ސި ވާފޮނުވާަފއި ޓެޑަށްރައިވެްޓ ލިމިލިސްކްސް ޕް  ޯމލް ންލެއިމާ ރގަިއ ްގރޭޓަ 2013 ޖަނަަވރީ 22އެބައިން 

ހަަމ  ށްފަިއ އެބަުހރިމުޢާމަލާތްކޮ މާ މިކަ. ގޮތާއި ނެއަދި މިކަްނ ހިންގަްނވާ ގޮތާިއ ޢަމަުލކުރާ ގެންސް މިކަާމ ގުޅިވެ

އެހެންެވގެްނ ިމ ދަންނަވަނީ. ގެްނ އަޅުގަނޑު ުލކޮށް. އެހެންވެޞީފުތަވަރަްށ  ކުންފުންޏާ ްނ މިގުޅިގެ މި ކޭސްއާ 

 5 ށްސުާވލުުކރުމަށް. ކޮންމެ މެންަބރަކަ ގޮތުން  ލާނަްނ މިކަމާބެހޭންނަށް ުފރުޞަތު އަުރވާމެންބަރު ގަނޑުއަޅު

ެގ އިއްޒަތްތެިރ މެުދ ދާިއރާ ފަންނުތަަމ މާކީ. ފުރައެޖަވާބާ  ނަްނ ސުާވލާ މިނެޓުގެ ފުރުޞަެތއް އަޅުގަނޑު ައރުވާ

 ޝީދު. ންބަރު އިބްާރހީމް ރަމެ

 

 އްކެވުން:ުދ ވާހަކަދެ  މެންބަރު އިބްރާހީްމ ރަޝީގެ މާފަންނު މެދު ދާއިރާ

. މީގައި މުިޅ ވަރަްށ ސުވާލު އުފެދޭ ަބއެއް އެަބހުރި ކަންކަން ،. އަޅުގަނޑުގެ ސުާވލަކީރުރިޝުކުރިއްޔާ މުަޤއް

 ެތރޭގަިއ ނުކުތާަބއެްއ ވި ިތ ފާހަގަުކރެއް  ބޫބަކުރު ޢަދު ރަޝީ  އިބްާރހީމް އެުކ ދެންމެ  ޓާ މުްނ އަިދ ރިޕޯރިޕޯޓު ިކޔާލު

 ލަތުގެ ކަމަށް. ދެން ދައު ކު ނެތްބެލެނިވެިރއަޖެ ދާޅުވެއްން ބޭނުންވަީނ މިހާުރ ވި ށްލަފުކޮސާ ،ންސުވާލުުކރަ އަޅުގަނޑު

. ދެްނ އޮތީ އިތޯ މާަނ ކޯޓަކުންކޮށްފަކީ ކޮން ގޮތަކަށް މީގަ. ދަުއަލތަފަދާވެސް އެބައޮްތ ސުވާުލ އުފައް އިމުގަމާނަކުރު

އެކަމަކު، އަޅުގަނޑުމެންނަްށ  ބޯޓެއް.އެއް ނުވަަތ ުކ ނެތް އޮޑިެވރިއަގޭތޯ. އެއްވެްސ ބެލެނިނެތީ އިނ ކުއަ ރިބެލެނިވެ

އެޓުާނުމ ބޯޓެއްކަން. ވި މް އެޓުނާއެނޭގ ވި  މި އްޖެއަްށ އައީ. ރާފުަރއިގެންކަްނ ދިެވހިްނ ންއިގޮޗިޓަ އެބަ އެނޭގ މި

ރާތުން ިތ ފަިތ  ެލހެއްޓުމުެގ އިހުާމލުވެފައިާވކަންޓެއްކަން. ދެްނ މިތާނގަިއ މި ބެބޯ ންކުްނ އެ ާފހަގަުކރެއްވި އެގްރިބޭ

ތިލަފުށްޓަށް ވެއްިދއިރުަގިއ ، ވަތަ ކީާހލަން އެ އުޅޭމި ނައްތާލަްނ ނު  ،ފާހަގަކުަރއްވަނީ. އަޅުގަނޑު ސުާވލަކީ

ތުން އެ ަފރާތަްށ ގޮ ގާނޫނުގެ ގެ މްއިއިންަޓރނޭޝަނަލް މެރިޓަ، އެބަ އެނގޭ ނިވެިރޔާެބލެކަށް މީގެ ވެސް ގޮތައެއް

ތޯ ބޯާޓ މަޝްވަާރއެއް ކުރިން، ންކަށް އެްނގިންތޯބެބޯުޓގެ ތުެގ ެއ ފަރާ. ހަދަންޏާގޮތެްއ ޓަްށ އަންގަންޖެހޭކަން ބޯ

 ގެންޮގސް ބޭފުޅުންނަށް މި  ތި އިއަްނާގފައި އެބައޮތް މީގަ ވެސް  ސްޓްރީން. އަނެއްކާ ފިނޭންސް މިނިމުޢާމަލާތް

ެވްސ  ކަންޔަ  ނެތިގެންދިދަ ހުއްެގ މްސްޭރ ަކސްޓައެަބ ފާހަގަކުއި މީގަ ، އިގަ ދަން. ާރއްޖޭެގ ކަސްޓަމްސްއްއެތަނަށް ވަ 

. ދެްނ ކި ާޙލަތްތަކުަގއި މިހިރީއެއި. ޕޯޓުގަރިއޮތް ވެްސ އެބައޮތްކަން  ން ދުރަްށލާފައިނުއަރާފާނެތީ އެތަ އަދި ފަރަށް

ުސވާލަީކ އި ވޭ. ދެން މީގަބަ ކުރެ ފާހަގަ އެ ށްގަނޑަ. ައޅުއެަބހުރިއި ވެ އެޖެންޓު ބަދަލުވެްސވެފަނުއެޖެންޓު ޙަވާލު

ެބހޭގޮތުްނ މިހާުރ އޮްތ  ބޯޓާނާނެތޯ ިމ ެދވިފައި އޮން ވަަރކަށް މަޢުލޫމާތު   މި ބެންކަްށ އެްއވެސް އެޓުނާމުގެ ވި
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 ާރއްޖެ ނުަވތަ  ؟ށް މި ބޯޓު ގެންދަން އެންގިންތޯތައެ ަފރާނުވަތަ އަިދ އެ ަފރާތުގެ މަޝްަވރާއެްއ  ޙާލަތުގައި

 އްޖެ މާލުވެ ހުއެޖެންޓު އި  ހަަގކުރޭ  ފާއެބަތި ފަރާތުން  ާހރު މި ،ާސ ދައްކަންއިށް ދަްއކަންޖެހޭ ފަލަތައުރާއްޖޭގެ ދަ 

 އޮތް  އިއިކޮށްފަން ސޮ ލަތުއުެވހި ދަން ދިލުކުރަަޢމަ  ދެން އޮންނާނެޔާއިހުމާލުވެއްެޖއް ޓުމަށް. އެޖެންކަ

ެގ ޓު ލުތަކުން މި ބޯ އުސޫނަންއޮއެ އި. އިމްގައިންަޓރނޭޝަނަލް މެރިޓަ  މުޢާހަދާތަެކއްވާމީ ބައިނަލްއަޤު

ގަންޖެޭހެނ ޒާރާައކުން އަންއެކަާމ ބެޭހ ވު ލަތުންއު ދަ ެވހިދި ލަތް. މިހާރު އު ދަލަތް. ިދވެހި އުނިވެރިައކަށް ވަނީ ދަ ބެލެ

 ތަުކން މަންޓްކިއުެގ ޑޮސްކަސްޓަމް .ލަތަށްއު ދަވެްސ އެަބ އެނޭގ ދިވެހި  ތް ފަރާުޓގެ ެވރިއެ ބޯ .ކަށްތަންކުއެ ބޭ

 ްނ ކަަމށް ބެންކުރިެއގް ،ބޭންކު މު ޓުނާވިއެ .ނެ ބޯޓެްއކަން އެނގޭއްގެ ަފރާތެކޮން  ،ެއއީ ކާކުެގ ބޯޓެއްކަންއެނގޭނެ 

ެމރިޓައިމްެގ  . ުސވާލަކީއެީއ އަޅުގަނޑުގެ ،ލާތެްއ ކުރިންތޯމަމުޢާވެސް އް އެ ކާ ބެންެއގްރި ،މަވިދާޅުވީ. އެހެންވީ

 . ސުވާަލކީ އީ އަޅުގަނޑުގެ ތޯ. އެގޭއިނ ވިންތޯޑައްތުުކރެްނކުރާ ަމރުޙަލާތަްއ ކަގައި ބަޔާގާނޫ

 

 ވާހަކަެދއްކެވުން:ބޫބަކުުރ ޢަުދ ާރހީމް ރަޝީއިބް ރެކްަޓރޑި ގމެނޭޖިން ގްރޭޓަރ މާެލ އިންޑަސްޓްރިައލް ޒޯނުގެ 

 އެބައޮތް ވެރިައކު ނެތް އެްއޗިްއސާ  ން ކޯޓު ޙުކުމެއްއަޅުގަނޑު ދަންނަވާލާނަ  އްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިޝުކުރިއްޔާ

 . މި ދައުވާ ކުރުމަްށ ކޯޓު ޙުކުެމއް ައއީމެދު ޢަމަލުމިފަދަ ެއއްިޗއްސާުނވާ ކު ެވރިޔަލަތުން ދައު ، ރުމަށްމެދު ޢަމަލުކު

ލަތުްނ ޢަމަލުުކާރ ގޮަތްށ އު ފަަދ އެއްިޗއްާސ މެދު ދަ ކުުނވާ މިެވރިޔަ ްމ އައީ ކޯުޓ ޙުކު .ންންފުނިކޯޓުގަިއ ކުީރ ިމ ކު

ނޫންކަން. ދެްނ  ލަތަީކ މި ކުންފުންޏެއް ދައު ސްނުނު ެއީއ އަދި ވި މެންނަށް ގަނޑުކުރުމަށް. އައީާމ އަޅުމަލުޢަ

ގޮތެއް ނިންމަީނ ރާ މަލުކުޢަ ސާ މެދުއްޗިދަ އެއްުނވާ މިފަ ވެރިޔަކުއަޅުގަނޑުމެން ގާނޫނުތަކުގެ ތެރެއިން ބެލީ

އެަފަދ   އެނގުނީގަނޑުމެންނަށްމުން އަޅުލުބެލި ބެ އަޅުގަނޑުމެން .އެއްޗިއްސާމެދު ނިންމަނީ ކޮން ތަނަކުންތޯ

 ައށް ޓްރީގަނޑުމެން ލިޔުނިން ފިނޭންސް މިނިސްއަޅުގެ ދަށަށްކަން. ންސް މިނިސްްޓރީފިނޭ ނީއްވައެއްޗެހި ލަ

ތުވެއްޖެކަމާިއ މިކަމާ މެުދ އަިސވިްލ ކޯޓުން މިފަަދ އަމުެރއް  އި ގުޅިގެންވާއާ އުމެން ުކިރ ދައަޅުގަނޑު ،ޓީއެއްސި

  ؛ނަންަބރޓީ ފޮނުވިން. ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ސި ސިީޓއެްއ އަންގަދިނުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށްދާންވީ ގޮެތއް

13-D1/Private/2019/74  ޝޯލައިން  ތުރު އުގެ ންރިއަްލ ޒޯޑަސްޓްފުށި އިންލަތި، ންނަނީޓީން އޮސިނަންބަުރ 

 ފައިާވ ިސވިލް ދީަޙވާލާ ށްޓު ތިލަފުީށ ފަޅުން ެނގުމަކިާޔ ބޯ މް.ވީ.ީސ ހޯްމ ސަފަޔަރއޭ އެ އަޅާފައިިއ ގަރަޙައްދުސަ

ްނ ިއ ކަންކަ މެހަ. ކ. ިތލަފުށީެގ އެންވެދަންނަވަމެ ޤަޟިްއޔާ ދިެވހި ަދއުލަތުެގ މައްޗަްށ ޙުކުމްކުަރއްވާފަިއވާތީ ގެކޯޓު

 ފުށީ ިތލަ ބޯޓު ކ.މި ، ވާތީގައި މުކައްންފުނީެގ ފަރާތުން ުކަރއްވާ މަސައްކަތެ ކުކީ ިތޔަ އްކަތަެގ މަސައްޓުމުބެލެހެ

ްއ ނެތްކަމުގަިއ ތިރާޟެއިޢު މެދުކުރިއަްށ ގެންދިއުމާ ެގ ފަރާތުން ތިޔަ ކުންފުނީފަޅުން ނެގުމުގެ މަސައްކަްތ 

 . ކެނީިމ ދެ ށް އަޅުގަނޑުއީކަމަކީ މި ސުވާުލގެ ޖަާވބަަޔ ކުެރއްވި . އަޅުގަނޑު ހިތުން ތިވެދަންނަވަމެ
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 މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީްމ ރަޝީުދ ވާހަކަެދއްކެވުން:

ންްސ ފިނޭ އުލަތުން ވެރިައކު ނުާވ ދިެވހި ދަ  ،ގާ ތަެކއްާޗ ބެހޭާރއްޖެއަށް ލައް ބަކީ ިތއީ ިދވެހިއާދެ! ތި ަޖވާ

 ވެަފއި އޮތް އެއްޗެއް އްލަގާނޫނު. ިމހާުރ މި ބޯަޓކީ ާޗ ެބހޭ އްަތކެލަްއގާ  އީ ދާނީ. އެ ލުމުެގ ދަށަށްސްޓްރީގެ ބެ މިނި

ންވީމަ، ެއ . ެއހެއޮްތ ބޯޓެއްިއ ފަ ރާއްެޖ އައިސްން ކުލިައރެންސް ހޯދައިގެން ެގ ކަސްޓަމުނޫން. ދިވެހިރާއްޖޭ

ުމގެ ޒިންާމ އެކަލަުތގެ އުދަިއ ގައްުޓ ިއހުމާލުވެއްޖެ ހިނދެނުވަތަ އެޖެންޔަުކ ޖެހޭނީ ބެލެިނވެރި ން ލުކުރެވެޢަމަކު

  ނުވާ އެ މުޢާމަލާތް ހިންގަން. އެހެންވީމަ، ެވރިޔަކު ސްޓަމްްސއާލަތުން ޖެހޭނީ އެ ބެންކާއި އެ ކައުދަ .ވާންޖެހެނީ

ށް. އެހެންނަމަވެސް، ިމ ޅަބުނުއްވަނީ ރަނގަނޫނުގެ ދަށުން ބަަލއިިފއްޔާ ތި ގާގާ ަތކެތީގެ ލައް އަށްޖެއްދިވެހިރާ

ހޯދާފަިއ އެބައޮތްކަްނ  ރެންސް ްކލިއަ އިން ކަސްޓަމްސް ޖެ ރާއް ފުރީ. ވޭ ކަމަށް ން ން ބަނަދރަކުގޮޗިޓަ އިގެްނ އަީއ ފުރަ

ްށ ކަބޯުޓ ގޮނޑުދޮށަ އެނގޭ. އެއަށްަފހުދިޔަކަްނ ރަިއގެން ން ފު ބަނދަަރކު ަތއް ރާއްޖޭގެ ތިިބ ކުރޫންިއ ގައެނގޭ. މީ

ދިެވހިރާއްޖެ ކޮށްަފއި ޮއްތ  އިގަލޯ މް މެރިޓައިއިންޓަރނޭަޝނަލް މަ، މިއީ ގެނައިކަން އެބަ އެނގޭ. ެއހެންވީ

 .ގޮތުން ތިހޭ ބެ ްއޗާކެލަްއވާ ތަ ކީ.ނޫން މިއީ  ލައްވެަފއި އޮތް ެއއްޗެއް އީން މިންުކރާ ގޮތުމުޢާހަދާތަކުގައި ބަޔާ

ޓެްއ ކަނޑު ބޯ ،އްެޗއްން އެހެއް ނުވަތަ އެ ރެ މާވަހަ އްވާލަ  ށް. މިހާރު ރާއްެޖއަނޫން މިީއކީ އްގާފައި އޮތް އެއްޗެއްލަ

 ... ެޖއްޔާއެހެންވެއް ެއއްޗެހި. ކަަހލަ ކު ނުވާ އެއްވެސް ވެރިޔަ 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 .ޑަވެއްޖެަވރަށް ަވގުތު ކު  އިއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ސީދާ ުސވާލުުކރައްވާ 

 

 ކަެދއްކެވުން:މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީްމ ރަޝީުދ ވާހަ

ލަްއވާ ގާނޫުނ ރީއަްށ ނޭސް މިނިސްޓް ފި ތޯ ކޮްނ ގާނޫނަކުން ގެ ޖޭާރއްިދވެހި ،ންވީއަޅުގަނޑަްށ ސާފުކޮށްދޭ ،ވީމާއެހެން

  .ލުމަށް އޮންނާނީތަކެިތ ނައްތާ ވާއްނު ހިރާއްޖެއަްށ ަލއްގާ ަތކެތި ެވރިއެދިވެއޮންނަނީ. 

 

 :ކަދެއްެކވުންރިޔާސަތުން ާވހަ

  .އްޖެސާފުވެ ! ސުާވލު އާދެ

 

  ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީްމ ރަޝީުދ ވާހަކަެދއްކެވުން:މާފަންނު މެދު

 !ދެްއވާނަކުންތޯ ސާފުކޮށްކޮން ގާ، ތޯގާނޫުނގެ ދަށުންއޭގެ 
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 ވާހަކަެދއްކެވުން:ބޫބަކުުރ ޢަުދ ާރހީމް ރަޝީއިބް ރެކްަޓރޑި ގޖިންމެނޭ ގްރޭޓަރ މާެލ އިންޑަސްޓްރިައލް ޒޯނުގެ 

ކޯޓުން ކޮށްފައި އޮްތ  ބަލަނީ ސިވިލް  ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން މި ސްވެ ވަީކލެއް ނޫން. ގާނޫނީ ޔަެރއްލޯ ޑަކީޅުގަނއަ

ޑުމެން މިކަާމ އަޅުގަނ ްޓރީއަށް ޓީއެްއ ފިނޭންސް މިނިސްގަނޑުމެްނ މި ލިޔަީނ ސި ޙުކުާމ ގުޅިގެްނ އަޅުެއ  ،ޙުކުމެއް

ސް އެ ތަނުން އެދުރަްށާލ ވެ ކުރީޢުވާއަޅުގަނޑުމެން ދަ، ޅުވަނީނިސްޓްރީްނ ވިދާފިނޭންސް މި .ތެއްތޯހަދަންވީ ކޮން ގޮ

ންްސ ރިފަރެނޫނަކަށްތޯ ން ކޮން ގާ ެއގޮތަށް ކުރުމަށް. ދެކަންވެސް އެ ޑުން ފާސްކުރީވާއެއް. ބޯމުގެ ދަޢުލުއްތާނަ

. ށް އަޅުގަނޑުމެންޤަޟިއްާޔއަިއ އޮްތ ގެ ިމ ނިންމާފަކޯޓު  ސިިވލް ޢަމަލުުކރަނީ  ޑުމެން މި އަޅުގަނ ،އޮތީ އިދީފަ

ދީފީޭމ  ށް ލަތައުދަ ދަުޢވާއެްއގައި  ވެްސ ައޅުގަނޑުމެން ކަންކުރި މިިއރުކޯޓުްނ ކަން ނިން ވިލް އެހެންނަމަވެސް، ސި 

ގާނޫނުތަާކިއ ވިދާޅުވާ  ޔަ ހިތުްނ ތިއަޅުގަނޑު ޓްރީއަށް. ސްއަޅުގަނޑުމެން ލިޔުނީ ފިނޭންްސ މިނި ތީތީން އޮއޮތް އޮތު

ެނ ވާ ވަޑަިއގަންނަިވްލ ކޯޓުްނ ކުަރއްވަންޖެހިސި ކީމުެގ ގޮތުްނ ގޮެތްއ ނިންމުމަމަްށ ބަްއލަާވ ޙުކުމްުކރުކަންކަ އެ

 ތަކުެގ ތެރޭަގއި މިކަން މުން ތިަޔ ވިދާޅުވާ ގާނޫނުންސަށް ލިޔުމިނިސްްޓރީ އޮްފ ފިނޭ ކަމެއް. އަދި އަޅުގަނޑުމެން

 ތުަގއި އަޅުގަނޑު ދެކެނީ. ގޮ ޓްރީެގ ކަެމއްފިނޭންްސ މިނިސްވުމަކީ ބެްއލެ ހިމެނޭތޯ ނުހިމެނޭތޯ

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: ތުންރިޔާސަ

 ރި މެންބަުރ ނާޝިޒު. އިއްޒަތްތެ

 

 :ެކުވންނާޝިޒު ާވހަކަދެއްބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަުރ މުޙައްމަދު ކިނ

އަޅުގަނުޑ  .ެރކްޓަރޑި ގޝަްނގެ މެނޭޖިންޕަރޭލެ ކޯރ މާބާ ްގރޭޓަޙަރުމަ .ޤައްިރރުާޔ އިއްޒަތްތެިރ މުޝުކުރިއް

ުޓ ިމ ބޯ ، އޮވެގެްނ މިކަން އި ބޭފުޅުންގެ ސަރަޙައްދެްއގަތި  ތިލަފުށީގެ ުޓ ތަަމ މި ބޯއެންެމ ފުރަ ،ރަތަމަ ސުާވލަކީފު

 ކޯޓާ ހަމަައށް  އޭފައިވޭތޯ ޢާމަލާތްތަކެްއ ހިނގާގުމަްށ ެއއްވެްސ ަވރެއްެގ މުނެްނ ެއ ނިއްާޔ އެތަނު ނޫދުރުކުރެވުމަށް 

 ލު. ޞީލާތުެގ ތަފުމުގެ ުކރިން. އެ މުޢާމައުދި

 

 ވާހަކަެދއްކެވުން:ބޫބަކުުރ ޢަުދ ާރހީމް ރަޝީއިބް ރެކްަޓރޑި ގމެނޭޖިން ގްރޭޓަރ މާެލ އިންޑަސްޓްރިައލް ޒޯނުގެ 

ންނަ ެއއްޗިއްާސިއ ހުއި ްށލާފަކޮގެންެދވި ދޫ ށްފުށްަޓށް މިގޮތަ. އަޅުގަނޑުމެން ތިލަމެންބަރު ޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްތެރި 

 ،ޖަހަން އިސްތަކުގަ  ބަހައްޓަން. ނޫ. އެ އެްއޗެއް އޮްތ ަތނެއްގައި އިުޢލާނުުކރަންށް އިޢުލާނުގުޅޭގޮތުން ޢާއްމުކޮ

ވެްސ  ކޯޓަްށ މިދަނީ. މިހާރު  ވީމަ ނުވެރިޔަކު އަޅުގަނޑުމެން ، ްނ ނުނެގީމާތަކުޖަހަން. އެއްވެްސ ފަރާއި ގެޒެޓުގަ

ުޓ ފޫ ރުޗެްއ ނެގުމަށް ހަތައް އެގޮތަްށ ހުިރ ުހރިހާ އެއްދުަގއި ެވސް ޢާއްމު ބޮޑު އިޢުލާނެ ޙައްއަރާ ަސރަ އިގަލަފުށީތި

ޗެިހ ހުިރ ަދގޫާވ ގޮތަށް ހުިރ އެއް ނއުުހރި ވަކިްނ އެގޮތަްށ ހުންނާނެ. އަިދ ވަކި ިއ އިޢުލާނެްއ ޖެހިފައި ފުޅާމިނުގަ
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ހުންނާނެ. އެީއ ކާުކެގ އެްއޗެއްަކްނ  އި ޓިފަހެއްބެ  އިއިޢުލާންެޖހިފަ އި ގަޗެްއގެ ކުރިމަތީަގއި ބޯޑެއް ތަންތަނުގަ ހަަމ ެއއް

 ތަކީ. ންދާ ގޮއަޅުގަނޑުމެން ޢަމަުލުކރަމު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސާފުނުވާ އެއްެޗހި

 

 :ނާޝިޒު ާވހަކަދެއްެކުވންބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަުރ މުޙައްމަދު ކިނ

އަްށ އެްއވެސް ަފރާތަުކްނ ޕަރޭޝަންލަފުިށ ކޯތި ރެއްަގއިއި  ްމ އެްއވެސްގެ ކްލެއިެގ ވެިރ ފަރާެތއްޓުއެ ބޯ

  ؟ތޯއެބައޮތްިއ މްކޮށްފަކުލެއި

 

 ވާހަކަެދއްކެވުން:ބޫބަކުުރ ޢަުދ ާރހީމް ރަޝީއިބް ރެކްަޓރޑިގ މެނޭޖިން ގްރޭޓަރ މާެލ އިންޑަސްޓްރިައލް ޒޯނުގެ 

 އި ލެއިމްކޮށްފަތެއް އޮްތ އެއްެޗއް ކަމަށް ކު ރިަފރާވެ އީކަކުްނ އެްއވެސް ފަރާތަކުްނ އެ ގަނޑުމެންގެ ލިޔެކިޔުންތައަޅު

ކޮންމެވެސްަވރަކަށް އޭެގ އެޖެންޓުކަމުގަިއ ބައެްއ  . ެއހެންނަމަެވސް،އޮތްތަނެއް އަޅުގަނޑަކަްށ ފެންނާކަށް ނެތް

 ެއއް ދުވަސްަވރު ތިބިކަަމށް ރެއިން ބަމިއޮތް މުއްދަތުގެ ތެ، ވާލުވެ ތިބި ކަމަށްބަެއއް ފަރާތްތަކުން ޙަ  ދުވަސްވަރު

ުކ ަބޔަ އެއްވެސް  ޝިޕާ ދޭތެރޭގައިރނަނަމަވެސް، އޯހުރި. ެއހެން ފެންނަންތަކުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ލިޔެކިޔުން

ަތކުާރރުޮކްށ އަޅުގަނޑު އަނެްއކާވެސް ހަމަ  ،އެކުން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮްށލަން. ހަމަ އެއާނެތްކައި ކްލެއިންކޮށްފަ

ވެްސ  ގޮތުަގއި ކޯޓުން ކު ނެްތ އެްއޗެްއ ކުވެިރޔަބަހުްނ މިލް ޙަ ސަރީ ކޯުޓގެ ުޙކުމުން ސާފު ، ދަންނަވަން އޮތީ

ކޮްށ ފެންނަްނ ްނ ސާފުވެފަ ނެރެަފއި އޮްތ ކަމަށް އެ ޙުކުމުހުގަިއ ެއ ޙުކުމެއް ތަްއ ކުރުމަށްފަ ޢުލާނުކުރަންޖެހޭ އި

 އެބައޮތް.

 

 :ނާޝިޒު ާވހަކަދެއްެކުވންބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަުރ މުޙައްމަދު ކިނ

 ަހކަ ޙައްޤުތަުކެގ ވާ ާވލު ަތކުާރރުކޮްށ މި ދަންނަާވލަީނ ޙަީޤޤަތުގައި ެއ ބޯޓުެގ މިލްުކވެރިެއއްގެ ސުއަޅުގަނޑު ހަަމ ިމ 

  ؟ުޓ އޮތްތޯފަޅުގަިއ އެ ބޯ ލަފުީށގެ ދުވަހެްއވަްނދެން އެ ތި. ެއހެންވީމަ، ެއ ކިހާ ތީވެސް މީގެތެޭރގަިއ ދެކެވޭ

 

 ވާހަކަެދއްކެވުން:ބޫބަކުުރ ޢަުދ ާރހީމް ރަޝީއިބް ރރެކްޓަ ޑި ގމެނޭޖިން ގްރޭޓަރ މާެލ އިންޑަސްޓްރިައލް ޒޯނުގެ 

މަސައްކަތަްށ  ސީއެމް.ޓީ.ސީ.، ލާ އުސޫލުންއްޔަށްހާ ހަަމއަށް ވެސް ބުޅާ ަހތް ގެން މިއަދާވަނަ އަަހރުން ފެށި 2011 

ދާނެީތ ވެއް ރޕޯޓަށް ލަގެން ގޮްސ އެއަ ޑައިތި ކަނއޭ ޅެއުެއހެން  . ދެންން ތަނަކަށް ލަނީހެއެ  ދަތިވީމަ އެތަނުން ނަގާ

. އެަކހަަލ  ނަަގއިގެން ގޮްސ ައޅުގަނޑުމެންގެ މި ހިއްކި ަސރަޙައްދަށް ލަނީއޭތި ގެން ކޮށްން ޚަރަދުއަނެއްކާ ދަުއލަތު

 އި އެއްހެން އުޅޭ ެއއްޗަކަށް ވެފަ ނުބަފައޮތް ނަޅިއޮ އިގަިއގަ ، އްޓިުކރާރުކޮށް ީމގެއިން ނުނެތުން ތަށް ދައުލަގޮތަކަ

 ފެނުނީ.  އޮތްތަން އަޅުގަނޑަށް މީތި
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 އްމަދު ނާޝިޒު ާވހަކަދެއްެކުވން:ބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަުރ މުޙަކިނ

މި ދެންނެވީ ްސކްރެޕްކޮްށ ، ށްލަތަޙާ ހަމަ އެންމެ ަފހު ސުާވލު. އެ ބޯޓު މިހާރު މިއޮތް ޅުގަނޑު އަދި އަޝުކުރިއްޔާ. 

ތެރެއިްނ  ދައިްނ ަޝރުޢީ ަމރުޙާލާ ދެންެމ ފާހަގަުކރެްއވި ފަ، އި ހަމައަްށ މިދިޔައީެގ މަސައްކަތާ ނެގުމުނުން އެތަ

އްގޮތަްށ ޢަމަލުކުރަްނ  އެ ކެްއ ފުިރހަމަެވ އަިދ އެއަށްފަުހ ެއ އޮްތ ޙުކުމާއި ޖުރާޢަތްތައިފުރިހަމަކުރަންޖެޭހ ހުރިާހ 

 ؟ނީއިގެްނ އެގޮތަްށ ކަމަށްތޯ ތި ވިދާޅުވަސް ލަފާ ހޯދަވެ އިދަުއލަތުގެ އެއޮތްބަިއގަ،  މިނިސްޓްރީގެފިނޭންސް

 

 ވާހަކަެދއްކެވުން:ބޫބަކުުރ ޢަުދ ާރހީމް ރަޝީއިބް ރެކްަޓރޑި ގމެނޭޖިން ެލ އިންޑަސްޓްރިައލް ޒޯނުގެ ގްރޭޓަރ މާ

 އާދެ!

 

 :ނާޝިޒު ާވހަކަދެއްެކުވންބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަުރ މުޙައްމަދު ކިނ

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 :ންރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވު

 ދު.ވަޙީهللا ގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ޢަބްދުރާ ދިއްދޫ ދާއި

 

 ާވހަކަދެއްކެވުން: ވަޙީދުهللا މެންބަުރ ޢަބްދުގެ ރާ ދިއްދޫ ދާއި

 ކުރޫންތަްއ ުފރުމުެގ ކުރިްނ ތިބޭ ގައި ބޯޓު  އި އެެތރެާވއިރުގަޓުތަްއ ާވ ބޯއެެތރެއްެޖ ޤަްއރިރު. ރާމު އްޔާ ޝުކުރި

ތްރޫކޮްށ  ކު ގަިއ އެޖެންޓަދެްނ އެތެެރވާއިރު  ކުރުން.ނުއްޔަޢަ މަނެްއ ސީނެ ވާޙަވާލު  ެއ ބޯޓާ  ން ޢަަމލުކުރޭ ރޭޝަނުއިމިގް

ސީމަނެްއ އެއަްށ  ޏާވަން ގައިވާލާކަމު ން ފުރު ގަިއ ތިބި ުހރިހާ ުކރޫބޯޓުެއއްކަަލ އެއެހެންނަމަވެސް،  އަންނަނީ.މި 

. އެހެންވީމަ، އެަކހަަލ އެްއެވްސ ނީދޫކުރަ ުފރުން މި ހުއްދަ ެގ ުހރިާހ ުކރޫން ޓުބޯެއ ިއ އްޔަންކޮށްފަޢަމިކޮޅުން 

  ؟ބައިންތޯއެިއ ުކރެވިފަޢައްޔަނުހަކު ެއގޮތަށް ެއއްވެްސ މީ ؟ތޯހިނގާފައި އެބައޮތް އިގަ މި ބޯޓުކަމެއް 

 

 ވާހަކަެދއްކެވުން:ބޫބަކުުރ ޢަުދ ާރހީމް ރަޝީއިބް ރެކްަޓރޑި ގމެނޭޖިން ގްރޭޓަރ މާެލ އިންޑަސްޓްރިައލް ޒޯނުގެ 

ަވރަށް ގިނަ މުައއްސަސާތަކަށް ިލޔުމުްނ ުރގެ ސަރުކާ ކަން ކުރުމަށްޓަކައިމެން މިއަޅުގަނޑު، އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް

މޯލްޑިވްްސ  ،އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން ޕޯޓުޮއފް ޓްރާންސް ރީމިނިސްޓް، އެދުނިން މިކަން ސާފުކޮށްދިނުމަށް. އެގޮތުން

ވްސް ޕޯޓްްސ ލިމިޓެޑް، މިނިސްޓްީރ އޮްފ ިލސް ަސރވިަސސް، މޯލްޑިޕޮނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް، މޯލްޑިްވސް 
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ްސ ވްސް ކަްސޓަމްސީ، ޯމލްޑިޓެކްޝަްނ އެޖެންޕްރޮ މަންޓު ންރޖީ، އެންަވޔަރައެންޑް އެނަ  ންޓު މަންއެންވަޔަރަ

 ފެންސް އެންޑް ނެޝަނަލް ޑިްޓރީ އޮފް ފިޝަރީްސ އެންޑް އެްގރިަކލްަޗރ އަދި މިނިސްސަރވިސް، މިނިސްޓްީރ އޮފް 

އްވެްސ . ޭއގެން އެންއޮތްތޯ ެބލި އެހެްނ ގޮެތއްޭދނެ ގެްނ މީަގއި ހެސިީޓ ލިޔެ ޅުގަނޑުމެން އަސެކިއުރިޓީއަްށ 

 ހެްއ ުހރި ކަމަކަށް ފެންނާކަށް ނެތް. މީތަކުން އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ޭއގައި އެއްވެސް ފަރާ

 

 ާވހަކަދެއްކެވުން: ވަޙީދުهللا މެންބަުރ ޢަބްދުގެ ރާ ދިއްދޫ ދާއި

 ؟ ކަމަށްށްފަިއ އިންޔަނުކޮއްޢަބޭފުޅަކު  އެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެވުނުޯތ އެގޮތަްށ އެްއެވސްން އިމިގްރޭޝަނު

 

 ވާހަކަެދއްކެވުން:ބޫބަކުުރ ޢަުދ ާރހީމް ރަޝީއިބް ރެކްަޓރޑި ގމެނޭޖިން ގްރޭޓަރ މާެލ އިންޑަސްޓްރިައލް ޒޯނުގެ 

ާވެނ ަފއިޔަތްުކރައްވާޢާރިްށ ކަމަ ވިްލ ކޯޓުްނ އެ ސި ގައި  ުކރުމުެގ ކުރީ ކޯޓުްނ ޙުކުމެއް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުުކރަީނ ސިވިްލ 

 ށް.ކަމަ

 

 ން ާވހަކަދެއްެކވުން:ރިޔާސަތު

 . ދީދީދުމުޙައްމަޙުސައިްނ މެންބަުރ  އްޒަތްތެރިއި ފުވައްމުލަކު މެުދ ދާއިާރގެ 

 

 :ވާހަކަދެއްެކވުން ދީދީމުަޙއްމަދުޙުސައިން މެންބަުރ ގެ ފުވައްމުލަކު މެުދ ދާއިރާ 

ީމިތ އޭެގ ފަހުން ، މާފައިއަޅުގަނޑުގެ ުސވާލަީކ މި ިސވިލް ޯކޓުން މި މައްަސލަ ނިން މުޤައްިރރު. އާދެ!ޝުކުރިއްާޔ 

ނޫނިއްާޔުމ ؟ ތި އެްއވެސް ަވރަކަށް ކުިރއަށްދޭތޯމީާލގައި ޙަފު މަރުނާޢުއިސްތި ،ލާަގއިޙަގައި ަމރުހައިކޯޓު އެބޭފުޅުން

ޙުކުމާިއ އެްއގޮތަްށ މިާހރު އިުތރަްށ ތި މަސައްކަްތ ސިިވލް ޯކޓުގަިއ  ؟ނާފުކޮށްފައި ނެތްތޯޢުފުޅުން އިސްތިއެބޭ

 އްޔާ. ރިކު ޝު  ؟ފުގައި އޭތި ނެތްތޯނާޢުތިުރގައި އިސްއިދާކުރިއަށް ގެން

 

 ވާހަކަެދއްކެވުން:ބޫބަކުުރ ޢަުދ ާރހީމް ރަޝީއިބް ރެކްަޓރޑި ގމެނޭޖިން ގްރޭޓަރ މާެލ އިންޑަސްޓްރިައލް ޒޯނުގެ 

ެވްސ ވެސް އަިދ އަދަށް ދާންދެން ވެްސ އެއް ރުނެއް ވެފަިއވާއިމާނާފުގެ މުއްދަތު ނިމިގޮސް އެތައް ޒަޢުއިސްތި

 ށްލަން. ގަކޮ އަޅުގަނޑު ާފހަނެތްކަން  ނާފު ކޮށްފައި ޢުކޯޓެއްގަިއ އިސްތި

 

 ކަދެއްެކވުން:ރިޔާސަތުން ާވހަ

 ޝަހީމް.އިން ރު ޙުސަ އްޒަތްތެިރ މެންބަގެ އިނު ދާިއރާހެންވޭުރ ދެކު
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 ެދއްކެވުން:ވާހަކަ ރު ޙުސައިްނ ޝަހީމްމެންބަ ގެ ހެންވޭުރ ދެކުނު ދާިއރާ

ުހރިާހ ިލޔެކިޔުންތަްއ  ދެްނ މި ، ޑުގެ ސުާވލަކީެލ އެމް.ޑީ. ައޅުގަނރޭޓަރ މާރު. މަރުޙަާބ ގް ޝުކުރިއްާޔ މުޤަްއރި

ަގިއ . ދެން މީތޯގޭއިނ ޒަން މިއޮތީސީ ލުދޭ ބަދަކީ މިސުވާލަ ފިން. އި ވެސް ކިޔަހަެއކަ ފަަހރަށްން. ފިވެސް ކިޔައި

ރޭޓަރ ރޭޓަރ މާލޭެގ ބޯޑާިއ ގް ދާނެ. ދެްނ ގް މިިލއަން ޑޮަލުރ ވެްސ ދަްއކަން ޖެހި 500ބަދަލު ދޭްނ ޖެހިއްޖެއްާޔ 

އޮތްތޯ މި ބަަދލުދޭން ނުެޖޭހ ޑެންސް އެބަހުިރހާ ބޭފުޅުން ކޮންފި ސީ.އީ.އޯއިން މި ،ންޑީއެމް.، މާލޭގެ އިްސ ބޭފުޅުން

 ؟ގެންދަާވ ގެންދެވުމުަގިއ އޮވެދާނެތޯ  އްވެްސ ލޫޕް ހޯލެްއ ތި މެްއ ކަން. އެީއ ބަދަލުދޭންޖެޭހ އެކަާރ ގޮތަށް ކު 

ުމެގ ންޑިއާ ބަޔަކު ގެންދަން ދެްއވުއި  ބާއްވާފަިއ މީތި ކަފައިގެންނޫނިއްޔާ މީތި ހަމަ ނަގާފައި އެހެން ދިާމލެއްަގއި

ދަްއކާަފިއ ނަގަން ިދޔަ ަޚރަދެއް އެ  ފަރާތަކުްނ އެ  ރިކަން ލިބޭމިލްކުވެ  ްނ މީގެ ކޮށްގެވާޢުިމ މިކަމުގަިއ ދަ، ގައިބަދަލު

ގެން ގެންދަްނ ބަޔަަކްށ ފާލައި ކަ، ނުބައްލަވާކަށް ޮއޕްޝަނަްނ އެީއ ބޭއްވުުދރުގަިއ  ނަގާ ތި މީލުވެޭވ ގޮތަށް ޙަވާ ބޯޓާއި 

 . ދެ ސުވާލު ؟ތޯއެީއ ކީްއވެގެން ނިންމެވީ ދޭން

 

 ވާހަކަެދއްކެވުން:ބޫބަކުުރ ޢަުދ ާރހީމް ރަޝީއިބް ރެކްަޓރޑި ގމެނޭޖިން ގްރޭޓަރ މާެލ އިންޑަސްޓްރިައލް ޒޯނުގެ 

މި އެތި އޮތީ އަޑިއަްށ ، ނަވަން އޮތީުބގަިއ އަޅުގަނޑު ދަންސުާވލުގެ ޖަވާތިޔަ  ރި މެންބަރު.ތްތެޔާ ިއއްޒަޝުކުރިއް

ސާފުކޮްށ  އެއްވެްސ ފަރާތަކަށް މީތި ނެގުމަްށ ކުރަންޖެހޭެނ ޚަރަެދއް ، މީތި ޫފގޮސްފައި އޮތް މިންަވރެއް އްސަ.ގޮ

ރަާދއި ލިޭބ އެއްަޗކާއި ދެޮކުޅ ހިނގާ ޚަ ރުމަށްމިކަން ކުމިައކީ.  ްއޗެއް ނޫންލަތެްއގައި އޮތް އެޙާ އެނގޭ ބުނެދޭން

ފުޅުގަިއ އަޅުގަނުޑ ކު ތިަޔ ވިދާޅުވި ވާހަކަ. ހަމައެާއއެނެްއ ނުުކރެވޭޤީ ސާފުކޮށް ޔަމެންނަށްގަނޑުކަން އަޅުދިމާވާނެ

ވެްސ   ގޮތަާކިއ ދޭތެރޭ ްށ ހަދާ ހިަކލްތަކަަނއްތާާލ މި ވެިއ ގުމަތިން ަނގަމަ ފުލުހުްނ ާމލޭ ، ބޭނުންނަވާލަން ދަން

ވަރަްށ ، ރަށް ބޮޑަށްންޖެހޭ. މިކުންފުނީގެ މި ހިްނގަން އިންނަ މީހެއްގެ ހައިސިްއޔަތުން ވަ ސްނާލައަޅުގަނޑުމެން ވި

ރެކޮްށ ލްއަީކ އެތެކަ އް ވެހިަބއެގާ ނައްާތލާ، ނައި ބޮޑު ތަކުލީފަކަށް މިއަުދ ވެފައި އޮތް ކަމެްއ ފުުލހުން ަނގަ

ހަަމ ، ހެންނަމަވެސްލް. އެ ލާ ެވހިކަ އެތަނަށްގެންގޮސް ަކރުދާސްކޮށް ހުއްޓާ  އުއެންމެ އަ، ނުކޮށް ހުއްޓާޓްރީރަޖިސް

މި ކުންފުނިން އަޅުގަނޑުމެން  ސްނުކޮށް ތިލަފުީށގެ އެތައް މިތަނަށް އަޅަމުން ގޮޭބރު ޗަސްކޮށްލަނީ. ޗަސްކޮށްލާފައި

ށް މުޅި ކުންފުީނެގ ނޑު އެއްކޮހިސާބުގަމުޅި ގޮސް އްދު ފުިރގެން ޙަަސރަ ނޑައެޅިފައި އޮތްކަށް އެކަން ކުރުމަ

ޖެހޭ ސަބަަބީކ  ންރު ެވސް ތިޔަ ވިދާޅުވާ، މީގެން ނައްތާލައިހިނގައިގެންދާ ކަން މަށް އުނދަގޫވާ ަވރަށް އެހިންގު

ޕްރޮޖެކްެޓްއ  އެ، ށްނަ ތައްއަނެ އި ތަނުން ނަގައްަހރު އެފަ  4ފަހަރު ނުވަތަ  3 ،އެ ނަގާ ،ވަނީނައަޅުގަނޑު މިދަން

ްށާލ ހާއްޔަ 7ން ބުޅާ ވެސް ދެންނެިވހެގަނޑު ކުރީގަިއ އަޅު ނެއް ތަނަްށ ލަމުން ލަމުން މިދަނީ.ގުނީމާ އަންހިނު
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؟ އްތޯކިހިނެ ްނ މިއަށްވަީނ ދެ .ވާލުވަނީޙަ  ތާކަށްޯތ ލަނީ. ކާކުޯތ މިއާ. ނަާގ ކޮންއުސޫލުން މިކަެމއް ނުެއއް ުކރެވޭނެ

 ލަެތއް ނާންނާނެ. ޙާސް ެއްއވެްނ މީގަިއ ބަދަލެްއ ދޭންޖެހޭނެ ލުުކރާ ގޮތުއަޅުގަނޑު ގަބޫ

 

 ެދއްކެވުން:ވާހަކަ ރު ޙުސައިްނ ޝަހީމްމެންބަ ގެ ހެންވޭުރ ދެކުނު ދާިއރާ

ިމ އް ނޫނޭ. ރަނގަޅެވާނީ ިމ މަޢުލޫމާުތ ތިދެއްިވލެްއ ގަނޑު ދަންނަ އަޅު އެމް.ޑީ،އާދެ! ިއއްޒަތްތެިރ މުޤައްިރރު. 

އްސާފައި އޮތް ބޯޓެކޭ. ފަހަތުކޮޅު އޮީތ . މި ބޯޓަކީ ބީއް ޫނނޭޓެއޮތް ބޯ އްސަ ގޮއަށްޑިލެއްަގއި އަޙާ ސް ބޯޓަކީ އެއްވެ

ކުން އެެތރެއަށް ފެނެްއ އަާރ ގޮތަށް ުމިޅ އެއްވެސް ތާ ، ބިފައޭ. އެކަމަކު ވެސް މީެގ ަހލްގެއްވަރަށް ބޮޑަށް ގެނ

އޮތީ. އެކަަމުކ  އޮތްގޮތަށް ަކއްޗަށޭން ނައެއްޗެއް ފެންހާ ހުރި، މިނާއި ދިގު ގެމުޅި ބޯޓު، ވެސް ބޯޓުގެ އެއްބުރި

. އިނގޭތޯ  ނޭތް ބޯޓެއް ނޫފެންނަން ނެފައި ބިގެނ، ފަޅު އަޑިއަށް ފެތިފައި  ،އަޑިއަށް ވެސް ކަނޑު އެއްގޮތަކަށް

ހެދިފަިއ  ރޭަގއި ފެން ޅުގަނޑު ނުދަންނަވަްނ ޭއެގ ތެއަ .އެހެންވީމަ، އަޅުގަނޑު ހަަމ ެރކޯޑަށްޓަކަިއ އެކަްނ ސާފުކޮށްލީ

 ޗެއް ނޫނޭ ނބިފަިއ އޮްތ އެއް ގެއްަސ ތް ވާހަކަެއއް. އެކަމަުކ ބޯޓަކީ އަޑިއަްށ ގޮވެްސ ނެ އްސަ ހަަކއެއް. ޫފ ގޮނެތް ވާ

 ށްީލ.ސާފުކޮޓަަކއި ެއވާހަަކ  ޑަށްއަޅުގަނޑު ރެކޯ ހަމަ. އިނގޭތޯ

 

 ވާހަކަެދއްކެވުން:ބޫބަކުުރ ޢަުދ ާރހީމް ރަޝީއިބް ރެކްަޓރޑި ގމެނޭޖިން ގްރޭޓަރ މާެލ އިންޑަސްޓްރިައލް ޒޯނުގެ 

ދެްނ އެނބުމާއި، ދިއުމާިއ ގެ ށް ނެގ އަޑިއަެޖ ގެނބިފަިއ އޮްތ އެއްޗެކޭ. އަޅުަގނޑަކަށް ނޭވިދާޅުވެއް އްޔާ.ކުރިޝު

 ިމ ނުން ވެސް ޤީހޭނީ. ޔަޖެށްލަން  މާަނ އަޅުގަނޑުމެން ޮބޑަށް ބަލާލާ ސާުފކޮދެބަސް. އޭގެ އްގޮތް ދިވެހި ަވރަށް އެ

ަގިއ އެތާނކު  އެތަްއ ދުަވހަން ވެސް . އަދި ޭއގެ ަފހުފަހެދި ހަރު އަ ވަަނ  2016ރިޕޯޓެއް އެބައޮތް އަޅުގަނޑުމެން 

ރަން. ނޑު ވެްސ ގަބޫުލކުކަްނ އަޅުގަމަށް އަރުވާފަިއ އޮތްޅު އެްއގަ  އޮތީ. ފަހަތު ކޮޅު އޮތީ ހަމަ އަޑީަގއި. ކުީރ ކޮތިއޭ

ކޮްށގެްނ ހޭދަ ރުފިާޔ ިމލިއަނަށްުވރެ ގިނަ  100ސަބަބުްނ ިމ ކުްނފުނިން  ގެ  އަުރވާފަިއ އޮތުމުމަށް ކުީރ ކޮޅު ެއއްގަ

މި ރިޕޯޓުގަިއ ނުެގ ފޮޓޯތަްއ ތައޮތްއަިދ ިގރަމުން ޮގސްފައި  ،ންދާ ވާހަކަިގރަމުްއ މެެހކްޓަުރގެ ބި 24 އޮްތ ފައި ހިއްކާ

  .ނެށް ފެންނަން އޮންނާސާފުކޮ

 

 ކަދެއްެކވުން:ތުން ާވހަރިޔާސަ

 ނިމުނީތޯ ސުވާލު. ، ންނުރުޞަުތ ބޭމެންބަުރ ފުއިއްޒަތްތެރި 

 

 ެދއްކެވުން:ވާހަކަ ރު ޙުސައިްނ ޝަހީމްމެންބަ ގެ ވޭުރ ދެކުނު ދާިއރާހެން
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ހަަމ ކޮންމެ ހަފުތާއަުކ  އެއީ އަޅުގަނޑު، ނެތް ކަމަށް އްސަ އަށް ގޮއާދެ! ހަމަ މި ބޯޓު އެއްގޮތަކަްށ ވެސް އަޑި

ހިންަގވާށެކޭ ޫންނ ރޮސެސް ނުޕް  ހިންގަވާ ޔަކު ތިނީ. އެކަމަާވލަދަންނަ ދާ ތަނެއް ވީމަށް ަހލަ ގޮތަކަކަ ދެފަހަރު

ރުންނަީކ ންބަވި އިއްޒަތްތެރި މެމަކު އެމް.ޑީއާއި ބައްދަލުވީމަ، މި ކޮމިޓީގެ ދެން ތިއްބެ. އެކަނީމިދަންނަވަ ގަނޑުއަޅު

ނޭ. ތް އެްއޗެއް ނޫއަޑީގައި އޮމި ެއއް ގޮތަކަށް ވެސް ކަނޑު .ލަފުށީގެ އެތަނަށް ނުދާ ބަޔަކަށް ވެދާނެތީފަހަރުގަިއ ތި

 ަޑށް ުވރެ ބޮރު އޮންނަ ަވރަށްންަނއިކޮށްފައި އޮފުލޯޓު، މަތީަގއި އޮންނަރަކަށް އޭގެ ފެން ފުދޭވަ ތުކޮޅު ހަމަފަހަ

ްށ މަްލކޮ. ބޯުޓ ނޯޑިއަށް ދިއުާމިއ އެީއ ަވރަްށ ތަފާތު ެއއްޗެއްމާއި އަބުގެނވަނީ. މިދަންނަގެނބިފައޭ 

 އޮތީ އިނގޭތޯ. ސަ އްގޮގަިއ އޮންނަ ވަރަްށވުރެ ބޮޑަށް ަފހަތުކޮޅު އަޑިައށް ކުރާިއރުޓުފުލޯ

 

 ތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:ރިޔާސަ

ިއުރ ޖަހާ 6 ނޑު. އަޅުގަރި މެންބަރުރާގެ ިއއްޒަތްތެ ދާއިތޮއްޑޫ ހަަގއެއް ނުުކރެވުނު.ސުވާލެއް ުކރެއްިވ ކަމަކަށް ފާ

 . ލީނަވާހަަކ ދަންމިޓީ ނިންމާލަން ބޭނުންވޭ. ެއވާކޮ

 

 އްކެވުން:ވާހަކަދެ ެގ މެންބަރު ަޙސަން ޝިޔާްނ ތޮއްޑޫ ދާއިރާ

ަވަރްށ އެަބއޮތް  އިމި ސިީޓގަ، ނީއަޅުގަނޑު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަ މަރުޙަބާ އެމް.ޑީ. ިރރު.ާޔ މުޤައްޝުކުރިއް

ދެްނ ލިބިފަިއާވ  ަގއިާދއިރުމަަސއްކަތް ކުރިއަށް ާތލުމުގެތި ނައްވާލުކޮްށގެން އޭޙައެބޯުޓ ބަަޔކާިއ ކޮށް ެއ ލުޞީތަފު

ެއއްވެްސ ަވރަކަްށ އެްއެވްސ ހެްނވީމާ، . އެއޭްތގޮތް ހަދަނީއިިފއޭ. ބުރިުބރިކޮްށ ގޮމިހާުރ ީކހާލަ އީ އް އެ ތެމަޢުލޫމާ

ދިަޔ ކަމެއްޯތ އިފަރާތުން. އެީއ ިކހިނެްއ ހިނގަކުްނފުނީގެ  ތޯ ބޭފުޅުންނަްށ ދެއްވިންަލ އިންސްްޓރަކްޝަނެްއ އެކަހަ

 ؟އެކަމަކީ

 

 ވާހަކަެދއްކެވުން:ބޫބަކުުރ ޢަުދ ާރހީމް ރަޝީބްއި ރެކްަޓރޑި ގމެނޭޖިން ގްރޭޓަރ މާެލ އިންޑަސްޓްރިައލް ޒޯނުގެ 

 އްދުން އެ އެތި ނެތިގެން ޙަ، ނުވަތަ އެ ތިލަފުށީގެ ަސރަދުރަްއލާ އިތަނުން ނަގަ ތި އޮތް އެ އެމި ކުންފުނިން ހުޅުވާލީ

، ށް އައުމަށްފަހު ަފރާތުން މަޢުލޫމާތު ސެޝަނަ 24ޕަން ބިޑަށް ގޮާވލީމާ މެން އޯއަޅުގަނޑު ންޖެހޭނެ ކަމަށް.ދާ

އިަރުކ  ނެގީ. އަޅުގަނޑުމެން އެްއވެސް ިތ ދިަޔ ަފރާތުން އޭުކރެވިގެްނ އެވޯޑު އިން ތަކުެގ ެތރެކުރިމަތިީލ ފަރާތް

ްނ ާވ ޖަހަިއގެްނ ނު އޮތްތަ އެ ވީތޯ، ނޫނީ ވީތޯ، ވިރުވަންިތ ނަާގ ކޮށަންްއ ނޯންނާނެ އޭކޮށް ިލޔެފައެސާފު

މެްނ ެނ ކަމަށް އަޅުގަނޑުދެވެންޖެހޭ ގެންގެން ބޭރުކުރެިވގެންތި ނެރެވި ން އޭގެންދަންވީތޯ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓެރިޓަރީ

ިލއަްނ ގަިއ ދޮޅު މިުކ ގެރެންީޓއެއްެގ ގޮތު ން ހިނާގ ނިެމންދެކަށް ބޭންޓަކަިއ ެއކަ ްނ ކުރުމަށް އަދި އެކަ ނާނީ.އޮން
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ން ެނރެވިގެްނ ރިޓަރީގެ ޓެންކޮށް ނިމި އަޅުގަނޑުމެންއެކަ ލާނުކުރީ.ޢުމެން އި ކަމަށް އަޅުގަނޑުޓަންޖެހޭނެރުފިޔާ ބަހައް

  .ލެވިފަަބހައްޓާފަިއ މިހާުރ އެ ބޭންުކ ގެރެންީޓ ވެްސ ވަނީ ޫދކޮށްސާ ޑުމެން ެއ ފައިގަނވެންދެކަށް އަޅުގެންދެ

 

 :ތުން ާވހަކަދެއްެކވުންރިޔާސަ

 ރު އަޙްމަދު ަޙލީމް.ޒަތްތެރި ެމންބަދާއިާރގެ ިއއްޫދ ތްލެބި ؟ތޯވޭން އަދި ފުރުޞަތު ބޭނު

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: ުރ އަޙްމަދު ަޙލީމްމެންބަާރގެ ދާއިދޫ ތްލެބި

 ފުރަތަަމ އިނގޭތޯ.ކުތޯ ިމހާުރ ބޯޓު އޮީތ ކޮންތާ، ކީއަޅުގަނޑުގެ ުސވާލަ މް.ބްާރހިޙަބާ އިމަރު

 

 ވާހަކަެދއްކެވުން:ބޫބަކުުރ ޢަުދ ާރހީމް ރަޝީއިބް ރެކްަޓރޑި ގމެނޭޖިން ގްރޭޓަރ މާެލ އިންޑަސްޓްރިައލް ޒޯނުގެ 

އްދުްނ ނެެރގެން ގެްނގޮްސ ެއ ނެިގ ފަރާތުްނ އަމިްއލަ ަފރާތަކާިއ ޙަނީ އަޅުގަނޑުމެން ެއ އޮްތ ަސރަުރ ބޯޓު ވަމިހާ

އްދުެގ ތެރޭަގއި މިވަގުުތ ބޯޓު އޮތް ކަމަްށ ޙަސަރަިއ އެހެންވީމާ، އަިމއްލަ ަފރާތެއްގެ ޔާޑުގަ. ވާލުކުެރވިފަޙަ

 މާތު ުހރި. ގެ މަޢުލޫއަޅުގަނޑު

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: އަޙްމަދު ަޙލީމް ރު މެންބަދާއިާރގެ ދޫ ތްލެބި

ތީ އަދި ެވސް ތިބޭފުޅުްނ ނޫނިއްޔާ މިާހރު ވެސް އެއޮ؟ ެރވިއްޖެތޯ  ޖާގަ ހުސްކުއެހެންވީމަ، މިާހރު ތިބޭފުޅުން ބޭނުންވާ 

  ؟އޮތީ ށްވަގުތަ ތޯ މިބެއްަގއިހިސާރެންޖެހޭ ބޭރަްށ އޭތި ނެ އިތުރަްށ މަ ހަ

 

 ވާހަކަެދއްކެވުން:ބޫބަކުުރ ޢަުދ ާރހީމް ރަޝީއިބް ރެކްަޓރޑި ގނޭޖިންމެ ގްރޭޓަރ މާެލ އިންޑަސްޓްރިައލް ޒޯނުގެ 

ެގ ޑީ.ބީގެ ޕްރޮޖެކްޓުރަށް އޭ.ބާއެމް.ޓީ.ސީ.ސީއިން ، ުހސްކޮށް ިނމި ޑުމެން ހުސްުކރަންޖެހޭ ހިސާބުރު އަޅުގަނހާމި

އްެގ ނެންޓެއެހެްނ ޓެކަްތކުާރ ށީަގއި މަސައްތިލަފުށްފަހު ކޮށް ނިމުމަ ުރ ެއ ބޯޓު ެސލްވޭޖުމިހާމުންދޭ. މަސައްކަތް ުކރެވެ

 އުޅެނީ. ިތ ބޭްއވިގެން އޭމިާހރު  ރިަޓރީެގ ތެރޭަގއިޓެ ،އިތެރޭގަ  ގެ އްދުޙަސަރަ

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: ުރ އަޙްމަދު ަޙލީމްމެންބަދާއިާރގެ ދޫ ތްލެބި

ްނ ، ދެުހރިގޮތުން ަބއެްއ ފަރާތްތަކުްނ ދެން ިމ އަޑުތައް މިާހރު ، އަޅުގަނޑުެގ ފަުހ ދެ ސުވާަލކީ ދެ!އާ

. ދެްނ އިނގޭތޯ ންމި ުކިރ މަސައްކަތަކީ ރަނގަޅަށް ސާފުކޮްށލުމަިއގަނޑު ގޮެތއްގަިއ އި ގަ ނޑުމެން އަސްލުއަޅުގަ

 ނުގެ ްލ ޒޯއިންޑަސްޓްިރއަމި ޚާއްސަކޮްށ ގައި އަިދ ލަުފށީތި  ދިޔަފަހުންބްރާހިްމ ވެސް ގަޫބލުުކރެވޭ އި ށްޑައަޅުގަނ
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 ކަމަށް . އެ ވެސްކަްނ ދަވާމުން ތިބޭފުޅާ ގެންން ކުރަވަރަްށ ރަނގަޅަްށ އެކަާނވެ ދައިތުރަްށ ހަރު މަސަްއކަތްތައް މިހިރަ

، ގެްއ ިކޔާެގ އައޭ މި ބޯުޓ ިވއްކާލުމާިއ ވެްސ އަޅުގަނުޑ އަދާުކރަން.  ްށ ޝުކުރު ބޮޑަޓަކައި މަނިކުފާނަްށ ަވރަށް 

ްށ ީކ ވަރަްށ ބޮޑަ ގެ ިމ ަސރުކާރަ ންނޑުމެމިހާުރ އަޅުގަ، ަކ ިއވިމިލިއަނެްއާހ ޑޮލަުރގެ ވާހަ 3ވަރަްށ ބޮޑަށް އެަބ 

ކުރަމުްނ މިދަީނ ސަރުާކރެއް. އަިދ ްނ ައިއ މި ކޮރަޕްޝަނާިއ އިިދކޮޅަށް މަސަްއަކތްކުރަންވެގެ އި ގަ ސްޒީރޯ ޯޓލަރެން

ވެސް ވަރަްށ  ކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަީއސުލްޖުމްޫހރިއްޔާއަ ރި މިހިލިބިފަިއ އަިދ އަޅުގަނޑުމެން މިވަގުުތ . ހެންވެސް މި

. ވެިރ ބޭފުޅެއްދު ތެ ސްޓަުރ އަިދ ވަރަްށ ބޮޑަށް މިނިރިން ކޮްށ ފޮޞަތެިރ ބޭފުޅެއް. އަިދ ާޚއްޞްލާޚް ށް އިމަޤައު

ން ވެްސ ަވަރްށ ޑީ.ންފުނިތަކުެގ އެމްކު ރުކާުރގައި ންގެ ސަމެިއ އަޅުގަނޑުމަތުގަޢާޒަ ންގެ އެބޭފުޅުއެހެންވީމަ، 

ިއ ެގ ރަްއޔިތުންނަށާތީމަ އަޅުގަނޑުމެން ރާއްޖޭއޮމީދު އް އު އެ މަ މި ަބލަނީ. އެހެންވީއަޅުގަނޑު ވާނެ ކަމަްށ ރަނގަޅު

ޓުެގ ބޯ މަ، މިއެހެންވީ ކަން ވެަފއި އޮތް ގޮތް.މިތުގައި ޤަ ޙަޤީބޭނުްނވޭ  ކޮމިޓީއަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ސާފުވާންމި އަދި 

މަެލއް ކޮށްަފިއ ޢަެއއްވެސް  ހިމް ގޮތަކަށް އިްބރާވާނެކަށް މީގެން ފަިއދާއަގެއް ަވކި ފަރާތަކަށް ކިޔައިގެން ވަކި ބޭފުޅަ

 ގޭތޯ. ކީ އިނއެއީ އަޅުގަނޑުގެ ފަުހ ސުާވލަ ؟އޮންނާނެތޯ

 

 ވާހަކަެދއްކެވުން:ބޫބަކުުރ ޢަުދ ާރހީމް ރަޝީއިބް ރެކްަޓރޑި ގމެނޭޖިން ގްރޭޓަރ މާެލ އިންޑަސްޓްރިައލް ޒޯނުގެ 

ިކ ވަ، ވާބުގަިއ ދަންނަވަން އޮތީޖަ  މެންަބރު. އަޅުގަނޑު ތިޔަ ސުާވލުގެ ިއއްޒަތްތެރި ކުރިްއޔާރަށް ބޮޑަށް ޝު ވަ

 ގެން އެކަން ކުިރއަށް އެ ަނގައިވިފަިއވާ ބިޑެއްގައި ކުރިމަތިލީ ފަރާތަކުން ާވލެކަމެއް ނުދީ ހުޅުޞަފަރާތަކަށް ޚާއް

ްނ މިކަްނ މިޝަނުކޮރަޕްޝަްނ ކޮ-ޓިެބހޭގޮތުްނ ިދވެހިރާއްޭޖގެ އެން ޔަ ގޮތާ ގެންދިއަށް ރިގެންދަނީ. އެކަްނ ކު

ވިދާޅުާވ ަޔ ތި، ްނ ބޭނުންނަމަރަކު އް ދާޅުވާ ޒާތުގެ ކަމެ. ޭއގަިއ ތިަޔ ވި ނިންމަވާފަިއ ްއލަވަ ގޮްތ ވަީނ ބަޔަ އިދިހިނގަ

 ،ފަރާތަށް  އެ، ކިޔުމުން އެަބހުރި ފެންނަންފޮނުވާފައި ހުިރ ބައެއް ލިޔެ ގެ ަފރާތުން މި ކުންފުންޏަށްސްމޯލް ލިންކް

ތަކާއި ާވަހކަދައްކައިގެން އެަފރާތަށް މީތި ލިބޭ ގޮތެއް ހަަދއިދީިފ ފުނިން ސަރުކާރުގެ ަފރާތްމި ކުންއަޅުގަނޑުމެން 

ުހރި ލިޔުން ވެސް އެަބހުިރ އި ިލޔެފަ ޗެްއ ދޭނެ ވާަހކަކޮންމެވެްސ އެއް  ންވެސް ދެ ގަނޑުމެންނަށްޅުއަނަމަ 

 ްނ ގެންދިަޔއީ.ގުން މިކައޭަގއި ހިފަން ބޭނުން ުނވާތީ އަޅުގަނޑުމެން މިގޮތަށް މިމަ، އެހެންނަމަވެސް ފެންނަން.

 ޔާ. ޑަށް ުޝކުރިއްވަރަށް ބޮ

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން:  އަޙްމަދު ަޙލީމްރު މެންބަދާއިާރގެ ދޫ ތްލެބި

 ރިއްޔާ.ޝުކު. އްވި ގޮތަށްމަލުކުރެ ޢަ މަނިކުފާނު ތި އިނގޭތޯ ޙަބާ ަމރުށް ޑަރަށް ބޮވަ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:
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 މަދު ނިހާދު.ންބަރު މުަޙއްިރ މެރާެގ އިއްޒަތްތެފޭދޫ ދާއި

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: މަުދ ނިހާދުންބަރު މުޙައްމެރާެގ ފޭދޫ ދާއި

އިެގްނ ތީިތ ކޮށާ މަށަ  ،ވުނުވާުލކުރެޙަ ޓު މިހާުރ ތި ްޕރޮޖެކް، ވަނީލަން ބޭނުންއަޅުގަނޑު ސާފުކޮށް . ރިއްޔާކުޝު

ބޯުޓ  އެ  ރެވުުނ ފަރާތުންތޯވާުލކުޙަ ެވގެންތިތަނުން ތީތި ބޭރުކޮށްލަން، ވެސްނަމަ ގޯންޏަށް ލައިގެން  ނޫނިއްޔާ

ތިބޭފުޅުންެގ  އޮތް ހިސާބުްނ ކަމުގަިއ ވެއްޖެއްޔާމު  އްސަުރ ގޮ ޓަކަށް. ދެްނ މިހާްނ ސައިމިހާުރ އެހެ ވަނީ  ފައި ވިގެންދެ

 ްނ ބޭނުންވަނީ.ށްލަެއ ސާފުކޮ؟ ެވިވއްޖެތޯ މީގެން ތް އުނދަުގލުން ަސލާމަތްއޮ ުރ އެޅިފައިކުންފުންޏަށް މިހާ

 

 ވާހަކަެދއްކެވުން:ބޫބަކުުރ ޢަުދ ާރހީމް ރަޝީއިބް ރެކްަޓރޑި ގމެނޭޖިން ންޑަސްޓްރިައލް ޒޯނުގެ ގްރޭޓަރ މާެލ އި

ހިްނާގ .ބީ ިމ ޚަރަދުކޮްށގެން އޭ.ޑީ ،އްދުޙަ ންގެ ސަރަގަނޑުމެރު. އަޅުޒަތްތެިރ މެންބައިއް ނގޭތޯރިއްާޔ އިއާދެ! ޝުކު 

ތި ނަގަިއގެްނ އޭ ފަރާތުންޑު ކާމިޔާބު ކުރި މި ބިދި އަ  .ރުކުެރވިފައްދުން މިާހރުވަނީ ބޭ ޙަހިނގާ ސަރަ ޕްރޮޖެކްޓު

ފަރާތްތަކުްނ ބައެްއ  ،ކު ދަންނަާވލަން ބޭނުންިހތާމައާއެ އަޅުގަނޑު ަވރަށް، ނަމަވެސްންވަނީ. ެއހެ އްސަ ގެންގޮ

ްށ ނޑުމެންނަގައަޅު، އްލުންތައްބޮޑު ގެ  މި ކުންުފންޏަށް ަވރަށް ތެޭރގައި އަދި ވެްސ މި ކަމުގެ  ގޮތުން މަލުކުރާޢަ

 ،ގާފައި އޮތް އެްއޗެއްާގ ބަޔަކު ނަ ހިންިޑއު ޕްރޮސެްސ ، ޮއވެމުެރއް އަދަގޫތައް ުކރިމަތިވަމުން އެބަދޭ. ކޯުޓ އުނ

ެރ ސައްކަްތ ދޭތެ އެ މަމުރެްއ ނެތި ކޯޓު އަ އައިސް ހަމަ ަބއެއް ފަަހރު ރެއިން ކޯޓު އަމުރެްއ ނެތި ފުލުހުންެގ ތެ

ަކްށ ދުަވހަންޖެހޭ ކޮންމެ  ތިބެވިނުކުރެ ާރތަށް މަސައްކަތް ބުން އެ ނެގި ފަބަގެ ސައޭ މުން އެބަދޭ.އްުޓވަދޭތެރެއިން ހު

އެެހްނ  .މުންދޭފޮނުވައެބަ ށް ލިޔެކިޔުމުން ށް އަޅުގަނޑުމެންނަމަލުްނވަމުންދާ ކަގެއްހާސް ޑޮަލރު އެމީހުންނަށް އެތައް 

ކޯުޓ  ،ވުންެއ ހުއްުޓވާ ހުއްޓުހުްނ ައޅުގަނޑުމެން ފުލު، ލުމުެގ ބަދަލު ެއ ވަމުންދާ ެގއްކަމުން އެބޭފުޅުންނަށް

އް އަޅުގަނޑުމެންނަްށ މެ ޫސލަކުން ކައުބޭފުޅުންނަށް އެ ުހއްޓުވަނީ ކޮްނ އެ، ސެއްއަސާ ނެިތ އެްއވެސް މުރެއްއަ

ވި ގޮތަްށ މިހާރު ެވސް އެ ހުްއޓު، ހުއްުޓވާއިން ހުން ައރަިއގެން އެ ދޭތެރެ ޭދތެރެމަ ފުލުހަ ގޮސް ،ސާފުނުވެ

ބީ. އެިތޭބ އެ ތި ތި އަޅާފައި ފައިބަިއގެން ގޮސް  އެމީހުްނ އޭހުން މަސައްކަްތ ނުކުރެިވގެންފަ މެންހުއްޓުވާ އެ

 ،ނަމަ އެއް ދިމާައކަށް ކްެލއިމްކޮށްފިވެސްެއމީހުން ކޮންމެ ތުންއަޅުގަނޑު ހި އެމީހުންނަށް ލިބޭ ގެއްލުން ތިބުމުގައި 

 ނޑު ފާަހގަކުރަން. އަޅުގަގެ ގޮތުގަިއ އްކަމެ ވަަތ ދަތި ައއިސްާދނެނަދގޫ ނުނަށް މީގެ އުމިއީ އަޅުގަނޑުމެން

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްކެ 
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 ރަށް ވަުގތު ވީމަ، އަޅުގަނޑު އިތު ނިމުނީ. ެއހެންތަމަ ފުރުޞަުތ ައރުވާ ުފރަވެސް  ހުރިާހ ބޭފުޅުންނަށްރު މިހާ

 ޑުެގ ބައެްއ ސުާވލުތައް ހުރީމަ އަޅުގަނ، ވެސްުނކުރަން. އެހެންނަމައްތެސްގަުތ ައރުވާކަްށ ބުން ފުރުޞަގެ ސަބަތުމުނެ

 ؟ތޯބައި ކީ ކޮން އިނގޭތޯ. ިމހާރު ބޯުޓގެ ިމލްކުެވރި ފަރާތަ ކޮށްލާނަ

 

 ވާހަކަެދއްކެވުން:ބޫބަކުުރ ޢަުދ ާރހީމް ރަޝީއިބް ރެކްަޓރޑި ގމެނޭޖިން ގްރޭޓަރ މާެލ އިންޑަސްޓްރިައލް ޒޯނުގެ 

. ބަެއއްވަން އިްނވެސްޓްމަންޓްސް ިކޔާ  ތަކީ ޕާަކރިމލްކުެވރި ަފރާުޓގެ ާހރު ބޯ ގޮތުން މިއަޅުގަނޑު ގަބޫލުުކރާ

ފިޔާއާިއ މިލިއަން ރު 1.5ކާއި އަދި އެ ހުިރހާ ކަމަ، ރަަދކާއިޖެހޭނެ ޚަ ނެގުމަށް ކުރަންލާނުކުެރވުނީ އެ އޮތްތަނުން ޢުއި

 .ނައްތާލާ ަބޔަކަށް އި އެ ނަގާ ތެޭރގަުދވަހުެގ  30ންީޓ ބަހައްަޓއިގެން ރެބޭންކު ގެ

 

 ކަދެއްެކވުން:ޔާސަތުން ާވހަރި

 މަތިްނ ކޯޓު  ދުމުގެމްސްެގ އެފައި މިއިީނ ކަސްޓަިމ ހިަފހަްއޓާ ރަނގަޅުވާނެ.އަްށ ނުދިޔަްސ ސްޑީޓެއިލް ! ދެއާ

ަމ ޯކުޓ ފުރަތަ، ކަސްޓަމްސްއިންންތޯ ބައިއެ ހަމަ އަމުުރ އެ . އަިދ ވެސް ޓީއެއްްޕރޮޕަ ފަިއ އިންޓާއްހައަމުރަކުން ހިފަ 

 1އަނެްއކާ ގެ މެދުތެޭރގައި. 2012 ރީކު އަުމރު ބާިޠލުން. ެއ ހިަފހައްޓަ ކޯޓުންިސވިލް ރުނީ ނެ  އަމުރެއް

 ވެސް އެ އަުމރުގެ ދަށުން މީތި އަދިވީމަ، އެހެންމްބަރުގައި އަނެއްކާ ކޯޓު އަމުެރއް ނެރުނީ މީތި ހިފަަހްއޓަން. ސެޑި

 ؟ހިފަހައްޓާފައިތޯ އިނީ

 

 ވާހަކަެދއްކެވުން:ބޫބަކުުރ ޢަުދ ާރހީމް ރަޝީއިބް ރރެކްޓަ ޑި ގމެނޭޖިން ގްރޭޓަރ މާެލ އިންޑަސްޓްރިައލް ޒޯނުގެ 

 ރެްއ މީތި ހިފެހެއްޓުމަކަްށ ނެތް. އަޅުގަނޑުގެ މަޢުލޫމާތު ކުށްކަުމގައި ުނވަނީ ނަމަ މިާހރު އެްއވެސް ކޯުޓ އަމު

 

 :ޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުންރި

ްނ ސިއޭޝަންްސ ހިނގާފަިއ ހުިރކަރަށް ގިނަ ނެގޯދޭތެރޭަގިއ ވަ ޓާށްލަފުނީ ތި ރޭޓަރ މާލެ ނޫކަސްޓަމްސްއާއި ގު 

ނުވޭ. ެއ  ންތައްތަެކއް ސާފެއް ކަިލޔެކިޔުންތަކުން. ެއކަމަުކ މަޝްވަރާުކރެވުުނ  އިނޭގ ބަމެންނަށް އެއަޅުގަނޑު

 ިތ ާބޠިލުުކރަން އްާޔ އޭއޮތި  އަމުރެއް ގުތީ ވަ ، ފެހެއްޓުުނ ސަބަބާިއ އަދި ކޯުޓ އަުމރުބައްދަލުވުންތަކުްނ ިމ ބޯޓު ހި

  ؟ވޭތޯންނަށް ކަށަަވރުވެފައި ފުޅުޠިލުުކރިކަން ތިބޭހޭނެތާ. ބާޖެ

 

 ވާހަކަެދއްކެވުން:ބޫބަކުުރ ޢަުދ ާރހީމް ރަޝީއިބް ރެކްަޓރޑި ގމެނޭޖިން ގްރޭޓަރ މާެލ އިންޑަސްޓްރިައލް ޒޯނުގެ 

 ހައިކޯޓުން.  ށް ިލބިފައި އެބައޮތްކަުމގެ ިލޔުން އަޅުގަނޑުމެންނަ ާބޠިލުުކރިވަގުތީ އަުމރު 
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 :ހަކަދެއްެކވުންޔާސަތުން ވާ ރި

. އި އިންަފއި އިން އަމުރު ާބޠިލުކޮށްފަކޮށްއި މްބަރުމަހުގަޑިސެނަ އަަހރު ވަ 2012އެއީ މި ބޯޓު ހިފަހައްޓަން 

 ؟ ލިިބފަންތޯަބއިއަުމރު އެ، ށްލަާބޠި)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( އެ ޭއގެ 

 

 ވާހަކަެދއްކެވުން:ބޫބަކުުރ ޢަުދ ޝީާރހީމް ރައިބް ރެކްަޓރޑި ގމެނޭޖިން ގްރޭޓަރ މާެލ އިންޑަސްޓްރިައލް ޒޯނުގެ 

ދާނެ ކަަމްށ ކްިޓވް ުނވަތަ ާބޠިލުެވގެންފެން އިތައް އިރާެއކު އެގޮތަށް ެނރެފައި ހުިރ ަވގުތީ އަުމރުެގ އަމުސިވިލް ކޯޓު

ުހ ތުމަށްފަ ކުސިވިްލ ކޯުޓގެ އަމުުރ ނުއެ ، މާއެހެންވީ .ންނަަވރުން ޤާނޫނުަގއި މިވަނީ ވެފަިއ އޮ ހުމްވަ ނޑަށް މި އަޅުގަ

ެއ  .މައްސަަލއެއް އީ އެންމެ ކަމެއް. އެ ކަމަކީ ގުަރއިޫދ ކޯޓަށް ވެއްދުމަށް މަސައްކަތްުކރިދިޔައިދެން ހިނގަ

 ްނ އަދި ހައި ކޯޓުން...  ކޯޓުރައިދޫވޭނެ ކަމެއްގެ ގޮތުގަިއ ގު ގަނެއެތަނަށް ބަަލއިނު، އަކީމައްސަލަ

 

 ެކވުން:އްދެރިޔާސަތުން ާވހަކަ

ަޔ ފުރަިއގެން ދި ރާއްޖެއިްނ ނދު ިމ އުޅަގައި  2012ޮނވެމްބަރު  28ން ބޭނުންވަީނ ސާފުކޮށްލަ ލުއަސްއެމް.ޑީ، 

 މޯްލ ލިންކްސް  އަށާއި ށާއި ްޓރާންސްޕޯޓް އޮޯތރިޓީއަރެްއ މޯލްޑިވްްސ ކަސްޓަްމސްަވގުތީ އަމު މުެގ އްޓުހެހިފެ ނުދީ

؟ މުރު ދެމި އެބައޮތްތޯމި އަ B-CR-5/2012/01ެއއީ . ކޯޓުން ެނރެފައވޭޑްގެ މައްޗަށް ސިިވލް ލިމިޓެ ޕްރައިވެޓު

  ؟ކަމަށް އޮތް ފައިކޮށްޠިުލ އެއްވެސް ގޮތަކަށް ބާ  ފައި ވެކޮޅަށް ކަަށވަރުތްޯތ ތިން އެބައޮކަ ؟ތޯވެފަިއ އޮތްބާޠިލު

 

 ވާހަކަެދއްކެވުން:ބޫބަކުުރ ޢަުދ ާރހީމް ރަޝީއިބް ރެކްަޓރޑި ގމެނޭޖިން ގްރޭޓަރ މާެލ އިންޑަސްޓްރިައލް ޒޯނުގެ 

ކަމަްށ   ކަންޔަުކރުމުގައި ތިލާަފއިސަ އިކޯޓުން އެ މައްސަލަ ބަލަ ލްސިވި ،ނަމަވާ ރެއް ކަމަށް އަމުގެސިވިލް ކޯޓު

ެހްނ ރަކީ އެއާ ގުޅޭ އެލުކުރަނީ. ައދި އޭގެކުރިްނ ނެރެޭވ ވަގުތީ އަމުނޑު ގަބޫ ނެ ކަމަށް އަޅުގަކުރަްއވާފައި ވާޔަތްރިޢާ

 ންަނ އެއްެޗއް.އޮ ަގއިްށ ނިމޭ އެްއޗެއްެގ ގޮތު އެާއ އެއްކޮއެކު ަސލަ ނިމުމާއެ މައް، ނަމަ އަމުރެއް އެ ކޯޓުްނ ބަލާ

 

 ން:އްެކވުސަތުން ާވހަކަދެރިޔާ

  ؟ނޫންތޯ؟ ިއބުގެ އެްއވެސް ލަފައެއް ހޯއްދަވާަފއި ވާނެތޯރަ ނަ ތުެގ ބަންޑާަޔއިރު ަދއުލަދިއިމިކަން ހިނގަ މާ،އެހެންވީ

 

 ވާހަކަެދއްކެވުން:ބޫބަކުުރ ޢަުދ ާރހީމް ރަޝީއިބް ަޓރރެކްޑި ގމެނޭޖިން ގްރޭޓަރ މާެލ އިންޑަސްޓްރިައލް ޒޯނުގެ 
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އިބުެގ ލަފައެްއ ހޯދަންޖެހޭެނ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ގަޫބެލްއ ަރ ނަުކރުމަށް ބަންޑާޛުގެ ުޙކުމެއް ތަންފީސިވިލް ކޯޓު

 ނުކުރަން. 

 

 ކަދެއްެކވުން:ތުން ާވހަސަޔާރި

ޖެ. އްރުޞަތު އެރުވި ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް އެއް ފު. އަދި ކޮށްފައި އިނީ ތުނިންމަން ގަސް ށްއެއް ޖަހާިއރަ 6ގަނޑު އަޅު

 ކަމުގަިއ ވަންޏާ  ދޭިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ެއގޮތަށް އެ، ލުވުންދަ މި ބައްުކރަީނ ތުމަ، އަޅުގަނުޑ ގަސްއެހެންވީ

 .ވަޙީދުهللا ދު ޢަބްމެންބަރުޒަތްތެިރ އިއްާދއިރާެގ  ދޫދިއް ުކރަން.އެ ުސވާލު ވާނަންައރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު

 

 ހަކަދެއްކެވުން:ވާ  ވަޙީދުهللا ދު ޢަބްދާއިާރގެ މެންބަރު  ދޫދިއް

 މީތި ސަލާމަެތއް ނުވާެނހެން. ބައިން ކި އެޖެންޓުއެ ހީވަީނ  އެ  ނޑަށްއަޅުގަ، ޓުގެން އައި އެޖެންވާުލވެޙަބޯޓު 

 ؟ތޯއިްނ އަޅާފައި އިްނ ކަމަށް އެނގިލަްއވާ ފިޔަވަޅެއް ކަސްޓަމްސްއްވެސް ދު އެ ޓާމެވީމާ، އެޖެންއެހެން

 

 ވާހަކަެދއްކެވުން:ބޫބަކުުރ ޢަުދ ާރހީމް ރަޝީއިބް ރެކްަޓރޑި ގމެނޭޖިން ގްރޭޓަރ މާެލ އިންޑަސްޓްރިައލް ޒޯނުގެ 

ންނާިއ ިމ ުހިރ ޖެންޓުއެ އި  ެވިރ ފަރާތާބޯޓުގެ ، ޔެިކޔުންތަކަްށ ބަލާއިރުލިފުރަތަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަްނ ުހިރ 

ްނ ންޓުޖެލަތެއްަގއި އެޙާ ޓުން ނެތް ެއ އެޖެން. އީދިޔަ ހިފެެހއްޓިގެން  ތީ ބޯޓު ުހރީ އި ކޯޓުގަ ތަކެއް އްސަލަޤާނޫނީ މަ

ެންތ  އަކުވެރި ކުމެއް ކުީރ ކޯޓުން ޙު، މުން ނުވުމިޔާބު ވުނު މަސައްކަތް ކާކޮްށ ކުރެ މަށް ކޯޓު މެދުވެރިހޯދު

 ަދއުލަތުން ޢަަމލުކުާރ ގޮތަށް ކުރިއަްށ ގެންދިުއމަށް.  ސާމެދުއްއްޗިއެ

 

 :ހަކަދެއްެކވުންރިޔާސަތުން ވާ 

ގިނައިުރ އިގެން އަދި މިހާ ވަޑަ ށްޑަ ވަގުތުކޮޅަނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު އެހާ ކުކުންފުނީގެ މެ، މުންއެހެންކަ

ކޮމިޓީެގ މެންބަރުން ސާފުުކރަްނ  .ކަމަށް ޓަަކއި ަވރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުރު ދަންނަވަންުކރިޓީގައި ހޭދައަޅުގަނޑުމެން ކޮމި

 !އިށީންަނވާ !ވާއިށީންނަ ،ންބަރުތްތެރި މެޒައިއް !ވާރު އިށީންނަތެރި މެންބަތްއިއްޒަ !އިށީންނަވާ ވި،ބޭނުން

ކްޓަރު ވަޑައިގެްނ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެ ،ެއހެންަކމުންވަޑައިގަންނަވާ!  .އިއްޒަތްތެރި މެންަބރު ންނަވާށީއި

 ރިއްޔާ. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކު މުން ނަވަންްއ ވަރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުުރ ދައަޅުގަނޑުމެންނާ ތި ހިއްޞާުކރެއްިވ މަޢުލޫމާތަ

 

 ވާހަކަެދއްކެވުން:ބޫބަކުުރ ޢަުދ ާރހީމް ރަޝީއިބް ރެކްަޓރޑި ގމެނޭޖިން ގްރޭޓަރ މާެލ އިންޑަސްޓްރިައލް ޒޯނުގެ 

 ބާ އިނގޭތޯ.ޙަމަރު
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ެވއްޖެ ެއހެންވީމާ، ިމާއ ދަލު ބައްންފުނީެގ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރާ ރު ކުތޯ. މިހާ ނުނިމޭ އިނގޭ މައްސަަލ އަދި މި

 ހުޅުވާލަން.  އްޞަތެތެރި މެންަބުރންނަށް ފުރުތްންމުމަށް އަޅުގަނޑު ިއއްޒަބެހޭގޮތުން ގޮެތއް ނި

 

 ެދއްކެވުން:ވާހަކަ ރު ޙުސައިްނ ޝަހީމްމެންބަ ގެ ހެންވޭުރ ދެކުނު ދާިއރާ

ލުމުން މިކަން ުކރިއަށް ގެންދަްނީވ ނުން ބެލި ބެބެހޭ އިުތރަށް ދެްނ މިތައާމި، ޅަނީމިހާރު އަޅުގަނޑު ހުށަހަ އާދެ!

މީގަިއ ެންތ ންމާނެ ގޮތެްއ ރަްށ ނިއިތު ތެެރއަށް ވަދެ ކަމުގެ މިހުްނ ިމ މަޖިލީ، ގެްނ ކަމަށްރާތްތަާކ ގުޅިކަމާބެހޭ ފަ 

ތަކަްށ ކިޔުންޔެޖިީލހުން ެއ ފޮނުވި ލި މަމިށަހެޅުމަކީ ހު ކުން.ސިޓީއަ  ހުށަހަޅަން ޅުގަނޑުއަ ންމަށް އެގޮތަށް ނިންމަކަ

 ވީމަ، ކަމާ އެހެން. ާވުލ ވެސް ުކރެވި ޖަވާުބ ވެސް ލިބިސު ގެނެސްރ މާޭލގެ އެމް.ޑީ ވެސް އަދި ގްރޭޓަ  އިބަލަ

 ކަމަށް.  މިނިން ނޑުމެންްށ ގެްނދިއުމަށް އަޅުގަރިއައިގެން މައްަސލަ ކުހުަށހަޅަ ށްކަރާތްތަ ޅުންހުރި ފަގު

 

 ޔާސަތުން ާވހަކދެއްެކވުން:ރި

 އެބަ އީދުކުރަްއާވ ބޭފުޅަކު ށަހެޅުމަށް ތާ ހު ހެޅުއްވިުހށަ އެ ރު މެންބަ އިއްޒަތްތެރި  ުނ ދާއިާރގެ ހެންވޭުރ ދެކު

 ؟އިންނެވިތޯ

 

 ބިލެތްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަުރ އަޙްމަދު ަޙލީމް ާވހަކަދެއްެކވުން:

 ްނ އިނގޭތޯ.ކުރަދުއީތާގަނޑު އަޅުށް ހުށަހެޅުމަ ޝަހީމް ޙުަސއިން ރުމެންބަ ޒަތްތެރި އިއް ދާިއރާގެ ދެކުނު ހެންވޭރު 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ޔެގެްނ ޯހިދ އަްށ ލި ރޭަޓރ ާމލެސަަލ އަޅުގަނޑުމެން ގްމި ަމއް. އެހެންވީމާ، ތާއީުދ ލިބިފަިއ އިނީމިހާުރ . ޝުކުރިއްޔާ

މެްނ ނޑުއަޅުގަ ފައި ިމ މައްސަަލއަކީމާތަށް ބަލާންުހިރ މަޢުލޫބެވެސް ލި އަިދ ދެން ޑީއާ.ކުންފުނީގެ އެމް އިޢުލޫމާތާމަ

، ނާތީއޮްތ މައްސަަލއެްއ ކަމަކަްށ އަޅުގަނޑަށް ނުފެން ގަ ކަްނ ުހއްޓުވޭެނ ޖާެގ ތެެރއަށް ވަދެ މިއިތުރަްށ މިކަމު، ވަދެ

ްތ ކަމަަކްށ އެްއ އޮުރ ޖާގަ މަޖިލީހުެގ ަފރާތުން ކުިރއަށް ގެންދެވޭެނ އިތު، މި މައްސަަލ އިުތރަށް ިމ ކޮމިޓީން

ްނ ގެން ުކރިއަށް ގެންދަޅައި ހަދި މިކަމާ ބެހޭގޮތުްނ އިުތރު ފަރާތްތަކަްށ ހުށައަ. ނުދެކެންމެން އަޅުގަނޑު

 އެންމެ ރަނގަޅުތޯ  ވަން.ފެންނަ ވާަހކަ ދަންނަ ށްނަމެންޑުނވުމަށް އަޅުގައެގޮތަށް ކުިރއަށް ގެންދެ، ނަމަބޭނުންފުޅުވާ

 އްވި ހެޅުހުށަ މާފައި މި މައްސަލަ  ނިންމުމެއްންން ނިމެއެހެންވީމާ، ެއގޮތަށް އަޅުގަނޑު  ން.ނިންމަ ންނިންމު ށްގޮތައެ
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ރަްނާޏ ނުކު  ޟުރާ މާ، އިޢުތިޅާނަން. އެހެްނވީފަރާތަށާއި އަިދ ޭއގެ ކޮީޕއެްއ މި މައްަސލަ ރައްދުާވ ފަރާަތށް ހުށަހަ

 މިޓީގެ ދެއްވުން އެދެން. ކޮވާ ބޭފުޅުން ވޯޓުނަފެިނވަޑައިގަން މުގައި ަބލާނަން. އެގޮތަށްކަ ށް ނިމުނީއަޅުގަނޑު އެގޮތަ

ނިމުނީ. ސާބުން ވުން ވެސް ިމހިލުދަބައް މި އާއެކީމި. ނިމުނީބުން މިހިސާމި މައްސަލަ  ،އެހެންކަމުން. ޤުންއިއްތިފާ

 ށް އެދެން. ސެްސއަކަހުރިާހ ބޭފުޅުންނަށް ބާއްޖަވެިރ ރި
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