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 )ބައްދަލުވުން ފެށުނު ހިސާބު ރެކޯޑުކުެރވިފައިުނވާތީ ަޔއުމިްއޔާނުކުރެވޭ(

 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:

. އައްޑޫ ސިޓީގެ ކަރަންޓުެގ މާލެ ގެނެއްސަވަނީ  ގަިއ މިހާރ2015ުޓަރު ޖުލައި އަށް ގެންދިޔަ ެދ ޖަނަރޭސިޓީއަްއޑޫ 

ްށ ހަމައަކުންތޯއާއި އަްއޑޫ ސިޓީއަމިކަން މިހެން ކުރެއްވީ ކޮން، ހިނދު މައްސަލައަށް އަިދވެސް ޙައްެލއް ނުލިބިވާ

ކުންޯތ؟ އަދި އަްއޑޫ ސިީޓގެ ކަރަްނޓުގެ މައްސަަލއަށް ޙައްެލއް ދުވަހަނީ ދެން ކިހާދެވޭޖަނަރޭޓަރުތައް އަނބުރާ ފޮނުަވއި

މި މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް ރޭޝަންގެ ޗެއަރމަން ހާޒިރުކޮްށ، ހޯދައިދެވޭނީ ކިހާ ދުވަހަކުންތޯ ސާފުކުރުމަށް ފެނަކަ ކޯޕަ

 ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަަލއެއް ީމ މި ކޮމިޓީއަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް.މުޙައްމަދަ ލަޠީފްއްޢަބްދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ދިއްދޫނޑު ފުރުޞަުތއަރުވާނަްނ އަޅުގަ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްލަޠީފް މެންބަރު ދާއިރާގެ ދިއްދޫ

ނޑު ވެސް ިމ މުަޤއްރިރު. ައޅުަގނޑު ޮރޒައިނާ ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން. އަުޅގަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

 ދަންނަވާލީ. ޝުކުިރއްޔާ. ،މައްސަލަިއގައި ފެނަކަ ކޯޕަޭރޝަންގެ ެޗއަރމަން ހާޒިރުކުުރމަށް ދަންނަވާ ވާހަކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މަރަދޫ

 

 ުވން:ވާހަކަދެއްކެ ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

މެދުގަިއ  އާދެ! މި މައްސަލައަކީ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ރައްޔިތުންގެ ތެރޭގަިއ، ޚާއްޞަކޮށް ައއްޑު އަތޮޅު ރައްޔިތުްނގެ

ވެފައި އޮތް މަްއސަލައެއް. މިކަުމގައި ައވަްސ ޙައްލެއް ހޯދުމަކީ މުހިއްމު  މަްއސަލައަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޚަްއސާސް

ޭބނުންކުރާ މިންވަރަށް އަގަށް  ވެރިންިވޔަފާރި ރެއިން ވެސް ައއްޫޑަގއި ކަރަންޓުމިދޭތެ ،ނެ ކަމެއް. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާ

މި ދެ  ،ބޮޑަށް ނުތަނަވަސްކަްނ އުފެިދފައިވޭ. ހަމައެހެންމެވެސް ރައްޔިތުންެގ މެދުަގއި ވަރަށް  ބަދަލު އައުމާ ގުިޅގެން

ވި ެދ ިއވާ މައްސަލަ ަޙއްލުކުރުމަށް ަޓކައި ސަުރކާރުން ފޮނުއްފަހުން އައްުޑ އަތޮޅު ކަރަންޓަށް ދިާމވެފަ އިންޖީނަކީ ދާދި

ޖެހޭ ނުއިންޖީނު ގެންނަން އެހެން ދިމާަލކަށް އުމީ މަްއަސލައެއް ދިާމވީމަދަންނަވަނީ ޤަ . ފަހަރެއްަގއި ވެސް މިއިންޖީނު



  

ނޫން. އެހެންނަމަވެސް  ހަދަނީކީމެން ދެކޮޅުވާހަކަެއއް ނޫން. ނުގެންނަ ވާހަކަެއއް ވެސް ނޫން. އެަކމަކާ އަޅުަގނޑު

 ރައްޔިތުން މިހާ ކަންބޮޑުވާ މައްސަލަެއއްަގއި ސަރުކާރުން ެވސް އެބަ ޖެހޭ ރައްޔިތުންނަށް ސާފުކޮށްދޭން މި ދިމާވާ

އިންޖީނެއް ރަށަކަށް ގެްނގޮއްސަ ައލުން އަނބުރާ ގެންނަ ކަމަށް  ،ހިނެއްތޯާއއިަދތިވަނީ ކިގޮތް. މިކަހަލަ ކަންތައްތައް 

އެ ގެންނަނީ ީކްއވެގެންތޯ. އެހެން ސާފުކޮށް ެފނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ރަްއޔިތުްނނަށް އިޢުލާނުކޮށް، ނޫނިްއޔާ ވަނީ ިވއްާޔ 

ނޑުމެންނަށް... މި ،ނަމަ ރައްޔިތުންނަށް މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރާ  ތަންތަނަށް ހުށަހަޅައިގެން އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ންނަން ފާސްވެއްޖެ ކަމަށް ބަލަިއގަ ނުޑ ފުރުޞަތުއަރުވާނަންސަށް ދާން އަޅުގަބަހު . މިއަށްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 އްޔާ. މިހާރު ހުށަހެޅުން...ވެއްޖެ 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

މި ވާހަކަ ފާހަގަކޮށްލާފަިއ  އަުޅަގނޑު ހުށަހެޅި މެންބަރެއް މީ. އެހެންވީމާ، އެހެންވެއްެޖއްޔާ ައޅުަގނޑު ބަލައިގަންނަން؛

 ވާހަކަ ކުރުކޮށްލާނަން ފަހުން ބަހުސަށް ދާއިރު ފުރުޞަތު ހޯދުމަށް ޓަކައި.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެިރ ށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. ޭއގެފަހުަގއި ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރަ ިއއްޒަތްެތރި ދާއިރާގެ  ދަނގެތީ

 ރުވާނަން.މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: އަޙްމަދު ިއލްހާމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ދަނގެތީ

ނޑަކީ ވެްސ ައއްޑު އަތޮަޅށް ކޮންމެވެސް ވަރަކަްށ ނިްސބަތްވާ، ކޮންމެވެސް ވަރަކަްށ  ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ައޅުގަ

ނޑު ފެމިލީގެ ެއއްބައި ައއްޑު އަތޮުޅގައި އޮްނނާތީއާ ނޑުގެ އިންޓްރެސްޓެއް  އެްއކޮށް ނޫން. އަޅުގަ ައއްުޑ  ހުރޭއަުޅގަ

ހުއްޓޭ ވަރަށް ބޮޑަށް.  ދެންނެވީ. އިންޓްރެސްްޓ އެބަ އަތޮޅާ ދޭތެރޭަގއި. އެހެންވީާމ، ސީރިައސް ވާހަަކެއއް މި 

ްއ އްާވފައި ކަންވެފައި އޮތް ގޮތެއެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު ތާއީުދކުރަން މިކަންތައް ބަލައިގަންަނން. ހަމަ ރީތިކޮށް ޖަވާބުދެ

ތަނަށް ެގންނަން އެބަ ޖެހޭ އިތުރު  ނޫނަސް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ އެމް.ީޑ މިރަނގަުޅވާނެ. އެެހން ވިދާޅުވީމަ

ެއުކ  ސުވާލުތައް ވެސް ކުރަން. އެއީ ަބއެއް ކަންަތއް ސާފުުކރަން، ބައެއް ކަންތައް ޙަްއލުކުރަން ބޭނުންވާތީއާ

 އީުދކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން.އެކު ތާ އަޅުަގނޑު ހަމަ ެއގޮތަށް ވަަރށް އިޙުތިރާމާ

 



  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއަރުވާނަން. ޭއގެފަހުަގއި ތުލުްސދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ  ހޯރަފުށީ

 . އެއަށްފަހު ޖަޢުފަރު ދާއޫދަށް.ފުރުޞަތުއަރުވާނަން މެންބަރަށް

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: އިސްމާޢީލް ޙައްމަދުމު  މެންބަރު ދާއިރާގެ ހޯރަފުށީ

ދެްނ  ،ކޮންަސރންތައް ހުރުމާއިވެސް މުަޤއްރިރު. ދެން އަޅުަގނޑުމެން ެވސް ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ޝުކުރިއްޔާ 

ވެފައި، ދެން މިފަދަ މައްސަލަތަކެއް މިހެން އިރުއިުރކޮާޅ  ކަރަންޓަކީ ރަްއޔިތުންނަށް ައސާސީ ޚިދުމަތަކަށްވާ ކަމަކަށް 

ނިޑގެންދާ ކަމަށް މީގައި ބުނެފައި މި ކަރަންޓް އި ިއއްޒަތްތެރި ތިން ންނަނީ. އެހެންވީމާ، މި ހުށަހެޅި ސިޓީގައޮ ކެ

ނޑު ވެސް ާތއީދުކުރާ ވާހަަކ  މެންބަރުން. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަްނގެ ެޗއަރމަން ގެނައުމަށް އަުޅގަ

 ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު.

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: އިބްރާހީމް ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

ނޑު ެވސް ދެންމެގައި ހުށަހެޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްެތރި އާދެ!  ކުާރ ޅިގެންދިޔަ މައްސަލައަށް ތާއީދުމުޤައްރިރު. އަޅުގަ

ގޮތާިއ އަދި މިނޫންެވްސ  ދިޔަ ރުކޮށް މިކަން ހިނަގއިފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަްނގެ ެޗއަރމަން ހާޒި ވާހަކަ ދަންނަވަން. އަދި

ށް އެދޭ ވާަހަކ ކަންތައްަތކުަގއި ޖަވާބުލިބިގަތުމަ ޮކށް، އެ މިފަދަ ކަންތައް ހުރި ގޮތުގެ މައްޗަށް ސުވާލުތަެކއް

 ރިއްޔާ. ދަންނަވަން. އެހެންވީމާ، މިއަްށ ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު.

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ދާއޫދު ޖަޢުފަރު މެންބަރު ދާއިާރގެ އުނގޫފާރު

ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނޫން ކަމަށް ވަންޏާ  އީމި ،. އަޅުަގނޑު އަސްލު ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީޝުކުރިއްޔާ އާދެ! 

ނުދީ، ބަލައިގަންނަން މީހަކު ނަށް ފުރުޞަތު ނީ ކުރުކޮްށލުމުގެ ގޮތުން ވެސް ހުރިާހ މެންބަރުންއަޅުަގނޑަށް ހީވަ

 . ޝުކުރިްއޔާ.ންވާހަކަ ދަންނަވާލަ ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް ފެންނާތީ އެ ަފއި ފުރުޞަތުދޭން މާފިއްޔާ ބަަލއިގެންތާއީދުކޮށް



  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފަހުގަިއ ދިނީމަ އޭގެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުިއ ހުށަހަޅާފައިވާނެ. އެހެންވީމާ، އިއްޒަތްތެރި މެއިތުރު ހުށަހެޅުން ވެސް މީގަ

. ެވގެން އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ދެނީކުރަނީތޯ. އެހެންނިއްޔާ މި ބަލައިގަންނަން ތާއީދުނީ. ނޫއިނގޭނީ ބަހުސަކަށްތޯ ދަ

 .ފެށީމަ އަުޅަގނޑު ދެންނެވިްނ ތި ވާހަކަ ދާން ަބހުސަކަށް މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ދާއިާރގެ  މަރަދޫއަޅުަގނުޑ 

ނޑު ބަލައިގަންނަން ފެނޭތޯ، އޮތީ ހުށަހެޅުމެއް  މިހާރު މި އެހެންވީމާ، ދާނީ. މެންނޫންތޯ ބެލުމަށްފަހު އޭގެފަހުގައި އަުޅގަ

 ދާއިާރގެ  ދިއްދޫ އަދި ހުށަހަޅުއްަވއި، އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ. އެއީ ހުށަހެޅިފަ

އޮތީ ތާއީދުކުރަްއަވއިފި. އެހެންވީމާ، ދެން މީގެތެރޭގައި މީަގއި  މި މުޙައްމަދު ލަޠީފްއްޢަބްދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި 

އޮންނަީނ  މި މުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުހުން ދުަވހަށް އެ ކުންފުނި ހިންގުބަޔާންކޮށްފައި އޮތީ ޗެއަރމަން. އެހެންނަމަވެސް ދުވަ

މި ކުންފުނީެގ  ،. ދެން ދަނގެތީ ދާިއރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާޅުެވއްޖެށްެރކްޓަރަނޭޖިންގ ަޑއިކުންފުނީގެ މެ

ނޑުމެންނަށް ހާޒިރުުކރާ ެވްސ ހާޒިރުކުރާ ވާހަކަ. މެނޭޖިންގ ޑައިރެކްޓަރު ނޑައެޅިދާނެ  ނެއެހެްނވީމާ، އަުޅގަ މީހުން ކަ

މިހާރު  .ލާނަން މި މައްސަލައިަގއިަގނޑު ވޯޓަށް ދަންނަަވއިވީމާ، ައޅުމި މައްސަލަ ބަލައިގެންފައި ވެސް. އެހެން 

ތިްނ މެންބަރަކު ހުށަހަޅާފައި އޮތް މައްސަަލ ބަލައިގަތުމަށް އަްއޑޫ މީޫދ ިއއްޒަތްތެރި  އޮތް މަްއސަލަ، މިހުށަހެޅިފައި 

ބަރު ތާއީދުކުރާ މައްސަލަިއަގއި  ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެން އަދި ދިއްދޫ ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވަިއ،އިދާއިރާގެ 

 ގެންދިއުަމށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރުން ވޯޓުދެްއވާ.މި މައްސަލަ ކުރިއަށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް 

ޓުަގއި ވޯ  އެހެންވީާމ، .10 އެުކަގއި އަޅުަގނޑާ  .ލަޖުމު 9އެބަ ތިއްެބވި. ތްތެިރ މެންބަރަކު ިއއްޒަ 8ވަގުުތ  މި

ގެންދަން ފާްސވެއްޖެ. ންބަރުންެގ އިއްތިފާޤުން މި މަްއސަލަ ުކރިއަށްވަޑަިއގެންެނވި ހުރިހާ ިއއްޒަތްތެރި މެވެިރވެ ބައި

އާއި ނޫނީ ޗެއަރމަން ވެސް ގެންނަން ނޑުމެންނަށް ކުންފުނީގެ އެމް.ޑީ އެހެންވީމާ، މި މައްސަަލއިަގިއ މިހާރު އަޅުގަ

 އޮތީ ޗެއަރމަން މި އޮތީ، ފާސްކުރި ހުށަހެޅުމުަގއި މި ށަހެޅުމުގައި މިއަޅުަގނޑުމެންނަށް ނިންމިދާނެ. ދެން މި ހު

ނޑު ކޮްނމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް މި މައްސަލައިަގއި އަދި އިތުުރ  ތަނަށް ހާޒިރުކުރަން. އެހެންީވމާ، އެގޮތުން އަުޅގަ

 ޑު ުރަވމުން ގެންދާނަން. އަޅުަގނގޮތަށް ފުރުޞަތުއަ ދެ މިނެޓަށްވުރެ ދިގުނުވާ ޗެއް ވިދާުޅވާން ބޭނުންަވންޏާއެއް 

ށް. އޭގެފަުހގައި މަރަދޫ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމައިްއޒަތްތެރި އައްޑޫ މީދޫ ދާއިާރގެ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތުއަރުވާނަން 

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް. އަދި އޭގެފަުހގައި އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ޖަޢުފަރަށް.

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

ނޑު ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރުޝުކުރިއްާޔ  ައއްޑޫ  ،އަދާކުރަން  މުޤައްރިރު. ވޯޓުެދއްވި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ެވސް އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ މުޤައްރިރު ތި ހުށަހެޅުްއވި ޮގތަށް މެނޭޖިންގ ޑި  ރެކްޓަރު ސިޓީގެ ހުރިހާ ަރއްޔިތުންެގ ަފރާތުން ވެސް. އަުޅގަ



  

ނޑުމެން މިހެން ވޯޓުދިްނ  ގެނައުން ައޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ޗެއަރމަނަށް ވުރެ ުބއްދިެވރިވާނެހެން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން ހުރިހާ އެންމެން ނޑު ހުށަހަޅާލަން އަޅުގަ  އެއްބަްސެވވޭ ކަމަށް ވަންޏާ އެގޮތަށް ނަށްކަމުގައި ވިޔަސް އަުޅގަ

 އެޮގތަށް މެނޭޖިންގ ޑިރެކްަޓރު ެވ، ކަމަށް ވާތީޖިންގ ޑިެރކްޓަރަށް ލަްއވާނީ މެނޭޑެއިލީ މަަސއްކަތް ޮބޑަށް ެއނގި

ނޑު ނޑުމެން ނިންމަން. އެހެންވީމާ، އެޮގތަށް އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާލަން. ދެން އަޅުގަ މެންނަށް ގެންނަ ގޮތަށް އަުޅގަ

ބޭފުޅާ  ރަށް ވާހަކަ ދެއްކޭނީ އެދެން އިތު އިގެްނ ކުރިއަށް،އަ ޔަސް މި މައްސަލަވި ސުވާލުކުެރވޭނީ ކޮންމެގޮތެއް 

 ަވގުތު. ޝުކުރިއްޔާ މުަޤއްރިރު. ދެން އިތުރު ވާހަަކއެްއ ދައްކާކަށް ނެތް މިއެެހންވީމާ، ވަަޑއިގެން ަޖވާބުދާރީވީމަ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު.

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

ކުރާ ވާހަަކ ެގނައުމަށް ތާއީދު އަޅުަގނޑު އަްއޑޫ މީދޫ ދާިއރާގެ މެންބަރު ހުށަހެޅި ގޮތަށް މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު

ނޑަްށ ވެސް ހީވަނީ މިތާދަންނަވަން. ދެ . އެއީ ދެއްާވ ންދެއްކުމުގެ ާމނައެއް ނެތްހެ ގައި ދެން އިތުރު ވާހަކަން އަޅުގަ

ނޑު ،ޖަވާބަކުން އެއްެޗއް ކަންނޭނގެ  އްސަަލއަށް ދެއްވާ ޖަާވބަކުންވާލަށް ނުވަތަ މި ހުށަހެޅިފައިވާ މަކުރާ ސު އަުޅގަ

ނޑު ވެސް މައްސަލަ ައވަްސުކރުމުގެ ގޮތުން ކުރުކޮށްލަން.  ؛ވާހަކަ  އޮންނާނީ. އެހެންވީމާ، އެދެން ދަންނަވަން  އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު.ޢިއްޒަތްތެރި މެ

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ދާއޫދު ޖަޢުފަރު މެންބަރު ދާއިާރގެ އުނގޫފާރު

ކަމުެގ  އާދެ! ައޅުަގނޑު ވެްސ ެއްއޗެއް ދަންަނވާލަން ބޭނުންވީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންެގ އެމް.ީޑ ގެނައުުމގެ މުހިއްމު

ދޭން މިހާރު ފަށާފައިވާ ގެ ދަށުން ކަރަންޓުކަ ކޯޕަރޭޝަންތެރޭަގއި ފެނައެއްކޮްށ، އަތޮޅު ވާހަކަ ދަންނަވާލުމާ

ކުރާ ކުްނފުންޏެއްގެ ގޮތުަގއި ފެނަކަިއން މަސައްކަތް މި ކުރަީނ. ަތކުަގއި ސަރުކާރު ތަމްސީލުރަށްރަށުގައި، އަތޮޅު

. ދަނީ މިތަްއ ބަލައިގަންނަމުން ގެ ޚިދުމަތްމީދަކާ ެއއްކޮށް އަސްލު ކަރަންޓު ަރއްޔިތުން ވެސް ަވރަށް ބޮޑު އުއް، ކުރާއިރު

ެއކަން ދިމާވަނީ ވެސް  ީޖނުތައް ބާކޮށް ހުރި ތަންތަނުގައިތަުކގައި އިންވަކިން ޚާއްަޞކޮށް ބައެއް ދާއިރާދާއިރު، 

ކުާރ އި ތިބޭ މުވަްއޒަފުން މަސައްކަތް ތަނުގަ  އިނގޭތޯ. ެއގޮތަށް ދިމާވާ ަތންތަނުގައި ަރއްޔިތުން ބަލަެއއްނުގަނޭ އެ



  

މީހުން  ދަނީ ފެނަކައިން އެ ތުން ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް މަޢުލޫމާތު ލިބެމުން މިގޮތެއް. ެއއީ މުަވއްޒަފުްނގެ ފަރާ

މާ ގުޭޅގޮތުން ންކަކުރާ ކަންަތއްތައް ނުކޮށްދޭތީ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަުރ ދަށްވަމުންދާ ކަމަށް. އެހެްނވީމާ، އެކަރިކުއެސްޓު 

ނޑަށް ީހވަނީ މިކަހަލަ ވަރަށް ގިނަ  ،އަސްލު މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރާ ވާހަކަދައްކާެލވޭނެ ގޮތް ެވއްޖެ ނަމަ އަޅުގަ

އަދި  ،އެއްކޮށް  ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ލިބިގެްނދާނެހެން. އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްަތެކއް ހުރުމާ

ްއ ކަންތައްތަ މިރުބޮޑު ދުވަސްވަުރގައި ހަމަ މުޅި ރާއްޖެ ކަހަލަ ގޮތަކަށް އެލާޓަށް އައިސް މިނޫންވެސް ޚާއްޞަކޮށް ބާ

ިމކޮޅަށް  ކުރަމުންދާތީވެ ައޅުަގނޑު ވެސް ހިްއސާކޮށްލަްނ ބޭނުންވީ. އެހެްނވީމާ، ެމނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުތަޙައްމަލު

އިތުރަށް ދަްއކާނެ ވަރަްށ ގިނަ ވާހަކަ ހުރި ވާހަަކ  ،ވަަޑއިގެން ވާހަކަަދއްކާެލވޭނެ ފުރުޞަތު ލިބިއްޖެ ނަމަ

 ން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ.ލަދަންނަވާ

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

 ގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. ތުލުސްދޫ ދާއިރާ

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: އިބްރާހީމް ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

އޮތީ ފެނަަކ ކޯޕަރޭޝަންގެ ެޗއަރމަން  އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަިއގައި މި

ނޑުމެން ވަނީ އޭނަ ،ޒިރުކޮށްހާ ދެން  ހާިޒރުކުރުމަށް ނިންމާފަ. މި މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް. މިހާރު އަޅުގަ

ތަނުގެ މެނޭޖިންގ ޑައިރެކްޓަރު. އެހެްނވީމާ،  އެދެނީ އެ އަޅުަގނޑުމެން ދެވަނަ ފަރާތަކަށް ހާޒިރުކުރަން މި

ނުފެނޭތޯ  ތުގެ މައްޗަށް އޭނަ ހާޒިރުުކރަން ފެނޭތޯ ނުވަތަލިބިފައި އޮތް ގޮ ހަޅައި، ތާއީދުއަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ހުށަ

ނޑަށް ީހވަނީ ދެންމެގަިއ ، ވޯޓެއް ަނގައި  ނޑުމެން ބަހުސަކަށް ދާނީ އަޅުގަ މިކަން އަަވސްކޮށްލުމަށްފަހުގައި އަުޅގަ

ފެންނާތީވެ  ޔުން ކަމަށްއޭގެފަހުން ބަހުސަކަށް ދި ން ވެސް ޚިޔާލުފާޅުކުރެްއވިެހން،މެންބަރު އެހެން އިްއޒަތްތެރި 

ހާޒިރުކުރަން.  މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު ންނަވަން،ކުރާ ވާހަކަ ދައެ ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުއަޅުަގނޑު ެވސް 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު  އެހެންވީމާ،  އުމަށް އެ ޑީ އަދި ެޗއަރމަން މި ކޮމިޓީއަށް ގެނަ.އެމްިމއަުދ އެ ކުންފުނީގެ ވެރިންނަށް؛ އަުޅގަ

ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ  އީ އެއެ ފަހުގައި ވަަޑއިގެންެނވޭނީ ޮކންދުވަހެއްތޯ ބަލަިއ، ބޭފުޅުންނާ މަޝްވަރާކުރުމަށް

. އެހެންވީމާ، އެންމެ ވަގުތު މި މައުލޫމާތު ލިބެނީ ހާރުއަޅުަގނޑަށް މި ކަމަށް ަވގުތު މާލޭަގއި ނެތް ކްޓަރ މިޑައިރެ

ޔާ މި ެޖއްަޑއިގެންެނވޭނެ ދުވަހަކީ ކޮަބއިތޯ ބަލާފައި މި ހަފްތާގައި ގެނެވޭ ކަމަށް ވެއްއަވަހަށް ގެެނވޭނެ ދުވަހަީކ، ވަ



  

ނޑު މިއަދު މަތީން މި ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ވީހާެވސް ައވަހަ ހަފްތާގައި. އެހެންވީމާ، އެގޮުތގެ ަކށް؛ ދެން އަޅުގަ

ދުވަަހކަށް ައޅުަގނުޑ  ވަަޑިއގެންނެވޭ، އެހެންވީމާ .ުކތޯ ވަަޑިއގަންނަވަނީ މާލެހަލާނަން ކޮން ދުވަބަލައި

ށް ނަމަެވސް އްޔާ ރޭަގނޑަމި ހަފްތާ ވެްއޖެއަިއއްސި ކަމަށް ވަންޏާ ފަހަރެްއަގއި މެންދުރުފަހަކު . ޝެޑިއުލްކުރާނަން

ން މިއަުދގެ މި ބައްދަލުވު މަތީން ކަމަށް ބަަލއި ކުރާނަން އެންމެ ައވަހަކަށް. އެހެްނވީމާ، އެގޮުތގެއަޅުަގނޑު ޝެިޑއުލް

 )ވަގުތުޮކޅަކަްށފަހު( ހިސާބުން.... މި

 

 އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން: ިއލްހާމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ދަނގެތީ

މިނެޓު ތެރޭަގިއ ނިންމައިލާނަން ތި ބޭފުޅުނެްގ ޝުކުރިއްާޔ އިނގޭތޯ އަުޅަގނޑު ެއއް  ބޮޑަށް މުޤައްރިރު ވަރަށް

ނޑު ކޭބަލް ޓީވީ އިޝޫައކީްއކޮށް. އެ ޢިޒުނަޔާ ނޑު  އެއީ ދެން ؟ނޫންތޯ  ،ތޯތަނުން ބެލޭ މެން މިއަުޅގަ  ގެ އަޅުގަ

ނޑު  ދަންނަވަނީ. މި ވާހަކަ ތަނުން ބެލޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރެވޭތީ މި މި ؛ގަބޫލުުކރަން ސުވާލެއް. އަުޅގަ

ޮބޑީެއއް ނެްތ  ރެގިއުލޭޝަންބޮުޑވަމުންދަނީ އިންތިހާއަށް. މީަގއި ހަމަ  ސީރިއަސް އިޝޫެއއް. މީތިމިހާރު މީ ވަރަށް 

ދިރާގު އުފެއްދުނު ދެވަނަ ފަރާތެއް ނެތް. މި ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް ނެތް.  އްޖޭަގއި. ރެގިއުލޭޝަން ބޮީޑއެއް ނެތް.ރާ

ައގު  އަުގގައި  މީހުން ބޭނުން ގޮތަށް އުފެދިފައި އޮތް ެއންމެ ކުންފުންޏެއްގެ މަްއަޗށް ބިނާވެގެން އެ

ދުކޮށްލާފައި ބުނަނީ މިވެނި މަބޭނުން ޗެނަލެއް ަގއި ބޮޑުޮކށްލާފައި، ބޭނުން ަގޑީދާ އެްއޗެއް.  ގެންކުރެވި ކޮންޓްރޯލް

އި ނުބުނަން ފަހަރެއްގަ  އެބަ ޖެހޭ. ައޅުަގނޑެއް ނިޒާެމއް ާޤއިމުކުރަންބެލެހެއްޓޭނެ ކޭ. އެހެްނވީމާ، މި ކޮންެމވެސް އަގެ 

. ނޫންތޯއޮންނަ ތަނެއް އެއީ. އިނގޭ  ހިއްސާ ނގޭ ައޅުަގނުޑގެ ވަރަށް ާގތް އަޚެްއގެއެކަން ކުރަން. ައޅުަގނޑަށް އެ

ނޑު އެމިދަންނަވާ ވާހަކަ އެ ދަންނަވަނީ މި  ވާހަކަ ދަްއކަނީ. އަޅުަގނޑު މި ނގޭނެ ކަންނޭނގެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ފެޭނ  އެެހންވީމާ، ައޅުަގނޑަށް. އާދޭްސކޮށްފަ ؛ކުރެވޭެނ ނިޒާމެއްޒާމެއް ުނވަތަ މިކަން ކޮންޓްރޯލްކުރެވޭނެ ނި ރެގިއުލޭޓު 

އިތުުރ ސަރުކާރަށް ވެސް ކަންަތއް އިތުރަްށ  އަދި މިގޮަތާކއި  މީތި، ފުރަތަމަ ކަމަކީ މި ކޮމިޓީން ޖަވާބުދާރީކުެރވޭނެ

ދަނީ އިނގޭތޯ މުޤައްރިރު،  މިހާރު އެކޮމިޓީން ެދންޏާ ދީގެން ވެސް މީަގއި ޮކންމެވެސް ކަހަލަ؛  ރިކަމަންޑޭޝަނެއް

. އަނެއްކާ ކުއްލިއަކަށް ޗެނަލް މަދުކޮށްފައި ބުނެފާނެ މިވެނި އަގެކޭ. އަެނއްކާ ެއ ދަނީ އެ ބޮުޑވަމުން ،އަގުޮބޑުވަމުން

މި ނަގަނީ. އެހެންވީމާ،  . ވަރަށް ބޮޑު އަދަދެއް 700ޭއ. ކޮންމެ ގެއަކުން އެބަ ަނާގ 400ޗެނަލް ލަންޏާ ބުނާނާ 

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަްށ  ތި. އެހެންީވމާ، ހަމަ އެެރ ބަެއއް ީމހުންނަށް ބޮޑުވޭ މީވު ބިލަށް ކަރަންޓު ވާހަކަ ދަންނަވާީލ. އަުޅގަ

ގިަނ ކީ ރީތިކޮށް، ޝަރަފުވެރި އުސޫލަކުން މިަކން ގެންދެވޭނެ ގޮތެއް. ބޭނުންވަނީ ރައްޔިތުން ވަރަށް އިޙުތިރާމާ އެ

 .  . ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރުބަޔަކު ދައްކާ ވާހަަކއެއް މީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

މިނިވަން މުއައްސަާސތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީއާ ބެހޭ މައްސަލައެއް. އެ ކޮމިޓީން ތިކަން ކުރިއަށް ގެންދަންޖެހޭނީ.  ތިކަމަކީ

ނޑު ކައުންސެލް ޖެނަރަލްގެ  ށް މައްސަލަ ކުރިއަ ލާނަން މި ކޮމިީޓން މިލަފައެއް ހޯދައިއެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ނުޑ ލާތްެތރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވައިޒަލާފައި އަޅުަގނޑު ިއއްގެންދެވިދާނެތޯ، ނޫންތޯ. ބަަލއި ނަން. އެކަމަކު އަުޅގަ

 ކުރާ ގޮތުަގއި ތި ަމއްަސލަ ކުރިއަށް ގެންދަންޖެހޭނީ މިނިވަން މުއަްއސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން. ެއއީ ޭއަގއި އެ ގަބޫލު

ރޯޑްކާސްޓިްނގ ކޮމިޝަނަީކ މީހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުަގއި ޮއންނަ މުއައްސަާސއެްއގެ ވާހަަކ ތި ދައްަކވަނީ. މޯލްިޑވްސް ބް

ހަވާލުކޮށްފައި އޮތް ފަރާތަކީ.  ންގާނޫނު ންކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ މެންޑޭޓުކަ މީހުންނަކީ އެީއ މި އެއީ. އެހެންވީމާ، އެ

ހިސާބުން ނިމުނީ ކަމަށް ބަލާނަން. ވަޑަިއގެންދެއްިވ  މިއަދުގެ މި ބައްދަލުވުްނ މި، މަތީން ބަލައި އެހެންވީމާ، ެއގޮތުގެ

 ޢަލައިކުމް. ދަންނަވަން. ވަްއސަލާމް މެންބަރުންނަށް ޝުކުރުއިއްޒަތްތެރި  ހުރިހާ

___________ 


