
 

 

 

 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

 
 

ލީހުގެ ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔ  ރައްޔިތުންގެ މަޖި   
 

 ބައްދަލުވުން. ވަނަ  4 ކޮމިޓީގެ  މ ލިއްޔަތު  
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 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް  08



  

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުވަނަ ބައްދަލު 4މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ `.  ފަށައިގެން ކުރިއަށް މި ދަނީ. މި  ވުްނ އަޅުގަ

 ،5002/3ރު ނޫނު ނަންބަޤާ އި މިއޮތީއެޖެންޑާަގއި އަުޅަގނޑުމެންގެ އަުތގަ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައިން މިއަދުގެ

ވަަނ މާއްދާަގއި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ގޮތުެގ މަތިން ސްޓޭޓް އިލެްކޓިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑަްށ  2މާލިއްޔަތުެގ ޤާނޫނުގެ 

ރޑްރާފްްޓ މިލިއަްނ ރުފި 20 ން ދޫކުރަްއވާފަިއވާނުންވާ ބޭންްކ އޮފް މޯލްޑިވްސް އިސްޓެލްކޯއަށް ބޭ ޔާގެ ޯއވަ

ގެ ުމއްދަތު ގެ ގެރެންޓ13M/GT2009/5ީދީފަިއވާ ނަންބަރު ލަތުން ަގއި ދައ5002ުބަރ ސެޕްޓަމް 1 ފެސިލިޓީއެއް

ިއާވ ފަހުށަހަޅުްއވާ ޮކށްދިނުމަށް އެދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާެގ ނިޔަަލށް އިތުރުކޮށް ގެރެންޓީ 5012މާރޗް  31

މާލިއްޔަތު ަވނަ ޖަލްސާގައި  7ދައުރުގެ  ވަނަ 5 ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ އި އޮތްގަ 5014ޖުލައި  1މައްސަލަ 

މި މައްސަލަ ވާ ގޮުތެގ މަތިން ދާަގއި ވަނަ މާއް 151ާވއިުދގެ މަޖިލީހުގެ ގަ އެ  ތީވާއަށް ފޮނުވާަފއިކޮމިޓީ

ނޑައެޅުމުން  ަވގުުތ  . އަޅުަގނޑުމެން މިއޮތީ މި އެޖެންާޑގަ ނުުކތާ މި މިހަމައެކަނި ދިރާސާކުރަން ނިންމުމަށް ކަ

ގޮތަކަށް ކޮމިީޓ  ކޮމިީޓގެ މެންބަރުން ވަކި ނީކުރިއަށްދާ މީގެ ފަހުން ދެންލަން ބޭނުން މި ކޮމިޓީ ހަމަ ހުށަހަޅާ

ވެ މީޑިއާ ެވއްުދމުގެ ކުރިން އަޅުަގނޑު ަދންނަވާލަން ބޭނުން ކޮމިޓީ ނޫންތޯ ޗެކްކުރުަމށް. އެހެން ސިއްރުތޯ

ކަމަށް،  އޯޕަންވާަނމަ ކޮމިޓީ ކަުމގައި  ޟުނުކުރާފުޅަކު އިޢުތިރާބޭ ެއއްވެސް . ާބއްވަންތޯއޯޕަންކޮށްތޯ ިސއްރުކޮށްތޯ 

މިއަދު  އަށް  ބުދަ 5014ޖުަލއި  2 ންވީާމ، މީޑިއާ ވައްދާ. އާދެ!ހެއެ ވާނަމަ... އާދެ! ކަމުަގއި ކުރަްއވާއިޢުތިރާޟު

 2 މައްސަލައަކަށް މިހާރު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން ވާނަމަ އެ އިދާރީ މައްސަަލއެއް، ގ5ެއަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީ ރޫމް 

 ރިޔާޟް ަރޝީދު.އިނގޭތޯ.  ޓުމިނެ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރަޝީދު ރިޔާޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށީ

ނޑުމެން މި ކޮމިޓީަގއި މިދި، ޢިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު މިތާ  ގައި ވެސްވަނަ ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހު 11ޔަ އަުޅގަ

ަގއި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަެކއް ހުންނާނެ. ތަކުއިނގޭތޯ. އެ ކޮމިޓީ ންނާނެ ސަބް ކޮމިޓީަތކެްއ ހުންނާނެއޮ

ބާއްވަދޭންޖެހޭ އެބަ. އެއީ ެއ ވެސް މުޤައްރިރު ނަމަމިއަދު ބައްދަލުުވން ފިޔަވައި އިތުރު ބައްދަލުުވމެއް  އެހެންވީމާ،

ގެ ހުރިހާ ތަކެއް. ސަރުކާރު ތެރޭގައި އެބަ ހިމެނޭ ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ ކުންފުނި ގެ މެންޑޭޓްކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ މި ކޮމިޓީ

ކުރަންޖެޭހ  ބެލުމާއި މި ކަންކަން ޗެކްކުރުާމއި މި މަޢުލޫމާތުގެ އަީލގައި އެ ޑިޓް ރިޕޯޓްއޮ މުއައްސަސާަތކެްއގެ 

ލަތުގެ ބައެއް މުއައްސަސާަތކަށް ދީފައި މި ހުންނާނެ އިތުރު ދައު ކަންތައްތައް ކުރުން. އަދި ޭއގެ އިތުރުން ވެސް

 ކަންތައްތައް. ޭއގެ  ބަދަލު ގެނެސް ކުަރންޖެހޭ ންނާނެ. އެއީ އެކި އަހަުރ އަހަރަށްހު ަތއްހިެއއްޗެ އެލަވަންސްހުންނަ 

ތަކާއި ަބއެއް ކަހަލަ އެލަަވންސް. އެ ހުންނާނެ ެއްއ ނަށް ދެމުންދާ ބައެއް އެލަވަްނސްން ތެރޭގައި ާޚއްޞަކޮށް ވަޒީރު

 ހުންނާނެ. ެއހެންވީމާ، އެ މަަސއްކަތް ކަންތައްތަެކއްއެހެންވީމާ، ެއކަހަލަ  އަހަރަށް އެ ުހންނާނެ. 5 އަހަރަށް



  

ހަމަޖައްސާލަދިނަސް  ބައްދަލުވުމެއް ބޭްއވޭނެ އިންިތޒާމުއަަޅިއގެން އަދި އެހެން ޚާއްޞަ ނޑަން ދުވަހެއް ކަކޮށްލަ

ނޑު ކުރިންވެސް ރަނގަުޅވާނެ.   އޮތްގޮތް މި ދެންނެވި ގޮތަށް އެ ސަބް ކޮިމޓީތައް އެކުެލވިފައި ދެން ައދި އަޅުގަ

ނޑާލާފައި އެ ޮކމިޓީތައް ނަންތައް ދިނަސް އެކުެލވިފައި މިހާރު އޮތްގޮތް ައޅުަގނޑުމެންނާ ހަމައަށް މި ފޯރުކޮށްލަ ކަ

އެއީ އަޅުަގނޑު ިމއަދު ހަމަ  ދަން. އެހެންވީމާ،އެ ކަންތައްަތއް ކުިރއަށް ގެން ނެ ވެސް ތަންކޮެޅއް ފަސޭހަވާ

ނަޑކަށް  އެ ދެން އެ ސަބް ،ދެން ،ތެރޭަގއި އޭގެ ށްލަން ބޭނުންވާ ކަންތައްތަކަކީ.ފާހަގަކޮ  4ނޫނީ  3ކޮމިޓީ ގާތްގަ

ކުންފުނިތަްއ ބަހާލާފައި ހުންނަނީ. އެ ނެ. އެ ސަބް ކޮމިޓީަތކަށް ހުންނަނީ އެކި ުއޅޭ ކޮމިޓީ ވަރަކަށް ސަބް 

ނީ މި ަފއިަނލް ނިންމުން ނިންމަ ރިޕޯޓްަތކުގެ ެގ ދާއިމީ އެއޭ ކޮމިޓީން ުކރިކަމުގަިއ ވީނަމަ ވެސް ސަބްމަސައްކަތް 

 ދޭނަމޭ. ޝުކުރިއްާޔ. ސްމުޤައްރިރު ސަމާލުކަމަށް ގެނެކޮމިޓީން. އެހެންވީމާ، ެއކަން ހަމަ ހިތަށްއެރީ  ޑުބޮ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންނާ ވިލު .ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު އެ އިދާރީ ވަގުތުަގއި އަުޅގަ

ފަދައިން ވަރަށް ބަިއވަރު  ނެންނަވާވަަޑިއގަގި ނއެނުކުތާއަކީ ހަމަ މުހިއްމު ނުކުތާއެއް. އެ މަކޮށްލަދިން ހާ ހަމައަށް

ނޑުމެްނގެެގ ބެކް ލޮްގަގއި އެބަހުރި. ރިޕޯޓްަތއް މި ކޮމިޓީ އޮޑިޓް  ލައި އެ ިލސްޓްތައް އެބަހުރި. ޖުމްއަތުގަ  އަުޅގަ

ޑިްޓ ރިޕޯޓެއް އަޅުަގނޑުމެންެގ އަތުގައި އެބައޮތް. ޭއެގ އޮ  174ހަމައަށް  ގޮތެްއގައި މިހާރު މި ވަުގތާ

މެންޓްސް ށް އޭގެ ކޮނިންމަންޖެހިފައި އެބައޮތް. ބައެއް ފަރާތްތަކަ އްކަތްތަކެއްބޮުޑ މަސަ މަސައްކަތްތަކުން ވަރަށް

ވާ އުސޫލުން އެ ވިދާޅު  މާ، އެ މަަސއްކަތްަތއް . އެހެންވީފޮނުްއވާފަ ީމގެ ކުރިްނ ވެސް ދުމަށް މި ކޮމިޓީން ވަނީ ހޯ

ކުރިައްށ  ކުރިން ވެސް މަސައްކަތްތަކެއް  ންސަްބ ކޮމިޓީ ނުވެޓީ އެކުމުޅި ކޮމި ގެންިދއުމަށް ކުރިއަށް

ތަކެްއ ގެ ކޮމިޓީމެންބަރުން 3ކޮމިޓީތަކެއް ގެންުގޅުްއވި ކަށް ވަިކ ގެ ުކރީގެ ބަެއއް ރިޕޯޓްތ5001ަގެންދަވާފަިއވާީތވެ 

ބައްލަވަމުްނ  އްރިޕޯޓްތަ ކަށް ދެން ހުރި އޭގެފަހުގެ ެއކަްއޗަެއކީ  އަށްކޮމިޓީލަކޮށް . ޭއގެފަހުން ޖުމްގެންގުުޅްއވި

އްވި ހުށަހެޅު ނަށް ނިންމާލެވޭނީނުބަހައްޓާ އަޅުަގނޑުމެ ގައިބެކްލޮގް  ވި. ނަމަވެސް މަަސއްަކތްތައް ެއގޮތަށްގެންދެ

ކޮށް އެ މަސައްކަތްތަކަށް ވަގުުތ އްދަލުނުމާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ އެީކ އެކަްއޗަކަށް ބަމުޅި  ގޮތަށް ހަމަ ކުދި ކޮމިޓީތަކެއް

ކޮށް އެ މަސަްއކަތް އޮންނަްނީވ ފާސް ނިންމާލަން ކޮމިޓީއަށް ގެނެސްެއ ައޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތްތަެކއް ހޯދައިގެން 

ހަަމ  ގެ މަސައްކަތްތައްމިޓީކޮ  ގެލަތުގެ މާލިއްޔަތުނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައިން ދައުއެށް ގެންދިއުން. ރިއަގޮތަކަށް ކު

އެހީތެރިކަމަށް އަޅުަގނޑު  ދާބަރުން ހަމަ ދެއްވަމުންއިޚްލާސްތެރިކަމާެއުކ މެން މެ ހަމަ ހިންގަން ވަރަށްކޮންމެ ދުވަހަކު

ށް ފަށަަގިއންނަމުން ދަންނަވާނުލެވި ދަންނަވަން. އަދި މިއަުދގެ ކޮމިޓީެގ ހާޒިރީ އަޅުަގނޑަޝުކުރުހަމަ ފަށްފަށުން 

ތިއްެބވި  ކޮމިޓީގައި ިމވަގުތު ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން އެބަނަން. މި ށް އެދެމުން ދަންނަވާލާގެންެދވުނީތީ މަޢާފަ ކުރިއަށް

މަދު ާރގެ ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙުކޮމަންޑޫ ދާއި، ރު މޫސާޢަބްދުލްޣަފޫކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ާދއިރާެގ މެންބަރު 



  

ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހިންނަވަރު  މަދު ސަލީމް،ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙުއިރާގެ އޭދަފުށީ ދާ، ނާޝިދު

ާރެގ ނަސީމް، މަހިބަދޫ ދާއި ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރު ފައިސަލްާދއިރާގެ  ކާށިދޫ، ޞާލިޙް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް

 ިއން މުޙައްމަދު މިވަގުުތަގއިޙުސަ  މަުދ ޠާރިޤް، މަތިވެިރ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙު

ދާިއރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަުރ  ފުށީވިލު، މަދު އާމިރުރާެގ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙުނެތް. ުކޑަހުވަދޫ ާދއި ކޮމިޓީއަކު 

މަދު ރަޝީދު، ފޭދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙުގައްދޫ ދާއި ރިޔާޟް ރަޝީދު،

ނޑު ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެ އިބްރާހީމް ޝަރީފާއެކު ދާއިރާގެ މެންބަރު މަރަދޫއިބްރާހީމް ދީދީގެ އިތުރުން  ންބަރު އަޅުގަ

ފުށީ ފުރުޞަތަކަށް އެދިަވޑަިއގެންނެވީ އޭދަ ގެ ފަހަށްއެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމު ދެންމެ އަޙުމަދު ނިހާން. އާދެ!

 ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސަލީމް. ދާއިރާގެ

 

 މަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުްނ:ައޙް އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ގައި ވެސް ސަބް ޮކމިޓީތަކަކަށް ބަހާލައިގެންހަމަ އޭރު ތަކަކީ އެޓް ރިޕޯޓްޤައްރިުރ. އޮޑިޝުކުރިްއޔާ މު އާދެ!

ނޑަށް ީހވަނީ މިހާރު އައު މަޖިލީހެއް ކުރިއަށް ގެންިދޔަ ދެން މިހާރު އެކަން ެއ  އަިއމާ މައްސަލަެއއް. ދެން އަުޅގަ

. މަޖިލީހުގައި ހުންނަ އެއްޗިހިތައް އަނބުރާ ފޮނުވަންޖެހޭނެ ތިންނޭނގެ. ދެން އަުއ މަޖިލީހެއް އަލުން ކަ ދިޔައީ

ެއ  އަލުން އަނބުރާއެ ޖެހޭނީ އެ ހުރިހާ އެްއޗިހިތައް ފޮނުވާލަން. ފޮނުާވލާފައި ބިލުތައް ވެސް މި ވާގޮަތކީ ައނބުރާ 

އަނބުރާ މިތަނަްށ  ދެން އަލުންއްޔާ ންނަ ރިޕޯޓެއް ވެއްޖެ ނުވަން. ދެން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ފެއެްއޗިހިތައް ފޮ

މަަސްއކަތްތަކެއް އަނެްއކާ އަލުން ތި  ނިޒާމެއް. އެހެންނޫނިއްޔާ ދެން މި ކޮމިޓީގެދެން ބަލާނެ ފޮނުވީމަ  އަނެއްކާ 

ނޑަކަށްފަށައިގެންނެއް ބަލުން   ތައް އަނބުރާ ންވީމާ، ތި އެްއޗިހިހެނުފެނޭ. އެ ތި ަސކަރާތްޖެހޭނެ ކަމަކަށް އަުޅގަ

އެހެންނޫނިއްާޔ ކުިރއަށްދާން.  ތިކަން ިއގެންރިޕޯޓްތަކާ ދެން އަންނަފެންނަނީ ތި އެްއޗިހި ފޮނުވާލާފައި  އަޅުަގނޑަށް

ނޑުމެން  ރިޕޯޓް  154ތި   ގޮތުން  އުސޫެލއްގެ ޙަޤީޤަުތގަިއ  މަޖިލީހުގެ ިއގެން، އެބަހައްޓަ މިތާއަެނއްކާ ައޅުގަ

ނޑު މި ދަންނަވާލީ. ޝުކުރި ގެންކުރާ ނިޒާމަކީ. އެހެންވެ ބޭނުން  އްާޔ. އަުޅގަ

 

 ޞާލިޙް ވާހަކަދެްއކެވުން: އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ނޑުމެން އެކަން އެބަ ސާފުކޮްށލަންޖެހޭހެން. މިހާރު ހުރި ސަލީމް އެ ވި ދާުޅވި ގޮތަށް އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ އަުޅގަ

ގައިމު ވެސް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ހަމަ ހިތަކެއްތޯ.ގެންދެވިދާނެ އެްއޗެ ކުރިއަށް ެއއީ ައޅުަގނޑުމެްނނަށް ބެކްލޮގް

 ެގން އެބަ އަލުން ހުށަހަޅަންއެ ބާޠިުލވެ ހަމަވުމާ އެްއކޮށްހުރިހާ ބިލެއް ދައުރު ހުރި  ނޫނިއްޔާ މަޖިލީހަށް ފޮނުވިފައި

ނެ ކަންނޭނގެ. ޑުމެންނަށް ކުރިއަްށ ގެންދެވޭނލަނިކޮްށ އަޅުގަ އެ އަލުން ފޮނުވާ އެހެންވީމާ، ކޮމިޓީއަށް .ނީޖެހެ މި

ނޑު ތާއީދުދެން ރިޔާޟް  މަސައްކަތްތަކާ ބެޭހ ކުރަން. އެ މާލިއްޔަތު ޮކމިޓީގެ އެ ހުށަހެޅުއްިވ ހުށަހެޅުއްވުމަށް އަުޅގަ



  

ން ުކަޑ އޮތް އިނގޭތޯ. އެހެްނވީމާ، އެއާ ބެހޭގޮތުތަފުސީލުކޮށް އެބަ ވަރަށް މާއްދާގައި ވަނަ 100ަގާވއިދުގެ  ބައިގެ

އް މަސައްކަތްތަ އެ ގެން ނަމަވެސް އެ ބަހާލައިގެން އަޅުަގނުޑމެންނަށްހަދައި ވަންޏާ ތަކެއް ހަދަންޖެހޭ ކަމުގައިކޮމިޓީ

 ުމގަިއ ިވޔަސް ފައިނަލް ޑިސިޝަން ކޮންމެ ކޮިމޓީއަކުން ނިންމި ކައަދި  ސްފިއްާޔ ފަސޭހަވާނެ.ކުރިއަށް ގެންގޮ 

 އެގޮތަށް އެހެންވީމާ، މަސަްއކަތްތައް ހަލުިވކުރުމުގެ ގޮތުން  ނެސް.މިތަނަށް ގެއަޅުަގނޑުމެން މި ނަގަީނ 

ނޑު މައް  ،ޓްތައް. އެ ރިޕޯއަޅުަގނޑުމެން ކުދި ކޮމިޓީަތކަށް ބަހާލަން އެބަޖެހޭ ސަލަތައް ހަމަގައިމު ވެްސ މަިއގަ

މިތަނުން ނޭނގެ ވިފައި ދެްނ އެ ދާންވާ ކުޑަ ކޮމިޓީައަކށް ކަންފުރަތަމަ ޓޭބަލްކުރެމިތަނަށް އައިްއސަ ދާނީ. 

 ހަމަ ދަންނަވާލީ.ފޮނުވާނީ. ފޮނުވީމަ ދެން އޭގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ. އެހެންވީމާ، އެ ވާހަކަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތްތެިރ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަ އޭަދފުށީ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ާޞލިޙް. އަދި އޭެގ އިތުރުން

އެ  އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވެސް ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުއެ ސުވާުލކުރެްއީވ އަދި ފަހުން  މެންބަރު

ގޮތުން މި ކޮމިޓީން  ރިޕޯޓްތައް އެ އުޫސލުގެ އޮޑިޓްައޅުަގނޑުމެްނގެ ބެކްލޮްގގައި މިަވގުތު ހުރި  ކުެރއްވީސުވާލު

ނޑުމެން ކައުންސެލްނަނީ އޮން ،ީކ ކޮބައިތޯރަޢުޔަކުރިއަށް ގެންދިއުުމގެ  ޖެނެރަލް  ކިހިނެްއތޯ އޮޅުންފިލުވާލަން. އަުޅގަ

ގެން ދިޔައިާމ ދައުރުތައް ނިމި މަޖިލީހުގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުނު ބިލުތައް އްމުކޮށްފާދެއްވާފައި އެަބއޮތް ބިލުތައް ޢާލަ

ޓްތައް މި ކޮމިޓީގެ މެންޑޭޓްަގއި ހަަމ ރިޕޯ އޮޑިޓް ގޮތާ ޚިލާފަށް ބަލުން ހުށަހަޅަމުންދާ އަލުން  އުިވގެން ދާގޮތަށް

ައޅުަގނޑުމެން މި  އެ ލަާފގެ މައްޗަށްވާފައި އެަބއޮތް. އެހެންވީާމ، އް ލަފާދެ ކަމުގެށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެކޮންޓިނިއުކޮ

ނޑުމެން ފުޅުވިބޭނުން ލައްވަން. އިތުރު، ދެން ސާފުކޮށް މި އެްއކޮށްލީ މަސައްކަތްތަުކގެ ބައި ހަމަ  އެއް ަކމެއް އަުޅގަ

އިބްރާހީމް  ރިޔާޟް ރަޝީދު ހުށަހެޅުއްިވ ހުށަހެޅުއްވުމަށް ޑެލިބަރޭޓްކޮށްލާނަން. އެއީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިތުރަށް

 ދެން އިބްރާހީމް ޝަރީފް.އެހެންވީާމ، އެ ނުކުާތއާ އެުކަގއި . ދުކުރަްއވާފައެވަނީ ތާއީމިހާރު މުޙައްމަދު ޞާލިޙް 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް ރާހީމްއިބް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

ނޑު ހުށަހަޅަންށަނާޅުކު ހުކޮމިޓީތައް ހަދަން ބޭފުޅަ އާދެ! ނުޑ . ހުށަހަޅުއްވަންޏާ އަޅުގަ އްަވއިފިްއޔާ އަުޅގަ

ތަފާތު. އޮޑިްޓ  ބިލާ ވަރަށް ރުން މަޖިލީހަށް ފޮނުވާޕޯޓްތަކަކާ ސަުރކާ. ޭއގެ އިތުރަށް މި އޮޑިޓް ރިތާއީދުކުރަން

ކީ އެްއޗެއް. އެހެންވީާމ، މީމަޖިލީހުގައި މި ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅާ  ލާޒިމުކުރާތީ ރައްޔިތުންގެ ރިޕޯޓަކީ ޤާނޫނު

ނޑުމެން އެ ބަލަސްކުރަން އޮތް ކަމެއްނޫންބަހު . ނުބަލަންޏާ ބަލަންވީ ްނޏާ. އެ ބަހުެސއް ނުެވސް ކުެރޭވނެ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ތީ. އެހެންވީމާ، އޮޑިޓް ރިޕޯޓްފެންނާ ހަށް ހުށަހެޅެނީ ބަލަންޖެހޭނެ ކަމަށްމަޖިލީ ނުބަލަންވީ. ތަކުން އަުޅގަ

ތަކުން ގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްލަތު ދައު. އެއީ ޮއޑިޓް ރިޕޯޓްތަކުަގއި ތްޔަެތއް އެބައޮޤާނޫނީ މަސްއޫލިއް ބަލަންޖެހޭ



  

ލީހުގެ މަޖިވީމާ، ެއކަން ންއެހެކަންތައްތައް ހުންނާނެ. ހުރި  ގޯސްކޮށް ހިނގާަފއިކަންތައްަތކާއި ޙުކުރަންޖެހޭ އިޞްލާ

ޖެހޭ ލުކުރަންއެ ޢަމަ ެއ ގެނެސްކަމަށް ވަނީިވއްާޔ  ކަމެްއ ހިނގާފައި އޮތް ގެސަމާލުކަމަށް ގެންނަން ފެންނަވަރު

ަވނަ ބާރުގެ ހައިިސއްޔަތުްނ  3 ލަތް ހިންގުމުގެކީ ަދއުރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ޒިންާމއަ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ. ގޮތަކަށް

ނޑު މަސައްއެންމެ މުހިއްމު މަމުގެ ކަމަށްވާއިރު ސަުރކާރެއް ަޖވާބުދާރީކުރުވު ންވުރު ޖަވާބުދާރީކުރު ސަރުކާ ކަަތީކ އިގަ

އިޞްލާޙުކުރުމުަގިއ  ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައްރިޕޯޓްތަުކގައި އިޞްލާޙު ގެއޮޑިޓް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ކުރައްވާ 

އެންމެ ެއކަށީގެްނާވ އި ބުދާރީކުރުމުގަތުގަިއ ސަރުކާރު ޖަވާޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތެއް ނިންމުން. އެހެންވީމާ، ޙަޤީޤަ

ހުރެ ނަމަވެސް  ކާއެކުލެވިފައި އޮތްގޮތުްނ ކަމަށް ވިޔަސް އަދި އެނޫްނ ސަބަބަ މަސައްކަތެއް ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލިސް

ކަމަްށ  ޮކންމެ ގޮތަކަށް އޮތް . އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތައްހިސާބަށް އޮތީ ނުކުރެވި. ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް އަޅުަގނޑުމެންނާ

. އެހެންވީމާ، އެީއކީ މިދަނީ ޔަވަޅުތަްއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނޭޅިފި އަޅަންޖެހޭ ކަން ރަނަގޅުުކރުމަށްޔަސް އެކަންވި

 ބަޔަކު ވެސް ކޮންމެ ކޮށް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ޒިންމާޚާއްޞަމަޖިލީހުގެ ޒިންމާ ނޫން.  ކަމެއް އަޅަންނުޖެހޭތީ ވާ

ނޑަްށ ހީވަީނ މި ކޮމިޓީތައްހުށަހެޅުއްވި ަރޝީދު ރިޔާޟްއަދާނުކުރެިވ އޮތީ. އެހެންވީާމ،  ިމއަދު  ހެން އަުޅގަ

ފައި ކުިރއަށް ގެންދިއުމަށް ަގއި ނިންމާއޮތް މަްއސަލަ ިނންމުމަށްފަހުގައި އެހެނިހެން ަކންތައްތަކުެގ ތެރޭ ހުށަހެޅިފައި

 ަދންނަވަން. އަޅުަގނޑަށް ފެންނަ ވާހަކަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންގެ ޝުކުރިއްޔާ ޢިއް   މިނިޓު 5މަސައްކަތުގެ އިދާރީ ަވގުތުެގ ޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް. އަޅުގަ

އިްނ ނަަވއިފަ އެދިަވޑަިއގަންފުރުޞަތަށް  ވަގުަތއް އެ ހަމަ  ނަމަވެސް، އޭުރގައިލު ހަމަެވގެން ހިނަގއްޖެ. އަސް

 .ޣަފޫރުޢަބްދުލް ކުޅުފުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު ެމންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުށީ

ނޑު ވެސް ަހމަ ރިޔާޟް ރަޝީމިހާރު އަ . އެހެންނަމަވެސް ރިޔާޟް ތާއީދުކުރަން މަށް ހުށަހަޅު ދު ހުށަހެޅިޅުގަ

ނޑައެިޅެގން އެނގޭެނ މިދިޔަ އަހަުރ ވެސް  މިތަނަށް ތަްއ ނުނިމިގެން ދިޔަީއ އޮޑިްޓ ރިޕޯޓް މި ރަޝީދަށް ވެސް ކަ

ނޑުމެން ރިސޯސް ބޭފުޅުން ނުލިބިގެންކަން. އިދާރީ  ބޭނުން ންޮއޑިޓް ރިޕޯޓް ނިންމަ 130 ނަށް އަުޅގަ

މެަނށް ހަތަރު ފަސް ބޭފުޅުން ައޅުަގނޑުއްކަންވީ. ައޅުަގނޑުެމން ދަކަ ން. އެ ވާހަ ޭބނު ޯސސްމަސައްކަތްކުރާނެ ރި

ނޑުމެ އި ނެތިއެއްކޮމިޓީގަ  މި މަސައްކަތްކުރަން މި އަހަރު ވެސް ނުކުރެވޭނެ.  އެކަމެއް. ނަަކށް ނުކުރެވޭނެއަުޅގަ

އެހެންވީމާ، ނުކުރެޭވނެ އެކަމެއް. ނެގިޔަކަސް މިކަން ނުހިނގާނެ.  ކޮމިޓީ ރިސޯސް ބޭފުޅުްނ ނުހޯދާއެހެންވީމާ، 

ޔާ ނޫނިއް  އެށް ގެންދެވޭނީ. ހޯއްދަވައިދެްއަވއިގެްނ މި މަސައްކަތް ކުރިއައަޅުަގނޑުމެނަށް ރިސޯސް ޭބފުޅުން 



  

އްކާ ެވސް ބައެްއގެ ކަމެއް އެުޅވުން ނޫން އެހެން ކަމެއް މިައކުން އަނެ  ނޫން. ުނން ކަމެއްބޭ ހަމަނެގުމަކީ  އެއް ކޮމިޓީ

 ޝުކުރިއްޔާ. ނުހިނގާނެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންނަށް އިދާރީ މައްސަލައަ . ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޮގތަށްޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިގެ ވަގުުތ ޅުގަ

ވަނަ  5ދު އެޖެންޑާގެ ތް ގަީޑގައި ައޅުަގނޑުމެންގެ ިމއައޮ ނިންމަން މުމަށްފަހުގައި އެހެނިހެން މައްސަލަ ންނި

ނޑު ނުކުތާއަށް ޓީގައި ދެންމެ ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް އިތުރު މެން ކޮމިރިޓާންވުމަށްފަހުަގއި ދެން އަޅުގަ

ލަުތގެ ދައު 5001/3ޤާނޫނު ނަންބަރު ޞަތު އަޅުަގނޑު ހުުޅވާަލން ފުރު ހިސާބުން ދާނީ. މި ނަށްޑެލިބަރޭޝަ

 ަފއިވާ ގޮތުގެ މަތިން ސްޓޭޓް އިލެްކޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގައި ބަޔާންކޮށްވަަނ މާއްދާ 2މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނުގެ 

މިލިއަްނ ރުފިޔާގެ އޯަވރޑްރާފްްޓ  20ިއވާ ން ޫދކުރަްއވާފައި ޓެލްކޯއަށް ބޭނުން، ބޭންްކ އޮފް މޯލްޑިވްސްސް

ގެ ގެރެންީޓގެ 13M/GT/2009/5އިވާ ނަންބަރު ލަތުން ދީފަދައުަގއި  5002ޕްޓެމްބަުރ ސެ 1 ފެސިލިޓީއަށް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ެއދި އިތުރުކޮށް ގެރެންޓީ ައގުކޮށްދިނުމަށް ނިޔަލަށްގެ  5012މާރޗް  31މުއްދަތު 

ވަަނ  7ވަނަ ދައުރުގެ  5ގައި އޮްތ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  5014ޖުލައި  1ލަ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ މައްސަ

ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތިން މި ވަނަ މާއްދާ  151ޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ ކޮމިޓީައށް ފޮނުއްވާފަިއވާތީ މަ ޖަލްސާގައި މާލިްއޔަތު

ުރން. ދެން ސުން ގަޑިައީކ ކުދިރާސާމައްސަލަ  މަށްނިންމަވާނެ ސުން ގަޑި ަކނަޑއެުޅއްވު ރަްއވާމައްސަލަ ދިރާސާކު

 އިނގޭތޯ.އެ ފުރުޞަތު އެކަނި ޝަރީފް މަ މެންބަރުންނަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް. ހުށަހަޅާލަން ހަ އަޅުަގނޑު

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

ނުކޮްށ ރެންޓީ އާމި ގެާވތީ ސީ ޚިދުމަތެްއ ކަމަށްހިއްމު އަސާތުންަނށް ދޭންޖެހޭ ވަރަށް މުމި ކަމަކީ ަރއްޔި އާދެ!

 1ފިޔާގެ ޯއަވރޑްރާފްޓް މިލިއަން ރު  20ނުފެނޭ. ެއހެންވީމާ، މި  ނަށް ކުިރއަށް ެގންދެވޭނެ ކަމަކަށްންއަޅުަގނޑުމެ

މި  ގެ ުމއްދަތަށް އިތުރުކުރުމަށ5012ް މާރޗް 31މި ސިޓީގައި އޮތްޮގތަށް ޑްރާފްްޓ މިހާރު  5002 ސެޕްޓެމްބަރު

ނޑު ހުށަހަޅަން.  ފާސްކުރުމަށް ފެންނަ ވާހަަކ، ެފންނަ ކަމަށް މިޓީއަށްކޮ މިގޮތަށް ައޅުަގނޑު  ިމކަން އާދެ!ައޅުގަ

ނޑަކަށް ނު މަތަކަށްވާތީ މިނޫން ގޮތަކަށްޚިދު މިއީ އަސާސީ ހުށަހަޅަނީ  ނަމަވެސް އެހެން .ފެންނާތީޢަމަލުކުރަން އަޅުގަ

ކުރިން ގަނީ ނަވާނެ ސްޓެްލޯކ މިހާރު ހިނތައް އެބަހުރި. ެއނގިަވޑަިއގަންތާބައެއް ުނކު އަޅުަގނޑު ފާަހގަކުރަންޖެހޭ

ަހމަ އެހެންމެ ސްޓެލްކޯއަށް  .ތަނެއްގެ ގޮތުގަދޭ ލާރި ދައްކާ  އަށްޚިލާފަށް ސަރުކާރުން އެ ސަބްސިޑީ އޮތްގޮތާ

ރޑްރާފްެޓްއ ނަގަންޖެހޭ ޙާލަތެވެގެން އޯ ގެއްލުން  ތު އޮެވގެނެއްނޫން މިކަން ހެން އެ ޙަލާ އަޅުަގނޑު ކޮންމެ ނެތް. އްވަ

 ހުށަހަޅާ ަނގަން ޯއަވރޑްރާފްޓެއްސްެޓލްކޯއަށް ަފއިދާނުެވގެން ބޫލެއްވެްސ ބޫލަސް ނުޤަމެން ޤަ ައޅުަގނޑުމި ކުރަނީ. 



  

ނޑުމެންނަަކށް މި ފައިސާ ޚިދުމަތް މެހާލުގައި މި  ނޑޭ ގޮތަކަށް އަުޅގަ  އެހެންވެގެން ދޫނުކުރުމަކަށް ނުނިންމޭނެ. ދުކެ

ރޑްރާފްޓް މިލިއަން ރުފިޔާ  20ހުށަހަޅަނީ  އަޅުަގނުޑ މި އާކުރަްނ ފެންނަ ކަމަށް. އެހެން ފެސިލިޓީސް ހަމަ ޯއވަ

ހިންާގ  ސްޓެލްޯކއަކީ މިގޮތަށް ގެއްލުމުަގއިމުސްތަޤްބަލުގައި ޑުވާ ކަމެއް އެަބއޮތް. އެކަން އޮތަސް ައޅުަގނޑު ަކންބޮ

ހަމަ އެއާެއީކ  ދެމުންދާއިރުރުން އެންސްޕާ މެދުވެރިކޮށް ސަރުކާ  ސަބްސިޑީސް  ތަނަކަށް ެވގެނެއްުނވާނެ. ޚާްއޞަކޮށް

ފައިދާވަމުން ައއި ތަނެއް. . މީގެ ކުީރގައި ސްޓެްލކޯައީކ އިރުމި ފައިސާ ނެގެމުންދާސަރ ޗާްޖގެ ގޮުތަގިއ ގެ ތެލު

ޓެލްޯކއިން ރެވޭ ޮގތުގައި ކޮންމެވެސް ހިސާބެްއަގއި އިދާރީ މިސްމެނޭޖްމަންޓެއް އޮވެގެން ސްޤަބޫލުކު ށްނޑައަޅުގަ 

މިގޮތަށް ެގއްލުންވާން މިޖެހެނީ. އަދި ސްޓެލްޯކއަށް މާލެައށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ކަަރންޓް އުފެއްދުމުަގއި ެވްސ 

މިހާރު ކޮންމެވެސް ވަރެްއެގ ދަތިތަކެއް ހުރިކަން ފާަހގަކުެރވޭ. މިކަންކަމަށް ވެްސ މި މައްސަލަ މިހެން 

ނޑު ބޭނުންޭވ. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފާސްކުރަމުންދާއިރުަގއި އަުޅަގނޑުމެން ކަ ންބޮޑުވުން ފާހަަގކުރަން އަުޅގަ

ސަބްސިޑީއަށް އެދޭ ފަރާތްތަަކށް ސަބްސިޑީ ދެްއވި ކަމަށް ވިޔަސް މާޭލގައި ސަބްިސޑީެއއް ނުހޯދާ ވިޔަފާރިތަާކއި 

ކަމުން މި ގެންދަނީ. އެހެނިހެން ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ފުދޭވަރެއްގެ ބޮޑު ައުގގައި ސްޓެލްޯކއިން ކަރަންްޓ ވިއް

އެހެންވީމަ، މިއީ ފުންކޮށް ިވސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިެރކްޓަރުްނނަށް ލައްވާފައި މި ފަހަކަށް 

އައިސް މި ތިއްބެވި ބޭފުޅުްނނަކީ ކަމަށް އެންމެ ޤާބިލް މީހުންތޯ، އެބޭފުޅުންގެ މާޒީަގިއ ކޮރަޕްޝަންގެ އެްއވެްސ 

މިީއވެްސ ސަރުކާރުން ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަންތައްތަްއ. މިކަންކަުމގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަްތކޮށްގެން  މައްސަލަެއއް ހުރިތޯ

މިލިއަން ރުފިާޔެގ  20ކަންތައްތަްއ ކުރަނިކޮށް ރަނގަުޅވާނެ. ައޅުަގނޑު ސަރުާކރަށް ދަންނަވާ ހިތްވަނީ މިައދު 

 ސް ސްޓެްލކޯގެ ެމނޭޖްމަންޓުގެ އެފިޝަންސީ ހިނދު ވެ އޯަވރޑްރާފްޓް ފެސިލިޓީ ދިުނމަށް އަޅުަގނޑުމެން ފާސްކުރާ 

ނުޑމެން ކަންބޮޑުވަން. ހަމަ  ޔިތުންނަށް ދޭ ޚިދުމަތުގެ އަގާއާިއ، ސްޓެލްކޯ ހިނގާ ގޮާތިއ އަދި ރައް ދޭތެރެ އަުޅގަ

ުޓެގ އަދި އިތުރަށް ސްޓެްލކޯއިން ިޚދުމަތްކުރާ ހުރިހާ ތަނެއްގައި ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަުކގަިއ ވެސް އެއް ައގެްއގައި ކަރަން

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ޤާނޫނުއަާސސީ ވެސް ބާރުައޅާ ކަމެއް ުހރިހާ ރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤަްށ  ޚިދުމަތް ދިނުމަކީ އަޅުގަ

ތަނުގަިއ ިވސްނާލަން އެބަެޖހޭ. މިހެންވީމަ މިކަން މި  ޭދތެރޭގަިއ ވެްސ ކުިރއަށް އޮތް މިކަމާ، ޓަކައި. އެހެންވީމަ

ންގެ މިލިއަ 23ެވސް ތަކުރާރުޮކށްލާނަން  ނޑުގެ ހުށަހެޅުން ހަމަ އަނެއްކާނުކުތާ ފާހަގަކުރުމަށްފަހު އަޅުގަ

 ގެ ނިޔަލަށް ދިނުމަށް ފެންނަ ވާހަކަ ދަންނަވަން. 5012މާރޗް  31 އޯަވރޑްރާފްޓް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން ކުރިން ދުވަހު ފާސްކު  ޓުެގ މިނި 2ހަމަ  ރިގޮތަށްވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަ

ފުރުޞަތަކީ މެންބަރަކަށް ފުރަތަމަ ފުރުޞަތުގައި ދެވޭނެ ވަގުތެއް ކަމަށްވާތީ އިތުރު މެންބަރަކަށް ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ 

ކުރިން ކޮމިޓީ އަށް އިތުރު މެންބަރަކު މިވަގުތު ުގޅިަވޑަިއެގންނެވީތީ އެ މެންބަރުގެ ނަން ދަންނަވާލާނަން. މަތިވެރި 



  

. ކޮމިޓީގެ ފުލް މެޖޯރިޓީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކޮމިޓީއާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ދާއިރާގެ

 ކޮމްޕޮޒިޝަން މިތަނުގައި އެަބއޮތް މިަވގުތު. ރިޔާޟް ރަީޝދު މި ބުރުގެ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު ހުށަހަޅަން. 

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ވިލުފުށީ

ގޮތަށް ިމއަދު މިހާރުން މިހާރަށް މި ފާސްކުރަން  ޝަރީފް އެ ހުަށހެޅުއްވި ރި މުޤައްރިރު. އާދެ!އްާޔ ޢިްއޒަތްތެޝުކުރި

އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެުޅއްވުަމށް އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން. އެއީ މިއީ މި ކޮމިޓީން އަލަްށ ކުރާ ކަމެއް ނޫން. މިއީ 

ނޑުމެން މި އާކުރަމުން މި ގެންދަނީ. ކޮންމެ ފަހަރަކު ވެސް މުއްދަތު ހަމަވުމާ ގުޅި ގެން ކޮންެމ ފަހަރަކު އަޅުގަ

ވެސް ނަގާފައި އޮްތ ލޯނެއް މުއްދަތު ހަމަވެގެްނ އަލުން. އެހެންވީމަ، އަުޅަގނޑުމެން މިއަކަށް މާބޮުޑ  މިހާރު

އް. ޓީޒެންދާ ފެސިލިބަހުސެއް ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން. މިހާރު މި ފެސިލިޓީޒްއަކީ މިހާރު ސްޓެލްކޯއިން ބޭނުންކުރަމު

ފާސްކުރަން.  އެބަޖެހޭ ަމޖިލީހުން މީތި ުގިޅގެން ރަްއޔިތުން، ާޤނޫނަށް ގެނައި އިޞްލާޙާ އެހެންނަމަވެސް، މާލިްއޔަތު

ނޑު ެވސް މާ ދިގުކޮްށ ވާަހކަ މިކަމުގައި ަދއްާކކަށް ބޭނުމެއް ނޫން. މިކަމަށްފަހުަގއި  އެހެންވީމަ، އަުޅގަ

 މަސައްކަތްތަެކއް ހުރުމާއި ެއކުަގއި ހަމަ އެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކޮށްލާނަން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މުހިއްމު 

 

 މަދު ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެުވން: ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙް

ން ރުފިާޔގެ ގެރެންީޓ އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެްއ އަމިލި 20މި ސްޓެލްކޯއަށް ބޭނުންވާ  ޢިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އާދެ!

ނުޑ ދަންނަވާނީ ސްޓެލްޯކގެ  ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމާވަހަށް އިތުރުކޮށްިދނުމަށް އަހަރު ދު ބެހޭގޮތުން އަުޅގަ

ކޭޝްފްލޯގެ މައްސަަލއަާކއި ހެދިކަމަށް އެބޭފުޅުން މި ވިދާޅުވަނީ މި ގެރެންީޓއެއް ޭބނުންވަނީ. ކޭޝްފްލޯއަްށ 

ވަނީ ވަރަށް ގިނަ އަދަެދްއގެ ފައިާސ އެންސްާޕއިން މައްސަލަ ދިމާވަނީ ީކްއވެގެްނތޯ. ކޭޝްފްލޯއަށް ަމއްސަލަ ދިމާ

ކަަމށް. ދެން އެހެންނަމަވެސް، ެއއީ ވެދާނެ ެއއް ވާަހކައަށް. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެަބއޮތް  ސްޓެލްކޯއަށް ނުދަްއކާތީ

 ހުށަހަޅާފައި މިތަނުގައި ޕްރޮޖެކްޓެޑް ކޭޝްފްލޯ ސްޓޭްޓމަންޓެއް ސްޓެލްކޯގެ އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑުމެން މީތި

ނޑުމެން މީގައި ވިސްނާލަންޖެޭހ  އާކޮށްދޭގޮތަށް ކޮްށގެން ނޫނިއްޔާ މިކަމެއް ނުވާނެ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ން ނެއްޓެވޭނެ މި ގެރެންޓީެއއް ދީގެން ނެއްެޓވޭނެ ގޮތެްއ އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނަްނ ން މީގެ ތަންކޮޅަކީ ސްޓެލްޯކއި

ނޑުން އަރަިއގަނެވޭނީ. އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ އެބަޖެހޭ. ކޮން ދުވަހަކުންތޯ އެމީހުންނަށް މި އަ ޑިގަ

ގޮެތއްަގއި ކޭްޝ ކަލެކްޝަްނ  ސްޓެލްކޯއިން ހުށަހަޅާފައި ޮއތް ކޭޝްފްލޯ ސްޓޭޓްމަންޓުަގއި ޖަނަވަީރގައި ާޢއްމު

ކަހަލަ ން ރުފިޔާ. އެކަހަަލ ރޭންޖެއްގައި ދެން ގޮސް ސަތޭކަ ފަންސާހަށް މިތޭކަ ސާޅީސް ެއއް މިލިއަމިއުޅެނީ ސަ

ން ރުފިޔާ. ެއކަމަކު، ެއޑްމިން ކޮސްޓް، މިލިއަރޭންޖެއްގައި މިުއޅެނީ. ސްާޓފުންގެ ކޮސްޓް މިއުޅެނީ ދިހަވަރަކަށް 

ނަށް. އިދާރީ ޚަރަދު. މުޅި ސްޓާފުންނަށް ސް ދިހަ މިލިއަނުން ގޮ ސްޓެްލކޯަގިއ އެބައުޅޭ ުނވަ މިލިއައެޑްމިން ކޮސްޓް 



  

ނަށް ާވއިރުަގއި މިއީ ަމްއސަލައެއް އިނގޭތޯ. ިމއީ އި އިދާރީ ކޮސްޓް ުނވަ ިމލިއަވެފަނަށްދޭ މުސާރައަކީ ދިހަ މިލިއަ

ން ރުފިާޔގެ އަމައްސަލަެއއް. މި މިހެންވެއްިޖއްޔާމުން ސްޓެލްޯކއެއް ެދކޮުޅޖެހޭ ގޮތަކަށެއް ނުހިންގޭނެ. ނުވަ މިލި

ންޝަލް ކޮސްޓްތައް ވެސް އެހާ ބޮޑު. އޯވަރހެެޑއް ޮއެވގެން މިތަން ހިންގާއިރުަގއި އިދާރީ ޮކސްެޓއް. ދެން ފައިނޭ

ނޑަކަށް ނޭނެގ މި ފައިނޭންޝަލް ކޮސްޓް މިހާ ބޮޑުވާންޖެހޭ ސަބަބެއް ވެސް. މިއީ ވެދާެނ  ދެން އަޅުގަ

ކަމަށް. ދެން ލޯނު ރީޕޭމަންޓާއި މި  އޯަވރޑްރާފްެޓއް ނަގާތީވެ އޭެގ އިންޓްރަސްޓް މިއަށް އެިކއުމިލޭޓްވެގެން އަންނަނީ

 ވިހި  ،ން ރުފިޔާެގ ޑެޓެއް އެބައިނދޭގޮތަކީ ވިހި މިލިއަގޮސް ބަލަިއލާއިރުަގއި ޖަނަވަރީަގއި މިވާ  ހުރިހާ އެއްޗަކުން

ނުން މިލިއަ 41ުނން ދެން އަމިލި  47ނުން މިލިއަ 41ލޭޓެްޑެވގެން ން. ދެން ގޮސް ފެބްރުއަރީަގއި ެއކިއުމިމިލިއަ

ވެސް އެބައިނދޭ.  ން ރުފިޔާ ައނެއްކާމިލިއަ 45ލޭޓެޑް ޑެޓް ސްޓެލްޯކގެ ގޮސް މިއަހަރު ނިމޭއިރުަގއި އެިކއުމި

އެހެންވެއްިޖއްޔާ ައޅުަގނޑުެމން މިއަދު މީތި އާކޮށްދިނީމާ މިއަންނަ އަހަރު ވެސް އެބައޮތް. އެހެންވީަމ، 

ވާހަކަދައްކަން މި ގެރެންޓީ ނަގަިއގެން އޯަވރޑްރާފްްޓ  ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖްމަންޓާ އަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ކަންނޭނގެ

ރަސްޓް ދައްަކއިގެން ތިބުމަކުން އަދި ޙައްލެއް ނުވޭ. މުޅި ކޭޝްފްލޯއަށް ބަލައިލާއިުރގައި އެންސްާޕެގ އިންޓް

ލާރިއަށްވުރެ އިތުރަށް ލިބޭ އެްއޗެއް އަދި ތަނަކުން އަިދ ނެތަސް މުޅި ކޭޝްފްލޯ ލިބެން އޮތް ޕްރޮޖެކްޝަނަށް 

އެބަޖެހޭ ކޮސްޓް ކަޓިންގތަެކއް ސްޓެލްކޯގެ ފަރާތުން ހަދަން. ދައްކާއިަރކުެއއް މިއެއް ދެކޮޅުެޖހޭ ތަނެއް ނޫން. މީގައި 

ނޑަށް ހީަވނީ ސްޓެލްކޯގެ ބޭފުޅުންނަށް މީތި އާކޮށްދިނެއް ކަމަކު ސްޓެލްކޯގެ ބޭފުޅުން އެބަޖެހޭ  އެހެންވީމަ، އަުޅގަ

ގއާއި ިމ ކަންނޭނގެ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ކިަޔއިދޭން ތިމަންނާމެންގެ ހުރި ޕްލޭންތަކަކީ މީގެ ކޮސްޓް ކަޓިން 

ސްޓެލްކޯައކީ ދެކޮޅުޖެހިގެން ހިނގާ ތަނެއްގެ ގޮުތގައި ހެދުމަށް ނޫނިއްޔާމުން ކީއްވެެގންތޯ މި އިދާރީ ޚަރަދާއި 

ވެްސ  ކުރާ ފިަޔވަޅުތަަކކީ ކޮބައިތޯ. ހަމަގައިމުރޭގައި އެބޭފުޅުން ގަސްތުކަމާއި ދޭތެންއެްއޗެހި މިހާ ބޮޑީ. މިކަ

ނުޑ މިލިއަ 2ޑަށް ވަރަށް ކޮންސަރން މި އަޅުަގނ ން ރުފިޔާެގ އިދާރީ ޚަރަދެއް ސްޓެްލކޯެގ އޮތީމަ. ދެން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ މިހާރު އަދި ރާއްޖެތެރޭގެ އެހެން ރަށްރަށްތައް  ސްޓެލްކޯއޭ އެކަނި ބެލުމުގެ، ދެން އަޅުގަ

ން. އެހެންވީމަ، ކުރީަގއި ވެސް ކަމެއް ނޫ ބެހޭ އިން ހިންގާ ތަން. ސްޓެލްކޯއަކާވެސް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ތެރެ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިފައި މިއޮންނަނީ އެއީ ސްޓެްލކޯއަށް އެހާ ބޮޑު ގެއްލުެމއް ވަނީ އެހެން ކުދިކުިދ 

ރޭޓިންގ ލްޯކއަށް މި ހުންނަނީ ޕްރޮފިޓް ޖެނެއިންޖީނުގެތަާކއި ެއއްޗެހިތައް ސްޓެލްކޯ ބޮލުގައި އަޅަންޖެހޭތީއޭ. ސްޓެ

 ސްޓެްލކޯގެ ދަުށގަިއ މި ހުންނަނީ. ާވއިރުަގއި ދެން ފިއުލް ސަބްިސޑީއަށް ބަާލއިރުަގއި ފިއުލް ވަރަށް ބޮޑެތި ތަންތަން 

ގޮތެްއގައި ކަރަންްޓ  އިން ވެސް ހަމަ ެއއިރެްއގައި އެއިންނަ ސަރ ޗާޖް އެމީހުން އިތުރުކުރޭ. ކަރަންޓު ބިުލގެ ޢާއްމު

ފިއުލް ސަރ ޗާޖް. މިއީ ޙަޤީޤަތް. އެހެންވީމަ، އަކީ މިއަދު  20ރުފިޔާ އަރައިިފއްޔާމުން އޭގެ % 1000ބިލަށް 

ސްޓެލްކޯައކީ ތެޔޮ ނަގާ ތަނެއް ނޫން. ތެލަށް އެއަންނަ އަެގއްގެ ބަދަލު އެމީހުން އެޕްލައިކުރަންޖެހޭނެ. އެއީީކ 

ވެްސ  ޙަޤީޤަތް. އެހެންވީމަ، ދެކޮޅުުނޖެހޭ ތަނެއްގެ ގޮުތގައި މިއަދު ހިންގަންޖެހޭނެ އެއްވެސް ގޮތެްއ ނޯންނާނެ. އަބަދު



  

އެ ެލވީ ދީފައި މި  .އޭތި އެޕްަލއިކުެރވޭ ގޮތަށް ސްޓެލްކޯއަށް އެ މިނިވަްނަކމެއް އެަބއޮތް މިހާރު ދީފައި 

ފާސްކުރެވިފައި އެއޮތީ. އެއީ ޮކންމެހެން ފާސްކުރަން ވެސް އިތުރަށް ޖެހޭ އެއްޗެއް ނޫން. ހަމަ ތެލުގެ އަގަށް އަންަނ 

ން އޮތް ކަމެްއގައި މިހާ ބޮޑު ގެއްލުމެްއަގިއ ސްޓެލްކޯ މި ހިންގަނީ ގޮތަށް. މިހެ ވެސް ގެެނވޭނެ  ބަދަލު އަބަދު

ށް ނިމިގެން އަންނައިރުަގއި މިއަންނަ މިލިއަން ރުފިޔާގެ ގެއްލުމަާކއި ހަމައަ 45ތޯ. އަހަރު ނިމޭއިުރގައި ކީްއވެގެން

ރޑްރާފްޓް އާކުރަން އަހަރު އަެނއްކާ ރޑްރާފްޓް ާއކުރަން. އަެނއްާކެވސް ޯއވަ . މިއީ މިކަން ވާންޖެހޭނެ ވެްސ ޯއވަ

ނޑުެގ މިދިަޔ ކުރު ަވގުތުޮކޅު ތެރޭަގއި  ސަބަބެއް ކަމަކަެށއް ައޅުަގނަޑކަށް ނުފެނޭ. ދެން މިއީ އަުޅަގނޑު ހަމަ އަުޅގަ

ނޑަށް އިނގޭ އޯަވރޑްރާފްްޓ އަޅުަގނޑުމެން ނުކޮށްީދ  ނޑަށް ދަންނަވަން އޮތް އެްއޗަކީ. އަުޅގަ މި ބަލައިލާފައި އަުޅގަ

 ބަރުން ވެސް މިކަމާ އެހެން މެން ދެން ކުރާނެ ކަމެއް ނެތްކަން. އެކަމަކު، ެއެއއް ނޫން ކަންނޭނގެ. ހަމަ

 ވިސްނަވާނެ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 މަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުްނ:އޭދަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙް

ނޑު ވެސް ހަމަ އުސޫލެްއގެ ގޮތުން ޝަރީފްގެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން. ދެން  ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިުރ. އަުޅގަ

ކަމަށް އަުޅަގނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރަން.  ތަކަކީ ވެސް ހަމަ ރަނގަޅު ވާަހކަތަކެއްއަނެއްކާ ނާޝިދު އެ ެދއްެކިވ ވާހަކަ

ދަނީކީއެްއ ހަމަ ފެށުނީއްސުރެން ވެސް ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅަކަށް  އެއީ ޙަޤީޤަތުަގއި މި ކުންފުނިތައް މި ހިނގަމުން 

ނޑުމެން އެ ޤީޤަތުގައި މާލިއްޔަތު ބަޖެހޭ، ޙަނޫން. ސްޓެލްކޯއެއް ނޫން އަދި އެހެން ކުންފުނިތައް ވެސް ހަމަ އަޅުގަ

ޙަވާުލކޮށްފައި އޮންަނ އެންމެ ބޮޑު އެއް މަްސއޫިލއްޔަތުތަުކގެ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ ކަމެއް މި ކުންފުނިތަކުެގ  ކޮމިޓީއާ

ކަންތައްތައް ބެލުން ިމއީ. އެކަމަުކ، މިހާތަނަށް އަުޅަގނޑުމެންނަކަށް އެންމެ ރަނގަޅަކަށް މި ކުންފުނިތަކުގެ 

ނޑުމެން ބަލަންޖެހޭ ކަމެއް ދެންމެ އެ ކަންތައްތަ ެކއް ޙަޤީޤަތުަގއި ެބލިފައެއް ނެތް. އެހެްނވީމަ، ަވރަށް ބޮޑަށް އަުޅގަ

ވިދާޅުވިހެން ހިންގުުމގެ ޚަރަދަށް ހަމަ އެ މުސާރައަށް ދާވަރުގެ އަދަދެއް ގޮސްގެން ނުވާނެ. މީގެ ހަމަ ކޮންމެ 

ަތއް އެބަހުރި އިނގޭތޯ. އެހެންވީމަ، މި މައްސަލަަތްއ ތަނެއްަގއި ެވސް ހަމަ ބޮޑެތި ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަ

އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ އެބަޖެހޭ ވަރަށް ބޮޑަށް މި ކުންފުނިތަކުގެ މީހުން ގެނެްސގެން މި ބަލައި ދިރާސާކޮށް ިމ 

ނޑުމެންނަށް ހަމަ އަބަދު ވެސް ޖެހޭނީ މި  ކިހިނެއްތޯ ވަނީ ބަލަން އިނގޭތޯ. ދެން އެހެންނޫނިއްޔާ އަޅުގަ

ނިތަކުން ހަމަ ލިބޭ އެއްޗަކަްށވުރެ ބޮޑަށް ޚަރަދުވޭ. ެއކަމަކު، ސްޓެލްޯކގައި މި ވެެގން ޙަޤީޤަތުގައި އުޅޭ ގޮތަީކ ކުންފު

ސްޓެލްކޯަގއި އަިދވެސް މާލެއަށް ބޭނުންވާ ކަރަންޓުގެ ިމންވަރު އަދިވެސް އެމީހުންނަކަށް އެހިސާބަކަށް ނުދެވޭ. 

 އަދިވެްސ މިއޮންނަނީ ެއމީހުންނަށް އަތުނުވެފައި  5/1ންުޓގެ އަދިވެްސ މިއޮންނަނީ މާލެައށް ބޭނުންވާ ކަރަ

ރޭޓަރެއް ބަހައްޓަންޖެހޭ. އެހެންވީމަ، އަދި މިއިން ދުވަހަކު ހިއެއްުނވޭ މި މިއޮންނަނީ. އަދިވެސް އެތަްއ ޖެނެ

ސަރ ޗާޖަްށ  އޯަވރޑްރާފްޓުން ސަލާމަްތވާނެހެންނެއް. ދެން މީގަިއ އަެނއްާކ ނާޝިދު ވިދާުޅވިހެން ައޅުަގނޑުމެން މި



  

ހާސް މިމީހުން އެބަ ނަގާ އިނގޭޯތ. ވަރަށް ބޮޑު އަދަދެއް. މިއީ އެންެމ  ހާސް ވެްއޖިއްޔާ ފަނަރަ އެބަ ނަގާ ތިރީސް

ވެސް ިމގޮތަކަށް މި އެއްޗެހިތަެކއް ނުނަާގ  ގެ ކުީރގައި ަގއިމ5001ުްސ ނަގާ ޮގތެއް ނޫން. މީގެ ވެ ކުރީަގއި ަގއިމު

ޔުނިޓުގެ އިތުރަށް ނަާގ އެއްެޗއް މިއީ. އަނެްއކާ މިވާގޮތަކީ ާޚއްޞަކޮށް ިމ އިނގޭތޯ. އެހެންނަމަވެްސ، އެ 

ވިޔަފާިރވެރިންގެ އަތުން އެ އަދަދު އެބަ ބޮުޑވެގެންދޭ. ޮގސްފައި އަނެްއކާ ަވިކވަރަކަްށވުރެ މަތިވީމާ އިންތިހާއަށް 

ނޑަށް ހީވަީނ ކުަޑ އަނެއްާކ އެަބ ބޮުޑވެގެންދޭ. މީގައި އުސޫެލއްެގ ގޮތުްނ ިގނައިން ކަރަންޓް ބޭނު ންކުރީަމ އަުޅގަ

ތަންކޮޅެއް މަދުހެން ވާންޖެހޭނީ. ޭއގެ ބަދަލުަގއި ގިަނއިން ބޭނުންކުރި ވަރަކަށް މިޖެހެނީ އިތުރުވާން. ޔުނިޓުތަުކެގ 

، އަގަްށ މިއަންނަނީ ބަދަލު އިުތރުވާގޮތަށް. މިހާރު ެއއްެޗއް ޯހލްސޭލްކޮށް ނަަގއިފިްއޔާ މިައންނަނީ ކުޑަކޮށް. އެކަަމކު

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ސްޓެލްކޯަގއި މިވާ ގޮތަކީ ބޭނުންކުިރ އަދަދު ގިނަވި ވަރަކަށް ަދއްަކންޖެހޭ އަދަދު އިންތިހާއަށް 

ދެގުނަ، ތިްނގުނަ، ހަތަުރގުނަ ވެްސ ެވގެންދަނީ. އެހެންީވމަ، ސްޓެލްޯކގަިއ އެަބއުޅޭ ަމއްސަލަތަެކއް. އެހެންވީމަ، 

ނޑަ ށް ީހވަނީ ދެން ކުރިައށް އޮތް ތަނުގައި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ހަމަ ރަނގަޅަށް ސްޓެލްކޯގެ މަްއސަލަތައް ައުޅގަ

ނޑު ވެސް ަޤބޫލުކުރަން. ޝުކުރިްއޔާ. މި ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭަގއި ހަމައަ ބަލަމުން ގެންދިޔައިމަ  ށް ެއޅޭނެކަމަށް އަުޅގަ

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު ެވސް ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މި ސްޓެލްކޯއިން އެދިފައި ޝުކުރިއްޔާ ޢި ްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަުޅގަ

މިއޮތް އޯޑީ ގެރެންޓީ އިތުުރކޮށްދިނުން މިއީ އަޅުަގނުޑ ވެސް ހަމަ މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ނ ޑު ވެސް ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް ތާއީދުުކރަން. ދެން އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ނާޝިދު ވެްސ ދެންމެ ވިދާޅުިވގޮތަށް ސްޓެްލކޯ ައޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ 

އަޅުަގނޑު ވެްސ  ބައެއް ކަހަލަ ކަންަތއްތަުކގައި ޒިންމާދާރުކުރަން މަސައްކަތްުކރަން. އެހެން އަޅުަގނޑު ދަްނނަވާއިރު

ން ބިލާއި، މި ހުށަހެޅުން މިހާރު މިއަށް އަޅުަގނޑުމެްނ މި އޯޑީ އިތުރުކުރަން މިތަނަށް ހުށަހެޅުމާއި ގުިޅގެ ހަމަ މި

ނޑު ސްޓެލްކޯެގ ބަެއއް ވެރިންނާ ނޑު ވެސް ވަރަށް  މަްޝވަރާކޮށްަފއި ވަނީ މިކަމާ އަުޅގަ ގުޭޅގޮތުން. އަުޅގަ

 ފައި އޮންނާތީވެ މި މައްސަލައާ އެބޭފުޅުން އަބަދު ދަރަނިވެރިވެކަންބޮޑުވޭ އަބަދު މިގޮތަށް ޯއޑީ އިތުރުކުރަން މިހެން 

ނޑުެމން ވެސް ޤަބޫލުކުރާ. މުިޅ  ގުޭޅގޮތުން. ދެން އެބޭފުޅުންެގ ވެސް އެބަހުރި ބައެްއ ކަހަަލ ހަމަ ވާހަކަތައް އަުޅގަ

ދެމުންދިޔައިރު ތާނގައި ސްޓެލްޯކގެ ފަރާތުން ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް މި ވޭތުވެިދޔަ

ތިމަންނާމެންނަކަށް ރާއްޖޭގެ ގިނަ ސަރަޙައްދުތަަކކުްނ އެކަމަށް ެއކަށީގެްނވާ ޮގތަކަށް އާމްދަނީއެއް ނުލިިބ 

ކަމަށް. އޭެގ ސަބަބުން  ތިމަންނާމެން ހަމަ ދަރަނިވެރިކޮށް ގިަނ ތަންތަނަށް ަކރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ދެވިަފއިވާ 

މެން މާލެ ދުވަހުން ދުވަހަށް ކަރަންޓުގެ ިޚދުމަތްތައް އިތުރުވަމުންދާ ންނަމެންގެ އޯޑީތައް ޮބުޑވެ ތިމަތިމަންނާ

ޖަނަރޭޓަރުަތއް  އިތުުރކުަރންޖެހޭ ވާހަކަާއއި، ޖެނެރޭަޓރުތައް ައއު ވާހަކަާއއި އެއަްށ ބޭނުންާވ ފެސިލިޓީޒްތައް 



  

އެބަ ދައްކަާވ. ދެން އޭަގއި ދެްނ  އާއި މިކަހަލަ ވާހަކަތަެކއް އެބޭފުޅުން ެވސް ހުށަހަޅާ ވާހަކަފުޅު ހޯދަންޖެހޭ ވާހަކަ

ޙަޤީޤަތް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވެސް ޤަބޫލުކުެރވޭ ބަެއއް ަކހަލަ ޙަޤީޤަތްތައް. ރާއްޖެތެރޭގެ ބަެއއް ރަށްރަށުން ހަމަ 

ަގޑިއިރު ޚިދުަމތްދެއްވާ ރަށްރަުށގައި އެ ބޭނުންވާ ފެސިލިޓީޒްތައް  54ކުދިކުދި ރަށްރަށުން އެބޭުފޅުން 

އަތޮުޅަގއި  އަތޮޅުން އަޅުަގނޑުމެން ނިސްބަތްވާ ައއްޑު . ހަމަޔަޤީނުން ވެސް އައްޑު ދެކޮޅެއް ނުެޖހޭ އްަވއިގެންެނއްދެ

ނޑު ސްޓެލްޯކގެ ވެރިންނާ  ކަރަންޓުގެ މަްއސަލަިއގައި ދެފަހަރެއްގެ މަތިން ބައްދަުލކޮށްފައިވަނީ ދޭތެެރއަކުން  ައޅުގަ

ނޑޭ މައްސަަލއިަގއި ވެސް. ދެން އެބޭފުޅުން އަޮތޅާއި، ފުަވއްމުލަކަށް މިހާރު  މި ވިދާޅުވާ ގޮުތގައި އަްއޑު ކަރަންޓް ކެ

. ދެން ފުވައްމުލަުކގެ ކަރަންޓުން ފުންޏެްއގެ ދަށުން އެއްކޮށްލާފަވަނީ އެްއކަލަ ފެނަކައިގެ ދަުށން އުފައްދާފައިވާ ކުން

ވަްއމުލަކާ ލީމަ އެބޭފުޅުންނަށް އަތޮޅުންނާިއ، ފު ފައިދާއެއް ނުލިބޭ ވާހަކަ ފެަނކައިން މި ބުނަމުންދަނީ. ދެން އައްޑު

އަތޮޅުަގއި މި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތުގެ އަުގ ދަށްކޮށްފިއްޔާ ވާގޮަތކީ  ވެސް ދެކޮޅުޖެހެނީ. ެއހެންވީމަ، އައްޑު ކިރިޔާ

ނޑުމެންނަށް ފައިދާ ފުވައްމުލަުކގަިއ މި ޚަރަދު ައނެއްކާ ިވޔަސް ައޅުަގނޑުމެންނަކަްށ  ވެސް ކަވަރުުނކުރެވޭީތެވ އަުޅގަ

އަތޮޅުން އެ ނަގާ ކަރަންޓުެގ ޚިދުމަތުގެ އަގު ދަށްކުރެވޭކަްށ. މިކަހަލަ މައްސަލަތަކެއް  ތް ފެނަކަޔަކަށް ނެތޭ އައްޑު ނެ

މި ހުންނަނީ މި ސްޓެލްކޯގެ ތެރޭގައި ވެސް. އެހެްނވީމަ، އަޅުަގނޑުމެން މައްސަލަަތްއ ޙައްލުކުރަން މާލިއްޔަތު 

ބައްދަލުވުމެއް ބާްއަވއިގެްނ  ސް ެވރިންނާއި އަޅުަގނޑުމެންނާކޯގެ އިކޮމިޓީއަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނަވންޏާ ސްޓެލް

ނޑު އެދެން މި އޯޑީ ދިވެހި  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހެޅިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދުން މިއަދަށް އަޅުގަ

ކަމަށް މި ކޮމިޓީން ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަަތށް ޓަކައި އިތުރުކޮށްދިނުމަްށ. މި ގެރެންޓީ ދޭން ެފންނަ

 ފާސްކޮށްދިނުން. 

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާޑަހުވަކު

މިއަދު މި ހުށަހެޅިފައި އޮތް މައްސަަލއަކީ ިމ މަޖިލީހުން ދެވަނަފަހަރަށް  ިޢއްޒަތްތެރި މުަޤއްރިރު. އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ

ނޑުގެ ވެްސ ހަމަ އަމިއްލަ ވިސްނުން  މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ޓަކަިއ ހުށަހެޅިފައި އޮތް މައްސަލަައކަށްވާީތވެ އަުޅގަ

ހުރީ މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު އެ ހުށަހެޅުްއިވ ހުށަހެޅުއްވުމަށް ާތއީދުކޮށް ިމއަދުން މިއަދަށް މިކަމުަގއި 

ނޑު ވެސް ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭ ނޑު ގޮތެްއަގއި މި ހަމަ ގޮތެއް ނިންމުން. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ ނުންވޭ މައިގަ

މައްސަލަ ކުރިމަތިާވކަމަށް ްސޓެލްކޯއިން ވެސް މި ބުނެފަިއ މިއޮންނަނީ މި ސަރުކާުރގެ ފަރާތްތަކުން ދައްކަންޖެހޭ 

ކަރަންޓު ބިލުގެ ފައިސާ ނުދެއްކުމާއި އަދި އެންސްޕާއިން ސަބްސިޑީްޒގެ ގޮުތގައި ދޫކޮްށފައިވާ ފައިސާ ނުދެްއކުމުެގ 

ނޑުމެންނަށް ެއބަ ސުވާލުކުރަންޖެހެނީކީ  ސަބަބުން ނޑު ހިތަށްއަރަނީ މި މާލިްއޔަތު އަުޅގަ ކަމަށް. އަުޅގަ

ސްޓެލްކޯައކާއި އެކަންެޏްއ ނޫނޭ. ކޮބައިޯތއޭ ދަުއލަތުގެ ބަޖެޓުަގއި ހަމަ ބޮޑު އަދަދެްއ ހިމެނިގެން 

ނޑުމެން ސަބްސިޑަިއޒްކުރުމަށް ޓަަކިއ ފައިސާ ހިމެނިއިރުގައި މި ދައްކަން ދަތި ސަބަބަ ކީ. އެކަން އަުޅގަ



  

ވަނަ ާމއްދާަގއި ބުނާޮގތުން މިއީ ރައްޔިތުންަންށ  53ިވޔަސް ޤާނޫނުައސާސީެގ  ޮގތެއް އޮޅުންފިލުވަންޖެހޭ. ކޮންމެ

ނޑުމެންނަށް މި ސަބްސިޑަިއޒްކޮްށގެން ނޫން ގޮތަކަށް ހަމަގައިމު ވެސް  ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އަސާސީ ޚިދުމަތެއް. އަުޅގަ

ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ރަށްރަށުަގިއ  ދެވޭނެ. ދެންމެއަކު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެއްކެވި ފަަދއިންމި ޚިދުމަތެއް ނު

ދަނީ ައށް އެ ލިބޭ ކަރަންޓުގެ ީފއަްށ ލިބޭ އެްއޗަކާއި އެތަުނގެ ލިބޭ އާމް ދޭއިރުގައި އެ ަރށްރަށުން އެ މި ޚިދުމަތް

ތުން ފޯރުކޮށްދޭ ސަބްސިޑީސް ފޯރުކޮށްދެއްވިފައި ެއ ޚަރަދާއި މި އޮންނަނީ ދިމާނުވެފަ. އެހެންވީމަ، ަދއުލަ

މުއައްސަސާަތކަށް އޭތި ނުެދއްކުމުެގ ސަބަބުން ެއކަން ނުވަނީކަމަށްވާނަމަ ައޅުަގނުޑމެން ސުވާލުކުރަންީވ ެއ 

ްއސަސާތަކުން ކަރަންޓު ފީ ދެއްކުމުަގއި ހުރި ދަތިތަކަކީ ސްޕާ އާިއ ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ މުއައެން .ފަރާތްތަކަށް

 ނޫނިއްަޔކާ ައޅުަގނުޑމެންނަކަށް މީގައި ުދވަހަކު  ބައިތޯ. ބަލާފަިއ މި މާލިއްަޔތު ކޮމިޓީން އެކަްނ ހައްލުކޮްށދީގެންކޮ

ނޑުމެން ނުކޮށްދިނުމަށްވުރެ ބޮޑަށް މިދެންނެވި  ވެސް ހައްލެއް ނާންނާނެ. އެހެންވީމަ، ސްޓެލްކޯއިން މިަކން އަޅުގަ

ޅުަގނޑުމެންނަްށ ދާއިމީ ހައްެލއް މިކަމުަގިއ ލިބިގެންދާނީ. ދެން ހަމަ އުސޫލުން މިކަން ކޮށްގެން ކަންނޭނގޭ އަ

ގެ ެވްސ އެ ވިދާުޅވި ފަދައިން ީމަގއި ޚަރަދުުކޑަކުެރވެން ހުރި ކަންތައްތަެކއް، އެމީހުންިއ ނާޝިދުގެ ވާހަކަިއގަ

 ަމށް އެ ފަހާގަކުރީ. ދެން މި ްއޒިފުންގެ ޚަރަދު ބޮޑުކަތެރޭަގއި މުވަ . އެ ކަންބޮޑުވުުމގެކޭޝްފްލޯރ މިއޮތީ ހުށަހަޅާފަ

ނޑުމެންނަްށ ސްޓެލްކޯއާ ވެސް ހަމަ އިތުރަށް މި ކޮމިޓީން ހަމަ ސުވާލުކުރެވިދާނެ ަކމެއް ކޮބައިޯތއޭ އެ ދިމާާވ  އަުޅގަ

ނޑަށް ހަމަ މި  ގޮތަކީ. އެހެންވީަމ، އެއީ ފަހުގެ ކަމަކަށް ހަދާފައި މިއަދުން މިއަދަށް މި މައްސަލަ އަވަހަށް އަޅުގަ

ނިންމުން އެއީ  މާރޗަށް އިތުުރކުރުމަށް މި ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމަށް މިއަދުން މިއަދަށް ހަމަ ގޮތެއް 31ގެ 5012

ނޑު  ނޑު ދަންނަވާ ވާތީސް ހަމަ ޭބނުންވާ ގޮތް ކަމަކަށް ވެހަމަ އަޅުގަ  ލީ. އެ ާވހަކަ އަުޅގަ

 

  ލް ނަސީމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަިއޞަ ކާށިދޫ

ނޑު ޝުކުރިއްޔާ  ެއއީ މިހާރުން  ތާއީދުކުރަން މި ޯއަވރޑްރާފްޓް ވެސް ަމއިަގނޑު ގޮަތކަށް މި މުޤައްރިރު. ައުޅގަ

މިހާރަށް ނިންމަންޖެހޭ ކަމެއްަކމަށް. ދެން އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނަޑކަށް ޤަބޫލެއްުނކުރެޭވ ެއއްވެްސ ޙާލެްއގަިއ މި 

ބަުދ ގެއްލުެމއްގެ ތެޭރަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ކަންތައްަތްއ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނާޝިދު އެ ވިދާޅުިވ ގޮތަްށ، އަ

ނޑަށް  އިބޮޑުކޮށްފަ  ޫނން. ދެން ހަމަ އެއާއެކު، ަވިކ ބައެއްގެ ައގު ވެސް ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަމެއް ކުރެވޭނެ. ެއއީ އަުޅގަ

ތީއޭ. އްމުލަކަށް ފައިުނވާބޮޑުކޮށް ދައްކަން މި ޖެހެނީ ފުވަ އިއަތޮުޅގަ އަނެއް ބަަޔކު އެ ގެއްލުން، ިމސާލަކަށް، ައއްޑު

ެއްއހެން އަޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ. ޭއގެ ސަބަބުން މިހާރު ުފވައްމުަލކު ބަދުނާމުވާ ގޮތް ވެސް އެީއ ވަރަށް ޮބޑު ަމއްސަލަ

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭހެން ސްޓެލްކޯ ބޭފުޅުން ނޑަށް ީހވަނީ މީތި އަުޅގަ ވެްސ  އެބަ ވޭ. އެހެންވީމަ، އަުޅގަ

ނޑަްށ  ވާަހކަދައްކަން. މިއީ ވަރަށް ބޮަޑށް ސާފުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ޒިރުކޮށްގެން މިކަންތަކާހާ ކަމަށް އަުޅގަ



  

ނޑުމެންގެ ތެޭރގަިއ އެ ހަމަނުޖެހުންތަކެއް ފެންނަނީ. އެހެންނޫން ވެސް އުފެދުމަކީ ހަމަ އެ ވެދާނެ  ކަމަށްވަންޏާ އަޅުގަ

 ކަމެއް. އެހެްނވީމަ، ޝުކުިރްއޔާ. 

 

 ގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާ 

ނޑު އިމި ލޯނުގަ މަ ވަރަްށ ބޮޑަށް ފާހަގަކޮށްލަންއަޅުަގނުޑވެސް ހަ މެން މި ދޭންޖެހޭ ގެރެންޓީ އެއް އަުޅގަ

 އެތައް ަބއިަވރު  އިއެބަ ޖެހޭ ވިސްނާލަން ސަުރކާރު ކުންފުނިތައް ހިނގަމުންދާއިރުގަ  ދޭންޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެސް

ކުންފުންޏަކީ ވެސް ަދއުަލތަށް ފައިދާވާ ތަންތަނެއް ޫނން. މިއަދު ސްޓެލްޯކގެ  2ކުންފުނިތަކެއް ހުރިއިރު %

ިއޒުކޮްށގެން ހިންގާ ތަނެއް ވާހަކަދަްއކާއިރު ސްޓެލްޯކގެ އަދި މިއެއްނޫން. ސަރުކާރުްނ ވަރަށް ބޮޑުކޮށް ސަބްސިޑަ 

ނޑުމެން  ން ޑޮަލރެއްގެ ލޯނުން ނަގާަފއި އޮތް އެތައް މިލިއަސްޓެލްކޯ ައކީ. ބޭރު ވެސް އެބަ އޮތް ސްޓެލްކޯގަ. އަުޅގަ

ނިކުމެ މިކަންކަން ކުރިޔަ ނުދިނީ.  އިޤައުމަށް ޓަކައޭ ކިޔާފަ އިމިތަންތަން ޕްރައިވެޓައިޒުކުރާ ވާހަކަ ދެއްކީމަ ދީނާ

ގޮތެއް މިައކުނެއް  ދެން ހަމަ ބަލި ދަރިޔަކަށް ލޭއަޅާހެން މިކަން ކޮށްލަ ކޮށްލާ ތިބެންޖެހޭނީ. މިނޫން އެހެން

ނުފެންނާނެ. އެހެންވީމަ، ހަމަ މި ހުއްދަ ވެސް ދޭންީވ. އެކަމަުކ، އެބަ ޖެހޭ ިވސްނަން، މި ދައުލަތުގެ ޮބޑެތި 

ހަމަ ރަނގަޅަށް ހިންގޭ ފައިދާ ނެޭގ ކަންތައްތައް މިއީ. މި  އި ވެސްއިންވެސްޓުމަންޓުަތއް އެހެން ޤައުމުތަކުގަ 

ނޑުމެން މިހެން ބަލަން  އިގޮއްސަ މިއަދު އަތްނުފޯރާ ހިސާބަށް ދާއިރުގަކަންތައްތައް މިސް މެނޭޖުެވެގން ވެސް ައޅުގަ

ނުޑމެންނަށް އޮތް ސުވާލަކީ. އެހެންވީމަ، މި ސް ޓެލްކޯ ވެސް އެބަ ޖެހޭ އަލުން ތިބެންވީތޯ. މިއީ އަުޅގަ

ހަަމ  . އެހެންނޫނިއްޔާމިއީ ފައިދާާވ ތަނަކަށް ހަަދން އިިމތަން ޕްރައިވެަޓއިުޒކޮށްފަ އިސްޓްރަކްޗަރ ކޮށްފަރީ

ވެސް ނަަގއިދޭންޖެހޭނީ. ކަރަންޓު ބޮކި ނިވާލަފަާކ  ދަްއކާ ތިބެންޖެހޭނީ. ބޭންކުން ލޯނުއަބަދުވެސް ދަރަނި ދަްއކަ

އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނުބެހެްއޓޭނެ. އެހެންވީމަ، އަޅުަގނޑުމެން ވާހަކަދައްާކއިރަށް ެއ އިދިކޮޅަށް ޖަހައިގެން  

ެވސް މިއަދު ލޯނު ނަގަންވީމަ ހަމަ އަވަހަށް މިކަން ކުރަންވީ. އަވަހަށް ހިންަގވާ ކުރަމާ.  އްކާވާހަކެްއކި މީހުން އަނެ

ނުޑމެން އަޅުަގނޑު ވެސް. ވަރަށް ބޮޑަށް  ވެސް ހަމަ ތިކަމަށް ތާއީދުކުރާނަން. ހަމަ މިތިބީ ތިކަން ކޮށްދޭން އަޅުގަ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:ދު ރަޝީދު މަާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްގައްދޫ ދާއި

ވެސް ފުރުޞަަތކަށް އެުދނީ ހަމަ އެހެން ބޭފުޅުންނެކޭ ވެސް ެއްއގޮތަކަށް މީަގއި  ޝުކުރިއްޔާ މުަޤއްރިރު. އަުޅަގނޑު

ހަމަ ބައެއް ކޮންސަރންތައް ހުރީމަ އެކަން ފާހަގަކޮށްލަންެވގެން. )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ޙަޤީޤަތަކީ، ރަނގަޅު. އެހެްނ 

ނޑުެމން ދަމަހައްޓަންޖެހޭ ކުންފުންޏެއް. ެއއީ ކަރަންާޓ ނުާލ ކުންފުނިތަ ކާ ޚިލާފަށް މި ސްޓެލްކޯ ައކީ އަުޅގަ

މިތަން ހިންގަންޖެހޭނީ.  އިއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނޫޅެވޭ. އެކަމަުކ، ޙަޤީޤަތަކީ ކިހާ ދުވަހެއް ވަންދެންތޯ މި ދަރަނީގަ



  

ނޑުމެން މި ދަރަނީގައި ހިންގަންޖެހޭނީ.  ވާހަކަ ައކީ މިފަދަ ކުންފުންޏެއް، މިފަދަ ކުންފުންޏެއް ކިހާ ދުވަހަކުތޯ އަުޅގަ

 މި އަބަދު ދާއިމީ ގޮތަކަްށ މިހެން އޯަވރޑްރާފްްޓ ނަަގއި މި ދަރަނީގެ ހިންގާ ގޮތަކަްށ ހިންގުން ެއއީީކ މާ ބުއްިދވެރި 

ނޑުމެން  ކަމެއް ނޑުމެންނަށް އެބަ ޖެހޭ އަޅުގަ ނޑަށް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، މިވަގުތަށް އަުޅގަ ަފހިކޮށްދޭން. އަޅުގަ

ހީވަނީ އަޅުަގނޑުމެން މިތާ ތިބެ ގިނަ ވާހަކަދެއްކުުމގެ ަބދަލުގައި މިކަމުގެ ޒިންމާދާރު މި ކުންފުނީގެ ވެރިންނާ 

ވާހަކަދަްއކަިއގެން އެބަ ޖެހޭ ަކންނޭނގެ މީގައި ަހއްލެއް ހޯާދފައި މީގަިއ ކިހިނެއްތޯ އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެ ބޭފުޅުންެގ 

ނޑަށް ވެްސ ނޯޓިސްކުރެވުނު ަބއެއް ަކންތައްތައް އެބަ ހުރި މި  ޚަރަދުތައް ކުަޑކުރަނީ. ެއއީ ސަބަބަކީ އަުޅގަ

ބިލުތަކަށް  ބިލުތަކަށް، އެފޯޑުނުވާ މީހުންގެ ވެސް. ސަރުކާރުން ސަބްސިީޑސް އެބަ ދޭ އިމަޖިލީހަށް އައުމުގެ ކުރީގަ

ނޑަްށ ހީވަނީ. އެަކމަ ކު، ރާއްޭޖގައި ތިިބ އެްނމެ ބޮޑެތި ިވޔަފާރިވެރިން، ފައިސާ ދެްއކުމަށް ޓަަކއިހެން އަުޅގަ

ނުޑ މި ނަގަނީ. މިސާލަކަށް ބުާނކަމަށް ވަންޏާ ނަޝީދުމެން  މިސާލެއްގެ ގޮތުން، ނަޝީުދެގ ވާހަކަ އެއް ނޫން އަުޅގަ

ނޑަށް ފާހަގަކު ެރވިފަިއ ކަހަލަ ބޭބޭފުޅުންގެ ބިލަށް ސަބްސިޑީސް ދައްކާ ކަމަށް ވަްނޏާމު އެއީ މައްސަލަ އެއް. ައޅުގަ

އެބަ ހުރި މި ޤައުމުގެ ބައެއް ބޮޑެތި ވިޔަފާރިވެރިްނގެ ބިލަށް ސަބްސިޑީސް ދީފައި ހުރި ތަން. އެހެންވީމަ، އެއީ ެއްއ 

ނޑުމެން ސަބްސިޑީސް މި ދޭންޖެހޭ ސަބަބަކީ. އެ ދޭންޖެހެނީ ބައެއް ެއކަމަށް އެކަށީގެންުނާވ  ނޫން ކަންނޭނގޭ އަޅުގަ

ވެސް މި ދަރަނި  ނަށް. އެހެންވީމަ، އެކަހަލަ ތަންތަން މި ފޫބައްދައިގެންންމީސްމީހު އެވަުރގެ އާމްދަނީ އެއް ނުލިބޭ

ވެސް ިމއަށް  ކުޑަކުެރވޭނެ ގޮތަށް މަސަްއަކތް އެބަ ކުރަންޖެހޭ. އެހެންީވމަ، މިކަން ފާހަގަކޮށްލާަފއި އަޅުަގނޑުމެން

ރުމަށް ޓަކައި ސްޓެލްކޯގެ ވެރިންާނ ލާފައި މިކަން ޒިންމާދާރުކުގުނުކޮށް ހިނގާޭށ މިކަން ނިންމާވާހަކަ ދި

 ވާހަކަދަްއކަިއގެން މިއަށް އަލިަމގެއް ފެނޭތޯ. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ވަނަ ފުރުޞަތު ދެ އިރިޤް. އެއަށްފަހުގަމެންގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު ޠާޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ބެ އިނީ. ދެން އިނީ. އަދި ޙުސައިން

 

 

 ކަދެއްެކވުން:ވާހަމަދު ޠާރިޤް މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙް

ނޑު ވެސް ހަމަ މިހާރު ހުށަހަޅާފައި އޮތް ގޮތަްށ މިއަދުން މިއަދަށް މި  ޝުކުރިއްޔާ މުަޤއްރިރު. އާެދ! އަުޅގަ

ނޑު ނާޝިދު ދެއްކެވި ވާހަަކއަކަ  ެއއްްށ މުޅި އެްއކޮށް ެއގްރީމައްސަލަ ނިންމުމަށް ހަމަ ތާއީދުކުރަން. ދެން އަުޅގަ

އެއް ކޭޝް ފްލޯރ އޮތީ ހަމައެކަނި ޕްރޮޖެކްޓެޑް މި  އަުޅަގނޑުމެންނަށް ހުށަހަޅާފައި ފެންނަން ނޫން. އެއްބަސްނުެވވެނީ

ނޑުމެންނަކަށް ަޙޤީޤަތުގައި ސާެފއްނުކޮށްދެވޭ. އެ ކުންފުނީގަ  5014 ވަީނ  އިވަނަ އަހަރަށް. މިައކުން އަުޅގަ



  

ޓީ އަށް މައްސަަލތަކެއް ދިމާވަމުންދާކަމާިއ މުން ދަނީ އެ ކުންފުނީގެ ލިުކއިޑިފެންނަމީެގން ނޫންތޯ.  ގެއްލުންތޯ ުނވަތަ

ކީ ންޏައަކުން ސާފެްއނުކޮށްދޭ އެ ކުންފުއުޅެނީ. މި އެކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް ޓަކައި ފައިސާ ބޭނުންެވގެން މި

 ންޏަށް ޭއގެ ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓް އެ ކުންފު ކަމަކީ ފަހަރުގައި  . އަނެއްތޯެއއްގެއްލުން ުނވަތަ ފައިދާ

 ެވސް ހިނގައިދާނެ. ދެން އަުޅަގނޑަކަށް މިދިަޔ އަހަރު ުނވަތަ މީގެކުރީ އަހަރުތަުކގައި އެ  މާ ގެއްލުްނވަމުންބަލައިލީ

ނޑުމެން މި ލެވިފަެއއް ނެތް. ދެން އަނެއް ކަމަކީ އަޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓެއް ބަލައިފައިނޭންކުންފުނީގެ  ދައްކަނީ ޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އެބަ ސާފުކޮށް ޕަބްލިކް ޔޫޓިލީ ކުންފުންޏެއްެގ  ފައިދާތޯ ނުވަތަ ގެއްލުުމެގ ވާހަކަ ދައްާކއިރު އަުޅގަ

އޮިއްލ  ްއަގއިކަން. ޙަޤީޤަތުގައި ކުރޫޑްއެނގޭ ައޅުަގނޑުމެންގެ ޤަުއމަށް ތެޔޮ މި ލިބެނީ ވަރަށް ބޮޑު އަގެ

ނޑުމެންނަށް އިންޑިއާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ރިފައިންުކރެވިގެން އެ މެުދވެރިކޮށް ނަމަވެސް ގެނެޭވ  ައގުހެޔޮ ތެލެއް ައޅުގަ

ކަމަށްވާނަަމ އަޅުަގނޑުމެންގެ މި ޕަބްލިުކ ޔޫޓިލިޓީ ކުންފުނިތަކުގެ ޙަީޤޤީ ފައިދާ އެއް ނެރެިވގެން  ލަތެއް އަިއސްފިޙާ

ނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުަގިއ . އަުޅގަ ގޭނެ ގޮތްތަކެއް މެދުވެިރކުރެވޭނީނުވަތަ އެ ސަސްޓެއިްނކޮށް ހިން

ފުޅުދައްކާފައި ވަނީ ިމ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިންިޑާއގެ މިހާރުގެ ބޮޑު ވަޒީރާ ވެސް ވާހަކަ 

ލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެއ އިންިޑއާ މެދުވެރިކޮށް. އެހެންވީމަ، ަރއީސު މައްސަލަިއގައި މި ކުރޫޑް އޮއިލް ހޯދުމުގައި

ނޑުމެްނ ޤަބޫލުކުރަނީ މި އެ މަސައްކަތާ އަހަރު ތެރޭގައި ައގުހެޔޮ ތެެލއް ދިެވހިރާއްޖެއަށް ގެނެިވގެން ިމ  2ކު އަުޅގަ

ހެޔޮކޮށް ކަރަންޓު  ރައްޔިތުންނަށް މި ދިމާވެފައިވާ ކަރަންޓުގެ ައގުބޮުޑވުމުެގ މައްސަލަ އަށް ހައްލެއް ލިބި އަގު

ނޑުއިމުކުެރިވެގންދާނެ ކަމަށް. ދެން ދެވޭނެ ނިޒާމެއް ގާ ވެސް ހަމަ އިތުރު ގިނަ ވާހަކަތަކަށް ުނގޮސް މި  އަޅުގަ

 މައްސަލަ މިއަދުން މިއަދަށް ނިންމުމަށް ތާއީދުކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 އިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސަ

ނޑަށް ހީވަނީ ހުރިާހ ބޭފުޅުންގެއާދެ!  . އެހެންވީމަ، ުލ ެއއްގޮތްެހން މިކަމުގަޚިޔާ ޝުކުިރއްޔާ މުަޤއްރިރު. އަުޅގަ

ނޑަށް ފެންނަނީ. އެހެންވީމަ، ޕޮއިންޓު ފޯމެއް  ދެތިން ހުށަހެޅުމެއް އަޅުަގނޑު ބަލާނީ މީގެ އެންމެ ހުށަހެޅުމެއް އޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މިއަުދން މިއަދަށް މިކަން ނިންމަން ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބިފަހުށަހަޅާ އި ލަން. މިހާރު އަޅުގަ

ވެސް އެކަން ތާއީދުކުަރން. ދެން ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުންގެ ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިުރ  އެބަ އޮތް. އެހެންވީމަ، އަުޅަގނޑު

މިހާރު މި ސްޓެލްކޯގެ މި ހިންގުމުގެ ކަންކަން ބަލަން ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލުފާޅުކުރަްއަވއިފި. ހިންގުމުގެ ޚަރަދުތައް 

ޚަރަދުތައް ބޮުޑވަނީ ކިހިނެްއވެގެންތޯ؟ ެގއްލުމާއި ފައިާދގެ ކަންތައް އޮތީ ކިހިނެއްތޯ؟  މި ބޮޑުވަނީ ކިހިެނއްތޯ؟ އިދާރީ 

ނުޑމެންނަށް  ހުރިހާ މާލީ ހިސާބުތަކެއް މިައކު ނެތް. ޭކޝްފްލޯރ މިވަނީ. ދެން އޯީޑ މި ޠާރިޤު ވިދާޅުވިހެން އަުޅގަ

ންވީާމ، މިކަންތައްަތއް ބަލަން ހުރިހާ ބޭފުޅުން އަކީ ޭކޝްފްލޯރ މެނޭޖުކުރުމުގެ އިންސްޓްރޫމަންެޓއް ކަންޭނނގޭ. އެހެ

ނަޑކަށް ނޭނގޭ ހުަށހެޅުމެއް އޮތެއް ނެެތއް. އެެހންވީމަ، ެއކަން ބެލުމަށް އެކަަމުކ ޚިޔާލުފާޅުކުރަްއަވއިފި.  އަުޅގަ



  

ތަނުން ނިންމާ މިއޮތީ ހުށަހެޅުމެއް އަޅުަގނުޑ މޭޒުމަތީގައި ބާްއވައިލީ. ކޮންމެވެސް ބޭފުޅަކު ތާއީދުކުަރއްަވއިފިއްޔާ މި

އުސޫލެްއގެ މަތީން ކޮމިޓީ ައށް ފެނިވަޑަިއގެންފިްއޔާ ެއކަްނ ބަލަމުން ގެންދަންވީ. ދެން މި ސަބްސިޑީގެ ކަންތައް 

ވެސް ސްޓެލްޯކ އަށް ސަބްސިޑީ ލިބޭ  އިގައި ދެންމެ ދެއްކުނު ވާހަކަަތކަށް ބަލާއިރު ރާއްޖެތެރޭގަނބަލާނެ. މިތާ

ބޭ. އެހެންވީމަ، ސަބްސިޑީ ލިބޭ ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ ެއއް ރަށަކުން ވާ ެގއްލުން ވެްސ ލި އިއިނގޭތޯ. ރާއްޖެތެޭރގަ

ކަ ައކީ ދެ މިއީ ދެ ެއއްެޗއް. ވާހަ އާއި ސްޓެލްކޯއާ އަނެއް ރަށަކުން ފޫބައްދާކަްށ ނުޖެހޭނެ. ދެން ފެނަކަ

ވާތީވެ ިމގޮތަށް މި ކަމަށް އެހެންނަމަވެސް، ސަރުކާުރގެ ޙިއްާސ އޮންނަ ދެ ކުންފުންޏެއްކުންފުންޏެކޭ މިއީ. 

ނޑަްށ ޤަބޫލުކުރެޭވ ގޮުތގަިއ ެއްއ އުސޫލުތަެކއް ގެްނގުޅެންޖެހޭނެ. އެހެންވީމަ، އަުޅަގނުޑ  ޢަމަލުކުރުމުގައި އަުޅގަ

ިމ ނުދީ ހުރީ ކިހާވަަރކަށްތޯ މިދެންނެވީ މި ސަބްސިޑީ ިދނުމުގެ ކަންތަްއ ޢަމަލީ ގޮތުްނ މި ހިންގާ ގޮތާއި މިހާރު 

ނޑުމެން ހީކުރީ މިއީ ހަމަ މި އޮރިއެންޓަލް ބާމު ކަހަލަ އެއްޗެއް ކަމަްށ އެއީ މި ޓާގެޓު  އާިއ، ސަބްސިޑީ އަުޅގަ

ރާއްޖޭަގއި ައއިްސގެން އުޅުނުއިރު ޭގގޭގެ ފުރާޅުން ބާމު ދިވެހި އިނގޭތޯ. ދެން އެނގިަވޑަިއަގންނަވާނެ އޮރިއެންޓަލް

 ދިޔަ. އެހެންވީމަ، ިމ އަނެްއގޮތަށް، ސްޓެްލކޯ  ވެސް އޮިރއެންޓަލް ބާމު އެތާނގަިއ ޖައްސާ ހިސާބަށް ވާރޭވެހުނުއިރު 

ކޮންމެހެން  ދިނުމަށްވުރެ މާ ރަނގަުޅވާނެއޭ އެން ިމލިއަ 20މިލިއަން ނޫނިއްޔާ  100އަށް މި ސަބްސިޑީ އަށް 

ނުގެ ބަެއއް ބޭފުޅުްނ ސަްބސިޑީ މި ހެދީ. ެއކަމަކު، ދެން މިތަ ދޭންވެގެްނ އެހެންނޫންތޯ ޓާގެެޓޑްބޭނުންވާ މީހުންނަށް 

ކުންފުނިތަކުގެ ވެރިންނަްށ  އިްއޒިފުންނަށް ނުލިބިފައި އިވޭ ަބއެއް ކުންފުނިތަުކގެ މުވަގަ ވިދާޅުވީހެން ރަށު ތެރޭ

ެވސް ބެލުމަކީ  ސަބްސިޑީ ލިބޭ ވާހަކަ ވެސް. މާލޭ ތެރޭގައި އުޅޭ ވާހަކަ އެއް. އެހެންވީމަ، މިކަން ހިނގާ ގޮެތއް

ނ ުޑގެ ހުށަހެޅުމެކޭ ކިޔަސް މިތާނަގއި ހުރިހާ ބޭފުޅުން ފާޅުކުރައްވާަފިއ އަޅުަގނުޑގެ ހުށަހެޅުމެއް. އެީއ ދެން އަޅުގަ

ނޑު މި ދަންނަވާހުރި ޚި  ލީ. ޔާލުތައް އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފުރަތަމަ ފުރުޞަތުގައި ވާހަކަފުޅުދައްަކވަން އެދިަވޑަިއގެންނެިވ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅު މިހާރު އެވަނީ ނިމިފަ. 

ނޑުމެްނގެ ކޮިމޓީގެ ބައްދަުލވުންތައް މި  ޟާމްށް މިއަުދގެ ބައްދަލުވުމަކީ ރަމައަޅުަގނޑުމެންނަ ަމހުގައި އަުޅގަ

ޓު އިދާރީ މަސައްކަތަށް. މިނި 2ަވޑަިއގަންނަވާނެ ފުރަތަމަ ގަިޑއިރަށް. އެނގި 1ޝެޑިއުލްކުެރިވގެން ކުރިއަށް ގެންދަނީ 

ުޓ ވަރަކަށް މިނި 2ރު ަވގުުތތަކަށް ން އައިޓަމަށް. އަދި ޭއގެފަހުން އިތުއަދި ޭއގެފަހުން އެ އެޖެންޑާ ކުރެވިފައި އި

ނޑުމެން ކުރިއަށް ިމގެންދަނީ. ކުރީުދވަހު ފާސްކުެރވުނު ގޮތަށް އެދިަވޑަިއގެންނެވި ހުރިހާ  ބާއްަވއިގެން އަުޅގަ

ނޑުމެން އަބަދުލާފައި ހަލުވިކުރެވޭފަހުގައި މަސައްކަތްަތއް ިނންމާމެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ދިނުމަށް ވެްސ  ތޯ އަުޅގަ

ގަިއ ދާނީ ކުރިއަށް. ދެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ބައެއް ބޭބޭފުޅުން އެ ސުވާލުކުަރްއވައި ވެސް މެ މިކަމު

ލަން ބޭނުމޭ. ދެން ން މި މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވާޒިރުކޮށް ސްޓެްލކޯގެ ވާހަކަ ދަްއކައި އަުޅަގނޑުމެސްޓެލްކޯ ހާ



  

ނޑުމެންނާ ހަމައަށް މި ކުޑަ ޑޮކިއުމަންޓުގަ ހުސްއެކަނި ފެންނަން އިން ކޭޝް ފްލޯރގެ މައްސަލަ އޮތަްސ  އިއަުޅގަ

ކަހަލަ ގޮަތކަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ މި ސްޓެލްކޯގެ މި މަޢުލޫމާތުތައް ވަނީ މި ކޮމިޓީ އަށް ހަމަ ކޮްނމެ އަހަރަކު 

މުގެ މަަސއްަކްތ މިޓީން މި މަސައްކަތް ޑެލިބަރޭޓުކުރުމި ކޮ ިޓގެން ވަނަ އަހަރުން ފެއް 5011ޙިއްސާކުެރވިފަ. 

ސް.ޓީ.ޯއގެ އެޙަވާލުވުުމގެ ކުރިން ބަޖެޓު ޮކމިޓީން ބަޖެޓު ނިންމުމުގެ މަރުޙަލާ ތެރޭގައި ބަޖެޓުަގއި ހިމެނިގެންދޭ 

ގަންނަވާނެ އެނގިަވޑައި ، އި މިދެންނެވި އޯަވރޑްރާފްްޓގެ މައްސަލަތައް. ދެން އޭގެފަހުްނ ސީދާ މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓގަ 

ނުޑމެންނަށް ލިބިފައިވާ ބާރުތަކުގެ ތެރޭަގއި އެބަ ހިމެނޭ  އިފަދައިން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގަ ވެސް އަދި އަުޅގަ

ހުރި ސަުރކާރުެގ  ކޮށް ވިޔަފާރި ަފއިސާ މާލިްއޔަތާ ގުޅުންމުައއްސަާސތަކުގެ ކަންތައް ާޚއްޞަ ދައުލަތުގެ މިފަދަ 

ކޮންމެފަދަ ވަުގތެއްގަ ވެސް ބެލުމުގެ ބާާރިއ އިޚްތިޔާރު. އެހެންވީމަ،  ކުންފުނިތައް ހިނގާ ނުހިނާގ ގޮތް ހަމަ

ނުޑމެން ފަހަތުގައި ބާްއވާނެ ޚިޔާލެއް ކޮްށ ނޫން. ޚާއްޞަ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާޅުކުރެްއވި ޚިޔާލަކީ އަުޅގަ

އެންމެ ފުންނާބު އުސް ބޭފުޅުންގެ މިކަމުގައި ކުންފުނިތައް ހިންެގވުމުގެ ޢަމަލީ ޢިލްމީ ތަޖުރިބާގައި ިދވެހިރާއްޖޭަގއި 

އަށާއި ައދި ޤައުމަށް ލިބިގެންދާނެ ންނަމުން ދާކަމީ އެއީ މި ކޮމިޓީ ތެރެއިން ބޭފުޅުން މި ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަަޑއިގަ

މަދު ސަލީމް އަދި ކޮމަންޫޑ ާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙު ކަމުަގއި ނޫނީ ނުވާނެ. އޭދަފުށީ ާދއި އިތުރު ކުިރއެރުމެއް

ފަދަ ބޭބޭފުޅުން އަދި އިބްރާހީމް ޝަރީފަީކ ވެސް ހަމަ ވިޔަފާިރވެިރ ރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރ އަޙުމަދު ނާޝިދުއިދާ

ނޑުމެންނަށް  ބޭފުޅެއް. އެހެންވީމަ، މިފަދަ ޤާބިލު ބޭބޭފުޅުން ތިއްބަވައިގެން މި ކޮމިޓީ ކުރިއަށްދާއިރުަގއި އަުޅގަ

ންވާނެ ައވަސް ސްޕީޑެްއގަިއ ކަންތައްަތއް ޮކށްދިނުން. ތެދެއްމެ މިކަން ޤައުމަށް، ަރއްޔިތުންނަށް ކަެމއް ކޮށްެދވެ

ޒިުރުކރުމަކަށް ހުށައެއް ނާުޅއްވާ. ސްޓެލްކޯ ހާބަލަން އެބަ ޖެހޭ. ދެން އިތުރު ހުށަހެޅުމެއްގެ ވާހަކަ ވަިކ ބޭފުޅަކު 

އިން މުޙައްމަދު. އެއަކަށް އަިދ ސަމަށް އެންމެ ފަހަށް ނިންމެނީ ޙުނޫން، ނޫން. އެ ވާހަކަ އަށް މިދަނީ. ހުށަހެޅުއްވު

ފުރުޞަތުަގއި ާތއީދެއް ނުލިބޭ. އެހެންވީމަ، ެދވަނަ ފުރުޞަތެއް ހުޅުވާލުުމގެ ކުިރއަށް ައޅުަގނޑު ކުރިއަްށ  އެ

ނޑު އަހާނަން.  މިދިޔައީ. ނަމަވެސް މިއަދު މި މަސައްކަތް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހުށަހެޅިފައި އޮތް ގޮތަށް ވޯޓަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ހާ ސްޓެލްކޯ އޮތް އެހެން ވެްސ. އެހެންވީމަ، ެއ އޮޕްޝަން އި ޒިރުކުރެވިދާނެ ކޮންމެ ަގޑިެއއްގަ އަުޅގަ

ނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން މި ފޯމަށް ދެވަނަ ފުރުޞަތަކަށް ލަން. ދެވަނަ ފުރުޞަތުގައި އަޅުގަ

 . ޭއގެފަހުން އިބްރާހީމް ޝަރީފް .ވާހަކަދެްއކުމަށް ފުރަތަމަ އެދިަވޑަިއގަތީ ފައިސަލް ނަސީމް

 

 ލް ނަސީމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަިއޞަ ކާށިދޫ

އިން މުޙައްމަދު ހުށަހަޅުއްވާފައި ވާނަމަ ރާގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޙުސަމަތިވެރި ދާއި އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ މުޤައްރިރު.

ނުޑ ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން. އާެދ! އެ ހުށަހެޅުމަށް އަުޅގަ ނޑު ތާއީދުކުރަން. އަދި ައުޅގަ

ގެ ަވކި ބަޔަކު ވަކި ބޮޑު އަގު ަދއްކަންޖެހެނީ އަތޮޅެއް ، ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެއްއވެސް އަތޮަޅކުން



  

ނޑަށް ހީވަީނ ކަމަށް ވަންޏާ އެއީ ވަރަށް ޮބޑު މައްސަަލ އެއް. އަ އެހެން ބަޔަކަށް ލިޭބ ެގއްލުމެއް ފޫބައްދަން ުޅގަ

ވެސް ައޅުަގނޑު ދެންނެވި ގޮތަށް އެއީ ވަަރށް ބޮޑު ހަމަނުޖެހުމަކަށް ދާނެ. އެހެންވީމަ ކަންނޭނގޭ  އިހަމަ ކުރީގަ

ފޭޫދ  އަުޅަގނޑު އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލީ އަޅުަގނޑުމެން ޙާޒިުރކޮށްގެްނ ބަލަން މި ޖެހެނީ. އެހެންވީމަ، ތަކުރާރުކޮށް

 އެގޮތަށް ވިދާޅުވުމާ ގުޅިގެން. ުޝކުރިއްޔާ. މެންބަރު އިބްރާހީމް ދީދީ 

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

މަތިވެިރ ދާއިާރގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން. ާތއީދު  ަތކަްށ އެދުނީައޅުަގނޑު ފުރުޞަ އާދެ!

ނޑު ދަންނަވާ ނީ މި ކޭޝް ފްލޯރ އަށް ބަލާއިރުގައި މީގައި ބަެއއް މައްސަލަަތްއ ލިބިއްޖެ. އެއަށްފަހު އަުޅގަ

ން ރުފިޔާ ޓެކްްސެގ ިމލިއަ 13މަށް ވާނަމަ ފާހަގަކުރެވޭ. ފުރަތަމަ މައްަސލަ އަކީ މި ކުންފުންޏަށް ގެއްލުންވާކަ

ގެފަހުން ޖޫން އޭ  އަދި މިލިައން 1.2އަޅުަގނަޑކަށް ސާފެއްުނވޭ. ެޖނަވަރީ މަހުގަިއ ގޮތުަގއި ަދއްކަންޖެހޭ ގޮެތއް 

 މިހާރުއެްއ ނެތް. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( .އެސް.ޓީ. އެެހންވީމަ، މައްސަލަ ޖީ މިލިއަން ެޓކްްސގެ ގޮތުަގއި، 1.2މަހުގައި 

ންނަނީ. އޮ އޮތީ އިންެޓކްސޭޝަޭނ ޖަހާފައި މި މި ..ޓީ ކަރަންޓުން ނުނަގާޖީ.އެސްނޫން.  ޖީ.އެސް.ޓީ އެއް

މިލިއަން  2ޖީ.އެސް.ޓީެއކޭ ނޫން. ދެވަނަ ކަމަކަށް ފާހަގަކުރެވެނީ ފިކްސްޑް އެސެުޓގެ ގޮުތަގއި ކޮންމެ މަހަކު 

އޮވޭ. ދެން ައޅުަގނަޑކަށް  އެބަކަމަށް  މިލިއަން ުރފިޔާ ޚަރަދުވާނެ 10ވަނަ އަހަރު  5014މުޅި ޖުމްލަ  ،ރުފިޔާ

ކުރުމާއި އިންޖީނު މާރާތްދެން އުސޫެލްއގެ ގޮތުން އިޕަވަރ ޕްރޮޖެކްަޓށް އެްއވެްސ ޚަރަދެއް ކުރާ ަތނެއް.  ފޯތުފެނޭ ނު

ނޑު ގޮތެްއ އޮންނަންާވނީ. ކޮންމެ މަހަކު   މިލިއަްނ ރުފިޔާ އޮންނަ ަމއްސަލަ  2ހޯދުން ފިކްސްޑް ެއސެޓަކަށް މައިގަ

ލަތަށް އް. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު އޮތް ހާއަށް އެދިގެން ސާުފކުރަންޖެހޭ ކަމެ ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ސްޓެލްކޯ އަކީ

ވުރެ ގިނަ  މިލިއަނަށް 300ތަުކގައި ޅު ސްޓެލްޯކގެ. އެއީ ކުރީ އަހަރުލަތު ރަނގަވުރެ މިހާރު ހާ ކުރިއަށްބަލާއިރު 

އެހެންވީމާ، މި ޖަނަވަރީ ގޮުތަގއި ދޫކޮށްފައި ވެސް އެބަހުރި.  އަށް ސަބްސިޑީގެ ރުފިޔާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ސްޓެލްކޯ

 55އޮންނަނީ. އެކަމަކު މި އަހަރު  މިލިއަން ރުފިޔާ ގެއްލުންވެފައި މި 50މި ދިޔަ އަހަރު  ،މަސް އައިއިުރގައި 

ނޑުމެްނ  ދައްކަނީ. އެހެންވީމާ، މީ ގޮތަށް ޕްރޮޖެކްޝަން މި  މިލިއަން ރުފިޔާ ެގއްލުންވާ  ވެސް އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫުލކުރާކަން ގެޓު ސަބްސިީޑެއއް ޓާޗާޖު ނަންަގވަިއެގން ގޮުތގަިއ ފިއުލް ސަރ ބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް. އަުޅގަ

ނޑު ަރއްޔިތުންނަށް ދޭއިރުަގިއ  އޮެވގެން މަސަްއކަތްކުރާ ތަނެއްަގއި މިހާބޮޑު ކަރަންޓުގެ އަގު ާރއްޖޭގެ މަިއގަ

އެބަހުރި ހަމަ ބޮޑު ހަމަ  ނަމަ. އެހެންވީމާ، ީމގައި  ށް ހިނގާއަށް ގެއްލުްނވެގެެނއް ނުވާނެ އެފިޝެންޓުކޮ ސްޓެލްކޯ

ނޑު މި ނިންމާލަނީ.   އަޅުަގނުޑގެ ވާހަކަ ވަރަށް ސީރިއަްސކޮށް ބަލަންޖެހޭ މައްސަލަތައް. އާދެ، އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑު ވާހަކަަދއްކާނީ ކުިރއަށް   ކޮމިޓީ ާހޒިރުކުރީމަ. އޮތް އަކީ ދެން އަުޅގަ

 



  

 :ވާހަކަދެްއެކވުން ރިޔާސަތުން

ަގނޑުމެން ހަމަ ައޅު އީއެތިޔަ ދެއްވާ ހަމަ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަމަށް.  މެންބަރުޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި 

ނޑުމެން އަމިއްލަގޮ ކުރިއަމިއްލައަށް ފާސް ގެންދަނީ. ހަމަ  ނިންމާ ނިންމުންތައް ކުރިއަށް މި ެތްއ. އަޅުގަ

ނޑުެގ ެއއްވެ  ޓު ކަމަށްނެމި 5 މެންބަރުން ފާްސކޮށްދެއްވީ ޢިއްޒަތްތެރި  ސް ެދވަނަ ފުރުޞަތުަގއި ކުރިއަށްާދނީ. އަުޅގަ

ނޑަްށ ހަމަ އިނެދވޭނެ ބަރާބަށް މި މަސަްއކަުތގަ ހަމަ ތަކުލީފެއް އުޅެީނކީ ނޑުމެނަށް މި އިޫނން. އަުޅގަ  . އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ މި ކޮމިޓީ ރޫމުގަިއ، އަޅު އޮތީ  ހަމައަށް އާދެވިަފއި މި ވަގުތާ ނޑުމެންނަގަ ށް ހުށަހެޅިފައި މިއަދު ައުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މިއަދު ަގވާއިުދ އޮތް އޮތް ގޮތަުކްނ  އެޖެންާޑަގއިާވ ހަމައެަކނި މައްސަލަ. އިތުރު ކަމަަކށް އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވައިފިން. ގަޑިއިުރކަން ކުރިން 1ވެސް ހަމަ އޮންނަނީ  ރަމަޟާން މަހު މިދެވޭކަށެއް ނެތް.  ެވސް ައޅުގަ

އަށް ައޅުަގނޑުމެން ެޑލިބަރޭޝަނަށް ހުށަހަޅާލީމަ  ފަހުގައި ދެން މި މަްއސަލަ ިމނިޓަށް 2 އަށް އިދާރީ މައްސަލަ

އާެދ، ޕްރިންސިަޕލް ތާއީދުކުރެްއވި ފަރާތް.  ރިޔާޟު.ައދި  ީހމް ޝަރީފު ހުށަހަޅުއްވަިއ،އިބްރާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

ހަމަ މެންބަރުން ވެސް  ޮގތެއްަގއި މުޅި ކޮމިޓީެގ ހުރިހާ އަދި ޖުމްލަިރޔާޟު ރަޝީދު ާތީއދުކުރައްަވއި އާދެ، 

ރޑްާރފްޓު ދިނުމާ ބެހޭ އަށް މި އެިދވަަޑއިގެންފަިއވާ ގޮތަށް ވަަޑއިގަންަނވާ ސްޓެލްކޯވެ އިއްތިފާޤު އެބަ  ގޮތުން  ޯއވަ

 ކުރިއަށް ގެންދަާވކަމުަގއި ނުރުހުން އެއްވެސް ބޭފުޅަުކ މި ބޮޑު ނުރުހުމެއް ނެތްކަން. ނަމަވެސް  މި ކޮމިޓީގެ މާ

ނޑު މި ކުރިއަށް ގެންދިއުން އެ ަވގުތާ ގެންވާނަމަ ވޯޓަށް އަހައި  އައީ. މި އުސޫލުން  ހަމައަށް އަޅުގަ

ނޑު ދިރާސާއެދިަވޑަިއގެންފަިއވާ ގޮތަށް މި މަސައްކަތް މިއަދު ނިންމުމަށް ސުންގަޑި އާއި  އަށް  ނިންމުން އަޅުގަ

 މި ކޮމިޓީން ނިންމައި މަސައްކަތްމިއަދު މި  ،ކަމަށް ނިމި އަކީ ހަމަ މިއަދު ސުންަގޑި ހުޅުވާލީ. ހުޅުވާލީމަ،

ންގެ ކުރިއަށް މެންބަރު ށް ދިޔުމުގެކަގޮތުން ވޯޓަ ބެހޭ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ފޮނުވާލުމާގޮތަކަށް  ފެންނަ ،ތަޅުމުން

ނޑު ހަމަ  ުހރިހާ މެންބަރުން ވެސް މިއަށް ތާއީދުކުރަްއވާ ގޮތަށް ކަމުަގއި ޅުތައް ބިާނކުރެްއވީވާހަކަފު ވާީތވެ، އަުޅގަ

 ގޮތަށް ފާސްވީ އޮތް ނުަވތަ މި .ތިޖާޖުކުރައްވާޯތއޭނަވާލަން އެއްެވސް ބޭފުޅަކު އިހުންކޮށް ދަންމި ފުރުޞަތުގައި ބޭނު

ނޑުމެން ބަލަްނވީތޯއޭކަ ންނަންޖެހޭނެ އެންމެ އަހާލުމަކީ މީގައި އޮދެން މި ކޮމިީޓގެ އިއްތިާފޤުން.  މަށް އަުޅގަ

ނޑު ރެޯކޑަށް ޓަަކިއ އިުނގެން ޮއވެދާވެސް ހަމަ ެއނގިަވޑަ ފަހަރުަގއި ހަމަ ޖެހިގެން އިނދެފައި ރަނގަޅު؛ ނެ. ައޅުގަ

މި ކޮިމޓީގެ ިއއްތިފާޤުން ފާސްެވ މީ  ޅުމަށް އިޢުތިރާޟުނުކުރަްއވާތީެވ،ދަންނަވާލީ. އެްއވެސް ބޭުފޅަކު މި ހުށަހެ މި

ނޑުމެން ފޮނުވައިމަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް  ހިސާބުން  ެއ މައްސަލަ މި މައްަސލައެއް ގޮުތަގއި ނިންމައި ލާނެއަޅުގަ

ނޑު ދާނީ ޢިއްނިންމާ ޓެލްކޯ މި ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކޮށް، ސް ،ޒަތްތެރި މެންބަރަކު ހުށަހެޅުއްވިލުމަށްފަހުގައި ދެން އަޅުގަ

ޅުން އެ ބޭފުގުޅުންހުރި މަޢުލޫމާތުގެ އަލީަގއި ހޯއްދަވަން ބޭނުންފުޅުވާ މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެުވމަށް ޓަކައި  މިކަމާ

ގުިޅގެން  ލަތައް އުޅުމާދި އެހެން މަްއސައަ މަޢުލޫމާތުތައް ލިމިޓުވާތީެވއާ ރިހު ލިބިަފއި ޤަބޫލުކުރައްވާ ގޮުތގައި

އަށް ހާޒިރުކުރުމަށް ފާސްކުރަން. ދެން ދުވަހަކާިއ  ލްކޯ މި ކޮމިޓީއުފައްދަން ބޭނުން ސުވާލުތައް ކުރުމަށް ޓަކައި ސްޓެ



  

ނަޑއަޅާނީ   ،ގުިޅގެްނ ހާޒިރުކުރުމަށް ފެންނަތޯ ވީމާ، އެގޮަތށް ސްޓެލްކޯ މިކަމާއެހެން ހަށް. ފަ އަދި ޭއގެވަގުެތއް ކަ

ނޑު ވޯޓަށް ދަންނަވައިނުފެ  ...ނިޒާމީ މަްއސަލަ، އިހަށް ވޯޓަށްލާނަން. ންނަތޯ އަޅުގަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާދާއިާރގެ ެމންބަރު ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު 

ތަނަކުން  ސްޓެލްކޯ ހާޒިުރުކރާކަށް ވެސް މި ސްޓެލްކޯގެ މި ފާސްކުރުުމގެ ތެރެައކު ވޯޓަކަށް ުނވެސް އެހޭނެ އިނޭގތޯ.

އެހެނިހެން ކަންތައްތަުކގެ ތެރޭަގއި ހުށަހަޅަިއެގން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް އެއީ.  ،ތަނަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ މި ނުނިންމޭނެ.

ރަނަގޅޭ. ެއހެންވީމާ މި ފާސްކުރުމުެގ ެނއް މިކަން ނުުކރެވޭނެ އިނގޭތޯ. ގެމިކްސްކޮށްގެނެްސ އެތި  ގަީޑގައި މުޅި މި

 . މިތާކު ރޭގައި ހުށަހަޅަިއގެނެއް އެ ަކންތައްތަކެއް ނުކުެރވޭނެތެ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި  އަލުން ހުށަހަ... ނިންަވއިލަްއވާ! މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި 

ނޑު ގެންދިޔަ ކު ގަޑީަގއި އެޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވެސް އެ ހުށަހެޅުްއވީ އެ މަނިކުފާނަށް މެންބަރު.   ިރއަށް އަުޅގަ

ގޮތް އެނގިަވޑައިުނގަތީމަ ދަންނަވާލީ. އޮޅުންފިލުަވއިދޭނަން. އަޅުަގނޑުމެން ފުރަތަމަ މި ނިންމީ ހަމަ އެޖެންޑާގައި 

ފާސްވެއްޖެ ކަމަްށ ހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ ހުށަހެޅުްއވުން މި ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ އިއްިތފާޤުން  ގޮތަށް މިއަދު އޮތް

ވަނީ މި  ފަހުން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ހުށަހަޅުއްވާފައި ޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ފޮނުވައި، އަދި ޭއގެމަނިންމައި 

އެަމނިކުފާނު ހުށަހަޅުއްވައި،  ވެސްއިމުގުޅިގެން ސްޓެލްކޯ މި ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރަން، މި ކޮމިޓީން ހަމަގަމަޢުލޫމާތާ 

ބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފު ެވސް ވަނީ ާތއީދުކުރަްއވާފަ. ލް ނަސީުމގެ ިއތުރުން އަޅުަގނޑުމެންެގ މެންއަދި ފައިޞަ

ނިވަޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުން ދަންނަވަނީ. އެގޮތަށް ފެ އެއްގޮތަށް ައޅުަގނޑު ވޯަޓށް މި ހެންވީމާ، އެ ތާއީުދކުރެްއުވމާއެ

ގެންނަްނ ، ގޮތަށް ވޯޓަށް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ހުށަހެޅި ނުޭވ ިއނގޭތޯ. އައިޓަމު ބަދަެލއް ނުޭވ.  ބަދަެލއްދެްއވާށޭ. ވޯޓު

ނޑައަބޭނުންވާ ފަރާތްތައް ނޑުމެން ފަހުން ކަ ނޑު ދަންނަވާނަން. ދެން ދުވަހަކާއި ވަގުެތއް އަުޅގަ  ޅާނީ. އަޅުގަ

ބޭފުޅުން  2ހުށަހެޅުމުގައި އާދެ، އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި  ދުވަހެއް. ކިަތކެއްތޯ އެއީ؟ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ދެްއވަން. ޓުމަށް ނުފެންނަ ފަރާތްތަކުން ވޯަވގުތު ހާޒިރުކުރު މި ،ޖެހެނީ މިގޮތަށް ހާޒިރުކުރުމަށް މިދެްއވަިއގެން ވޯޓު

)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި ުހރިހާ މެންބަރުން، އަޅުަގނޑުެމން މީ ހަމަ ވަރަށް ކުޑަުކޑަ 

ބަިއވަރު އިނގޭތޯ. ގެންެނވި ބޭފުޅުން ހަމަ ތިއްބެވި ދިވަޑައިމައްސަލަެއއް. ޙަޤީޤަތުގައި ަހމަ މި ސާފުކޮށްލަން އެ

ގޮތަކަށް ނިންމެވޭނެ މަގު ހަމަ ތަނަވަސްވެފައި ޮއްއވާ  ހަމައެއާެއއްކޮށް ހަމަ ވޯޓަކަށް އަހަިއގެން ކަމެއް ގޮެތއް ވަކި 

ނޑު އިލްތިމާސްކުރަން ނޑު ހަމަ ދަންނަވަން.  ،މައްސަލަ ޙައްލުވާނެ ގޮތްަތްއ ހަމަ ހެއްދެވުމަށް އަޅުގަ އަުޅގަ

ތުން ގޮ ވޯޓަށް އަހާނަން އިނގޭތޯ. އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ދެން މިހާރު އެކަން ެވގެންދިޔަހަމަ ވެސް އަނެއްކާ 



  

ނޑު މީނީ މިތާ ިރޔާސަުތގަ އަޅުަގނޑުމެްނގެ އިހުމާލު ެވސް ޭއގަިއ އެބަ  ހަމަ މި  . ައޅުަގނޑަށްއިއޮތްހެން. ައޅުގަ

ނވަމުންމަސައްކަުތގެ އިދާރީ މޭޒުން އެހީތެރިވެދެއް  ނޑަށް ހަމަ ނުފެނިދިޔައީ އަުޅގަ ުޑގެ ގެންަދވާ. ނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑައެިޅގެން ެވސް.  ނޑު ދަންނަަވއިފިްނތާ އެ ވާހަކައަުޅގަ  ޯވޓު؛ ކޮމިޓީގެ ނައިުބ މުޤައްރިރު އަދި އަނެްއކާ ހަމަ ކަ

 ނަ ވަ 100، ވެްސ ދަންނަވަން ުނކުތާައކުންދެންނެވިން. އެކަމަކު ގަާވއިދުގެ އަުޅަގނޑު ވެސް އެ ވާހަކަ ކުރިން

ނީ ހަރުދަނާ ނުވަތަ ހިނގާތަކާއި ވިޔަފާިރ އިދާރާތައް ހިންގަމުންދާނީ ކުންފުނި ،އެަބއޮތް އިގަ 1ގެ )ށ(ގެ މާއްދާ

ނޑު ީރގެ އުސޫލުންތޯވިޔަފާ ާދއިރާގެ ހިމެނޭ ލިްއޔަތު ތެރޭގައި ކޮމިޓީެގ މަސްއޫ ،މެންނަށް މެންޑޭޓުބެލުާމއި އަުޅގަ

ނޑުއަހަރީ ހިސާބުތައް ބަލާނީ ތަުކގެ އިދާރާވިޔަފާރި  ތަކާއިސަރުކާރު ހިއްާސވާ ކުންފުނި ުކގެ ތަައންނަނިވި މިންގަ

ނޑުއަލީަގއޭ ނާ ގަނީ ހަރުދަނުވަތަ ހިންގަމުންދަނީ ހިންިވޔަފާރި ނުވަތަ  އަންނަނީ. ކުންފުނި މިަތކަްށ . އެ މިްނގަ

ބަލަން. އި ހުރި ކަންތައްތަކޭ ވާލުކުރެވިފަ މެންނާ ހަކަންތައް ތަކަކީ ައޅުަގނޑު މި ވިޔަފާީރގެ އުސޫލުންތޯ ބެލުން.

ހަަމ  ނަންަގވަިއގެން ތި އުޅުްއވަނީކީ ވެސް. ރަކުންނެއް ނޫން ނުކުތާއެއް ބަރުން ދުއެހެންވީމާ، ޢިްއޒަތްތެރި މެން

 އެހެްނވީމާ، ިމހާރު އަޅުަގނޑު އަލުން މި .ގޮތުަގއި ހަމަ އެބައޮތް ޤަބޫލުކުރާައޅުަގނޑު  އަށް އެއަށް ފުރިހަމަ

ނޑުމެން  ފަކަށް އެދެމުން އަލުން އަޅުަގނޑު ހަމަ ވޯޓަށް މިއިދާރީ މާ ،ދިޔަތީވެނަށް ނުފެނިދަންނަވާލަނީ. އަޅުގަ

މަރަދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ،ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވައި ދަންނަވާލަނީ. މަތިވެރި ދާިއރާގެ ޢި

ރޑްާރފްޓާ ބެހޭމި ހުށަހެކޮށްެގން އަށް ހާޒިރު ޝަރީފު ތާއީދުކުރެްއވީ ސްޓެލްކޯ މި ކޮމިޓީ ގޮތުން އިތުރަށް  ޅިދިޔަ އޯވަ

ރޑްރާފްޓު ނޑު ހަމަ މި ނުކުތާގައި ދަންަނވައިނަމަވެސް އަުޅގަ ފިލުވަން ބޭނުންފުޅުވާ ސުވާލެްއ؛އޮޅުން ލާނަން އެ ޯއވަ

ނޑުމެން މި ވަނީ ފާސްކޮްށފަ، އެ ފާސްކުރުމަށްފަހު  ދިނުމަށް މި ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ައުޅގަ

ގޮތުން އޮޅުންފިލުވަން ބޭނުންާވ  ބެހޭ މި ފަރާތްތައް ހާޒިރުކޮްށގެން މިކަމާ ސްޓެލްކޯގެދަންނަވަނީ  އަޅުަގނޑު މި

ގަންނަވާ ގޮަތކަށް މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވުމަށް ޓަކައި ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރުމަްށ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައި 

 ދެްއވާފައި މިމިގޮތަށް ވޯޓުބޭފުޅުން  1ޝުކުރިއްޔާ. އާދެ، )ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު( . ހާޒިރުުކރުމަށް ދެްއވުން އެދެން.ވޯޓު

ނޫން  އަުޅަގނޑުމެން ލަސްބެހޭ މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވުމަށް.  ްށެގން މިކަމާވަނީ ސްޓެލްޯކ ހާޒިރުކޮ

ނޑުމެްނ ކުރެޭވ ން އެ ިލބޭ ވަގުަތކަށް އެޖެންޑާ އަށް ދަންނަވާލަިއގެ ބަލެއްގަިއ ސްޓެލްކޯމުސްތަޤް ވަގުެތއް އަުޅގަ

ނޑުެމން ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ގަިޑއަާކއި ވަގުެތއް ސްޓެްލކޯޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާނަން. އަދި  އަްށ  އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ އެޖެންާޑގައިގަދަންނަވާލުމަށްފަހު ހިމަަނއިގެން ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވާލަދެއްވާނަން.  އި އަުޅގަ

މިރު ނުކުތާއެއް . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢާދާނެ ނުވެ މި ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ްއިވއްޔާ ލަސްތަެކއް އިރާދަކުރެ

 . ވާތީއޮޅުންފިލުވަން ބޭނުން

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: މިރުއަޙްމަދު ޢާދާއިާރގެ މެންބަރު ކުޑަހުވަދޫ 



  

ނުޑގެ ވާހަަކއިގެ ތެރޭަގއި ވެ ވެސް މި ވޯޓަށް އެހިގެން ދެންމެްސ؛ އަޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވީ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަްށ ފާހަގަެވގެން ހަމަ  ދިޔައީ.ދިޔައީ މެންބަރެްއގެ ވާހަަކިއގެ ތެރޭަގއި ދިޔަ ހުށަހެޅުެމއް ގޮތަށް އަުޅގަ

ނޑު ވެސް ހަަމ ހުށަހެޅުމެއް މި އޯަވރޑްރާފްޓު ަނގަންޖެހޭ އިން  ސްޓެލްކޯ  އީ ކަުމގައި ހުަށހެޅީމޭ. އެ އެގޮތަށް އަުޅގަ

 އިންާނއި މިނުދައްކަިއގެން ނުވަތަ އެންސްޕާ އެ ސަބްސިޑީޒް ައށް ފައިސާއޮތީ  ބެއް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަިއ މިސަބަ

ވެސް  ވެގެންާދިއރުގައި އެ ފަރާތްތަކާއަކީ މުޅި މައްސަލަ ސާފު ތަންތަނުން ނުދައްކައިގެން. ެދން އަޅުަގނުޑގެ ވާހަކަ

ންނަށް މި ދައްކަން އުނދަގޫ ސަބަަބކީ. އެހެންވީމާ، އެ ފަރާތްަތްއ ސުވާލުކޮށްލުން ރަނގަޅޭ ކޮބައިތޯއޭ އެ ބޭފުޅު

ނޑު ހަމަ ހުތަނަށް ހާޒިރު ވެސް މި ލީމޭ. އެ ބޭފުޅުންނަށް އެ ފައިސާ ދައްކަން އުނަދގޫވާ ށަހަޅައިކުރުމަށް އަޅުގަ

ަރއްޔިތުންނަށް މި  ތަކުގެ ެތރޭގައިއަހަރު ތްދެން އޮ ،ސަބަބު އޮޅުންފިލުވުމަށް ޓަަކއި. އޭރުން އަުޅަގނޑުމެންނަށް

މި  ،ދާނީ. އެހެންކަމުންކުެރިވގެންޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި މިކަން އެންމެ އެންެމ ސްމޫތުކޮށް އެކަން 

 އަށް ހާޒިރުކުރުމަށް އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާލަން.  ކޮމިޓީ ،ސިޓީަގއި ބަޔާންކޮށްފައި ހުރި ފަރާތްތައް ވެސް ހުށަހަޅާލުމަށް

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އޮތީ ނިމިފަ. އެހެނިހެން މައްސަލަެއއް  މި  5ަވނަ އެޖެންޑާ ނަންބަރުެގ ނުކުާތ ނަންބަރު  5މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންެގ 

ނޑުމެން ބަލަމާ މެުދ މަޝްވަރާކުރުމުގެ ފަހު ވާނަމަ އެ މައްސަަލއަކާ ޖަހާއިރު ކޮމިޓީ  5 !ަވުގތުކޮޅު ކަމަށް އަުޅގަ

 2އޮީތ  ގަިއ އަސްުލ ކޮމިޓީ ފެށުުނ ަވގުތުެގ ބާކީ މި  1522އެކަަމކު ަކމަށް ބަލައިގެން.  ށުނުފެ ަގއ5ި ،ނިންމާލަން

އްެގ ތަކެ ޝީދު ހުށަހެޅުްއވި ކުީރގެ ކޮމިޓީރަ ާޏ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟުޓު އުސޫލަކުން ބަލަންމިނެ

ނޑަށް . ންވާވާލުހަބައެއް މަސަްއކަތްތައް ނިްނމާލުމަށް ތަެކއް މަސައްކަުތގައި ުކޑަ ކޮމިޓީ އެ މަސައްކަުތގެ ބައި އަުޅގަ

ދާރީ މޭޒުން އެފަދަ ުކޑަ މިހާރު ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ހަމަ އިހަދަން. ދޫކޮށްލަްއވަނީ އެހެން ދުވަހަކުން  ހީވަނީ

އްދަލުވުމަކަްށ ދާނެ ގޮތުގެ ާތވަލެއް ވެސް ދެްނ އަންނަ ބަގޮތާއި ވަގުތު ލިިބގެން ދާނެކޮމިޓީތަކެއް އަތުރާލެިވގެން

އްވި ގޮތަށް ކުިދ ހުށަހެޅުރަޝީުދ  ވިލުފުށީ ދާއިާރެގ މެންބަރު ރިޔާޟުއަޅުަގނޑުމެްނގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، 

ނޑުމެންގެ އިދާރީ މޭޒުން ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް ދެން ކޮމިޓީތަކުން ފަންކްޝަން ކުރާނެ ގޮތުގެ ތަފުޞީލެއް އަުޅގަ

ނޑުމެން ހުށަހަޅާނަން. އަދި އެ ަބއްދަލުއަންނަ ބައްދަލުވުެމއްަގއި އަ  ނުނިމި ބެކްލޮގުަގއި  ުމގެ އަީލަގއި ދެންވުުޅގަ

ގޮތް  ބަހާލައި މެންބަރުން ނިންމަވާ އުސޫލެްއގެ މަތިން ކުރިއަށް ގެންދާނެ ރި މައްސަލަތައް ތާވަލުޮކށްހު

ނޑަައާޅނަން. މިއަދުގެ މި މާ  ިލއްޔަުތ ކޮމިޓީެގ ބައްދަލުވުްނ މިއަޅުަގނޑުމެން ދެން އޮންނަ ބައްދަލުވުުމގަިއ ކަ

 .وبركاته المّعليكمّورحمةّهللاالسّ وހިސާބުން ރަސްމީކޮށް ނިމުނީ. 
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