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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްދަުލވުމުެގ ބަ ރިއަށް ިމ ގެންދަނީ.ވަނަ ަބއްދަލުވުން އަޅުަގނޑުމެން ކު 22ކޮމިީޓގެ  މާލިއްޔަތު `. 

ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ، ކޮމަންޑޫ ތްތެރި މެންބަރު ޢިއްޒަކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ާދއިރާެގ  މިަވގުތު ހާޒިރީންގެ ތެރޭަގއި 

ފޭދޫ  ،ފައިޞަލް ނަސީމްޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ  ކާށިދޫ، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދުދާއިރާގެ 

ގެ ދުގަްއދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީ އަދި ތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީރާގެ ޢިްއޒަދާއި

ނޑު ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ އަޅުަގނޑުމެންގެ މިއަދު އެޖެންޑާގެ އެންެމ  އާދެ! މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން. އިތުރުން އަުޅގަ

ލަގޮތެްއގަިއ އަުޅަގނޑުމެްނ މަށް ޖުމްފުރަތަމަ ނުކުތާ އިދާރީ މަްއސަލައެްއވާނަމަ ެއ މައްސަަލއަކާމެދު މަޝްވަާރކު

ނޑަށް  އޮތީ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު އިޙްތިޖާޖުނުކުރައްވާމި މިނިޓު 5 އެކަށަައޅާފައި ހުންނަ  ކަުމގައި ވާނަމަ އަުޅގަ

ާދއިުރ ސަރުކާރުން އެސް.ޓީ.އޯއާ  ނުކުާތއަށް ވަނަ 2ކަމަށް.  ޤަބޫލުކުރެވެނީ އެފަދަ މަްއސަލައެްއ ނެތް

 ސީގެ ޚިދުމަށް ފެށުމާއެކު ފާމަރަށްރަށުގައި ގާއިމުކުަރން ހަމަޖައްސާފައިވާ ެތރޭގެ އިގެން އަޮތޅުވަ ވާލުކުރައް ޙަ

 ދާ ބޭހުގެ ވިޔަާފރި ހުއްޓުމަކަށް އައިސް އެއް ރަށްަރށުގެ ރަށު ކައުންސިލްތަކުްނ ކުރަމުންކައުންސިލާއި ބަ 

ންޖެހުންތަކެްއ އުމަްށ ގިނަ ގޮގެންދި ަތއް ކުިރއަށްިރއަށް ެގންދަވާ ބައެއް ޕްޮރގްރާމުކު ލުންސިކައުން

ހޯއްދަަވއިދެްއވުމަށް  ކަންބޮުޑވުން ބަޔާްނކޮށް އެކަމަށް އެެދވޭ ހަްއލެއް ކަމުގެ ،ކަމަށްކުރިމަތިވެގެންދާނެ 

އާ މެދު ގެ ސިޓ2102ީސެޕްޓެމްބަރ  22ވާ ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން ފޮނުއްވާފައި  އުތުރުބުރީ އަތޮޅު މިލަދުންމަޑުލު

ޢިއްޒަތްެތިރ  .އިގަްނނަވާނެ. )ށ(އެނިގވަޑަ މިވަނީ އެޖެންޑާކުރެވިފަ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މަޝްވަރާކުރުމަށް މިއަދު 

ވާނެ. މިހާރު ާރގެ މި ދެންނެިވ ސިޓީގެ ކޮޕީ ކައުްނސިލުގެ އިދާއުތުރުބުރީ ލަދުންމަޑުލު މި  އިމެންބަރުންގެ ފައިލްކޮުޅގަ

ލްޣަފޫރު އަުރވަމުން ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު ޮކޅެއްޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ކުަޑކޮށް ވިދާުޅވެލަްއވަން ަވގުތު 

 ވަން. އަރު މޫސާއަށް ފުރުޞަތު

 

 ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު 

އެއް ޭބްސ ައންނަ މައްސަލަ ވެސް ރާއްޭޖގެ ރަށްތަުކގެ ރަްއޔިތުން ޖައްސަމުން ހަމަ ައބަދުބޭހުގެ މައްސަލަައކީ 

ނޑުލިބެން ނުހުންނަ މައްސަލަ  ަޤބޫލުކުރަން ތި ވިދާޅުވާ ރަށެއްގެ ނޫނިއްޔާ ތި އަތޮޅުވެސް  . ދެން އަޅުގަ

ހުރެދާނެ ންޓެއް ިއންވެސްޓްމެހުރި އި ށްފައެބޭފުޅުން ކޮމިސާލަކަްށ  މައްސަަލއަކީ  ިތ އޮތްއި ޅާފަކައުންސިލުން ހުށަހަ

ންޓް ނެގުމަކީ ހަމަ މެުކރާއިރުަގއި އެބޭފުޅުްނގެ އިންެވސްޓްެދން އެސް.ޓީ.ޯއއިން މިކަން  އްޔާހުރެއްޖެ  ތެޭރގައި. އޭގެ

ނުމަށްފަހު އެކަން އެސް.ޓީ.ޯއއިްނ ދުލުވެރި ބަދަލެއް ދިއަހަމަ އޭގެ އެބޭފުޅުންނަށް  އިމު ކަމެއް. ނަގާފަ މުހިން ވަރަށް

ށްރަށުގައި މީގެ ކުރިން ދެން މިހާރު ރަދެކެނީ.  ކަމަށް އަުޅަގނޑަށް ގަޅު ގޮެތއްއޭގެ އެންމެ ރަނހަމަ ކުރުމަކީ 

ގައި ނުމުގެ ނިޔަތުދުމަތްދިުކރަމުން އައީ ރައްޔިތުންނަށް ޚިއި ބޭސް ވިްއކުމާއި މި ކަންތައްތައް ގެ ހިންގުމާއިންޖީނު



  

މަވެްސ އެހެންނަ ކުންނާތީ ކުރަމުން އައި ކަންތައްތައް.ނި ށީގެންވާ ފައިާދއެއްމިކަންަކމުން އެކަކުރިކަމުަގއި ިވޔަސް 

އުޫސލެއް ހަމަޖެހިގެންދިއުން.  ބޭސް ލިބޭނެައގެްއގަިއ ސިޔާސަތަކަށް ވާންޖެހޭނީ ރައްޔިތުންނަށް ެއކަށީގެްނވާ 

ފިހާރަތައް ހުޅުވަމުންދާއިރުަގިއ މި ޝަކުވާެއއް އިތުރަށް  އެސް.ޓީ.ޯއއިން ގިނަ ރަށްރަށުަގއި ބޭސްމިހާރު އެހެންވީމާ، 

ހެންވީމާ، އެންމެ ބަލަިއގަންނަ ަކމެކޭ. އެތަންތަނުން ނައިސް އޮތުމުން އޭގެ މާނައަކީ އެ ކަަމކީ ރައްޔިތުން  އެހެން

ފަސޭހަ  ކުރަން އެހާ ޓީ.ޯއެގ ސިޔާސަތު ބަދަލުކުރުމަކީ އެއީ ައޅުަގނޑުމެންނަކަށް ެވސްޓަކައި ެއސް. ރަށަކަށް

ނަޑކަށް ނުފެނޭކަމަކަށްނުވާނެ. އެހެންވީމާ، މިކަމުގައި ެއސް.ޓީ.އޯ  މި ކޮމިޓީން ވެސް  އިން މިކަން ކުރުމަކަށް އަޅުގަ

އެހެންނަމަވެސް އެ ފަރާތަކަށް ވިސްނުމެއް މިކަމުގައި ެގންގުޅޭކަށް. އެހެންވީާމ،  އަދި އަޅުަގނޑުމެންގެ އިތުރު 

އްުލކޮށްދޭން އި ޙައެ ރަނގަޅު ގޮތެްއގަ އޮތްނަމަ ޖެހޭނެ އެހެން ކަހަލަ މާލީ ބަދަލެއްމިކަމުގެ ސަބަބުން ލިބެން

ނޑަށް ހަމަ ފެންނަ ކަމެއް. ހަމަ އެސް.ޓީ.އޯަގއި ދެންނެވުމަކީ  ަކއުންސިލުތަކުްނ  ރަށުގެެއއްކޮށް ަރށްހަމަ ެއއާއަޅުގަ

ރަްއޔިތުންނަށް  ބޭނުންވާ އަާސސީ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި ދުމުގެ އިތުރަށްއަދު ވިސްނަންޖެހޭނެ އާްމދަނީ ހޯމި

ގެ ިވޔަފާރި ޅެން. ކައުންސިލު ގެްނގު ވިސްނުން ލިބޭނެ އުސޫލަކަށް ރަނަގަޅށް އެ ޚިދުމަތް ެއއްކޮށް އަގުހެޮޔކަމާ

އަގުހެޮޔކޮށް ދިނީމާ އެއަްށވުރެން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްއެ  ސަރުކާުރން ޚިދުމަތްތަކުން ބޭރުގައި ސީއަސާހޭނީ ހުންނަންޖެ

ެގ މާލޭގައި ވެސް އަދި ރާއްޖޭ މަތް ލިބޭނެ. އެސް.ޓީ.އޯައކީ ރާއްޖޭަގއި ޚިދު އެ ިވޔަސް ރަްއިޔތުންނަށް ތެއްކޮންމެ ގޮ

ސް.ޓީ.ޯއއިން ެއ އެ ގެންދާ ފަރާތް. އެހެންވީމާ،ފޯރުކޮށްދެމުން ހޮސްޕިޓަލުތަކަށް ބޭހުގެ ޚިދުމަތް  ގިނަ ބޮޑެތި

އެހެްނވީމާ، މިކަުމގައި ކޮމިޓީގެ ޤަބޫލުކުރަނީ.  މެންކަމަށް އަުޅަގނޑު ން ެއއީ ހަމަ ރަނގަޅު ކަެމއްމަސައްކަތް ފެށު

އެކަމަށް ގެންދާނަމަ  މަސީއެއް ހިންަގމުންފަރާތުން އެބޭފުޅުންގެ ޝަުކާވ ހުށަހެޅިފައިވާތީ މި އެބޭފުުޅން މިހާރު ފާ

 ނަމަ ބަދަލެއް ދިނުމަށްފަހު އެ ކަން ބަދަލެއް ދޭންޖެހޭއިޖާބައެއްދީ އެ ޓީ.އޯގެ ކޮންެމވެސް ކަހަލަ އެސް.

 އަތޮޅުަގއި ވެސް ެއކަން ކުރުމަކީ ހަމަ ގޯސް ހަމަ އެސް.ޓީ.އޯއިްނ އެކަން  އިނިންމާލާފަެއކަން އެކު ދުލުވެރިކަމާ އަ

ނޑެއް  ކަމެއްެގ ގޮަތކަށް ތަކުން ފާމަސީ ހިންާގ ކޮށް އަމިއްލައަށް ކައުންިސލްއްއާއެ އެ  ހަމަ ނުދެކެން. އަދި އަުޅގަ

ނޑުމެން ނުލިބުމުގެ އަަކށް ވަނީ ބޭސް ެވސް ރައްޔިތުްނގެ ޝަުކވާ  އަބަދު ނަކަށް ނުފެނޭ އެވަރަކަށް.ތަނެއް އަުޅގަ

ވީމާ، އެންމެ ރަށެއްގައި ނޫނީ ންހެނުލިބުމުގެ މައްސަލަ. އެޚިދުމަތް  މައްސަލަ. އެކްސްރޭ ނުނެގުުމގެ މައްސަލަ.

އްމު ފައިދާއަށް ޢާ ސް މުޅި މުޖުތަމަޢުގެިވޔަ ަކމުގައި ިމކަހަލަ ޝަކުވާެއއް އޮތްއަދި މެ އަތޮޅެްއގައި ންއެ

ނޑަށް ހަމަ ފެންނަ ކަމެއްނީ. އެހެންވީމާ، ހޭއަޅުަގނޑުމެން ވިސްނުން ބަހައްޓަންޖެ އެސް.ޓީ.އޯއިން ހަމަ  ހަމަ އަުޅގަ

 ގެްނދިއުން. ޝުކުރިްއޔާ.  ން ކުިރއަށްފުޅާކޮށް އެކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރަޝީދު، ގައްދޫ ާދއިރާ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު



  

 

 ާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ގައްދޫ ދާއި

ގޮތުން ޓީއާ ގުޅޭ ގެ ސިޅު ަކއުްނސިލުއަޅުަގނޑު ވެސް މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޝުކުރިްއޔާ މުޤައްރިރު.  އާދެ!

ުލކުރަްއވަިއގެްނ ވާގޮތުން އެސް.ޓީ.އޯާއ ޙަދާ ރުެގ ސިާޔސަތު މި ގެންދަންނަވަންޖެހެނީ ޙަޤީޤަތުގަިއ މިހާރު ސަރުކާ

ފިހާރަތަކެްއ  ސްވެސް ބޭޓަކައި ހުރިހާ ރަށެއްގެ  ކޮށްދިނުމަށްޚިދުމަތް ފޯރު ތަނަކަށް ބޭހުގެރާއްޖޭަގއި ހުރިހާ 

ނޑުމެންނަށް މިހާރު މި ލިބިފަ ގެްނ ކުރިއަްށ އެބަހުޅުއްަވއި އާއި ިލޭބ  ބާއިވާ ތަޖުރިގެންދަވާ. ގެންދަާވއިުރގައި އަުޅގަ

އެންމެންނަށް ވެސް ެއކަުމެގ  ޖޭަގއި ވެސްރާއްއަިއއްސަ މުޅި  އްލެއްއެ ކަންތައްތަކަށް ޙަ  ޑުތަކަށް ބަލާފައަ

ނޑުމެން މިފައިދާކުރަމުންދާ ދުވަްސވަރެއް  ނޑުެމންނާ ހަމައަށް އައިމަ އެއާ ކަހަލަ މައްސަލަެއއްގަިއ އަުޅގަ  ަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން ޮގތެއް ނިންމާއިރުގައި ައޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނާލަން އެބަޖެހޭ. ސަބަބަކީ  މެންދޭތެރޭގައި އަުޅގަ

 ރަށްރަށުގައި އެބަހުރިނަމަ ރާއްޖޭަގއި ވަރަށް ިގނަ ކަމުަގއިުނވަނީހުރި ގޮތް ކުށް އި ފަބިމަޢުލޫމާތު ލި އަޅުަގނޑަށް

އަދި  އަމިއްލަ ބޭްސ ފިހާރަތައް ވެސް. އެބަހުރި ަގއިރަށު  ވަރަށް ގިނަހުރިހާ ރަށެއްގައި ނެތް ަނމަވެސް 

އެބަހުރި.  ޢިއްޔާތަކުން ހިންގާ ބޭސްފިހާރަތަކަށް ވެސްަޖމުއަދި ނޫނިއްޔާ އިދާރާތަކުން  ސިލުތަކުން ނޫނީ ރަށުކައުން

ސަރުކާރުްނ  އުފުލިގެން ދިަޔއިމަ ައގުްނެގ ޝަުކވާ ބޮުޑވެ ަރއްޔިތު ގޮުތގަިއ ނުދެވި ކަން ރަނގަޅު އެހެންމަވެސް އެ

ނޫނީ  އެ ކަންަތއް ކުރިއަްށ ގެންދަވަންޖެހުނީ. އޭގެ ާމނައަކީ ސަރުކާރުންވާލުކުަރއްަވިއގެން ޙަ  އާއެސް.ޓީ.އޯ

ނޑަށް ކަށެއް. ފިހާރަތައް ހުއްޓާލާ ކުރީަގއި ހުރި ބޭސް ޓީ.އޯައކުން މަޖުބޫރެއްނުކުރޭއެސް.  މިހާރު ވެސް އަުޅގަ

ބޭސް ފިހާރަ ހުރިކަމުގަިއ  ސް.ޓީ.އޯ އަމިއްލަ ބޭސް ފިހާރަތަކެއް އެބަ ހިނގާ އަދި އެގޮތުން  ހުރިއި މަޢުލޫމާތު ލިބިފަ

އި ކުރީގެ ަބޔަކު ކޮށްފަ ބަދަލެްއ ކޮންމެހެންެއބައޮތޭ. ޭއގެ  ވިޔަސް. އެހެންވީމާ، ޭއގެ މާަނއަކީ ކޮމްޕެޓިޝަނެއް ވެސް

ބޭްސ  ތެރެއަށް ވަދެގަެނގެން ޭއގެ ދޭންޖެހޭނީ އެއީ ސަރުކާރުން އެކަން ހުއްޓުވާަލއި ރި އިންވެސްޓްމަންޓަކަށްހު

މިހާރު މި ދަނީ. ހުރި ބޭސް  އެހެނެއްނޫންކުރިނަމަ. ނަމަވެސް އެަކން ވައިގެން ނޫނީ އެސް.ޓީ.ޯއއިން ހުޅު ފިހާރަ

ްއގެ އެ ކުރައްވާ ބަަޔކު ހަމަ ކުރައްވަްނވީ އެަބއެ. އެކަން ހަމަ ެއެއއް ހުއްޓުަވެއއްނުލާ. ހުރީ ިވއްޔާފިހާރަތަކެއް

ރަްއޔިތުންނަށް ާވ ތަންކޮޅަކީ އެސް.ޓީ.އޯއިން  ޓަަކއި. ެދން އަނެއްކާ މީގެ އެންމެ ބޮުޑ ފައިދާއެއް އަމިއްލަ ފައިދާއަށް

ފަށަށް އަގުތައް  ެގ އަތްފޯރާއޭ  ެވގެން ރައްޔިތު މީހާއަށްއޭގެ ައގު ކޮންޓްރޯލްބޭސް ފިހާރަ ހުޅުވުމުގެ ސަބަބުން 

ތަކުން ބޭސް ފިހާރަގުޅަެއއް ެވސް ވަރަށް ޮބޑު ައގުަގއި ިވއްކަމުންދިޔަ ައމިއްލަ  ކުީރަގއި ޑިސްޕިިރންތިރިވެއްޖެ. 

 ިއގެ ކަންަތއް ރަްއޔިތުންނަށް ލިބިއްޖެ. ދެން ހަމަ އެއާެއއްޮކށް އާސަންދަ އާއްމު ހިތައް ުކޑަޮކށްމިހާރު އެ އެްއޗެ

 ަވކި އަތޮޅަކަށް ނޫނީ  އެބަދޭ. އެހެންީވމާ، ޚިުދމަތް ލިބެމުންއެ ދަށުން  ޅެްއ ފަސޭހައިން އާސަންދަިއގެވެސް ތަންކޮ 

ނޑުވަކި ގޮ ވަކި ދާއިާރއަކަށް ނޑުމެ ޤަބޫލުުކރާ ެތްއ އޮތުމަކީ އަުޅގަ ން ވަކި ގޮެތއް ގޮތުަގއި މި މަޖިލީހުން އަޅުގަ

 ލެްއގެ ގޮތުން ހުރިހާ ތަނެއް ކަމުގައި. އެހެންވީމާ، އާއްމު ުއސޫ އޮންނަންޖެހޭ ތަނެއް ތަނަކީ މިހެން މި އިނިންމާފަ



  

ނޑު ނީ އެއް ުއސޫލެއް އޮންނަންޖެހެ ލު އުތުރުބުރީ އަތޮުޅ މިލަދުންމަޑު އޮތީ. ެއގޮތުން ޤަބޫލުކުާރ ހިތް ކަމަށް އަުޅގަ

ެއީއ ންިވއްޔޭ. ގެްނދަވާނަމަ އެ ހަމަ ކުރިއަށް ގެންދަވަކައުންސިލުން ބޭސް ފިހާރަތަކެއް ނޫނިއްޔާ ކުިރއަށް

ކަްށ ށް ކުަރއްވާ މަަސއްކަެތއް. ެއއަވުމަޓަކައި އެބޭފުޅުްނގެ ކަުއންސިލުގެ ކުރިއެރު  ދާއިރާ ކުރިއެުރުވމަށް އެބޭފުޅުންގެ

ނޑު މިއާ އެހެްނީވމާ،  އެއް ހުޅުވުމަކުންނެއް.ފިހާރަ ހުއްޓުމެއް ގެންނާކަށް ނުޖެހޭ އެސް.ޓީ.އޯއިން ބޭސް އެއީ އަުޅގަ

 ނަވަން އޮތް ާވހަކައަކީ. ުޝކުރިްއޔާ. ދަން ދޭތެރޭގައި

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

 .މިރުޢާމެންބަރު އަޙްމަދު ޢިއްޒަތްތެރި 

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަދޫ 

ނުޑ ވެސް މި ސިޓީ ކިހާލުމުން އަޅު ޝުކުރިއްޔާ އާދެ!  ަގނުޑގެ ހިތަށް އެންމެ ޢިްއޒަތްތެިރ މުޤައްރިރު. އާދެ، އަޅުގަ

 7 ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީ ވަނަ މާްއދާ ނުފެނި އެ ދިވެހި 22 ޤާޫނނުއަސާސީގެ ވަތް އެްއޗަކީފުރަތަމަ 

ގޮސްފަިއވާތީ އެކަމާ  ފެނިގެން ންދިގެން ައއި ލާމަރުކަީޒ ޤާނޫނުއޭެގ ދަށުން ހެދީޤުކުިރ ަފހުން އޯގަްސޓްަގއި ތަޞް

ނޑު ހަމަ ފާހަނަ ވަ 2ހިތާމަކުރާ ވާހަކަ.  ަގކޮށްލަނީ ދައުލަތުގެ ަމއްޗަށް މިހާރު ވެސް ހަމަ އެިކ ަކމަކަށް އަުޅގަ

ހުރި މިންވަރަކުން އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކެްއ  ގޮތްގޮތުން އެބަ ލާޒިމްކުރޭ ެއކި ޤާނޫނުތަކުން ވެސް ކެިރުކޅަދާނަކަން

އްާސވާ ުކންފުންޏަކުން ރައްޔިތުންނަށް ހި 011ފޯރުކޮށްދިނުމަށް. އެހެންކަމުން މިއަދުގެ ސަުރކާރުން ސަުރކާރުގެ %

ނޑު އެްއވެސް ހާލެްއގައި ޤަ ވަސީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ  އެކަމުގެ ބޫލެއް ނުކުރަން އެހެން ރައްޔިތުންނަށް އަޅުގަ

ހުރި ބައެްއ  ސިޓީގައި ފާހަގަކުަރއްވާަފއި މި، ދާނެ ކަމެއްގެ ގޮތަށް. ެއހެންވީމާނިކަމެތިކަމެއް ލިބިގެން ސަބަބުން

ން ހިންގޭ ތަފާތު ދަނީން ލިބޭ އާމްނަށް ޭއގެކަމެއްގެ ގޮތުަގއި އެބޭފުޅުން ނުކުތާތަކަށް ބަލާއިރު އެންމެ މުހިންމު އެއް

ނުޑ ދެކޭގޮުތަގއި މީކީ  އީޕްރޮގްރާމްތަކަކަށް ހުރަސްތަެކްއ އެިޅގެންދާ ވާހަކަ ީމގައި ަބޔާންކޮށްފައި މިއޮތީ. މި  ައުޅގަ

ނޫން. އެހެންނަމަެވސް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް  ކަމެއްވެްސ ޒާުތގެ  ރެިވގެން ކުރާއެޖެންޑާ ކު ކޮމިޓީއަށް ހަމަ މި

ސް ުގޅޭ ކޮމިޓީައކުން ބަލަންޖެހޭނެ މައްސަލައެްއ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ވެ މާސިޓީއެއް ފޮުނވުމަށްފަހު އެމަްއސަލައަކީ އެކަ

ގެ އެްއވެސް ވިޔަފާިރެއއް ކުރާނެ ކަެމއް ނެތޭ. ދޭހަކޮށްދެނީ މިނޫން ބަޔަކު އެރަށު ން މިޤަބޫލުކުރަން. އެކަމަކު ީމގެ

ނޑުމެން އެ ނޑަެއޅިގެން އަުޅގަ ނުޑ ހަމަ ދެކެން.  ޚިލާފު ކަމެއް ނަށް އެހެން ޤާނޫނުތަކުގެ ޫރޙާކަ އެީއ ކަމުަގއި އަުޅގަ

ރަށުަގިއ އެޅުމަކީ އަދި އެރަށުަގިއ ކުރަމުން އައި އެހެން  .ޯއގެ ޭބސްފިހާރައެއް އެމިސާލަކަށް އެސް.ޓީ

 ފިހާރައެއްގެ ވިޔަފާރި ހުއްޓުމަކަށް އަންނަ ކަމަކަށް ެވސް ނުވޭ. އެބޭފުޅުންގެ ހަަމ ވާދަވެރި އުސޫަލކުން އެ ބޭސް

 ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ވެސް އެބައޮތް. ދެން މިކަހަލަ ސިޓީތައް ފޮނުވާއިުރގައި ައޅުަގނޑުމެން ކުަޑކޮށްހަމަ ވިޔަފާރި 



  

ނުކުތާއެްއގެ މަްއޗަށް  9މީގެ  ކިހާ ފުޅާ ދާއިރާެއއްަގއި ލަންޖެހޭ މިހާރު މިއެބަ ދިރާސާކޮށް ބަލާ ހަމަ

ނޑުމެންނަށް ކޮންމެ  ޕްޮރްގރާމް ހިންގާފައިވޭތޯ ވެސް އިނގޭތޯ. އޮތް މިރިޢާޔަތްކޮށްފައި  ލިޔެލާފައި ފޮުނވިދާނެ ައޅުގަ

ނޑުއެްއޗެއް ޖަހާފައި ެވސް.  ތުންގެ ލެވެްލަގއި ގެނައިވީީތވެ ރަްއޔި ކޮމިޓީެގ ސަމާލުކަމަށް މި މި ެއަކމަކު، އަުޅގަ

ދާއިާރއެްއަގިއ މިކޮމިޓީން ދަތުރެއްކޮށްގެން ވެސް މިކަންކަން މީ ކިާހވަރަކަށް ހިނގާފަިއވާ ކަމެއްޯތ  ތަންކޮޅެއް ފުޅާ

ދިވެހިރާއްޭޖެގ ކަމަކީ މީގެ ޒާތުަގއި ެއއްގޮަތކަށް ވެސް  މި، ނޑު ހަމަ ހުށަހަޅަން. އެހެންވީމާބަލަން ވެސް އަޅުގަ 

ހިްއސާާވ ކުންފުންޏަކުން ރަްއޔިތުންނަށް ލުއިފަސޭހަ ކަާމއިެއުކ  011ލަތުެގ %.ޯއ ދައުިއ އެސް.ޓީރަށްތަކުގަ ހުރިހާ

ށް ގެންދާއިުރގައި އެއް ރަެށއްގެ ުނވަަތ ފިހާރަ އެޅުުމގެ މަސައްކަތް ކުިރއައާސަންދަ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ޓަކައި ބޭސް

އްލެއް ގެނެވިދާނެ ކޮމިޓީން އެއްވެސް ަކހަލަ ޙަ ރާަތއް މިއެއް ދާއިާރއެްއގެ މިކަހަލަ ކަންބޮޑުވުމެއް ހުރެގެން އެފަ

ނޑު ހަމަ އެއް   ކަމެްއ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތެއްމިފަދަ  ގޮތަކަށް ވެސް ޤަބޫލެއް ނުުކރަން އިނގޭތޯ.ކަމަކަށް އަުޅގަ

އެއަށްވުރެްނ  ހުންމަޖިލީގޮތުަގއި ދޭން އުޅެނިކޮށް މިކަން ހުއްޓުމަކަށް ގެނައުމުގެ ނިޔަތުަގއި މިކުރާ މަސައްކަތަީކ 

ނޑު ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްާޔ.  ފުޅާކޮށް ބަލަންޖެހޭނެ ކަމެއް  ކަމަށް އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކޮމިޓީއަށް މިވަގުުތ  ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަދި މިމެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު،  ޢިއްޒަތްތެރި

 ިރ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ވަަޑއިގެންެނވި ވާހަކަ ދަންަނވަން. މަތިވެރި ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެ

 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

ނޑު މިއަަދކީ ޕީ.ޕީ.އެމް ގެ އަހަރީ ދުވަސް ކަމަށްވާީތެވ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އަޅުގަ

ނާޑިއ  ޤައްރިރަށާއިކޮމިޓީގެ މުމި  ޕީ.ޕީ.އެމް ހިމެނޭ މަޖިލިސްގެ ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

އަޅުަގނުޑގެ ޕާީޓގެ ފަރާތުްނނާއި ައޅުަގނުޑގެ ޕާީޓގެ ަރީއސްގެ ފަރާތުން ވަރަށްބޮޑަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. ދެން 

ނޑު ުކޑަކޮްށ  ހުށަހެޅިފައި މިއޮތް މައްސަލައިަގއި އެސް.ޓީ.އޯ އިން މިހާރު މި  ބޭސްވިްއކާ މައްސަލަިއަގއި އަުޅގަ

 ވާހަކަދައްކާލަން ބޭނުންވަނީ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ހަމަ ދަންނަވާލަން އަުޅަގނޑު ހަމަ ތަފާތު ރަޢުޔެއް މީގައި 

ވަނަ ދުވަހު ރައީްސ ޔާމީން ހުޅުމާލޭގައި އޮތް  22ގެ ނޮވެމްބަރ މަހު 2102 ،ބޭނުންވަނީ ނޮވެމްބަރ މަހު

ޓީ.އޯ ައކީ ވަރަށްބޮޑަްށ ރަޕްޓް ވެފައޭ. އެްސ.ކްބޭން ވަނީ ވަރަށްޮބޑަށް ޖަލްސާއެްއގައި ވިދާުޅވަނީ ެއސް.ޓީ.އޯ

ގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ދައްކާގޮުތން ބިލިއަނަކަށްވުރެ ގިަނ 2102ނެޭކ. ދެން އެހެންނަމަވެސް ތަ ރަޕްޓްވެފައި އޮތްކްބޭން

ޕަބްިލްކ  7552މުންެގ ފަރާތުން. އެީއ ވެސް އުޅޭ އާން ކޮެޅއްދާރުންރޮފިޓް ޮއތް. ދެން ހިއްސާރުފިޔާ އެމީހުންެގ ޕް

 ކުންފުންޏެއްގެ ގޮުތަގއި އުޅެީނ. ދެން ޑިވިޑެންޓް ވެސް ބެހި. ރައީސް ޔާމީން އެހެން ވިާދޅުވެފައި އޮތްއިރު ވެސް 



  

އަޅުަގނުޑ  ވީމާ،ންފުންޏެއް ކަމަށް. އެހެންދައްކާ ވަރަށް ފައިދާވި ކު އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތަުކން އެބަ ،އެކަމަކު 

ނޑުމެން ވިސްނަިއގެން ހުއްޓާ ދެން މިފެނުނީ  ން އެވިދާުޅވި އެްއޗަކާޤަބޫލުކޮށްގެން މިހިރީ ރައީސް ޔާމީ ޭދތެރޭ އަޅުގަ

ދުވަުހ  ވަނަ 22މިލިއަްނގެ ހިއްާސ މާރޗް  22 ،ހިްއސާ 21ަގއި އިން %ފް މޯްލޑިވްސް އެސް.ޓީ.އޯގެ ބޭްނކް އޮ

ލާރި ހޯދުމަށް ، ފައިސާ ެއއް ނެތްކަން. އެހެންވީމާ ން މިދޭހަވީ އެސް.ޓީ.ޯއގެ އެިކއުޓީމީގެ ، ވިްއކާލިތަން. އެހެންވީމާ

މާރޗް މަުހެގ ފުރަތަމަ ކުއާރޓާގެ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްްސގެ ފައިާދ،  ކުޓަކައި އެސް.ޓީ.އޯގެ ިހއްސާ ިވއްކާލީ. އެކަމަ

 22ހިއްސާ  21ކެްއގެ %އި. މިފަދަ ބޭންގެ ފުރަަތމަ ކުއާރާޓގ2102ަމިލިައން. ފުރަތަމަ  527ީކ ސާފު ފައިދާއަ

ނަޑކަށް ނޭނގެ. އެ 21އެމީހުންގެ ހިމެނޭ % މިލިއަން ވިްއކާލީ ިވއްކާލި ަބޔަކަށް.  ހިއްސާ ވިްއކާލި ައެގްއ އަުޅގަ

ށް ބަހައިފިކަަމްށ އެ ިތން ކުއާޓަރއަ ނެގީ.ެއ ނޑު ބުނާނީ ބަޔަުކ ވަރަށް ސްމާރޓް ޑިޒިޝަެނކޭ ައޅުގަ އެ ގަްތ  ދެން

ނޑުމެން ެއކްސްޕެކްޓް މިކުވެއްޖެ  ނަޑކަށް އަުޅގަ ރަނީ ވަން އްޔާމުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްްސގެ ޕްރޮފިޓަކީ ގާްތގަ

ވިޔަސް ިފފްޓީ ޕަސަންޓް ޑިކްލެއަރ  ކަމަށް. އޭގެ ފިފްޓީ ޕަސަންޓް ޑިްކލެއަރކުރި ކަމުަގއި ންޕޮއިންޓް ފައިވް ބިިލއަ

 27ހިއްސާދާރަށް ލިބޭނެ  21%އެ ބަހަން ނިންމި ކަމަށްވަންޏާމުން ކޮށްފައި ޕްރޮފިޓް ގޮތަށް އެއަްށވުރެ މާ މަތިން 

ން ރުފިޔާ. މިފަދަ ހިއްސާއެއް އެސް.ޓީ.އޯއިން ވިްއާކލި. އެސް.ޓީ.ޯއއިން ިވއްކާލި. އެސް.ޓީ.ޯއގެ ފައިާދވެފަިއ މިލިއަ

ތެދު ވާހަަކއަކަށް ވެދާނެ.  ކުންފުންޏަކީ ެގއްލުންާވ ކުންފުންޏެކޭ ިމ ވިދާުޅވި ބަހުަގއި ިމވަނީ އެ  އެރައީސް ޔާމީން 

އެ ރަނގަޅު ވާހަކަފުަޅކަށް ާވނީ. އެއީ އެސް.ޓީ.އޯއިން ބޮަޑށް ވިޔަފާރިކުރަނީ ކްެރޑިޓަށް. އެމީހުންގެ ބޮޑެތި ކްެރޑިްޓ 

އްޔާމުން ފޮތުަގއި ން. ވެއްޖެ ކަސްޓަމަރުންނަކީ މިސާލަކަށް، ސްޓެލްކޯ ނޫނިއްޔާމުން ސަރުކާރުގެ އެހެން ތަންތަ

ފައިސާ ނުލިބިދާނެ. ަކންމަތީ ފިހާރައަކުން ވެްސ  ތް ކުންފުންޏަކަށް. ެއކަމަކުށް ބޮޑަށް ފައިާދވެފައި އޮއޮވެދާނެ ވަރަ

ވަތްަގނުޑގައި ނުހުންނާނެ ލާރިއެއް.  ލޭންދޭނަށް މީހުންނަށް އެއްެޗހި ދީފިއްޔާމުން ފައިދާވެފައި އޮވެދާނެ. އެކަމަކު

އޮތީ. ވިްއކާލަިއގެން ލާރި. އެފަދަ ހިއްސާއެއް އެހެންނޫނިއްޔާމުން  ވަތްަގނުޑގައި ލާރި ނެތީމަ ޭއތި ވިއްކާލާަފއި އެ

އެސް.ޓީ.އޯއިން ވިްއކަެއއް ނުާލނެ. އެސް.ޓީ.އޯައކީ އެހެންވީަމ އެހާ ކޭޝް ރިްޗ ކުންފުންޏެއް ނޫންކަން މި އިނގެނީ. 

ުކން އެއީ ރަނގަޅު ކަމެއް. އޮްއވައި ދެން މިދަނީ ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ބޭސް ިވްއކަން. ދާއިރުަގއި ބޭސް ވިއް 

ްއޔާމުން އެ ރަްއޔިތުްނނަށް ޓަކައި އެ މަަސއްކަްތ ޖެއެ އުސޫލުން އެމީހުންނަކީ ެއހާ ފުން ޖީބެއް އޮތް ބަޔަކަށް ވެއް

ވެސް އެސް.ީޓ.އޯ  އަޅުަގނޑު ވިސްނާ ގޮުތަގއި މިކަން އެހެންނަމަެވސްރަނގަޅަށް ކުރުން އެީއކީ މަްއސަލައެއް ނޫން. 

ެވސް އެަބއޮތް. އެީއ ރާއްޭޖގަިއ އެަބއޮްތ  ދާނެ ރަްއޔިތުންނަށް ފައިދާކުރަނިވި ާމ ރަނގަޅު ގޮތެއް އަށް ކޮށްެދވި

ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެސް.ޓީ.އޯ ޭއގެ ހިްއސާދާރަކަށް  އާ ބެހޭ ާޤނޫނެއް. ކޯޕަރޭޓް ސޮަސއިޓީ ރޭޓް ސޮސައިީޓއާކޯޕަ

ރަކަށް ހިއްސާ އެސް.ޓީ.ޯއގެ ފާމަސީއެއް ހުުޅވަން މި ވަ 51އޮވެަފއި ރައްޔިތުން އޭަގއި ޝާމިލްކުރުވާފައި އޭގެ %

ބޭނުންވަނީ ލައްކަެއއްހާ ރުފިޔާ ކަމަށްވަންޏާމުން އެމީހުން އޭަގއި ޖާމިނުކުރުވާފައި ޭއގެ ތެރެއިން އެމީހުން ެއ 

ރެވިދާނެ. ފައިސާ މަޑުމަޑުން ދައްކާވަަރކުން އެމީހުންނަށް އެކަން މަގުފަހިކޮށްދީފައި އެސް.ޓީ.އޯއަްށ އެއިން ބޭރުކު



  

އެސް.ޓީ.އޯ އޮންނަންވާނީ މިތާނގައި ބޭސް ިވއްކާ ނޫނިްއާޔމުން ކިއްލި ވިއްކާ ނޫނީ ކޮީފ ވިއްކާ މިއަްށވުރެ ބޮޑު 

ނޑުމެން ޗެމްބަރ އޮފް ޮކމާސްގައި އުޅުުނއިރުަގއި ވެްސ މި ވާހަކަތައް ެދއްކިން.  ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުަގއި. އަުޅގަ

ކަހަލަ ިވޔަފާރިތަކުން ނެރުމުގެ ޕޮލިސީ، ނިކުތުމުެގ ޕޮލިސީއެއް ެވސް އޮތް.  އޭރުަގއި އަދި ެއސް.ޓީ.ޯއގެ ބައެއް

މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެފންނަނީ އެސް.ޓީ.އޯ ވަރަށް ުކދިކުދި ިވޔަފާރިތަކަށް ވަދެގެްނ އެސް.ޓީ.ޯއގެ ފަިއސާެގ 

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ. އެނޫން ގޮތަ ނޑުމެންނަށް މި ވަރަށް ބޮޑު ދަތިތަެކއް އުޭޅކަމަށް އަުޅގަ ކަްށ އަުޅގަ

ެވސް އެދޭ ކަމެއް. ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މިކަން  އެސް.ޓީ.އޯގެ ވިޔަފާރި ގެންިދުއމަކީ އަޅުަގނޑު ހަމަަގއިމު

އޮންނަންވާނީކީ މިހެންނެއް ނޫން. ކޯޕަރޭޓް އުސޫލުން ސޮސައިީޓގެ ޤާނޫނު ބޭނުންކޮށްގެން އެސް.ޓީ.އޯައްށ 

 ދާނެކަމަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. ބޭސްފިހާރަތައް ހިންގި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮިމޓީ އަށް މިހާރު މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ރިޤް ވެސް ވަަޑއިގެންެނިވ އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވެސް ވަޑަިއގެން އަދި މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޠާ

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޑީޑީ އަށް ފުރުޞަތު ،ވާހަކަ އިޢުލާންކުރަމުން ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު ޑީޑީ އަށް

ނޑު ކުރިން ަގޑި ދަންނަވާނުލި ނަމަވެސް.އަރުވަން. ފަސް މިނި  ޓު އިނޭގތޯ ދެން އަޅުގަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިބްރާހީމްދީދީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޭދޫ

ނޑު ދަންނަވާނީ މި މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރި އަތޮޅު ކައުންސިލުން ިމ  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަުޅގަ

ހުށަހަޅާފައިވާ މި ސިޓީ މި ފޮނުވާފަިއވާ ސިޓީއަށް މި ކޮމިޓީ އަށް. އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ 

ކުރުުމގެ ފުުރޞަތު ހުރިހާ ބަޔަކަށް ވެސް ލިބިގެންވޭ. އެގޮތުން އެސް.ޓީ.އޯއަށް ވެސް ލިިބގެންވޭ. މިނިވަން ވިޔަފާރި

މާދަމާ ކޮންމެވެސް އަޮތޅަކުްނ ފޮނުވަފާނެ ތިމަންނާމެން ހާޑްެވއަރ ފިހާރަެއއް ހުުޅވަިއެގން ހުއްޓައި އެތާނގައި 

. މެން ބަނގުރޫޓްެވއްޖެއޭ. ތިަމންނާމެންނަށް ބަދަލު ދޭށޭއެސް.ޓީ.އޯއިން ހާްޑެވއަރ ފިހާރައެއް ހުުޅަވއިފިއޭ. ތިމަންނާ 

އްދަދޭ އެންމެންނަށް ވެސް ކަންތައްތައް ކުރަން. އެްސ.ޓީ.އޯއިން މި ފިހާރަތައް މި އެހެންނެއް ނުދެވޭނެ. ޤާނޫނު ހު

ޓަކައި. ރާއްޖޭެގ  ހިންގަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއިޔތުން ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ނުވެގެން އެ ކަންަތއްތައް ކޮްށދިނުމަށް

ގިނަ ފިހާރަތަކުްނ  ހުރިހާ ރަށެއްގެ ަރއްޔިތުން ވެސް ބޭނުން އާސަންދައިން ވެސް ދޭން ބޭސް. އެހެންަނމަވެސް

ވަރަށް ނުވެސް ލިބޭ. ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ބުނަީނ ޕެނަޑޯލް ގުޅަެއއް ވެްސ  އެކަމެއް ނުެއްއވޭ. ބޭސް ބޭނުންވާ

ވެގެްނ ގޮސް އެްސ.ޓީ.ޯއއިން މި އަކަށް ެއގޮތުން ެއކަން އެ ބޮޑު މައްސަލަ ، ވީމާންތިމަންނާމެންނަކަށް ނުލިބެއޭ. އެހެ

މަސައްކަތް ފެށީ. ދެން ޢިއްަޒތްތެރި ނާޝިދު ދެންމެ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނާޝިދު ވިދާޅުވި 



  

އެއީ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެހެްނ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުިވއޭ ބޭންކްރަޕްޓްވެަފއޭ ެއސް.ީޓ.އޯ އޮތީ ކުރީަގއި.

ވިދާޅުީވ ކޮންމެހެން އެސް.ީޓ.އޯއަށް ަފއިދާ ނުވާީތއެްއ ނޫން. އެސް.ޓީ.އޯއަށް ލިެބންޖެހޭ ކުރީގައި މިދިަޔ 

ނޑު ފާހަގަކޮށްލާނަން މިިދޔަ ފަސް އަހަުރގައި ާރއްޖޭެގ ރައްޔިތުްނގެ ފައިާސއިން  އަހަރުތަކުަގއި ާޚއްޞަކޮށް ައޅުގަ

ބަިއވަރު ސަބްސިޑީަތއް ވެސް އެބަ ދެވޭ. ެއގޮތުްނ ތެލަށް ނޫނީ ކަރަންޓަށް  އަށް މިހާރު ސަބްިސޑީ އެކި ކަންކަން

ދެވޭ ސަބްސިޑީޒްަތއް ސަރުާކރުން ސްޓެލްކޯއަކަށް ވެސް ދައްކާފަެއއް ނެތް. ފެނަކައަށް ވެސް ދައްކާފަެއއް ނެތް. 

، ޖެހޭ ެއސް.ޓީ.ޯއއިން. އެހެންވީމާދޭން އެބަތެޔޮ  ހުންނަނީ. އެހެންނަމަވެސް ނުއެއް ދޭ. އެ ަފއިސާ ުނލިބި

އެބޭފުޅުންނަކަށް ެއސް.ޓީ.ޯއގެ ބިލުތަކަށް ޕޭއެްއ ނުކުެރވޭ. ެއއަރޕޯޓް ކޮމްޕެނީން ވެސް ތެޮޔ ނަގަނީ. މޯލްިޑވިއަނުްނ 

ނޑު ިވޔަފާރިއަކީ ތެލުގެ ިވޔަފާރި ކަމަކަށްވާީތވެ އެ ތެލަށް  ވެސް ތެޔޮ ނަގަނީ. ނަގަިއ އެބޭފުޅުންގެ މައިގަ

ދައްކަންޖެހޭ ލާރި އެސް.ޓީ.ޯއއަށް ނުލިބޭ ވާހަކަ ަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ އެ ވިދާުޅވީ. ުނލިބޭ. މިހާރު ސަރުކާރުން 

ނުޑކޮށް މިބުނީ ކުންފުނިތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ސަބްސިޑީ ދައްަކއި ފައިސާ ދައްކަމުން ޮގސް އެ ފައިސާ އެމީހުންެގ  ގަ

ދުތަެކއް ލިބިގެން އެސް.ީޓ.އޯ ރަނގަުޅ ފެންވަރތަކަށް ހިނާގކަން ފަރާތުން އެސް.ޓީ.ޯއއަށް ެވސް ބޭނުންވާ އަދަ

ފާހަގަކުރެވޭ. ޭއގެ ސަބަބުްނ މާލީ ތަނަވަސްކަން އެބޭފުޅުންނަށް އަތްމައްޗަށް އެރީަމ އެބޭފުޅުން މި ރާއްޖޭގެ 

. މިީއ ާދވާނީރަށްރަށުގައި މި ފާމަސީތައް ހުޅުވަިއގެން ކުިރއަށް މި ެގންދަނީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަްށ މީގެ ފައި

ދައުަލތުން މިހާރު މިދިޔަ ފަސް އަހަރުަގއި ނުދައްަކއި ހުރި އެތައް ބިލުތަެކއް މިދަނީ ، ޙަޤީޤަތަކީ. އެހެންވީމާ

ހަމައެކަނި އެސް.ޓީ.އޯެއއް ނޫން. އެތަްއ ، ތަކަށް. އެހެންވީމާދައްކަމުން. ފައިސާ ދައްކަުމން މިދަނީ ބިލު

ނޑަށް ޤަބޫުލކުރެވޭ ހަމަ ކުންފުންޏަކަށް އަމިއްލަ ިވޔަާފރިވެރި ންނަށް ވެސް އޭގެ ަފިއދާތައް ކޮށްފައި ހުންނާނީ. އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި އެހެން މެންބަުރން ހަމަ ނާޝިދުމެންގެ ވިަޔފާރިއަށް ވެސް ަދއްކަންޖެހޭ ފައިސާ މިހާރު ސަރުކާރުގެ 

، އެހެންވީމާރަނަގޅަށް މިހާރު.  ފަރާތުން ނޫނީ އެ ދައްކަންޖެހޭ ތަންތަނުން ހުންނާނީ ލިބިފައިކަން ކުިރއަށްވުރެ

އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ، ްނވީމާއެހެހިންދެމިފައިވަނީ. އެސް.ޓީ.ޯއ ވެސް މިހާރު  އެގޮުތގެ މަތިން

އެސް.ޓީ.އޯއިން އެބަޖެހޭ ހަމަ ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް މި ސަރުކާރު ނިސްބަތްާވ ކުންފުްނޏެއްވީމަ އެ ދޭ ޚިދުމަތްތަްއ 

 ޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަޙައްދަކަށް ހަމައެކަނި ވަކި ބޭހެއް ނޫން އެސް.ޓީ.އޯއިން ފުޅާކުރަމުން އެދަނީ. ގޭސް ހަމަ މުޅި ރާއް

ވެސް އެސް.ޓީ.ޯއއިން އެދަނީ ފޯރުކޮށްދެމުން. މިހާރު ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަުކގައި ވެސް ިވއްކާ. ޚާއްަޞކޮށް 

ނޑުެމންގެ މައްސަލައަކީ ފަސް ރުފިޔާ ނޫނީ ދިހަ ރުފިޔާ އަުގ  ހުވަދުއަތޮާޅއި، ައއްުޑއަތޮޅަށް ވެސް އެބަ ލިބޭ. އަުޅގަ

ނޑި ލިބޭގޮތަްށ އޮތުން. މީެގ ކުީރަގިއ  ނޑުމެންނަށް ބޭނުން މިވަނީ ޚިދުމަތް މެދުނުކެ ހެޔޮވިޔަްސ ައގުހެޔޮ. އަުޅގަ

 މަވެސް މެްނ އެބަ ތިބޭ. އެހެންނައަޅުަގނޑުމެން ރާއްޭޖގެ ރަްށރަށުގައި ކަްއކާ ޭގސް ނުލިބިގެން ނުކެްއކި ައޅުަގނޑު

ވެްސ  މިހާރު އެ ޚިދުމަތް އެސް.ޓީ.އޯއިން ފޯރުކޮށްދޭ ތަނުން ެއ ގޭސް ހުސްނުެވ ދާއިމީ ޮގތެއްަގއި ލިބެންޏާ އެ

އަމިއްަލ  ހެންނަމަވެސްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ޙައްެލއް. މިހާރު ބޭސް ލިބުން އެއީ ފަސޭހައެއް އެސް.ޓީ.އޯ އެތާ އޮީތމަ. އެ



  

ގާ ބޭސްފިހާރަތަކުން ބޭނުންވާ އެންމެ އަސާސީ ޭބސްތައް ވެސް ަބއެއްފަހަރު މި އަތޮޅު ކައުންސިލުތަކުން މި ހިން

ހުސްވެފައި އެބަހުރި. ބަެއއް އިންޖެކްޝަންތައް ވެސް ނުލިބިގެން އެބަުއޅޭ. އެހެންވީަމ، އެސް.ޓީ.އޯ އެތަނަށް ޮގްސ 

ނުޑ ޤަބޫލުކުރަނީ ކަމަށް އެ ިވޔަފާރިކުރުމަކީ އެއީ އަޮތޅުތަކުގެ ަރއްޔިތުންނަށް ލިބޭ ކުރިއެރުމެއް ، . އެހެންވީމާއަުޅގަ

ނޑަށް ދެއްިވ މަށް އަޅުަގނޑު އުންއެކަން ެއގޮތަށް ދެމިއޮންނާނެކަ މީދުުކރަން. ޢިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު އަޅުގަ

ނޑު އެދެނީ ހަމަ ހުރިހާ މެންބަރުން  ފުރުޞަތަށް ހަމަ ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުުކރާ ގޮތުަގއި އަުޅގަ

ތެރޭގައި  މު ކަމަކަށް ާރއްޖެެވސް ހަމަ އެތާ އޮތުްނ މުހިންދޭތެރެ ވިސްަނިއ އެސް.ޓީ.ޯއގެ މި ިވޔަފާރި  ވެސް މިާއއި

 ޤަބޫލުކުރުން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މް، ކާށިދޫ ދާއިރާގެ އްޒަތްތެރި މެންބަރު ފައިޞަލް ނަސީދީދީ. ޢްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމްޝުކުރިއްޔާ ޢި

މިރު ފުރަތަމަ އޭގެ ފަހުން ނާޝިދު ގެންދަވާ ޢިއްޒަތްތެރި ޢާރި މެންބަރު. ދެވަނަ ފުރުޞަތުގެ ބޭފުޅުން ޢިއްޒަތްތެ

 ުޝކުރިްއޔާ. ުކރިއަށް ގެންދެވުން އެދެން.  ވެސް ތިން ބޭފުޅުން ވެސް. އާދެ! ވެސް އަދި މިހާރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ

 

 އްެކވުްނ:މް ވާހަކަދެފަިއޞަލް ނަސީ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ޝުކުިރއްޔާ މުޤައްރިރު. އާދެ، މި ެއސް.ޓީ.ޯއއިން ޭބސްފިހާރަ ހުޅުވުމުގެ ކަންތަުކަގއި އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލަން  އާދެ!

ނޑު ދަންނަވާކަށް ނެތިން. އަޅުަގނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި ބޭނުންވަނީ މި އެސް.ޓީ.ޯއގެ މަޤުޞަ ދު ގޯހެކޭ އަުޅގަ

ނޑަްށ އޮތް ގޮުތަގއި މި ބޭސްފިހާރަތަ އް ހުޅުވެމުންދާ ދިއުުމގަިއ ކައުންސިލުތަާކއި މަްޝވަރާުކރެވެމުންދަނީ. އަުޅގަ

ނަޑށް ލިބިފައި ހުރި މަޢުލޫމާތު ކުށްކަމުގައި ނުވާނަަމ ކައުންސިލުތަކާއި ވެސް  ދެން މަޢުލޫމާތު އަޅުގަ

މީކީ ވަިކ ބަޔަުކ ކުެރެވނީ މުހިންއަުޅަގނޑަށް ޤަބޫލުމަޝްވަރާކުެރވިގެން އެ ކަންަތއްތައް ކުރިއަށްދަނީ. ދެން މީގަިއ 

ނޑުމެންނަށް  މީ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ކަންތައްތަެކއް ެވގެންދުމަތް ދިނުމެއް ވެސް ނޫން. މުހިންޚި ދިއުން. އަުޅގަ

ހަމަ ގިނަ ރަށްތަކެއްަގިއ ބޭނުންވާ ބޭސް ބަރާބަރަށް  ނަމަެވސްފެނިފައި އެބަހުރި ހުރިހާ ރަށެއްަގއެއް ނޫން. އެހެން

ވަރަށް އަސާސީ ބޭސްަތކެއް ެވސް ނުލިބި އެކަމުަގއި ވަރަށް ގިނަ އުނަދގޫތަެކއް ުކރިމަތިވަމުންދިޔަ މަންޒަރު  ނޫނީ

ށް ވެސް އެ ޝަުކވާަތްއ ލިބިފައި އެބަހުރި. ބޭސްފަުރވާގެ ކަންތައްަތކަކީ ުނވަތަ އްޔިތުންނަށް. ައޅުަގނޑާ ަހމައަރަ

ނޑުމެންނަށް ޕެނަޑޯލް ުގޅައެްއ ގަންނަްނވީމަ މާެލ ބޭސް އަސާީސ ބޭސްތަަކކީ ެއއީ ލިބެންޖެހޭނެ އެއް  ޗެއް. ައޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލުުކރަނީ މިއަދު އެސް.ޓީ.އޯއިްނ ކުރާ މަސައްކަަތކީ ެއީއ ، އިގެންނެއް ނާެދވޭނެ. ެއހެންވީމާފުރަ އަުޅގަ

ކަމަށް. އަދި  އްކައުންސިލުތަާކއި ކުރީަގއި ެވސް މިދެންނެވި ގޮތަށް ވާހަކަދައްކައި މަޝްވަާރކުރަމުން އަންނަ ކަމެ

އެގޮތަށް ެއކަންތައް ދާކަމަްށވަންޏާ އެީއކީ މައްސަލަެއްއ ކަމުގައި ައޅުަގނޑު ނުެދކެން. ދެން މި ސިޓީއަށް 



  

ނޑަްށ މި ފާހަގަކުރެވެީނ ވަރަށް ިގނަ ކަންތައްތަެކއް މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރި އަތޮުޅ  ބަލައިލާއިރު އަުޅގަ

ނޑަށް މި ސިީޓން މި ފެންނަނީ. ދެން ކައުންސިލުން ކުރަމުންދާކަން އިނގޭތޯ . ބޭސްފިހާރަ މެދުވެިރވެގެން އަުޅގަ

ޙަޤީޤަތުގައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނާޝިދު ކަންނޭނގެ މިކަންތައް އެންމެ ރަނގަޅަށް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނީ ެވސް. 

ނޑަށް ހީކުރެވިަފިއ މިއޮތީ ވަރަށް ރަނގަޅަްށ އެއީ ވެސް  ލާަކއުންސި އެއީ ދާއިރާ ވެސް ހިމެނޭތީވެ އަުޅގަ

ފަހަރެއްގައި ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުގެ ވާހަކަފުޅު ، ކަމަށް އޮންނާނީ. އެހެންވީމާ މަޝްވަރާކުރަްއވާފައި

ކަމަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުުކރަނީ އެ ދާއިރާއަްށވީީތވެ.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިފައި ުހރި މަޢުލޫމާތަށްވުރެ ފުރިހަމަވާނެ

ވެސް މި ދެންނެވިގޮތަށް އަޅުަގނޑުމެން ބަލަންޖެހެނީކީ ބޭސް ވިްއކަިއގެން ގިަނ  ކޮންމެއަކަސް ީމގައި ކުީރަގއި 

ކަންތައްތަެކއް ކޮށް ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ އަތުން ގިނަ ފަިއސާ ހޯދުމެއް ނޫން. ބޭހުގެ ވާހަކަ. އަޅުަގނޑު ނުދައްކަްނ 

އެންމެ އާދައިެގ ނިކަމެތި މީހާއަށް ވެސް ހާޑްވެއަރގެ ވާހަކަެއއް. ބޭްސފަރުވާގެ ކަންަތއްތައް ބޭސް ލިބެންޖެހޭނެ. 

ބޭސް ލިބެން އެބަޖެހޭ. ދެން އާސަންދަ ނުހުންނަ ވާހަކަ އަޅުަގނޑުމެން އާސަންދަިއެގ އެހީތެރިކަން ނުލިބޭކަމަށް 

މިއީ ައޅުަގނޑު ދަްނނަވާނީ މިދެންނެވި ގޮތަށް ، ފަ. އެެހންވީމާއަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ަޝކުާވ ވެސް އެަބއޮތް ލިބި

އް ހުުޅވަންީވއޭ. ހުރިހާ ރަށެއްަގއި ެވސް ހުޅުވައި އެ ޚިދުމަްތ ބޭސްފިހާރަތައެްސ.ޓީ.އޯއިން  ތައް ދާކަމަށްވަންޏާމިކަން

އެންމެ އާދަިއގެ ިނކަމެތި ަރއްޔިތު މީހާއަށް ވެްސ ލިބޭނެގޮތަށް ކަންަތއް ކުރުމަީކ ެއއީ ދައުލަުތގެ ޒިންމާއެއް. 

ނުޑ ދަންނަވާލީ  . ޝުކުރިއްާޔ. އެހެންވީމާ، ެއވާހަކަ އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރަކު ބާކީ އެބަ ތިއްބެިވ. ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޝަރީފް އަދި  2އަޅުަގނުޑގެ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތުގައި 

ބޭފުޅުންގެ ތެެރއިްނ، މަތިވެރި ދާއިާރގެ ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޙުސައިން  2ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޠާރިޤް. އެ 

ބޭފުޅުން އެބަ ތިއްބެވި. ތަންކޮެޅއް ފަހަތުގައި އިންަނވާތީެވ. ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު ޝަރީފް  2މަދު މުޙައް

ެއއަށްވުރެ ކުރިން ކޮމިޓީ އަށް ވަަޑއިގެންެނވީ ާޠރިޤް. އެހެންވީމާ، އެގޮތުން  ިއގަތީ ފުރަތަމައިނުން. އެކަމަކުއެދިަވޑަ

 ވަޑަިއގަތީ ކުރިން ޝަރީފޭ މިދެންނެވީ. އާދެ!ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަރީފް. ނޫން! ނޫން! އެދި

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

 އާިއ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ވާހަަކ ވަރަށް ފުޅާ  މިތާނަގއި ޚިދުމަތް ދޭ ވާހަކަ އާދެ! ޝުކުިރއްާޔ މުޤައްރިރު. އާދެ!

ވަންޖެހެނީ ެއސް.ީޓ.އޯައކަށް ެވސް ދިވެހިާރއްޖޭެގ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންާވ އެކު ދަންނަދެްއކިއްޖެ. ހިތާމައާ ދާއިރާަގއި 

ބޭސް މިހާ ހިސާބަށް ފޯރުކޮށްދެވިފައެއް ނެތޭ. އެސް.ޓީ.ޯއއިން މިހާރު ވިޔަފާރި ފުޅާުކރަނީ އަޅުަގނޑު ޤަބޫެލއް 

 ކަމަށް ވެސް. ކޮށްދެވިދާނެ ދޭންނުކުރަން މާޒީގެ ތަޖުރިބާއަްށ ބަލާއިރުަގއި އެންމެ ެއކަީށެގންވާ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް



  

ކަމަށް ވެސް. އެހެން މިދެންނެވީ ެއސް.ޓީ.ޯއގެ ކުރީެގ ޑިރެްކޓަރުންނަށް ތިއްބެވި ބޭފުޅުން އެސް.ޓީ.އޯ އަްށ ގެންނަްނ 

އެތެރެކުރަން ބޭނުންވާ ހުރިާހ މެޝިނަރީޒްތަކާިއ ބޭސްތަުކގެ ސޯލް އެޖެންސީ ނަންަގވަިއގެން ބޮުޑ ައުގގަިއ 

މުދާ ސަޕްލައިކޮށްދެްއވަމުން ގެންދަަވނީ. މިއަދު ހަމަ އެބޭފުޅުން ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަުތ  އެސް.ޓީ.އޯ އަށް

ނަޑއަުޅއްަވިއގެން ތިއްބަަވިއގެން އެ ގެންަދވަނީ ެއކަން ފުޅާކުރަމުން. ބައްލަވާ ިދވެހިރާްއޖެއިން އެންމެ ގިނަ ބޭސް  ކަ

 2ރުިފޔާއަށް ލިބޭ ބޭްސ ގުަޅއެއް މި ިދވެހި  2 އެތެރެކުރަނީ އިްނޑިާޔއިން. ިއންޑިޔާއިްނ، އިންިޑޔާ ރުފިާޔގެ

ރުފިޔާއަށް ލިބުމަކީ ުބއްދި ަޤބޫލުކުރެވޭނެ ކަެމއް ނޫން. ިމއީ ައސާސީ ޚިދުމަތެއް ަރއްިޔތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ 

ށް ލިބޭ ރުފިޔާ އަށް ލިބޭ، އިންޑިޔާ ރުފިޔާ އަ 2ވާހަކަ މިދައްކަނީ. ބައްަލވާލަްއވާ ތިބޭފުޅުން ހޯލްސޭލް އަގުގައި 

 ލާރި...  55ރުފިޔާ  10ލާރި.  75ރުފިޔާ  10ބޭސް ގުޅަ. އިްނޑިޔާ ރުފިާޔައކީ ޑޮލަރަކަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވެސް، މެންބަރަކު ވާހަކަދައްކަމުންދާިއރު އެ މެންބަރަކަށް އުނދަގޫ... ނޫން! ނޫން! ނޫން! ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެއް

 މުަގއި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވާހަކަދެއްުކވުމަށް ފުރުޞަތު ދެއްާވ.ކޮމިޓީ ރަނގަޅަށް ގެންިދއު

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

ނޑާތީ ވަރަށް ދެރަ. އިްނޑިޔާ ރުފިާޔއަކީ ޑޮލަރަކަށް  ނުޑ ވާހަަކ މެދުކަ ލާރި. ދެން  55ރުފިޔާ  12ދެން، ދެން އަުޅގަ

ދެން މިދަންނަވަނީ  ަގނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރާނެތާ. ދެން،ބާރަށް އެހެން ވިދާޅުވިޔަސް އަޅު  އެހެންވީމާ، ކިތަންމެ

މިގޮތަށް. ބައްަލވާލަްއވާ އައި.ީޖ.އެމް.ެއޗަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ މެޝިނަރީ ގެންނަނީ ކޮންތާުކންތޯ؟ އެސް.ޓީ.އޯެގ ކުީރެގ 

މެންޓް ކުންފުންޏެއް ހައްދަވަިއގެން އެތަނަށް ޙަާވލުވެ ހުންނެވި ޑިރެކްޓަރު ޕްރޮކިޔު ރޓްމަންޓާމެޑިކަލް ޑިޕާ

ސަޕްލައިކުަރއްވަނީ. އެސް.ޓީ.އޯައކަށް ސަރުކާުރ މިއޮށް ޮބޑު ކުންފުންޏަކަށް ިދވެހިރާްއޖެ އަށް ބޭނުންާވ ބޭްސ 

އިންޑިާޔއިން ސޯްލއެޖެންސީ ނެންގެވިަފއެްއ ނެތް. ެމޝިނަރީތަކުގެ ސޯްލއެޖެންީސ ނެންގެވިަފއެްއ ނެތް. 

ްސގެ ސޯލްއެޖެންސީ ނެންގެވިފަެއއް ނެތް. މިއީ އިއްތިފާޤުން ދިމާވި ކަންކަމެއް ނޫނޭ އިނގޭތޯ. މިއީ ކޮންސިއުމަރ

ކުރީގެ ޑިރެކްޓަރުންނަށް ތިްއބެވި ބޭފުޅުން ކުންފުނި ހަްއދަވަިއގެން މިހާރު ޕީ.ޕީ.އެމްެގ ވަރަށް މަތީ މަޤާމެްއަގިއ 

ނޑު ހައިރާނެއް ނުވޭ ނުޑ  ވެސް ވިްއކަމުން އަންނާނެ މި ކިއްލި އެބޭފުޅާ ހުންނަވަނީ. ދެން އަޅުގަ ކަމަށް. އަޅުގަ

ދަންނަވާނީ ކައުންސިލުތަކުން ބަރާބަރަށް މި ޚިދުމަތް ދޭކަމަށް ވަނީވިްއޔާ އެ ޚިދުމަތުގެ ތެރެއަށް އެސް.ޓީ.އޯއިްނ 

ލްއެޖެންސީ މު ކަންތައްތައް އެބަހުއްޓޭ. މިއީ ކޮންިސުއމަރސްގެ ސޯކަމެއް ނެތޭ. އެއަްށވުރެ މާ މުހިންވަންނާނެ 

ނަންގަަވއިގެން އެތެރެކުަރްއވަ ބައްލަވާށޭ. ބޭރު ޤައުމުތަކުން ޕްރޮކިޔުމަންޓް ބަރާބަރަށް ހައްދަވަިއގެން ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ރައްޔިތުންނަށް ެއކަށީގެްނވާ ރަނގަޅު ބޭސް އެކަީށގެންވާ އަުގގަިއ ލިބޭނެ މަގު ތަަނަވސްކޮށްދީ ބަލާށޭ. ެއކަން މާ 



  

. ައދި ކައުންސިލުތަކަށް ނާޝިދު ވެސް އެ ފާހަގަކުެރއްވިެހން ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސަިއީޓ ރަނގަޅުވާެނއޭ ކުިރއްޔާ

ހައްދަވަިއގެން ސޯލް އެސް.ޓީ.އޯއިން ހޯލްސޭލް ރޭުޓގަިއ ސަޕްލައިކުރާ މެއިން ަސޕްލަޔަރަކަށްވެ ވަަޑިއގެން 

ގައި ލިބޭނެ. މާ އަގު  ބައްލަވާށޭ. އޭރުން މާ ަރނގަޅުވާެނއޭ. މާ ޚަރަދު ވެސް ުކޑަވާެނއޭ. މާ ހެޔޮ

އާއި ހުރިހާ އެއްޗެއް މިދެންނެިވ  ބަލްސްއެފިޝެންޓުވެްސވާނެ. މިއަދު އެސް.ޓީ.އޯއިން މި ހައްދަވާ ޮގތަކީ ކޮންސިއުމަ

ޑިރެކްޓަުރގެ ކުންފުނިން އުފައްދަވާފައި އޮންނަ ކުންފުނިން އޯޑަރުކޮްށގެން ބޮޑު އަުގގަިއ ނަންގަވަިއގެން. ބައްލަާވ 

ނަގާކަން މިހިރީ ފެންނާށޭ. ބޭސް ފުޅީގެ ތިބޭފުޅުން ބޭސް ބައްލަވަިއަގންނަވާއިރު ބާޒާރަށް ގޮސް މިއީ ބޮޑު އަގުަގއި 

ތިބޭފުޅުން ބައްލަވަިއގަންނަާވ އިންޑިޔާ ރުފިޔާގެ އެންމެ ހަޔަސްޓް ރީޓެއިލް ޕްރައިްސ އިންޑިޔާގެ ލޯކަލް ހުރިހާ 

ދިވެހި ރުފިޔާއިން ވިއްކާ އަގު ބޮޑު. މިކަމަކީ ދިވެހި ޓެކްސްތަާކއި އެްއކޮށް އިންްކލޫޑްކޮށްފައި އޮންނަވަރަްށވުެރ 

ލައްކަ ރުފިޔާ ވަރަްށ  0ވިޔަސް އެްއކަލަ ރައްޔިތު މީހާއަށް ދީފައި އޮންަނ  ކަމުގައި ދައުލަތުން އާސަންދައަށް ދިން

ނގޭތޯ. އަވަހަށް ހުސްެވގެން ހިނގަިއދާނެ ކަމެއް. ނޫން ހުސްވާނެ. އަދި ހުސްނުވާނެއޭ ވިދާުޅިވޔަސް ހުސްވޭ އި

ވަރު އަިދވެސް ބޭސް ލިބެން ނުހުންނާތީ ހުސްވަނީ. އެހެންވީމާ، މި ކަންކަްނ އެ އޮންނަނީ އެކިެއކި ކަންަކމަށް އެކި

ނަޑއަުޅއްވާފަ ނޑު ލަިއވްކުރާތީީކ ނޫން ޙުސައިންބެ. ޙުސައިންބެ ވާހަކަދަްއކާއިުރ ކަ . އެހެްނވީމާ، އަޅުގަ

ނުޑގެ ަވގުތެއް ނޫން. ެއގޮތަށް އުނަދގޫކުރަންޏާ ެއއީ ަވގުތެްއ އަޅުަގނޑުމެން ވެސް ވަދެގެްނ ނޫން! އެއީ އަޅު  ގަ

 ނުދާނެ އިނގޭތޯ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު އެބަ ަދންނަވަން ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް އެބޭފުޅަކަށް ިލބިވަަޑއިގަންަނވާ ފުރުޞަތު  މިހާރު އަޅުގަ

 ފުރިހަމައަށް ބޭނުންކުރެއްވުމަށް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ގެދާއިރާ މަރަދޫ

އަޅުަގނޑު ދަންަނވަން މިއުޭޅ ވާހަކަައކީ އެސް.ޓީ.އޯއިން ަފއިދާވާ ވާހަކަ ވިދާުޅވެއްޖެ. ަދއުލަތުން ދެއްވާަފއި ހުރި 

ލުންޯތވަނީ. ހިސާބުކުރައްވާަފއި ދެން ބައްލަވާ ބައްަލވާށޭ ފަިއދާތޯވަނީ ގެއް ތަކާއި، ޢިނާޔަތްތަާކއި ެކޕިޓަލާބިން

ަލއްަކ ރުފިޔާއަްށ ދޮޅު ލަްއކަ ރުފިާޔއަްށ  2އަކަފޫޓަކަްށ ޖެހޭ މިންވަރު ިމތިބަ ސަލީމްމެން އެތިބެނީ ފިހާރައެއް 

ކުއްޔަށް ިހއްޕަަވިއގެން. މަތީބުރި، ެއއްވަނަ ފްލޯއިްނ، ދެވަަނ ފްލޯއިން. އެހެންވީމާ، އެހެން ތިއްބަާވ، އެހެން ެއކަްނ 

ނޑާއިރު އެްއވެސް އެްއޗެއް ފައިާދއެއް ުނވޭ. ައޅުަގނޑުގެ ވާހަކަައކީ...އޮންނައިރުަގއި އެ ސަބް  ސިީޑްޒތައް ކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް ބޭފުޅަކު ނަންަގާވތީ. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު ެމންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުށި

މިހާރު މި ހުށަހެޅިފައި އޮތް މައުޟޫޢަށް ވާހަކަދެއްކުމަށް. އިދާރީ ގަީޑގައި މިހާރު ެއސް.ޓީ.ޯއއިން ަވއްކަންކުާރ 

 އެއީ އެހެން ކަމެއް ެއއީ.  މައްސަލަ ހުށަހެޅިދާނެ މިތަނަށް.

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ...ޑު ހަމަ ަވގުތު ހަމަޖެހޭތޯ ގެންދެވޭތޯ. މިހާރުޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުަގނ

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

އަޅުަގނޑު މިދަންނަވަނީ ަވރަށް ޞައްޙަ ރަނަގޅު ާވހަކައެކޭ ކައުންސިލުން ހުަށހަޅުއްވާަފއި މިއޮތީ. ިމއީ 

ދެ! އަުޅަގނޑުމެން އެބަ ސަރުކާރުަގއި ދަންނަވަން އެބަޖެހޭ ކިއްލި ސީރިޔަސްކޮށް ބަލަންޖެހޭނެ މައްސަލަެއކޭ. ެއއީ އާ

ނުވިއްކަން އެކަީށގެންވާ ފެްނަވރެއްަގއި ަކއުންސިލުތަކުންނާިއ ރައްޔިތުން ޚިދުމަތް ރައްޔިުތންނަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތް 

މަޖައްސާފައި ބޭްއވުން. ކަމަށް ވަީނވިްއޔާ އެމީހުންނަށް އެ ުފރުޞަތު ފަހިވާނެ ގޮަތކަށް ހަ ފޯރުކޮށްދެމުންދާ

އެސް.ޓީ.އޯއިން ތެެދއް އެީއ ބޮޑު ސަުރކާރުގެ މޮނޮޕޮީލއެއް. އެހެންވީމާ، ެއ ބަނގުރޫޓު ވެސް ކުރެވިދާެނ 

ވަގުީތގޮތުން. ދެން ހަމަ ެއ ބަނގުރޫޓު ކޮށްލުމަށްފަހު ބޮޑު ައުގގައި ވެްސ ިވއްކިާދނެ. މިހިސާބަށް އަޅުަގނުޑ 

ނެތޭ އެންމެ އެފިޝެންުޓކޮށް ހެޔޮ ައުގގައި ަދއުލަތަށް ޭބނުންވާ ބޭސް ވެސް އަދި ސާބިތުކޮށްދެވިަފިއ  ންނަވާނީދަ

 އެހެން އެްއޗެއް ވެސް ފޯރުކޮްށދެވިފައި އޮތް ތަެނއް ނުފެނޭ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަގުތު ހަމަެވއްޖެ. ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޠާރިޤް. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރިޤްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާމަހިބަ



  

ނޑަށް ފެންނަނީ އިންޑިާޔގެ ސްޭޓޓުތަްއ  ނުޑ މި ސިޓީ ބަަލއިލީމާ އަުޅގަ ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. އާދެ! އަުޅގަ

ހުންނަހެން ވަކި ދައުލަތްތަކެއްގެ ގޮތުަގއި ށ.އަތޮޅު ެވސް ތަރައްޤީކުރާ އެކަހަލަ ވިސްނުމެއް. އެ އުސޫލުން 

ނޑަށް ހީަވީނ  ދާކަމަށްވަންޏާ އަޅުަގނޑުމެން މިއީ އދ.އަތޮޅު މަތިވެރި ދާިއރާގެ ޙުސައިންބެ ވެްސ، އަތޮުޅތައް އަުޅގަ

ވަރަށް ރަނަގޅަށް ހިންގާެލވިދާނެހެން. އެއީ ާރއްޖޭަގއި މި ުހރިހާ ޓޫރިޒަމް ސިނާޢަތުގެ ިރސޯޓުތައް މިހުރީ މިތަންތާ. 

ނޑުމެން ައތޮޅު ކަުއސިލާއި  މަހިބަދޫ ަކއުންސިލަށް ލިބިއްޖެްއޔާ އެތަނުން ދައުލަތަށް މި ލިޭބ އާމްދަނީ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ދައުލަތުގެ މި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކޮޅުން މާބޮޑު ޢިނާޔަތްތަކެއް ލިބޭކަށް ބޭނުމެއް ނުވާނެ. 

ނޑުމެން އަޮތޅު ކައުންސިލްަތއް ހިންގާާލނީ އެގޮތަށް. އެހެންވީމާ،  އޭރަށް ައޅުަގނޑުމެންގެ ަސރުކާރުން އަުޅގަ

ން ވެސް ހަމަެއކަނި ބޭސް ވިްއކަިއގެން އެ ބޭފުޅުްނނަށް ފައިދާ އެއް ލިބޭ ކަމަށް ވާނަމަ އޭތި ހުއްޓާލަން މި ށ.އަތޮޅު

ނޑުެގ ސުވާަލކީ.  ރިކުއެސްުޓކުރަނީ. ެއކަމަކު ެއހެނިހެން ޚަރަދުތަކަށް ށ.އަތޮަޅށް ދައުލަތުެގ ބަޖެޓުން ނުކުޭރތޯ އަުޅގަ

ޅުގެ އަތޮޅު ަކއުްނސިލަށް ޚަރަދުކުރަނީ ނުވަތަ އެ ރަށު ރަށްރަށުގެ ރަށު ކިހާވަރެއްތޯ ަދއުލަތުގެ ބަޖެުޓން ށ.އަތޮ

ކައުންސިލްތަކަށް ޚަރަދުކުރަނީ. ހަމައެކަނި ބޭސް ވިްއކާލަިއގެން އެ ބޭފުޅުންނަށް ޒުވާުނންނަށް ހިންގާ ކުޅިވަުރ 

ކަަމކީ މިސާލަކަށް ެއ  ެނއްކަމަށް ދެިކގެންނުވާނެ. އަ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންަގއިެލވުނީމާ ެއއީ ހުރިހާ ކަމެްއ ނިމުނީ

އަތޮޅެްއަގއި އިންނަ އެންމެ ޮބޑު ރަށުަގއި އެ ވިޔަފާިރއެއް ކޮށްގެން އޭެގ ފައިދާ ލިބޭނީ. އޭެގ ކުަޑކުަޑ ރަށްރަށުަގިއ 

 މީހުން އުޅޭ އާބާދީތަކަށް އެސް.ޓީ.ޯއގެ މި ސިޔާސަތަކީ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް އެ އެންމެ އާދައިގެ ބޭސް  211، 211

އެ ބޭސް ލިބޭނެ ގޮތަށް އެ ފަރުމާކޮށްފައި ދާއިރު އާސަންދަ ލިބޭނެ ގޮތަށް ކުދި ، ން. އެހެންވީމާވެސް ލިބު

ރަށަށް ދެވޭނީ ކުދި ރަްށރަށަށް އެ ބޭސް ލިބޭނީ ޮބޑެތި ރަށްރަށުަގއި ެވސް ޭބސް ފިހަރާ ހުޅުވަިއގެން. ރަށް

ދި ުނވާނެ. މި ރާްއޖޭގެ ހުރިހާ ރަށްރަށެްއގަިއ ވެސް އޭތި އެީއ ފީޒިބަލް ަކމަކަށް އަ އެހެންނޫނިއްޔާ އެމީހުންނަކަށް

ން ވާނީ ހަމަ ބެލެންސްވާެނ ެވސް ނޫން. މީގެ ަފއިދާެއއް ންދާއިުރ ެއސް.ޓީ.ޯއއަކަށް ީމގެން ވާނީބޭސްފިހާރަ ހުޅުވިގެ

ގެ ކަމަށް ބަލައިގެްނ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވެސް ސީ.އެސް.އާރު ޕްރޮޖެކްޓެއް ނުވަތަ ވާނީ ގެއްލުން. އެ ޭބފުޅުން

ން ބޮޑަށް ފައިދާތަެކްއ މިއީކީ މީގެ ެވސް ކުރުމުގެ ގޮތުން ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓެއް ިމއީ. ެއއްގޮަތކަށްތަންފީޛު  ސިޔާސަތެއް

އަޅުަގނަޑކަށް ހިއެއްނުޭވ ، ނޫން. އެހެންވީމާ ނަފާތަކެއް ހޯދަންވެގެން ެއސް.ޓީ.ޯއއިން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމެއް

މި ަމއްސަލަ ، އެހެންވީމާ ވެސް. އި މާބޮުޑ ގޮތްަތެކއް ނިންމޭނެހެންނެއްއަޅުަގނޑުމެން މާލިްއޔަތު ޮކމިޓީން މީގަ

ނޑު ހަމަ ހުށަހަޅަން އަވަހަށް ނިންމައިލާފައި މިަތނުން އެ ބޭފުޅުންނަށް އެ ދޭންޖެ  ހޭ ޖަވާބެއް ދެއްވުން ައޅުގަ

މްހޫރިއްޔާގެ ސިޔާސަުތެގ ގޮތެްއ ނުނިންމޭނެ. މިއީ ރައީސުލްޖު ކުން މިކަމަށްމާލިއްޔަތު ޮކމިޓީއަ .ހުށަހެޅުމަކަށް

ެއ ، އެހެންވީމާ އެސް.ޓީ.އޯެގ ިވޔަފާރިެއއް ަތރައްޤީކުރަން އަދި ސީ.އެސް.ާއރު ޕްރޮޖެކްޓު ތެރެއިން ހިްނގާ ކަެމއް.

ނޑު ހުށަހަޅަން މިތަނުން ބޭރުކޮށްލަން.  ހުށަހެޅުން އަޅުގަ

 



  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އިން މުޙައްމަދު، މަތިވެިރ ދާއިރާގެޙުސަ

 

 އިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސަ

އަތޮޅު ަކއުންސިލުން މިހާރު ށ. އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ މިކަން ބަލަން އެބަ ޖެހޭހެން. މީގައި ެއބަ ނިކުމޭ އިޝޫތަކެްއ.

އެބަ ހިމެނޭ  ގައިތެރޭ  ލިބޭ ފައިދާއިން. އޭގެ ޕްރޮގްރާމް މި ހިންގަީނ ބޭސްފިހާރަ ވިއްަކިއގެން އެތަނުން 9

މު މިފަދަ ބޮޑެތި މުހިން ޒުވާނުން ކުޅިވަރު ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް މާތުކުރުމަށް ހިންގާ ޕްރޮގްރަމް،މިސްކިތްތައް މަރާ

ޖެހެނީ ވެސް އެބަ ހިެމނޭ. އެހެންވީމާ، ފާމަސީ ހިންގަިއގެން މިހާ ގިނަ ޕްރޮގްރާްމތައް ހިންގަން މި  ޕްރޮގްރާމްތައް

އެއްވެސް ލާިރއެްއ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން ބަޖެޓުން ހަމަ މިމީހުންނަށް ޠާރިޤްދެންމެ އެ 

ދޭ ކަންނޭނގޭ. ނެވސް ދައުރެއް އި އިކަމެއް. ބަޖެޓު ފާސްކުރުމުގައި މި ކޮމިޓީގަ ވެސް ބަލަންޖެހޭ މި  ނުލިބެނީތޯ

ޕްޮރގްރާމް މި ހިންގަނީ މިކަމަށް. ދެން  9ވެްސ އިންނާނެ.  ރުން ގޮތުންދެން އަޅުަގނޑުމެން މަޖިލިްސ މެންބަ

 ވެސް ބަލަން އެބަ ޖެހޭ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްގެ ވާހަކަފުޅުަގއި ފާހަގަކުރެްއވި ބަެއއް ކަންކަން 

 ހިެނއްތޯ. ދާދި ފަހުން ހިނގިކިވިްއކަނީ، ފައިާދވަނީ މި  ބޭްސ ގެންަނނީ ކިހިނެއްތޯ، ކިހިނެއްތޯ އެސް.ޓީ.އޯ އަށް 

ނޑު ފާހަގަކޮށްލާނަން. އެ ބޭފުާޅ ދާއިރާ ކަމެއް  އަށް ަވޑަިއގެން، ކަމަށް މަޖިލިސް މެންަބރަކު ވިދާުޅވި ކަމެއް އަުޅގަ

ނޫން. މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރެއް ނޫން. އެހެން މެންބަރެއް ދާއިރާއަށް ވަޑަިއގެން އުޅެނިކޮްށ  އަޅުަގނެޑއް

ރަށެްއގެ ހެލްތު ސެންޓަރުން ޒިޔާރަތްކުރި ަވުގތު މި ބުނަނީ މިތަނަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ އަސާސީ ކޮންމެވެސް 

 ބައެއް ބޭސް ގެނެސްދީފާނަންހެއްޔޭ. މި ދަންނަވަނީ ޕީ.ޕީ.އެމް ސަރުކާރުން ހެލްތު ސެންޓަރަށް ބޭސް ނުހޯދައިދޭ

ދެހާހެއްހާ ރުފިޔާ  ދެން އެއް ެއްއޗެހި ނެތީ.އަާސސީ ބަ އިދެްއާވކަށް ނޭނގޭ. އެކަމަކުނޫން. ހޯދަ ެއއްވާހަކަ

ވެއްޖެއްޔާ ތިމަްނނަ ބަލާލަފާނަމޭ ލިސްޓެއް ދޭށޭ ބުނީމާ ދިން ލިސްޓު.  ުބނީމަ ތިހެން ކަންނޭނގޭ އަރާނީ. އެހެން

ޑީ.ޭކ ދެން އެ ބޭފުޅާ ަވޑަިއގެން ިމ ފޮނުއްވީ މި ާރއްޖެއަށް އެންމެ ބޭހުގެ ޚިދުމަތް ފުޅާކޮށްދޭ ދެ ދާއިރާކަމަށްވާ އޭ.

ލިއިރުަގިއ ކޯޓޭޝަްނ ލިބިގެން ބަލާ ތަނުގެ އެސް.ޓީ.އޯއަާށިއ ކޯޓޭޝަނެއް ހޯދުމަށް. ދެން މި ބޭފުޅާ ދެ އިކުންފުންޏަށާ

. 2511ނޫން. ވިދާުޅވަނީ  ކަމަށް އެ ބޭފުާޅ ވިދާޅުވަީނ، ައޅުަގނޑު ދުީށކީ  އޭ.ޑީ.ކޭއިން ފޮނުްއވި ކޯޓޭަޝނެއް އޮތް

ކުމަށް ޓަކައި މި އަތޮޅުެތރޭގަިއ މި ފާމަސީތައް ހުުޅަވމުންގެންދާ އެސް.ޓީ.ޯއއިން ހެޔޮކޮށް ބޭސް ވިއް  އެްއކަލަ އަގު

ނޑަށް ހީވަނީ މި އަޅުަގނޑުމެްނގެ ، އެހެންވީމާ .01511ލިބުނު ކޯޓޭޝަނެއް މިވަނީ  ޝަރީފް ދެއްެކިވ  އަޚްއަުޅގަ

ވަަރކަްށ  މިެވސް ކޮންމެވެސް، މާވާހަކަެއއްހެން. ދެން، އެހެންވީވަަރކަށް ތާއީދު އޮތް  ވާހަކަފުޅަށް ކޮންމެވެސް

ވެސް ޤަޫބލުކުރަން ސަރުކާރުގެ ިވޔަފާރީގެ ސިާޔސަތާއި މިނިވަްނ  އަޅުަގނޑު ކަމެއް ކަންނޭނގޭ. ދެން ބަލަންޖެހޭ

ވިޔަފާރިއަްށ ވާަދވެރި ވިޔަފާިރއަށް ފުރުޞަތު އޮީތ ކިހާވަަރކަށްތޯ ާއއި ދެން ސަރުކާުރެގ ކުންފުންޏަކުން ރީޓެއިްލ 



  

ނުޑގެ  ކަށްތޯ ބަލަންޖެހޭ. އެކަންކަމުންވަންނަންޖެހެނީ ކިހާވަރަ ވިޔަފާރިއަށް ނޑު ދަންނަވަންޖެހެނީ އަޅުގަ އަޅުގަ

ވެސް އެސް.ޓީ.އޯ ފާމަސީ ހުރުމަށް ބޭނުންވެގެން އެދިފައި އެބަ އޮްތ  ހަމަ ޔަޤީނުން އިދާއިރާގެ ގިނަ ރަށްތަކުގަ 

ވެސް ވާެނ. އެހެންވީމާ، މިކަން މި  ދަންނަވާަފއި އިެވސް ބައެއް ފަރާތްތަުކގަ އަޅުަގނޑު ކައިީރގައި. އަުޅަގނޑު

ހިނގަނީ ކިހިނެއްތޯ. އެއީ ބައެއް ތަންތާ ފާމަސީ ހުރެ އާސަންދައިގެ ޚިދުމަތް ނުލިބި އެބަ ދޭ. ދެން އަނެއްކާ އެ 

ކަމަކީ  މުތޯ ިގނައީ. މީގެ މުހިންހުންނައިރުގައި އެ ހުުޅވާފައި ހުންނަ ދުވަސްތައްތޯ ގިަނއީ ނުހުޅުވާ ހުންނަ ދުވަސް

، ވެސް ނޫން. އެހެންވީމާ ކޮންމެގޮތެއް ިވޔަސް މި ފާަމސީގެ ޚިދުމަތަކީ އަސާީސ ަކމެއް. ެއއަީކ ބޮޑު ވިޔަފާިރއެއް 

މު ކަމެއް. އެ ލިބެމުންދަނީ އެކަށޭަނ ންދައިގެން ލިބެްނ ހުރުމަކީ މުހިންއެކަން ލިބެން ހުރުމަށް އަމުދުން އާސަ

ނޑުމެން ބަލަންޏާ ބަލަން އޮތް ކަމެއް. ދެްނ  ފާހަގަކުރެްއވި. އެއީއަުގގައިޯތ ނޫންތޯ ބައެްއ މެންބަރުން  ެވސް އަުޅގަ

މިތާނގައި  ގޮތަށް ނުބަލައި ބައެއް ބޭފުޅުން ފާހަގަކުރެްއވިހެން މިކަން ބަލަންޏާ ރަނގަޅަށް ބަލަންވީ. އަނެއް

ބަލަްނޏާ ރަނގަޅަށް ބަލާލަންވީއޭ. ތަކީ. ކަންނޭނގޭ މިކަން އޮތް ގޮ ނުހުޅުވާށޭ ނުވަތަ ހުޅުވާށޭ މިހެން ބުނެލުން ނޫން

ކަންނޭނގޭ އަޅުަގނޑުމެން އެއަްށ  އިއަނެްއގޮތަށް ބަލާއިުރގަިއ ކައުންސިަލކުން މިހެން ބުނީމާ މިކަން ބަލާފަ ދެން

 ކޮމިޓީގެ ދާއިރާއާ ޮގތަށް މި ނޫން ކަންނޭނގޭ. ދެން އަނެއް ޖަވާބުދޭންވީ. ހަމަ މިކަން ބޭރުކޮށްލާށޭ އެހެން ބުނުމެއް

ކަމަށް ެވއްޖެއްޔާ ކަމާބެހޭ ކޮމިޓީއަކަށް ލިޔަން ބުނެވިދާނެ ނުވަތަ ކަމާބެހޭ ފަރާތަކަށް ލިޔަން  ކަމެއް ނުގުޅޭ

 ލީ. ޤަްއރިރު. އަޅުަގނޑު މި ނިންމާޝުކުރިްއޔާ މުބުނެވިދާނެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ބައްލަވަން ހުށަހެޅުްއވިންތޯ؟  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ދެންމެ މި ހުށަހެޅުއްވުމަށް މިކަން

 

 އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުްނ:

ނޑު ނޑު އައިފަހުން މި ވާހަކަފުޅު ދެއްެކވި ހުރިާހ  ޝުކުރިއްޔާ މުަޤއްރިރު. އުޫސލެއްގެ ގޮތުން އަުޅގަ ެވސް އަުޅގަ

ނޑު ނޑު  ްޙތިރާމްކުރަން އިނގޭތޯ. ދެންއި ބޭފުޅުންނަށް ހަމަ އެ ބޭފުޅުންގެ ވާހަަކއަށް އަުޅގަ  އަޅުަގނޑަށް މަިއގަ

ބޭސްފިހާރައެއް ހުުޅވާ  އިގޮތެްއގައި މީތި މި އެނގިަފިއ އޮތީ ސަރުކާރުގެ ިސޔާސަެތއްގެ ދަށުން ކޮންމެ ރަށެއްގަ 

ނޑު އެ ޝަރީފް ދެއްކި ވާހަކަުފޅަށް ނގޭތޯ. ދެންއި ެއއްވާހަކަ ނޑު މައިގަ ގޮތެްއަގއި ހަމަ  ވެސް އަުޅގަ

ނޑު ރަން. އެީއ ިވޔަފާރިވެިރއެްއގެ ހަދުކުތާއީ ެއއަށް ާތީއދުކުރަންޖެހޭ.  ދެން ހަމަ  ވެސް ހަމަ ިއސިްއޔަތުން ެއ ައުޅގަ

ީރގެ ތެެރއަށް  ވިޔަފާ އިން މުޙައްމަދު ެއ ިވދާޅުވިހެން ސަރުކާރުން ުނަވތަ އެ ެއސް.ޓީ.އޯއިން އެ ޢާއްމުޙުސަ

ުޅަގނޑުމެން ބަލަންޖެހޭ އެއްޗެްއ. ދެން އަގުހެޔޮ ވާހަަކ ވެސް އަ މިއީ ނީ އެވަންނަންވީ ކިހާވަަރކަށްތޯ ނޫ

ނޑުމެްނނަށް އެއްވެސް ހާލެްއގައި ެއސް.ޓީ.ޯއއިން ހަމަ އެއްވެސް އެްއޗެއް ައެގއް ހެވެއްނޫްނ  ދައްކާއިުރަގއި އަުޅގަ



  

ނޑު މިީއ ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގިގެްނ މި ބުނީ. މި ާޢއްމު ިވޔަފާރީގެ ތެޭރަގއި  އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

 ހެޔޮކޮށް ިމ ިވއްކަނީ. އެހެްނވީމާ، އެސް.ޓީ.އޯައކަށް،އެސް.ޓީ.އޯއަްށވުރެ އެްއޗެހި ައގު 99ސައްކަތްކުާރއިރުަގއި %މަ

މުންނަށް އާންއެންމެފަހުން އެމީހުންގެ ވަރަށް ބޮޑު އެމީހުން ވަރަށް ބޮޑު ހޭދައެއްކޮްށގެން ކުރި ވިޔަފާިރއެއް ކިރު. 

ރުގެ މަސައްކަތް ފެށިއިރުަގއި ރާއްޖޭަގއި ހަމަ ކޯސްޓު ފިޔަަވއި އެހެން އޭރުގަ އެުދވަްސވަރުަގއި މި މީހުން ކި

އޭރުގެ ސަރުކާރުްނ  ތެރޭަގއި ރާއްެޖ އޮތީ. އެހެންވީމާ، ސަރުާކރުންއެްއވެސް ެއއްެޗއް ނުގަންަނ ނިޒާމެއްގެ 

ސަުރކާރުން އެ  އަޅުަގނަޑކަށް ނޭނގޭ ެއއީ ކާކުގެ ުދވަްސވަރުަގއި ކަެމއް. އެ ދުވަްސވަުރގައި ކޮންެމައކަސް އެ

ހަމަޖެއްސި ކިރު ހަމައަކަްށ ގެނައުމަށް ޓަަކއި ެއއީީކ އެސް.ޓީ.އޯއިން އެ އަލްުމދިޝް ކިޔާ ކިެރއް ގެަނއީ. 

ނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނީ އޭރުގަ. އަދި އަބަދު ވެސް ެއ  ގެނެސްގެން އެ ކިރު ހަމަ އެ ެގއްލުންކޮށްފައޭ އަުޅގަ

އެ ކިރު ރައްޔިތުންަނށް މި ވިއްކަނީ ގެއްލުންކޮްށފައޭ. ދެން ކޮންމެއަކަސް ބޭފުޅުން ވާހަކަފުޅުދައްކަމުން ދިޔައީ 

ވެސް ކޮށްގެން.  މިމީހުން ވަރަށް ބޮޑު ހޭދައެްއކޮށްގެން މި  ރާއްޖެ ތަޢާރުުފކުރި ެއއްެޗއް. ވަރަށް ބޮޑަށް އިސްތިހާރު

އެއީ އޭގެ ީކކޭ ބުނާނީ!  .ރަދުވެސް ނޫފެއްސޭ ކިޔާ އެްއޗެއް ެއއަށް ކުރާ ޚަ ތި ބޭފުޅުންނަށް އެނގޭނެ މިހާރު

އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މިއީ ސަރުކާރެއް ހިންގަން ދާ ލާރި ދާނެހެން ކޮންމެ އަހަރު މުސާރައަށް ދާވަރު ހަމައެކަނި އެ 

ެއގޮތަށް ގެނައި ކިެރއް. އޭތި އެމީހުން ދޫކޮށްލީ ހަމަ އަޅުަގނަޑކަށް ނޭނެގ ، ެވސް. އެެހންވީމާ އިސްތިހާރުކުރަން

 އްގައި ކަމެްއ. ދޫކޮށްލާ ބަހައްޓާފައި މިމީހުން މި ނޫފަހި ކިޔާ އެއްޗެއް ަނގައިހެން މީތި މިހާރު އެ ކޮން މަޤްޞަދެ

ކުރަނީ. ދެން މިމީހުން ދޫކޮށްލީމާ ރާއްޖޭެގ ވަރަްށ ިގނަ ބަޔަކު އެބަ ގެނޭ މިހާރު އަލްމުދިޝް. ޭއގެ ތެޭރގަިއ ޕްރޮމޯޓު

އަށް  0011ުޅަގނޑު އެބަ މިހާރު އެސް.ޓީ.ޯއއިން ދޫކުރި ވެސް އެބަ ގެންަނން އޭތި. ގެނެްސގެން އަ އަޅުަގނޑު

ނޑާލާފަ 011ޔާ އަށް. ރުފި 0111ދޫކުރި އެތި ައޅުަގނޑު ަފއިދާ ލާފައި އެބަ ދޫކުރަން  ، އެހެންވީމާ. ރުފިާޔ ކަ

ަމ ދެންމެ ޝަރީފް އެ ވިދާޅުވިހެން ހަ އިރުމިހިރީ އެސް.ޓީ.ޯއގެ ކަންތަްއތައް ހުރި ގޮތް. ދެން ހަމަ ބޭހަށް ބަލާ

ހުންނަ ައަގށްވުރެ ައޅުަގނޑުމެން ބޭސްުގޅައެއް ގަންނަންދާއިުރގައި ަހމަ އިންޑިާއގެ ރުފިާޔގެ ެއ  އިންޑިާއަގއި އެ

ނޑުމެން ދިވެހިން ރުފިޔާ އިން ގަންނަން ލިބޭ އަދަދު ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ބޮޑު. މިީއ  އަދަދަށްވުރެ އަުޅގަ

އް. އެސް.ޓީ.އޯއިން މި ބޭސް ގެންނަނީ މި ކޮންތާކުންތޯ އެ ގެންނަ އަޅުަގނޑުމެން ޙަޤީޤަތުަގއި ަބލަންޖެހޭ މައްސަލައެ

މިއީ ، ބޭސްަތއް މި ިވއްކަނީ. އެހެންވީމާލާފަތޯ އެ ެއްސ.ޓީ.އޯއިން މި  އަގުަތކަކީ ކޮބައިތޯ ކިހާވަެރްއގެ ފައިާދއެއް

ނޑު ޤަބޫުލ ހަމަ ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރަށެއްަގއި ބޭ ސްފިހާރަެއއް ރައްޔިތުންެގ އަާސސީ ޚިުދމަތެއް. އަުޅގަ

ވެްސ  އެސް.ޓީ.އޯއިން، ސަރުކާރުްނ އެީއ ރައްޔިތުންނަށް ަފއިދާ ުކރަނިވި ގޮތެްއގަިއ ެއކަން ކުުރން އެއީ. ައޅުަގނޑު

ައޅުަގނޑުމެން ހަމަ ސުވާލު އެބަ އުފައްދަން ެއބަ ޖެހޭ އެސް.ޓީ.އޯއިްނ  އީދުކުރާ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސްތާ

ނުކުރެޭވވަރު  ތެެރއަށް ވަންނަންީވތޯ. ނޫނީ މި ން ކުެރޭވވަރުެގ ބަޔަުކ ިތއްބާ ޭއގެއެކަ، ވަންނަންވީ ޢާއްމު ިވޔަފާރި

ދާންވީތޯ. އެސް.ޓީ.އޯައކީ ޙަޤީޤަތުގައި ބުނާނަމަ ތެޔޮ ދޫކޮށްލައިފިއްޔާ އެސް.ޓީ.ޯއއިން ލިބޭނީ  ތަންތަނާ ދިމާއަށް



  

ވަިކ މައްޗަށް. ތެޔޮ  އޮންނަނީ ތެލުގެ ވެސް. ހަމައެކަނި އެސް.ޓީ.ޯއގެ މުޅި ފައިދާ ބިނާވެފައި ގެއްލުން މިހާރު

ކުންފުންޏެއްގެ ގޮުތގައި ހަމަ އެ ބަދަލުކޮށްލީ އެސް.ޓީ.އޯ ައށް ޖެހޭނީ ބަންދުކުރަން. އެއީ ހަމަ ޔަޤީން. އެސް.ޓީ.އޯެގ 

ނޑަްށ މަޢުލޫމާތު ލިބުނުގޮތުގައި މުޅި އޯވަރހެޑު އެްއކޮށް ިމ ލަނީ ތެލުގެ ތެރެއަށް.  މުޅި އޯވަރހެޑު އަުޅގަ

ލާރި މި ކުއްލިއަކަށް މި  05ލާރި ކަންނޭނގޭ،  25ރުފިޔާ  0ށްދުވަހު އަޅުަގނޑުމެންނަްށ އެނގިގެން މިދިޔައީ އިހަ

ވެސް ތެލުގެ އަގުޮބޑު މިހާ ބޮޑުެވގެން  އިޓަސްލާފައި މި ހެޔޮކޮށްލީ ެއސް.ޓީ.ޯއއިން. މިއީ ރާއްޭޖެގ ތާރީޚުގަ

ލާިރ މިކަހަލަ ގޮތަކަްށ ތެލުެގ  0ލާރި  02ލާރި  05، ލާރި 21ލާރި،  01އެއްފަހަރާ ތިރިކޮށްލި އަދަދެްއ ނޫން. 

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީއިހަށްދުވަހު އަ އި ވެސް. ެއކަަމކުެވސް ކުޑަކޮށްފައި އަގު ހުންނާނީ ބޮޑުކޮށްފަ ދެން  ުޅގަ

ނޑަ ކަމެއް ނޫނީ ބަެއްއގެ ނުފޫޒުން ކުރި ކަެމއް ސަރުކާރުގެ ިސޔާސަތަށް ައިއ ބަދަލެއް ކަށް ނޭނގޭ. ކަެމއް އަުޅގަ

 00ލާރި.  22ރުފިޔާ  00އަށް ތެޔޮ ލީޓަރެއް މި ޖެހެނީ  އަޅުަގނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އޮތް ގޮތުަގއި އެސް.ޓީ.އޯ

އަދި އެހިާސބަށް އެއީ އަދި އެމީހުން ، އަޅާ ހިާސބަށް. އެހެންވީމާ ގީއަށްނލާރި ެއއީ ފުނަދޫގައި ހުރި ތާ 22ރުފިޔާ 

ނގީއަށް އެޭޅވަރު. ން އަދި ނަގާނެ، ަވގަށް ނަގާނެ ލާރިއެްއ ނަަގއިގެން އެއީ ތާނަގާ ކަެޓއް ނަަގިއގެން އެޮކޅު

ލުގެ ދަށަށް އެބަ އޮތް. އަދިެވްސ ތެ ރުފިޔާ. 01ވެސް މި ިވއްކަނީ  ހުރިހާ ހިސާބަށް ދިޔައިރުަގއި މި، އެހެންވީމާ

ން މި ކުރާ ަކމަކީ ތެލުން އެ ފައިދާ މި އެސް.ޓީ.އޯެގ އެހެން ވިޔަފާރިތައް ފޫެބއްދުމަށް ޓަަކއި އެސް.ޓީ.ޯއއި އެކަމަކު

ނޑުމެން ހަމަ ، އެހެންވީމާ ބޭނުންކުރަނީ. އަޅުަގނޑުމެން މި ރަނގަަޅށް މިކަން ހިނގާކަމަށްވަންޏާ އަޅުގަ

ޙަޤީޤަތުގައި މާލިޔަތު  މާލިއްޔަތު،އެސް.ޓީ.އޯގެ މި ވިޔަފާރި މިހިނގާ ގޮތް ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެބަ ޖެހޭ މި 

، ނގާގޮތް ބެލުން. އެހެންވީމާ ބޮޑު މެންޑޭުޓގައި އޮތް އެންމެ ބޮޑުކަމަކީ ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތައް ހި ކޮމިޓީގެ އެންމެ

އެސް.ޓީ.އޯަގއި ކަންހިނާގ ، އެސް.ޓީ.އޯ. އެހެންވީމާ ވަރުގަދަ ެއއް ކުންފުނި ިމއީ އޭގެތެެރއިން ސަރުކާުރގެ އެްނމެ

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ.  ށް އެބަ ބަލަންޖެހޭ. ދިރާސާކުރަން ގޮތް މި އެއްޗެހި ގެންނަ ައުގތައް މިއީ ވަރަށް ރަނގަޅަ އަޅުގަ

ނުޑމެ .ކޮށް ބޭސް ޚާއްޞަ ން ކުރާ މަސައްކަެތއް. މިއީ ިދެވހި ރައްޔިތުންނަށް ހެޮޔއަުގަގިއ ދިނުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

އަދި ކޮންމެ  އެ ައގުތައް ަބލައިގެން ރަްއޔިތުންނަށް ހެޮޔއަުގގައި ޭބސް ލިބޭގޮތަށް ސަރުކާރުަގއި، އެހެންވީމާ

ރަށެއްަގއި ހުޅުަވއިގެން ނަމަެވސް އަޅުަގނޑުމެން ރައްޔިތުްނނަށް ހެޔޮއަުގގައި މި ލިބޭނެ ގޮތެއް އިންތިޒާެމއް މި 

ޕްޮރގްރާމް އެަބ  01އަތޮޅުގައި . މިހާރު މިސާލަކަށް މިބުނަނީ ށ.ހަމަޖައްސައިދިނުން އެއީ ވަަރށް ބޮޑަށް އެދެިވގެން

ގޮތެއްަގއި މި  ެއއް ހިންގަިއގެން. އަުޅަގނޑު އެކަމަކު ތާއީުދކުރަން އިނގޭޯތ މި ޢާއްމުހިންގައޭ އެންމެ ބޭސްފިހާރަ

 ބޭހުގެ ކަންތައް ކުިރއަށް ގެްނދިއުން އިނގޭތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ރުންގެ ފުރަތަމަ ޒިރުެވވަަޑިއގެން ހަމަ ހުރިހާ މެންބަޓީ ައށް ހާއާދެ! ޝުކުިރއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން ކޮމި

ބެހޭގޮތުން ދެކެވިއްޖެ. އެނގިަވޑަިއގަންނަާވނެ ސިޓީގައި ފުރަތަމަ  ިމ ސިޓީއާ ފުރުޞަތުގައި ވާހަކަފުޅު

ހެނީ ސަރުކާރުން ނިމި ތިންވަނަ ޕެރެގްރާފް ފަށަމުން ނަމަވެސް ދަންނަވަންޖެ ރާފަށްފަހުގައި ދެވަނަ ެޕރެގްރާފްޕެރެގް

 ވާުލކުރަްއަވިއގެން އަތޮޅުތެރޭ ރަށްރަށުަގިއ ޤާއިމުކުރަން ހަމަޖެހިފައިާވ ފާމަސީ މި ލަފްޒުން އެސް.ޓީ.އޯއާ ޙަ

ޓަމުން އަންނަނީ. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ދެންމެ އެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، އޭދަުފށީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި ފައް

ގެ ކުންފުނިތަކުގެ ކަންިހނގާ ބެލުން އެބަ އޮތް. މި ކޮމިޓީގެ މެންޑޭޓުގައި ރާއްޖޭ މެންބަރު ވިދާޅުވި ފަދައިން

ނަޑއެިޅގެްނ  0ވަނަ މާއްާދގެ )ށ(ެގ  011އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދަިއން އަޅުަގނޑުމެންގެ ގަާވއިދުެގ  ނުކުތާ ކަ

 ވިޔަފާރީގެ ިވޔަފާރީގެ އިދާރާތައް ހިންގަމުން ދަނީ ނުވަތަ ހިންގަނީ ހަރުދަނާ އިބަޔާން އެބަ ކުރޭ ކުންފުނިތަކާ

. އަޅުަގނޑުމެންނާ ހަމައަށް މިއައި ސިޓީަގއި މި ކައުންސިލުން މި ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮްތ އުސޫލުންތޯ  ބެލުން

ނޑަށް ފާހަަގކުރެުވނީ ޖުމްލަ ދެ ވިސްނުމެއް  ހުށަހެޅުއްވުމަށް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދެއްެކވުުމގައި އަުޅގަ

ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން  ތުންރުން ވިސްނުްނފުޅުގަިއ މިކަމަކީ ަދއުލަގެންގުެޅވި ގެންދިޔަތަން. ެއއްބައި މެންބަ

ކުރަްއވަމުން ގެންދަވާ ކަމެއް. ސަރުކާރުގެ ވިޔަފާރި ކުންފުންޏަކާ ގުޅިގެން ަރއްޔިތުްނނަށް އަސާސީ ޚިދުމަތެްއ 

ފުޅުަގއި މިކަމަީކ ގޮތުަގއި މިކަން ކޮށްދެްއވުމަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ގެންދިުއމެއް. އަނެއް ބޭބޭފުޅުންގެ ވިސްނުން

އެސް.ޓީ.އޯ މެދުވެިރކޮށްގެން ސަރުކާރުން ކުަރއްވަްނ އެންެމ އެކަށޭނެ ރަނގަުޅ ކަމެްއ ނޫންގޮތުަގއި ވިސްނުންފުޅު 

ނޑުމެން ޖަވާބެްއ ދޭން ެއބަ ޖެހޭ. މިދެންނެވީ މި ސިޓީ އަށް ދެވަަނ ފުރުޞަތު  ގެންގުުޅްއވައިފި. ނަަމވެސް ައޅުގަ

ނޑު މި ދަންނަވަނީ މި ސިޓީގަިއ މި ހިމެނޭ ކަންތައްތަތަކަށް ގޮތްތަެކއް ނިންމަވާީނ  ދިއުމުގެ ކުރިން އަުޅގަ

ަވސްކޮށްލަދެްއވައި އެ ތިްނ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނޭ. އެހެންވެގެން ދެވަނަ ފުރުޞަތެްއގެ ފުރުޞަތުަގއި އެކަން އަ

ނޑު  ންޅުްއވާފަިއ ުކރިއަށް ގެންެދވުޓުގެ ތެރޭަގއި ހައްަދވަްނވީގޮެތއް ހުށަހަމިނި ވަރަްށ ބޮޑަށް އެދެމޭ އަުޅގަ

ނޑުމެން ހަމަ ަވކިން މެންބަރަކު އެދިަވޑަިއގެން އެސް.ޓީ.އޯއާ ވެސް  ބެހޭ ވާހަކަތަާކިއ އަދި އެނޫން ވާަހކަތައް އަުޅގަ

ނގަނީ ހި ނުރަނގަޅަށްތޯ، ދިާރގުމި ކޮމިޓީގައި އެޖެންޑާކުެރެވން އެބަ އޮތް. އެސް.ޓީ.އޯ ހިނގަނީ ރަނގަޅަށްތޯ 

ބީ.އެމް.އެލް ހިނގަނީ ކޮންގޮަތކަށްތޯ ބެލޭނެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު އޮތް ކޮމިޓީ ެއއް.  ށްތޯ ނުރަނގަޅަށްޯތ،ރަނގަޅަ

ފަހަރަށް ފުރުޞަތަށް  ކަމުަގއި ދަންނަވަމުން ެދވަނަ މިހާރު ަޙވާާލ މިދެނީ މިދެންނެވި ސިޓީައށް އަޅުަގނޑުމެން

ްސ ވެ އަދި ކޮމިޓީގެ  ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެްނބަރު ކުޑަހުަވދޫ އެދިަވޑަިއގެންނެވި އެންމެ ކުިރން އެދިވަަޑިއގެންނެވީ

 މިރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. ނައިބު މުޤައްރިރު އަޙްމަދު ޢާމިރު. ޢާ

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަ



  

ނޑުމެން މިއަ ދު މިލަދުްނމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮުޅ އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްޒަތްެތރި މުޤައްރިރު. އާދެ! އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ކޮމިީޓެގ  ތުން ހުށަހަޅާފައި އޮތް މި ސިީޓއާކައުންސިްލގެ ފަރާ ުގޅޭގޮތުން ވާަހކަދައްކަމުން ައޅުގަ

ނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރަން ޕަްބލިކު ކުންފުނިތައް ނުވަތަ  މެންޑޭޓު ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތައް ކަމަށް އަުޅގަ

އްާސވާ ކުންފުނިތަުކެގ މައްސަލަތައް ބެލުން. ިމއުެޅނީކީ ިވޔަފާރިއާިއ ުގޅިގެން ހި ފުނިތައް، ަސރުކާރުސަރުކާރުގެ ކުން

ނޫން. ޙަޤީޤަތަކީ  ގުޭޅގޮތުްނ ހުށަހެޅިފައި އޮތް މައްސަލައެއް އާއި ެގއްލުމުގެ ވާހަަކއާ ވިޔަފާީރގެ ފައިދާ

އައި ވިޔަފާރިއަްށ،  ތޮޅު ކައުންސިލުން މި ދެމުންއެސް.ޓީ.އޯއިން މި ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ސަބަބުން އަތޮޅުގެ، އަ

ހުށަހަޅާފައި އޮތް ހުށަހެޅުމެއް. އެ ފާހަގަކޮްށ  ވިޔަފާރިއަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އަށް ދެއްތޯ އެ ހުރި ކަންޮބޑުވުމަށް

ނޑުގެ ވާހަކަ އަކީ މި ކޮމިޓީން އެންމެ ފުރަތަމަ ރިޢާޔަތްކޮށްލުން ހަމަ އެބަ  ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅިއިރު އަޅުގަ

މަތިކޮށްފައިވާ  ަވނަ މާއްދާއާ 22ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ޖެހޭ އެ ބޭފުޅުންނަށް މި ކޮމިޓީން ހަނދާންކޮށްދޭ އެބަ ޖެހޭ

ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ އެއީ ދައުލަުތގެ މައްޗަށް ުކޅަދާނަކަން  އް. ަރއްޔިތުންނަށް ރަނގަޅު ޞިއްޙީކަންތައްތަ

ތާ ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި ނަށް އަިދ މިމުން މިއަދު އަޅުަގނޑުމެންމެއް. އެހެން، އެހެންކަހުރި މިންވަރަކުން ލާޒިމުކުރާ ކަ

ޔުމުެގ ވާަހކަެއއް މި މެންބަރުން ފާހަގަކުރައްަވއިފި އެ ިވއްާކ ައާގއި ެއ ިވއްާކ އެހެން ތަންތަނުގެ ައގާ އަާޅ ކި

ނޑެްއ ޤަބޫލެއް ނުކުސިޓީގެ ތެެރއި ސްފަރުާވ ރަން. މިއުޅެނީ ރައްޔިތުންނަށް ބޭން ދެއްކިދާނެ ކަމަކަށް ވެްސ އަުޅގަ

ގެ ޚިދުމަތް ާޚްއޞަކޮށް ދިމާެވގެން ުއޅޭ މަްއސަލައަކީ ަބއެްއ ކުދި ރަށްަތުކގަިއ އާސަންަދއިެގ ޚިދުމަތް، ނުވަތަ ބޭހު

ނުޑގެ އަިމއްލަ ރަށް މާއެނބޫދޫއަކީ ެއްއވެ އީއަޅުަގނޑު މި  ތް. ސް ވަރަކަށް ބޭސް ނެއެ ރަަށކަށް ނިސްބަތްވާ އަުޅގަ

ކަިއިރ  ޖެހޭ މައްސަލަ އިނގޭތޯބޭސް ނަގަންދާން އިރުފިޔާ ޚަރަުދކޮށްފަ 251ރުިފޔާގެ ބޭސް ސިޓީއަކަށް  51 އެކަމަކު

ޖެހިގެން އޮންނަ ރަށަށް. އެހެންވީމާ، އެކަހަލަ މައްސަަލތަކެއް ޙަޤީޤަތުަގއި އަންނާީތ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެ ހުރިހާ 

ޓަކައި މިދެންނެވި އުސޫލުން ކުރަމުން އަންަނ ކަމަކަށް ވަރަށް އެހެން  މަށްރަށަކަށް ވެސް ެއއްގޮަތކަށް މިކަން ކުރު

ނޑުމެން އެކި ގޮްތގޮތަްށ  ކަހަލަ ސުވާލެއް އުފައްދާފަިއ މި ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅީމާ މި ކޮމިޓީގެ މިސްރާބު އަޅުގަ

އެެހންވީމާ، ކޮންމެހެއް މިކަާމ  .ބަދަލުވަމުން ގޮސް އެހެން ކަެމއް ކުެރވިދާނެ ކަމަކަށް ައޅުަގނޑެއް ޤަބޫެލއް ނުކުރަން

އެއް. ކޮންމެހެއް މި ސީޓީއާ  އާއި ގެއްލުުމގެ ކަންތައް ބަލަންޖެހެނީކީނެއް ނޫން އެސް.ޓީ.އޯ ލިބޭ ފައިދާ ގެގުުޅވައި 

ހަމަ މި ކޮމިޓީއަށް  ހިސާބުތައް ބަލަންޖެހެނީ. އެއީ ގުުޅވަިއގެން ނޫން އަޅުަގނުޑމެން އެހެން ކުންފުނިތަކުގެ މާލީ

ނޑު ޤަބޫލުކުާރ  ދެންމެ ގަވާއިުދގައި މުޤައްރިުރ ތި ވިދާޅުވި ފަދައިން އޮތް މެންޑޭޓެއް. އެހެންވީާމ، މިކަމަކީ އަުޅގަ

ވަރަށް ޮބޑު ުސވާލު  . ެއަކމަކުގޮތުަގއި މި ކޮމިޓީއަށް ހަމަ ުހށަހެޅީމަ ދެން މައްސަލަ ބަލަން ނުޖެހޭނެ ވާހަކަ ނޫން

ޖެހޭ މައްސަލައެއްތޯ؟ އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މިއަދު އުފެދޭ މިހާ ހިސާބަށް މި މައްސަލަ އަންނަން

އޮތް ކުންފުންޏަކުން ފަިއދާވެގެންދަނީނަމަ އެކަން ޕަބްިލކަށް ވެސް ފައިާދވާ ގޮތަށް  އިޕަބްލިކް ހިއްސާވާ ގޮތަށް ހެދިފަ

އަުޅަގނޑުމެން ދަްއކަމާ ހިނގާށޭ  ެއސް.ޓީ.އޯ އަކީ. އެހެްނވީމާ، އެސް.ޓީ.ޯއގެ ވާހަކަ އީއޮތް ކުންފުންޏެްއ މި



  

ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ  ުކރުމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ރަްއޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މާލިްއޔަތު ޮކމިޓީން އެކަން ހަރުދަނާ

ގައި އެްސ.ޓީ.އޯ އިން އެ މި މައްސަލައި  އިނގޭތޯ. ެއހެންނަމަވެސް ން ކުރަންވީހަމަތަކުގެ މަތިން އެކަ އިއުސޫލާ

ރިޤް ވެސް އެ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޠާނަޑއެިޅގެްނ ގެއްލުމުަގއި ދެންމެ، ހަމަ މަހިބަދޫ ބޭސް ވިްއކަން ކަ

އް ގޮުތަގއި ކުެރވިގެންދާ .އާރު ކޮމްޕޯނަްނޓެއެސް.ައޅުަގނޑުމެންނަށް މިކަން ވަރަށް ޮބޑަށް ސީ ފަދައިން ފާހަގަކުރެްއވި

ށްވުރެ ބޮޑަށް ގެއްލުްނވާނެ ކަމުގެ ަކންބޮޑުވުންތަެކއް އޮތީ. އަދި އޮތީ. ފައިާދއަ އިކަމެއް ގޮުތގައި މިކަން މި ެއނގިފަ

ެގން ނޫނީ ކަމެއް އެކަމެްއ ިރއަްށ ގެންދިޔާމަ ރިޕޯެޓއް ހަދައި ަގނެގެން މި މަސަްއކަތް ކު. ފަށައި ވާނެ ވާހަކަެއއް ނޫން

ަގއި މި މައްސަލަ ބަލަނީ އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާނީ މި މައްސަލައިއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ސާފެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، 

ނޑު ހަމަ ހުށަހަޅާލަން މި ސިޓީގައި ަބާޔންކޮށްފަ މިވާ ކަންތައްަތކަީކ ކިހާ ފުޅާ ދާއިާރއެްއަގއި  އިކަމަށްވަންޏާ އަުޅގަ

 ކުރާ ކަމެއްތޯ ބެލުމަށް މި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން އެ ާދއިރާއަށް ދަތުރެއް ކުރުމަށް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ށި އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާކުޅުދުއްފު

 

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑަށް ވެސް ާތއީދުކުެރވޭ.  މި އަޅުަގނޑު ވެސް ޤަބޫުލކުރާ ގޮުތގައި މި ނާޝިދު ދެއްކި ވާހަކަތަކަށް އަުޅގަ

އެ ބޭފުޅުްނގެ ވެސް އެުބނާ ދައުލަތުގެ ެއއްބަިއ. އެހެްނވީމާ،  ސް ޤާނޫނުއަސާީސަގއިންސިލްތަަކކީ ވެޙަޤީޤަތުގައި ަކއު

ބަލާއިރު ކައުންސިލުތަކުްނ ކުރެވޭެނ ކަންތައްަތްއ  ންނާނެ މިކަމުގައި. އުސޫީލ ގޮތަށް ހު ހަމަ ކޮންސާން

 ކައުންސިލުތަކަކީ މި ތަރައްޤީއަށް ކައުންސިލުތަކުން ެއކަންކަން ކުރުމަށް ހަމަ މި ވިސްނުން ގެންގުޅެންޖެހޭނެ. ހުރިހާ 

ތައް މި އިނީިޝއޭޓިްވސްޓަކައި މަަސއްކަތް ނުކުާރ ކައުންސިލުތަެކއް ނޫން. އެހެންވީމާ، މި ބޭފުޅުްނގެ 

 އީ އަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅަށް މިކަމަށް މި ވިސްނާފައި މިކަމުަގއި އެ ޭބފުޅުން އެބަ ވިދާުޅވޭ މި

ނޑު ހުށަހަޅަން ވަރަށް ބޮުޑ އަދަދެ ްއެގ ފަިއސާ މިކަމަށް އިްނވެސްޓްކުެރވިފަިއވާ ކަމަށް. އެހެންވީާމ، އަުޅގަ

ެއއްކޮށް މި ަކއުންސިލުެގ  ގެން ިމކަމުގައި މި ބޭފުޅުންނާއެސް.ޓީ.ޯއާއ ވާހަކަ ދަްއކަަވއިމުޤައްރިރު މި 

 އި އިަހށް މިކަން ފައްޓަން. އެއީއަތޮޅުގަ  ފުކޮށް އެމޮޑަލެއް އެސް.ޓީ.އޯ އިން ތަޢާރު ާވގޮތަށް މިކަން ކުރެޭވނެހިއްސާ

އުސޫލެްއގެ ގޮތުން ބަލާއިުރ އެސް.ޓީ.ޯއއިން ބޭސް ގަްނނާނީ އެސް.ޓީ.އޯ އިން މިާހރު ވެސް ގިނަ ބޭސްތަްއ 

ގަންނަމުން ވެސް މިދަނީ. ެއހެންވީމާ، އެ ބޭފުޅުންގެ މި އިސްނެގުމަށް އަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ މަރުޙަބާ ކިޔަން. 

އެއްކޮށް  ގެްނ މި ބޭފުޅުންނާއެސް.ޓީ.ޯއއާ ވާހަކަފުޅު ަދއްަކވައި ައޅުަގނޑު ހުަށހަޅަން މުޤައްރިރު  އެހެންވީމާ،



  

ިމ އްެލއް ހޯދާފައި އެ ބޭފުޅުން ހިއްާސ ޮއެވގެން އެކަންކުެރވޭނެ ގޮތަކަށް މީގަިއ ދެ ފަރާތް ެއއްބަސްވާނެ ޙަ  އިށީނދެ

 ސާފުކޮށްދިނުމަށް. ކުރިއަށް ގެންެދވިދާނެ ގޮެތއް

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ރޭަގއި ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެވަނަ ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއެގންނެވި ބޭފުޅުންގެ ތެ

  .މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މި ތިންވަނައަށް އިބްރާހީމް ޝަރީފް،

 

 ފް ވާހަކަދެއްކެުވން:މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީ

އްލުކުރުމަށް ގޮތެއް ިވޔަސް ެއސް.ޓީ.އޯ ވާހަކަ ަދއްަކއިގެްނ މިކަން ޙަ އާދެ! މުޤައްރިރު ކަމަށް ިވަޔސް މި ކޮމިޓީން

ނޑު ާތއީދުކުރަން. ހޯދުމަކީ އެީއ، އަޅުަގނުޑ ހަމަ ތާއީދުކުރާ ކަމެއް. ޣަފޫރު ހުށަހެޅުއްީވ އެހެން ކަމަްށވަންޏާ އަުޅގަ

ނޑުމެން ހަކޮމިޓީން ކަން ނެތެނީ ކައުންސިލަކީ ަދއުލަތުެގ  ދާން މިނނޭނގޭ ެއކަން ަބލަން ޖެހޭނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ސަުރކާރުގެ އިދާރާތަުކގެ ތެރޭން ރައްޔިތުންނާ އެންމެ ގާތުން  ރުކާުރގެ ބައެއް ކަމަކަށް. އެއީއަދި ސަ .ބައެއް ކަމަކަށް

ކުޅަ ބަަޔކީ މި ކައުންސިލް. އެހެންވީމާ، ކައުންސިލަރުން ކުރާ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ރައްޔިތުން އިންތިޚާބު

ވެސް ައދި އެހެން ގޮތަކަްށ ވެްސ ސޯޝަލް ރެސްޮޕންސިބިލިޓީ ދަށުން  އް ހުރަްސއެޅުމަށް މި ކޯޕަރޭޓްކަންތައްތަ

ރުވެރިކުުރވާ މަލުކުރުމަކީ ހިތާމަކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. ކައުންސިލުަތްއ ފެށިގެން އަންނައިރު ކަުއންސިލުތައް ބާޢަ

ތަނަަވސްކުރުމަކީ ަރއްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ވެްސ  ކައުންސިލުތަކަށް ަރއްޔިތުންަނށް ގާތުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްޭދނެ މަގު

ޒިންމާއެއް. އަދި މިހާރުގެ ސަރުކާރުގެ ޒިންމާެއއް. ހިތާމައާެއކު ދަންނަވަންޖެހޭނީ ސަރުކާރަކުން ޤަބޫލެއް ނުކުރައްާވ 

ކަމަށް މި ދައުވާ ކުރާ ޕާޓީ ނޫން އެހެން ޕާޓީތަކުގެ ކައުންިސލެއް އަޣުލަބިއްޔަެތއް އޮތް  ސަރުކާރު ހިންގަވާ ޕާޓީ

އެ ފަރާތްތަކުން ހުރަސްއަުޅއްވަނީ. މާލޭ ވެްސ  އް ކަމަކަށް ޤަބޫލެއް ނުުކރައްަވއިސަރުކާރުގެ އިދާރާއެ އެއީ ކަމަށް

އްލު ސަރުކާރުން ނުކުރެވިގެން މިއުޅެީނ އެކަން ޙަހިތާމަވެރި ގޮތަކަށް ދިމާވީ މަގުމަތީަގއި ފެންބޮޑުވާއިރު ެވސް 

ިރޔާީސ ނިޒާމެކޭ މި ޤައުމުަގއި ެއއީ.  ސަރުާކރުގެ ބަެއކޭ .ހެދި. ެއގޮތަށް ނަހައްދަވާށޭ މިދެންނެވި ސަބަބާ

ކީ މި ކައުންސިލަ  ޅުަގނޑުމެން ޙައްުލކުަރން. އެއީ މިއޮންނަނީ. ރައްޔިތުން އެހެން؛ އެހެންވީާމ، މިކަންކަން އެަބޖެހޭ އަ

އެ ކޮންމެ ސިޔާސީ ޕާޓީައކަްށ ނިސްބަތްވާ އޭރަކު އެ އޮްނނަ ސަރުކާރެއްގެ ތެޭރގައި ހިެމނޭ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުން 

މީހުންގެ މަްއޗަްށ އެކުެލވިގެްނވާ އެްއެޗއް.  ރުކާރުގެ ތެެރއިން ިއންތިޚާބުކުޅައެންމެ ގާތުން ޚިދުމަތް ދިުނމަށް ސަ

ޅި ދައުލަތުގެ މޮަނޕޮލީއެއް ބޭނުންކޮށްގެން އެީމހުންކުރާ ވިޔަފާރި ހަލާކުާވ އެހެންވީމާ، މިތާނގައި ސަުރކާރުގެ މު

ގޮތަކަށް ކަންކަން އިންތިޒާމުުކރުން ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫނޭ އަޅުަގނޑު އަނެއްކާ ވެސް ަތކުރާރުކޮށް ދަންނަވާލާނަން. 

ގެން ޚިދުމަތް ދިނުމަކީ ރަ ހުޅުވައިނެތް ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ބޭސްފިހާ މި އެސް.ޓީ.އޯ އިން އެ ޚިދުމަތްތައް ދެވެން



  

އަޅުަގނޑު ތާއީުދކުރާ ކަމެއް. މި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ބޭހުގެ ޚިދުމަތް ލިބޭނެ ގޮތް، އާސަންދަ ލިބޭ 

އެކަްނކަން ރަނގަަޅށް ކުރަމުން އަންނަ ަކއުންިސލުތަކުން އެ ދައުލަތުން ެއ  ިއ އޮންނަންވާނެ. އެކަމަކުގޮތް ފަހިވެފަ

ނޑު ާތއީދުކުރާ ކަެމްއ ޓުވަން ނުވަތަ ހުއްޭޓ ގޮތަކަށް ޢަދުމަތް ފޯރުކޮށްދެނިކޮށް އެކަން ހުއްޚި މަލުކުރުމަކީ ައުޅގަ

ނޫން. މި ކައުންސިލުތައް ބާރުވެރިކުުރވަން އެސް.ީޓ.ޯއ އިން އިްނވެސްޓްކޮްށގެްނ ވެސް ަކއުންސިލުތަކުްނ 

ސަރުކާރުން ވެސް ހަްއދަވަންވީ ގޮަތކީ ހުރިހާ އަދި  ސްއެކަންކުެރވޭނެ ގޮެތއް؛ ފުރަަތމަ އެސް.ޓީ.އޯ އިން ވެ

މެދުވެރިކޮްށ ނުވަތަ ަކއުންސިލުެގ ހިއްސާ އޮންނަ  ސިލާ ބަިއވެރިެވގެން ކައުންިސލުތައްއަތޮޅުތަުކގެ ރަށްރަުށގެ ަކއުން 

ދި ޚަރަދުގެ ގޮތުން ަތކަށް. އޭރުން އެންމެ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތަކަށް ެއކަން ކުރެޭވނީ. އަގޮތަކަށް ެއކަން ކުރެވޭނެ ގޮ

ަކމުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އަދި ރައްޔިތުން ެއންމެ އެދޭ ގޮތަކަށް ކުރެވޭނީ ވެސް. އެހެންވީމާ، މިކަން ކުރެވޭނީ

ޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން ޣަފޫރު ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް ތާއީދުކުރަުމން އެސް.ޓީ.އޯގެ ބޭފުޅުން ެވސް މި ކޮމިޓީއަށް ގެނެސް އަ

ނީ ކޮން ގޮތެއްތޯ ކޮމިޓީން ބަލާލަން. އެސް.ޓީ.އޯގެ ބޭފުޅުްނގެ ޚިާޔލެއް މިކަމުަގއި ހޯދުމަކީ މިކަން ޙައްލުކުެރވޭ

އަޅުަގނޑަށް ފެންނަ ގޮތުގަިއ އޮތް ކަމެއް. އަދި ކައުންސިލުގެ ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަކީ ވެސް އޮތް ކަމެއް. 

ޒިންމާދާރު ގޮތަކަށް ތީ ދެން ބަލަންވީ ކަމެއް  އިއަޅުަގނޑުމެން މިތަނަށް ކަމެއް ހުށަހެޅޭއިރަށް ބޮލުން ނައްޓާލާފަ

 އީ ސަރުކާރެްއ ނޫން. މި އީ ނިންމާލުމަކީ އޮތް ގޮެތއް ނޫން. މި އި ސަރުކާުރގެ ިސޔާސަތެކޭ ކިޔާފަ އީނޫނޭ. ތި

 ސަރުކާރު ހިންގާ އީރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ކޮމިޓީ. މި ސަރުކާރުގެ ކޮމިޓީެއއް ނޫން. މި އީރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް. މި

ނޑު މި ނިންމާލީ. ޝުކުރިއްޔާ. ން. އެހެންވީމާ، ެއގޮތަށް؛ޕާޓީގެ ކޮމިޓީެއއް ވެސް ނޫ  އާދެ! ައޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ލް.އަޙްމަދު ނާޝިދު ދެން ފައިޞަ

 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

ގެން ކޯޕަރޭްޓ .ޯއގެ ބޭފުޅުން މިތަނަށް ގެންނަވައި އެހެންވީމާ، ެއސް.ޓީ ވިޔަފާރި ކޯޕަރޭޓް އުސޫލުން ކޮށްފިއްޔާމު.

އްޔާ އެމީހުންެގ އޯވަރހެޑް ދަށްވާނެ ާމ ކޯޕަރޭޓް ޤާނޫުނގެ ދަށުން އޮވެއްޖެ  އުސޫލުން މިކަން ކުރެވިދާނެ ގޮތެއްތޯ.

 02ިޑވްްސގެ ހިއްާސ، %ރަނގަޅުވާނެ. ައޅުަގނޑު މިދަންނަވާ ވާހަކަައކީ އެސް.ޓީ.ޯއގައި އޮތް ބޭންކް އޮފް މޯލް

ިއ އެ ލިބުނު ލާރީން ބޭސް މިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިްއސާ ިވއްކާލާފަ  33މިލިއަން. މި  33ހިއްސާ އެމީހުން ެއއީ 

ޓަކައި އެސް.ޓީ.އޯވަުރގެ ކުންފުްނޏަކުން ހައުސިން ފްލެޓްތޯ  ތޯ ހިންގާނީ އެ ލިބުނު ލާރީން ރައްޔިތުންނަށްފިހާރަ

ނޑުމެން ވި  މިލިއަން  33 ،ޗް މަހުގައި ރމިލިއަން ރުފިޔާ މި އަހަރުގެ މާ 33ސްނާލަންޖެހޭ ކަމަކީ. އަޅަނީ. މީ އަުޅގަ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްްސގެ ހިއްސާ ިވއްކާިލއިރުަގއި ފުރަތަމަ ކުއަރޓާގެ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްެގ  02ރުފިޔާގެ %



  

ބިލިއަން.  5.7ންނާނެ މިލިއަން. ފުރަތަމަ ކުއަރާޓގައި. އޭެގ ތިން ުކއަރޓާަގއި އަ  705ފައިދާއަކީ 

މިލިއަން. އެވަރުގެ  33ޑިކްލިއަރކުިރޔަްސ  72ހިއްސާާދރު އޮންނަ ފަރާތަކަށް ލިބޭނެ % 02އެހެންވީމާ، %

ގެން ގޮސް ބޭްސ ފިހާރަތޯ ހިންގާނީ، އެ ލިބުނު ލާރީން ހައުސިން ފްލެޓްތޯ އި އެްއޗެއް ިވއްކާލާފައި އެ ލިުބނު ލާރިއާ

ނޑުމެން މި އީއަޅަނީ. މި ފިހާރަ ހިންުގމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ފަިއާދ ސްނަންޖެހޭ ކަމެއް. ބޭސްކޮމިޓީން ވި އަުޅގަ

ވާގޮތަށް އެްސ.ޓީ.އޯ ކުރުމުން އެްއވެސް މައްސަލަެއއް އޮތް ަކމެއް ނޫން. އެސް.ޓީ.އޯ އިން އެ ލިބޭ ފައިދާ ދޭތެރޭގައި 

ސީ ސްކޭން މެޝިންެގ .އެމް.އެްޗގެ ސީ.ޓީ.އައި.ޖީ .ސަލީމް އެްއޗެކޭ ވިދާޅުެވއްޖެ. ކުޑަުކޑަ ެއއްެޗއް ދަންނަވާާލނަން

 ހާސް ޔޫރޯ. ސިކްސްޓީ  މަްސވަންދެން އޭތި ނުހިނގާ ހުރި. އޭަގއި ައަގކީ ފަސްދޮޅަސް  9އުބް ހަލާކުެވގެން ޓި

ހާސް ޔޫރޯ އަށް. އެހެންވީމާ، އެސް.ޓީ.އޯ އަްށ  ތައުޒަން ޔޫރޯ. އެސް.ޓީ.އޯ ިއން އޭތި ވިއްކީ ެއއްލަްއކަ ފަންސާސް

ނޑު ދަްނނަވާ ވާހަަކެއއް މިފައިދާ ވާނެ  .އީވަަރށް ސަޅި ވާހަަކެއއް މި ،އީ. ވަރަްށ ސަޅި ވާހަަކެއއް މިއީ. އަުޅގަ

ނޑަށް ވަރަށް ަރނގަޅަށް ޖީ.މެޝިނެއް އެތާ ިއންނަނީ އިނުވަ މަސްކޮށްފަ ސަޕްލައިކުރި  . އެއެ ޑެިލވަރކުރީ. އަުޅގަ

އެސް.ޓީ.އޯ އަށް ފައިދާވާނެ. ެއ ވާހަަކ ބާްއވާފަިއ ބޮުޑ  ފަރާތަކުން ކުރީ އެއްލައްކަ ފަންސާސްހާހަށް. އެހެންވީމާ،

ީކއްެވގެންތޯ އެަފދަ ފައިދާއެްއވާ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްްސގެ ހިއްސާ އެ  ގެ ވާހަކަ ހިނގާ ދަްއކަމާ. އެއީކަންތަކު

ާވ  ފުންޏެއް. އެއީއި ލާރި ެނތް ކުންމީހުން ވިއްކާލީ. ިވއްކާލާަފއި ލާރީ ނެތިގެން ފައިާދވާ ކުންފުންޏެއް ަވއްަގނުޑގަ 

ވައްތަރު ކުންފުންޏަކަށް ވެގެންުނވާނެ އެސް.ޓީ.އޯ.  ތުަގއި ޖަހާފައި ފައިދާ. އެޮނޑްޮރއިޑްއެްއޗަކީ. އެ އޮންނަނީ ފޮ

އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑުމެން ަވރަށް ބޮޑު ކޮންސާނަކަށްވާންޖެހޭނެ މި ކޮމިޓީއަށް. އެހެންވީމާ، އެސް.ޓީ.އޯ ބޭފުޅުްނ 

ކީްއވެގެންތޯ ސާުފކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް  ގެ ވިަޔފާރި ޕޮލިސީތައް އެ ބައްޓަންކުރަްއވަނީގެނެއްސަ އެ ބޭފުޅުން

ނޑު ެއގޮތަށް ހުށަހަޅަން ކަމުގައި ޭދކޭތީ ާފރި ގެންގުުޅްއވާ އުސޫަލކީ އެސް.ޓީ.ޯއ މިތަނަށް ގެނެސްގެން ިވޔަ .އަުޅގަ

 ތޯ ބަލަން. ޝުކުރިްއޔާ.ކޮބައި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ލް ނަސީމް.ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފައިޞަ ކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު.ޝު

 

 ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަިއޞަލް ނަސީމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. މިހާރު މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅުތައް އަޅުަގނޑު ެވސް ޙަޤީޤަތުގަިއ ވަރަށް ކަންބޮޑުވެއްޖެ ތި 

ނޑުމެންނާ ހަމައަށް މިފަދަ ސިޓީއެއް މިގޮަތށް އައިއްސަ އޮންނައިރު ކަމަށް. އަޅުގަ  ނޑަށް ޤަބޫލުުކރެވެނީ އަުޅގަ

 އީ އެ ނޫންއަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ޒިންމާދާރު ގޮތެއް  . އެއީއަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެވެސް ަވރަކަށް ބަލާލަންޖެހޭނެ

ކަމެއް ބޮލުން އެއްލާލުމަކީ. އެހެންވީާމ،  އެ އިނޫން ކަމަށް ފާހަގަކޮށްފަކަމެއް އަޅުަގނޑުމެން ބަލަންޖެހޭނެ 



  

ގެން މި ކައުންސިލުން ބޭސްފިހާރަ ހިންގައިއަޅުަގނޑަށް ހަމަ މި ފެންނަނީ ކައުންސިލުން އެއީ ޙަޤީޤަތުގައި މި 

ނޑަށް ހީވަނީ އެ ހަމަ ވަރަށް ބޮ ޑު މިފަދަ ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ހަމަ ރައްޔިތުންނަށް ދެމުންގެންދާ ކަމަށްވަންޏާ، އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި ސި  ޓީއެއް އެނގިަފކާެއއް ނެތް. ކަންތައްތަެކއް އެ ކުރެވެނީ ިމ ރައްޔިތުންެގ ޝަުކވާެއއް ެނތި. އަުޅގަ

ފަހަރެއްގައި އެ ބޭފުުޅން ފާހަގަނުކުރައްވަފާނެ މި އަގު ބޮުޑކޮށް ިވއްކާީތވެ މި ރައްޔިތުން ޝަކުާވކުރާ  ދެން

ނަށް ހޯދޭނެ ފިކަމަށްވަންޏާ އަޅުަގނޑުމެންއީ އަޅުަގނޑުމެން ބަލައިމި ންޏާ އެ ވާހަކަ. ެއހެންނަމަވެސްކަމަށްވަ

 05އަނެއް ކަަމކީ މިހާރު އެތައް ބޭފުޅަކު ފާހަގަކުަރއްަވއިފި މި އަގުތަުކގެ ާވހަކަ. އިންޑިއާ އިން  ކަންތައްތައް. ދެން

މާ ޮބޑުކޮށް ވިްއކަނީ. މިހިރަ  ރުފިާޔއަށްވުރެ 05ރުޕީސަށް ގަންނަން ލިބޭ ެއްއޗެއް ިދވެހިރާއްޭޖގައި ިވއްާކިއރު 

ނޑުމެން ބަލަންޖެހޭނެ ނޑުމެންނަށް މި ދެއްކެނީ ައސާސީ ޚިދުމަތުގެ ކޮންމެ ގޮތެއް .ކަންތައްތައް އަުޅގަ  ިވަޔސް އަުޅގަ

ކޮންމެ ރަްއޔިތަކަށް އެންެމ ނިކަމެތި ރައްޔިތަށް ވެސް ލިބެންޖެހޭނެ އެއްޗެއް. ެއ  ވާހަކަ. ބޭސްފަުރވާ، ބޭްސ ެއއީ

ނޑު ވެސް ތާއީުދކުރަން އެސް.ޓީ.އޯ ފޯރުކޮށް މިކަމާ  ގެދޭން ޖެހޭނެ އެއްޗެއް. މިހާރު ހުށަހެޅިފައި އޮތް ގޮތަށް އަޅުގަ

ގެން އެ ބޭފުޅުންނާ މިކަންތައް މި ހިނގަމުންދާ ގޮތް، މި މެންބަރު ޣަފޫރުގެ ގެންނަވައި ބެހޭ ބޭފުޅުން މިކޮޅަށް 

ނޑު  ނޑުމެން ބަލާފައި މި ަކއުންސިާލ  އާެއކުާތއީދުކުރަން. އަދި ހަމައެ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ މި ސިޓީގެ ަމއްޗަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ހިނގަމުންދާ ކަންތައްތައް ކިހާ ފައިދާއެއް ރަްއޔިތުންނަށް ކުރާ ކަމެއްތޯ އަދި  ބައްދަލުކޮށް މި އަޅުގަ

ުނވަތަ ައގުތަުކެގ  މިހާރު އެ ބޭފުޅުން އެ ހިންގަވާ ބޭސް ފިހާރަ ހިންގުމުން ރައްޔިތުންގެ އެްއވެސް ަޝކުާވއެއް

 ހޭނެ ކަމެއް. އަދި ހަމަ އެއާެއުކ ކުރިއަށް އޮތްތަނުަގއިކަމެއް އޮތްތޯ ބެލުމަކީ ވެްސ އަޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެ

ލުކުރެވެނީ އެސް.ޓީ.އޯ ަކއުންސިުލތަކަށް މަޝްވަާރކޮށްގެންނޭ އަޅުަގނޑަށް ކުީރގައި ެވްސ ދެންނެވި ގޮތަށް ޤަބޫ

. އެގޮތަށްތޯ ކަންތައްަތއް ދަނީ ވެސް ރައްޔިތުންގެ ނުވަތަ ކައުންސިލުތަުކެގ ފިހާރަތައް ހުޅުވަމުންދަނީބޭސް

ނޑުމެން ތަންކޮެޅްއ ޒިންމާދާރު ގޮަތކަށް ބަލަންޖެހޭނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރާތީ ެއ  ޝަކުާވއެްއ އޮތްތޯ އެކަްނ ެވސް އަުޅގަ

 ުޝކުރިއްޔާ.ވާހަކަ ެވސް ދަންނަވާލީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .މިނިޓު 3ރަޝީދު، ގައްދޫ ދާއިރާގެ  ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އާދެ!

 

 ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑު ެދވަނަ ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ އަޅުަގނޑުމެން މި ދެކެވޭ ވާހަކަ ުކޑަކޮ ްށ ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަްށ ބޭރުވެގެން އުޅޭހެން ައޅުަގނޑަށް ހީވާތީ ެއއަށް ކޮންމެ ޢިޟޫއުމަ ވެްސ ވަރަކަށް އަލިއަުޅވާލަން. ން އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުރިމައްޙަޤީ  ބޮުޑެވގެންނެއް ގައި ނެތް މި ބޭސް ވިްއކާ އަގު ޗަށް ހުށަހެޅިފައި އޮތް މައްސަލައި ޤަތުގައި އަުޅގަ



  

ނޑުމެންމިކަހަލަ އެއްެވސް މައްސަލައެ  މިއުޅެނީ އެސް.ޓީ.އޯގެ ދަރަނިވެިރެވގެްނ އެ މައްސަލަެއއް ބަލާކަްށ  .އް އަުޅގަ

ވެސް ނޫން. މިއެއް ނޫން އަޅުަގނޑުމެންނާ ހަމައަށް އައިްއސަ އޮތް މައްސަަލއަކީ. ައޅުަގނޑަށް ހީވަީނ 

މައްސަލަެއއް އަޅުަގނޑުމެްނ  އަޅުަގނޑުމެްނނަށް ހުށަހެޅިފައި އޮންނަ ން ޒިންމާދާރުވާން އެބަޖެހޭހެންއަޅުަގނޑުމެ

ވާހަކަ ދަްއކަން ެވސް. މަްއސަލައަކީ މިހާރު މި ހުށަހެޅިފައި އޮތް މަްއސަލައަކީ މިަލދުންމަޑުލު އުތުރުބުރި އަތޮުޅ 

ނޑު ޤަބޫލެއް ކައުންސިލުން ބޭސް ފިހާރަައކާ ބެހޭ ގޮތުން ހުށަހަޅާފައި އޮްތ މައްސަލަެއއް. ައޅުަގނޑުމެންަނކަށް އަުޅގަ

ނަޑއެޅޭނެ ކަމަކަށް.  ށެއް،ނިންމޭނެ ކަމަކަށް ވަކި އަތޮަޅކަށް ަވކި ޮގތަކަށް ހަދާކަ ނުކުރަން އުސޫެލްއ ކަ

ނެޑއް ޤަބޫލެއް ނުކުރަން މުޅިން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެކަެމއް ނުކުރެވޭނެ. އެސް.ޓީ.ޯއއިން ހުޅުވަން ފެއްޓީކީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނާ ހަމަ ބޭސްވިްއކުމުގެ މަޤުޞަ އަށް ރައްޔިތުންގެ ޝަުކވާތަްއ ގިނަވެގެން ސަރުކާރަްށ ދުގެ ަކމަކަށް. އަޅުގަ

 އައިްސގެން ބޭސް ނުލިިބގެން ބައެއް ރަށްރަުށގަިއ ބޭސް ވިްއކާ ައގު ޮބޑުެވގެން ބަެއްއ ބޭސްތައް ނެތިގެން އެ 

ފިަޔވަުޅެގ  ަޓކަިއ ސަރުާކރުން އަޅާފަިއ އޮްތ ފިޔަަވޅެްއ ފިޔަވަަޅކީ. އެ އްލުކުރުމަށްޝަކުވާަތއް ބޮުޑެވގެން އެކަްނ ޙަ

ސަބަބުން ރައްޔިތުންގެ ޝަކުވާަތއް ކުަޑވެގެން ހިނގަްއޖެ. ބޭސް ހުރިހާ ތަނަކުން ލިބެމުން އެބައާދޭ. ހަމަ 

ނޑުމެން ބަލަންޖެހޭނެ ވަޒީފާތަ އެާއއެްއކޮށް  ކޮންމެ ރަށަކަށް ހަތަރު ވަޒީފާ އިތުރުވެގެން ހިނގައްޖެ. މި  އްއަުޅގަ

ގެން ހަކު ބައިންދައިކަމެއް. އަމިއްލަ ފިހާރަތައް ހިންގާ މީހުން އެންމެ މީ ވެސް ައޅުަގނޑުމެން ފާހަގަޮކށްލަންޖެހޭ

 އިތުރުވެެގންދިޔަ ކަން ވެސް ެއއީވިްއކާއިުރގައި އެސް.ޓީ.އޯ ފިހާރަތައް ހުޅުވުނީމަ ހަތަރު ވަީޒފާ ކޮންމެ ރަށަކަށް 

ނޑުމެންނަށް އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ދަންނަވަ ން މިއުޅެނީ އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ  ނޑުމެން މިކަމާ ދޭތެރޭގައި ދޭނެ ޖަވާެބއް ޙަޤީޤަުތގައި އަުޅގަ ހުށަހެޅިފައި މިއޮތް މައްސަލަައކީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަކަށް ވަކި ގޮތަކަށް ނޑުމެން ދޭންޖެހޭ ޖަވާބަކީ އަޅުގަ ފިހާރަ ނުނިންމޭނެއޭ އެސް.ޓީ.ޯއގެ ބޭސް ގޮތުަގއި އަުޅގަ

ނުބުނޭ އަދި ސަރުކާރަކުން ނައަންގާ އަދި އެހެްނ  އިން ތާނަގއި ކުރިއަށް ުނގެންދާށޭ. ސަބަބަކީ އެސް.ޓީ.އޯއެ

އެ އަތޮޅު ނޫނީ އެހެން  ށެކޭ.ފަރާތަކުން ވެސް ނައަންގާ ކައުންސިލުން ހިންގަމުން ައންނަ ވިޔަފާރި ހުއްޓާލާ

ތައް މިހާރު ވެސް އެބަ ހިނާގ އެސް.ޓީ.އޯ ބޭސް ފިހާރަ ރަށްރަށުގައި ވެސް ހުރިހާ ތަނެއްަގއި އަިމއްލަ ބޭސް ފިހާރަ

ގެން ހިނގައްޖެ އެސް.ޓީ.ޯއ ން ރަްއޔިތުންނަށް ވަނީ ފައިދާ ކޮމްޕެޓިޝަން އިންނާނެ. އަގު ކުޑަވެ ޓަސް. އޭގެހުއް

ނޑަށް ލިބިަފއި ހުރި މަޢުލޫމާތުފިހާރަތައް ހުޅުވީމަ. ެއ ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް އަޅު ބޭސް ިއ ތަކަށް ބަލާއިރުގަގަ

ނޑު ނުދަްއކަން މި އެސް.ޓީ.އޯ އިން  ފަރާތުން އަންަނނީ ރަނގަޅު ކޮމެންޓް ރައްޔިތުންގެ  އަުގ ހެޔޮވި ވާހަކަ. އަުޅގަ

ނޑުމެ ންނަށް ހުށަހެޅިފައި މިއޮތް ވިްއކާ އެހެން މުދަލުގެ ާވހަކައެއް. ައޅުަގނޑުމެން ިމ ދައްކަނީ އަުޅގަ

ކަ ދަްއކާއިުރގައި މި ކައުންސިލުން މިހާރު އެ އަޮތޅު ަކއުންސިލުްނ ގެ ވާހަކަ. އެހެންވީމާ، އެއަށް ވާހަބޭސްފިހާރައި

ހެޔޮކޮްށ ައގު ނަށްވުރެެއ ބޭފުޅުންނުޖެހޭ. އެ ބޭފުޅުން ކުރިއަށް ގެންދަވަްނވީ.  ގަމުންދާ ބޭސް ފިހާރަ ހުއްޓާލާކަށްހިން

ފިހާރަ އެހެީރ .އޯ ބޭސްހުން ގަންނާނީ. އެސް.ޓީފިހާރައިން ިގނަ މީބޭސްއެކަން ކުެރވޭ ކަމަށް ވަންޏާ އަތޮޅު 



  

ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތެއް ިދނުމަށް ޓަކައި ހުުޅވާފަިއ ހުރި ތަނެއް. އެކަން ކުރެވެުމންދާނެ. އެހެންވީމާ، އެައްށ 

ނުޑމެން ހަމަ ދޭންޖެހޭ ޖަވާބަކީ އެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ފުރުޞަތު އެބައޮތޭ ައޅުަގނޑުމެން  އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ އަުޅގަ

ރުޞަތު ެއބައޮތޭ ހަމަ އެކަން ކުރިއަްށ ގެންދަންީވއޭ. ވަކި އަތޮޅަަކށް ވަިކގޮތެްއ ނުނިންމޭނޭ. އެސް.ޓީ.އޯއަށް ފު

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންގެ މިއަދުގެ ބައްދަުލވުމުގެ ގަިޑެއއްހާއިރު ކުިރއަށް މިދިޔައީ.  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ކޮމިޓީއަށް މަޖިލީހުގެ ރައީމިލަދުން ސަށް ޙަވާލާީދ މަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން ައޅުގަ

ހަމައަށް މި ސިޓީ ލިބިފައި މިއޮތީ. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ މި ކޮމިީޓ މެންޑޭޓުގައި ސަުރކާރުެގ  އަޅުަގނޑުމެންނާ

 ސް ޮއންނަތީވެ ައޅުަގނޑުމެންނާއްާސެއއް ވެމި ޮކމިޓީގެ ހިގަިއ ކުންފުންޏެއް ވީމަ ކުންފުނީގެ ވާހަކަތައް މިކަމު

ހަމައަށް އައިއްސަ މިއޮތީ. ޤައުމީ ތަރައްޤީ އާއި އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލާމަރުކަޒީ ުއސޫލުން އިދާރީ ދާއިރާތައް 

ލޯކަލް ަގވަރމަންޓު  ތަކުގެ ރަސްމީ ބެލެނިވެރި ަފރާތަކީަޅިއ އުފެދިފައި އޮތް ކައުންސިލު ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު އެކަަށއަ

އޮތޯރިޓީ، އެލް.ޖީ.އޭ. މިހެން ދިމާވާ މައްސަލަތައް ޙައްުލ ހޯދުމުގައި މިނިސްޓްރީ ޮއފް ހޯމް އެފެއާޒާއި އަިދ 

ކަމުގައި ވާނަމަ  ތަެކްއ ހުންނަފުށުއެރުން އެލް.ޖީ.ޭއގައި ދަންނަަވިއގެން އެ ކަންތައްތަުކގެ އުސޫުލގައި ހުރި

 ތަކަށް ވެސް ލިބިގެންާވނެ. އަދި ކައުންސިލުތަކުން މައްސަލަތައް ޙައްލުނުވެދާ ންސިލުލުކުރުމުގެ ބާރު ހަމަ ކައުޙައް

ތަކާއި ހަމައަށް ވެސް ފޮނުވަމުްނ މަޖިލީހުގެ ހުންނަ އެދެވޭ ކޮމިޓީކަމުގަިއވާނަމަ އެ މައްސަލަަތއް ރައްޔިތުްނގެ 

ގޮތަކަްށ  ކުރެއްވުމަށްފަހުގައި ދެ ބަރޭޓުގެންދަވާނެ. މިއަދުގެ މިއަށް މި ސިޓީއަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ޑެލި

ނޑު ކުރިން ެވސް ހަމަ  ހުށަހެޅިގެން ހިނގައްޖެ. އެ މިކަމުގައި ދެ ގޮތަކަށް ގޮތްަތކެއް ނިންމާލަދެއްވުމަށް. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް،  ސަމަރައިޒުކޮށްެލވޭތޯ ބެލީ ެދވަނަ ފުރުޞަތަށް ދިއުުމގެ ުކރީގަިއ ވެްސ ެއ ވާަހކަ. އެޮގތުން އަުޅގަ

ޑުކޮށްލަދެއްަވްއޗޭ! )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ދެ ގޮތަކަށް ހުށަހެޅިގެން ހިނގައްޖެ. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ޢިއްޒަތްތެިރ މަ

ނަމަވެސް މި ކޮމިޓީެގ  ލިބިަވޑައިުނަގތް މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުޅުަގއި ޮގތްތަކެއް ސީދާ ނުނިންމެވި ނަމަވެސް ތާއީދު

އިރާގެ މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވީ މި ޒޯނަށް ގޮސް މިަކން މިހިނގަނީ ކިހިނެއްތޯ ނައިބު މުޤައްރިރު އަދި ކުޑަހުވަދޫ ދާ

ކަމަށް. ނަމަވެސް އެ  އަދި މިކަން މި ބޮޑުކޮށްފައި ނުވަތަ ކުޑަކޮށްފައިތޯ އޮތީ ިމކަން ބަލާލުން އެންމެ ރަނގަޅު

ން ގެންދެވީ ސަރުކާެރްއގެ ފަރާތުްނ ހުށަހެޅުއްވުމަކަށް ާތއީދެއް ިލބިފައެއް ނެތް. އަދި ެއ މަނިކުފާނު ހުށަހަޅުއްވަމު

ވަނަ ާމއްދާެގ މިބުނާ  22މިހިނގަމުންާދއިރުަގއި މި ޤާނޫނުައސާސީެގ  ސީއަށް ރިާޢޔަތްކޮްށފައި ވެިރކަމެއްޤާނޫނުއަސާ

 މި އަސާސީ ޚިދުމަތް ދައުލަތުގެ ކެރިފޯރުންތެރިކަން ހުރި މިންވަރަކުން ހަމަ ދައުލަތުން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ. އެހެންވީމާ،

ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދައުލަތުގެ ވިޔަފާރި ކުންފުނި އެސް.ޓީ.އޯ މެދުވެރިޮކށް ކުރާކަމެއް ހުއްޓުވުމުެގ 



  

ނޑުެމންނަކަށް ނެތް. އެީއ ެއކަމުެގ ތެރެއަށް ައޅުަގނޑުމެން  އިޚްތިޔާރެްއ އަުޅަގނޑު ޤަޫބލުކުރާ ގޮުތގަިއ އަުޅގަ

.ޓީ.އޯއަށް މިކަން ުނކުރާށޭ ބުނެ އޮއްވާ ރަެށއްަގިއ އަިއވީ ފުޅި ހުސްވެގެން ވަިކގޮތެއް ަކނަޑއަަޅއި ނިންމައި އެސް

ނޑަށް ހީވަނީ އެ ވާނީ ވަރަށްބޮުޑ  ދެން ނުކުންނަ ނަތީޖާ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ ނަަގންޖެހިއްޖެއްޔާ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން މިކަމުަގިއ  މައްސަލައަކަށްހެން. އެހެްނީވމާ، ޚައްސާސީ މަްއސަލައަަކށް މިވެގެން ހިނަގއިދާނެ

ފިޔަވަެޅއް އަާޅގޮތުން. އަުޅަގނޑުމެންނަށް ސިޓީން ސާފުކޮށް އެބައެނގޭ މި ކައުންސިުލގައި އާބާދީއަށް ޚިދުމަތް 

ދިނުމަށް އެ ބޭފުޅުން ނިންމަންޖެހޭ ބައެއް ކަންތައްަތއް މި މަސައްކަތުން ކުަރްއވަމުން، ެއަކން ބޮޑުވުން ައޅުަގނޑަްށ 

ވެސް ކުެރއްވިމެ.  ރުން ހުށަހެޅުއްވި، މަތިވެރި ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެކަން ފާހަގަބައެއް މެންބަ

މިކަންތައްތައް މި ކުަރއްވަނީ މީގެން ލިބޭ ފައިސާއިންތޯ ޫނންތޯ؟ ކޮބައިތޯ ބަޖެޓަކީ. ބަޖެޓު ފާސްކުރަްއވާފަިއވޭތޯ. 

ަގިއ ގޮތެއް  އަދި ޚާއްޞަ ގައި ތެރޭ  އިވޭތޯ؟ މީގެނުވަތަ ބަޖެޓެއް މި ަކއުންސިލަށް އެްއވެސް ވަރަކަށް ލިބިފަ

ަތާކއި ލަިއސަންސް ާކޑެްއ ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ވަޞީލަތް ާގއިުމކުރުން. މީހަމަ ސީރިއަސް އޮންލައިނުކޮށް ރަޖިސްޓަރީ

ނޑުމެން އޮޅުންފިލުވާލަން އެބަޖެހޭ، އަިދ ލޯކަލް ކައުންސި ލުތަުކގެ ވާހަކަެއއް މިއަންނަނީ. އެލް.ޖީ.އޭަގއި ވެސް އަުޅގަ

ނިންމުންތައް ޢާއްމުކޮށް ކުރެވިފައި ހުރިގޮތުން އެ ކޯރޕަރޭޓު ސޮސައިޓީެއއް ހައްދަަވއިގެްނ ނަމަވެސް އެނޫންގޮތަކުްނ 

ލިބޭ ފައިސާައކުން ނަމަވެސް، ތެދެއްމެ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުެގ އެބަ ބަޔާންކުޭރ ުކއްޔަށް ިދނުމާއި، މުދާ އުފުލުމާިއ، 

ުރ ލިބިގެންާވ ަވކި ިސއްަކއެްއ ކައުންސިލުތަުކގަިއ އޮންނަ ަކމަށް. އަދި ެއ ަކއުންސިލު ިވއްކުާމއި، މި ބާ ،ނެގުމާއި

ތަކުން ރައްޔިތުްނގެ ފައިދާ އާއި ލާަބއަށް ޓަަކއި ަރއްިޔތުން ގާތުން ރަްއޔިތުންނާިއ މަޝްވަރާކޮްށގެން ދެޭވ 

ންތައްަތއް މިހިނގަނީ ކިހިނެއްތޯ ވެސް ޚިދުމަތެއްގެ އަީލގައި ކަންތަްއތައް ހިންގިދާނެ ކަމަށް. އެެހންވީމާ، މިކަ

އޮޅުންފިލުވާލުން. އެހެްނވީމާ، ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ނުކުތާއަށް ތާއީދު އެ އުސޫލެްއ 

ނޑުމެންނަށް ދެން ވޯޓަށް އަހައި ކުރިއަށް ގެންދަން މިއޮތީ ޢިއްޒަތް ންބަރު ތެރި މެގޮތުން ލިބިގެން ނުދިޔައިމަ ައޅުގަ

ުކޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  ޅުއްަވއިހުށަހަ އިބްރާހީމް ޝަރީފް

ވާހަކަަދއްކަިއގެްނ  ފް ހުށަހަޅުއްވަނީ އެސް.ޓީ.އޯއާހުށަހަޅުއްވާ އަދި މަރަދޫ ދާިއރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަރީ

ނޑަްށ މާނަ މިކުރެވެނީ ިމ ހުރިހާ ކައުންސިލުތަެކއް ކަ މިކަމުގައި ދެ ފަރާތް އެއްބަްސވާ ހަލަ ަޙއްލެއް، ެއއީ ައުޅގަ

ނޫން މި ކައުންސިލުން މި މައްސަލަ މިގެނެވީ. ޢިްއޒަތްތެރި އެހެން މެންބަރުން ގެންނެވި ނުކުތާ ވެސް ހަމަ ވަރަށް 

ކުގެ ަރށްތަކަށް ފޮނުއްވަން މިގޮަތްށ ސާފުކޮށް މިތާ އޮޅުންފިލަން އެބަޖެހޭ. އެއީ ބޭސްަތއް ެއސް.ޓީ.ޯއއިން އަތޮޅުތަ 

ގޮތެްއަގއި މި ބޭސްތައް މިހެން ލިބޭނެކަމުގެ  ފަރމަސީ ހެއްދުވުމުގެ ސަބަބުން ވަޒީފާގެ އިތުރުން އަދި ދެމެހެއްޓެނިވި

ނޑު ވެސް ފާހަގަކޮށްލަން މި ނުކުާތގަ. އަދި މި ބޭފުޅުން މި  ޔަޤީންކަން ރައްޔިތުންނަށް ލިިބގެންދިޔަކަން ހަމަ އަުޅގަ

ވާހަކަަދއްަކއިގެން އެްސ.ޓީ.އޯއިން ކޮންގޮަތކަށްތޯ  ގޮތަކަށް ބެލުމަށް އެސް.ީޓ.އޯއާހުށަހަޅުއްވާފައި ަމއްސަލަ އިުތރު 

ނޑަށް ހީވަނީ އެއީ  މިކަން މިކުރަނީ، މިވެރިން ަމސައްކަތް ކުރަމުން ދަނިކޮށް މީގެ  ތެރެއަށް ވަނީތޯ ނޫންތޯ. އަުޅގަ



  

ތް. އެހެންވީާމ، ެއޮގތަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ބޭުފޅުން އެގޮތަށް އެސް.ޓީ.އޯ ކަންނޭނގެ މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ގޮ

ނޑަށް ހީވަނީ އެކަންަތއް ކުރަްނ  ހާޒިރުކޮށްގެން އެސް.ޓީ.އޯާއ ސުވާލުކުރުމަށް، ާތއީދުެގ ަވގުތު ދިަޔއިމަ އަުޅގަ

ކޮމިޓީގަ. ެއގޮތަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ފަސޭހައެއް ނުވާނެހެން. މިކަން ހަމަ ކުރިއަށް ދިޔަ ހުރިހާ މެންބަރުން ތިއްބެވި 

ުގިޅގެން އިނގޭތޯ. މި ހުށަހެޅިފައި އޮތް ސިޓީއާ ގުިޅގެން  ހާޒިރުޮކށްގެން، މި ކައުންސިލާ ބޭފުޅުން، އެސް.ޓީ.އޯ

ނޑު ހަމަ ތަކުރާުރޮކށް ދަންނަވާލާނަން ވޯޓަށް  މަޢުލޫމާތު، މީގެ ބޭރަކުން އެްއވެސް މަޢުލޫމާތެއް ނޫން. އަުޅގަ

އެހެން. އެއީ އަޅުަގނޑުމެންގެ މި ަގވާއިުދގެ ާބރު އެބައޮތޭ ެއސް.ޓީ.ޯއއިން އެްއޗެއް ނުބަިއކޮށް ިވއްކިޯތ  މިއަހަނީ

ނޫންތޯ އެސް.ޓީ.އޯ ިވޔަފާރި ބެލުމުގެ. ެއއީ މުޅިން އެހެން ކަމެކޭ. މި ހުށަހެޅިފައި އޮތް ހުށަހެޅުން ދިރާސާކުރުމަށް 

ނޑުމެންނަށް ެއސް.ޓީ.އޯ ވާހަކަދަ ްއކަން ހުށަހަޅުއްވާަފއި ހުށަހެޅުްއވުމަށް ފެންނަ ގޮތަކަށް ޢިްއޒަތްތެިރ ޓަކައި އަުޅގަ

މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވުން އެެދން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ދެން އެގޮަތކަށް ޖުމްލަ ނުފެންނަ ކަމަށް އަލުން ވޯޓަށް ނާހާ 

ްނވެއްޖެްއޔާ ައޅުަގނޑު ގެންދާނެ... ަކމަށް، މާނައަކީ، އެހެ ދެން އޮތް ގޮތަށް އަހާފަިއ، ނޫން ނޫން އެގޮތަށް ނޫން 

ަފހު( ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް ފެނިވަަޑިއނުގަންނަވާ ބޭފުޅުން ވޯޓު ދެއްވުން އެދެން. )ވަގުތުޮކޅަކަށް

 ބެހޭ މައްސަލަެއއް ނަންަގވާފައި އޮތީމަ.  މިރު ނިޒާމާއަޙްމަދު ޢާ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ބަރު އަޙްމަދު ޢާޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންކު

ކަހަަލ  ައޅުަގނޑު ިނޒާމީ މަްއސަލަ މި ކޮމިޓީަގއި މިެނގީ، އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީަގއި ޢަމަލުކުރަމުންދާ ވަކި އާދެ!

ހިނދަކު  އުސޫލެއް އޮންނަންވާނެ. ދެންމެ މުޤައްރިރު ތި ވިދާޅުވީ އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީން މަަސއްކަތް ނުނިމޭހާ

ނުޑ ހުށަ ހަޅާފައި އޮތް ހުށަހެޅުމަކަށް ތާއީދު ކުރުމާއި ނުުކރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ނަޑއެޅިފަިއވާ ގޮތްތަެކއް.  ޤަބޫލުކުރަނީ. އެހެންނަމަވެސް އެ ވާހަަކިއގެ ތެރޭަގއިތޯ ނޫންތޯ އަންނާނެ ގޮތްތަެކއް ެއއީ ކަ

 އެހެންވެ ހަމަ އެ ވާހަކަ ދަްނނަވަން...
 

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

ނޑު ހަމަ ވަރަށް ސާފުކޮށް ބަލައިގަންނަން. އަދި ދެން މީގެފަހުން  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

ނޑު ދަން އަށް ގެންދާއިރު ޭއގެ ޕޮއިްނޓާފަހަރެއްގައި ައޅުަގނޑުމެން ުކރި ނަވާނަން މިހާރު މީޤާތާއި ހަމައަށް އަޅުގަ

ޮބޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. އިތުުރގޮތެްއ ަވކި ހުށަހެޅިފައި ތާއީެދއް ލިިބފައެއް ނެތް. އެހެންވީމާ، ހަމަވީއޭ. ވަރަށް އަރާ

ޓޭޝަނަށް ދާނެހެން. އެއީ އަޅުަގނޑުެމންނަށް ވަކި ގޮތެއް ނިންމޭނެ ވަނީ މި މައްސަލަ އަދި ކޮންޓިނުއަޅުަގނޑަށް ހީ



  

އޯ މިތަނަށް ހާޒިރުކޮށް އެސް.ޓީ.ޯއގެ ވެިރ ގޮތަކަށް ދެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ގޮތްތަކެއް ނުނިންމުނު. އެސް.ޓީ.

ނޑުމެންނަށް ދެންމެ ހުށަހެޅިގެން ދިޔަ ހުށަހެޅުން، އެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ފަރާތްތަކާއި މި ވާހަކަ ދައްކަން އަޅުގަ

އެހީމަ ތާއީދުކުރެއްިވގޮތަށް ވޯޓަށް  ތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ޢިއްޒަތް ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ހުށަހަޅުއްަވއި

ނޑުމެނަށް ލިބިގެންދިަޔ  2އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިގެން ދިޔައީ  ވޯޓު. ެއގޮތަށް ނުފެނޭތޯ ބެލުމަށް ވޯޓަށް އެހީމަ އަޅުގަ

އެހެންވީމާ އެހިސާބުން އަޅުަގނޑަްށ  . ވޯޓު ނުދޭ ފަރާތަކީ އެއީ. އާދެ!ވޯޓު. ެއއް ބޭފުޅަކު ވޯޓު ނުދެއްވާ އިންނެވީ  5

ނޑުމެންނަށް މިއަދު މި ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާއަށް ރިޢާޔަތްކުރާފެންނަނީ މި މައްސަލަ މި ކޮ  މަްށ ކަ މިޓީން އަޅުގަ

ނޑުމެންނާ ހަމަައށް މިއައި ސިޓީަގއި މި ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ައޅުަގނޑުމެން ޭދނެ ޖަވާބެއް، ަވކި އިތުރު  ވަންޏާ އަުޅގަ

ރުން ވެސް، ކައުންސިލު ާހޒިރުކޮްށގެން ޖަވާބެއް، އެ އެސް.ޓީ.އޯ ާހޒިރުކުރުން ވެސް އަދި ަކުއންސިލު ހާޒިރުކު

ނޑުމެންނަކަށް ފާހެއް ނުކުރެވުނު.   ނުވަތަ ކައުންސިލަށް ދަތުރެއް ކޮށްގެން ެވސް ކަމެއް ނިންމުމަކަށް އަުޅގަ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރަޝީދުދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު  ގައްދޫ

ނޑު ވާހަކަދަްއކަމުން އަޅުަގނޑު ހުށަހެޅިން މިއަށް  ޑަިއގަތީއަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ކުަޑކޮށް އޮޅިވަ  ކަންނޭނގެ ައުޅގަ

ޖަވާބެއް ކޮމިޓީން ދޭންޖެހޭނެކަން. ދޭންޖެހޭ ޖަވާބަކީ، އެީއ ދެ ފަރާތަށް ވެސް ފުރުޞަތު އޮތްކަން އެކަން ކުރިއަްށ 

 ގެންދަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިދޔައީ އެްއގޮެތއް. އެއީ އެ ނުކުތާއަށް އެހެން ބޭފުޅަުކ  . ހަމަ ވެގެން އެޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ނަޑކަށް މިތާ އިނދެ ތާއީދުކޮށްލާށޭ ކިޔައި ނުލިޔުްއވޭނެ. މި ކޮމިޓީގެ ތިއްބަވާ މެންބަރުން  ތާއީދުނުކުރަްއވަންޏާ އަުޅގަ

 ވެސް ައޑުއެހި. އަދި ނޑު ހަމަަގިއމުމި ތިއްބަވަނީ މިކަންތައްަތްއ ނިންމަވަން. އެހެންވީމާ، ިވދާޅުވިައޑު ައޅުގަ 

މިރު ވެސް އެހެން ވިދާޅުިވ. އެކަމަކު ތާއީެދއްނުުކރައްވާ ދެ ބޭފުޅަކު ވެސް ދެ ބޭފުޅަކަށް އިނގޭތޯ. އެއީ އަޙްމަދު ޢާ

ިދޔައީ. އެހެންވީާމ، އަުޅަގނޑު ނިންމަން މީަގއި މިހާރު އިތުރު އެޖެންޑާ ވެސް އެބަހުރި. އިތުުރ  ވެގެން އެ

ނޑުެމން އެބަހުރި. މިއިން ކޮންމެ ކަމަކަށް މިހެން ވާހަމަސައްކަ މިނިޓާ  2މިނިޓާއި  5ކަދައްކަްނ ތް ެވސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ކޮމިޓީގެ މަަސއްކަތެްއ ކުިރއަކަށް ުނގެންދެޭވނެ. ފަސޭހައެއް ުނވާނެ.  ދީދީ ނިންމަން ވެއްޖެްއޔާ އަުޅގަ

ނޑުމެން ނޑު ނިންމަން މިހާރު އަުޅގަ އެހީ، މިކަން ކުިރއަށް ގެންދެވެން ހުށަހެޅި ާތއީުދ  ވޯަޓށް މި އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް  5ވޯޓު ލިބި ެއގޮތަށް ުނފެންނަ ކަމަށް  2ލިބުނު އެއް ގޮތަށް. އަދި އެޮގތަށް  ވޯޓު ލިބިިދޔައިމަ އަުޅގަ



  

ނޑުމެން މި ޖަވާބު މިގޮތަށް ދޭން އަޅުން މިއަދު ނިންމިދާނެ. ނިންމައިފިމި ކޮމިޓީ ަގނޑުމެން ިމ ން އަޅުގަ

ކުރަން އެ ދެްއކެވި ބަެއއް ވާހަކަތައް ކޮމިީޓގެ ަޔއުމިއްާޔގައި ރެޯކޑުަގއި ހުންނާނެ. ންފީޛުސަރުކާރުގެ ިސޔާސަތު ތަ

ނޑުމެން މި ކޮމިޓީން މިކަމަށް ދޭނެ އިތުރު ޖަވާބެއް ނެތް ނުޑ  މި ސަބަބަށް ޓަކައި އަުޅގަ ކަމަށް. އަދި އަުޅގަ

ން ލޯކަލް ަގވަރމަންޓު ސިއްޔަތުން ހުށަހަޅަން ައޅުަގނޑު ކުރިން ވެްސ ދަންނަާވލިއަމިއްލައަށް މުަޤއްރިރުެގ ހައި 

ަތކުން ޙައްލު ހޯއްދެވުމަށް ކައުންސިލު ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ގަާވއިދުން ލިޔުްއވަިއގެްނ އެ ކަންތައްތަުކގެ ކަމާ އޮތޯރިޓީއާ

އަށް  ވަނަ 2އްކަތުން މިއަދު އެ ނިމުނީ. އަދި ... އެ މަސަ އީ މަސައްކަތްޕުޅު ކުރެްއވުން. ަވރަށްބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ މި

ގެ ނުކުތާގެ ދަުށން ދިރާގު ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް 5ވަނަ މާއްާދގެ )ށ(ގެ  011މިއޮތީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ބަރުން ޒަތްތެރި މެންއޮޑިޓުނުކުެރވޭ މައްސަަލއާމެދު މަޝްވަރާކުރުން. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ދެންމެވެސް ހަމަ ޢިއް

އާއި އަދި ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިވްސްއާ  މު ނުކުތާތަކެްއ ހުށަހަޅުއްވަމުން ތިގެންދިޔައީ އެސް.ޓީ.އޯވަރަށް މުހިން

މުންދާއިރު ނުކުންނަ މިފަދަ މުހިންމު ބެހޭގޮތުން. އަދި ޚާއްޞަކޮށް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީަގއި ދިރާސާކުރެވި ވާހަކަެދކެވު

މު މައްސަލަތަކެއް ކަމަށް އެަބވޭ. ޚާއްޞަކޮށް ވިޔަފާީރެގ ބަތުން ވަރަށް މުހިންގެ މުޅި ނިސްތަކަކީ ޤައުމެއްޖުމްލަ

ލަތު ވަރަށް ރަނގަޅަށް ދެނެަވޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުން މި ިތއްެބވި ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާީރގެ ހާ ހުޅުވިފައި ވަރަށް ލޯ

ން މި ަމއްސަލަ ދެނެވަަޑިއގަންނަވާ ިތއްބަވާ. ިޢްއޒަތްތެރި ހަމަ ގިނަ މެންބަރުންނަކީ ގާތާއި ދުރު ކޮމިޓީގަިއ އެބަ

ނޑަްށ ފަހަރެއްަގއި ނޭނިގ ހިނގައިާދނެ. ނަމަވެސް ހަމަ ވަރަްށ ސާފުކޮށް މިދަންނަވަނީ،  ބޭފުޅުން. އަުޅގަ

ބެހޭގޮތުން އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ކޮންމެ ވާހަކައެއް ެވސް  މިފަދަ ކުންފުނިތަކާ ސް.ޓީ.އޯ، ބީ.އެމް.އެލް، ދިރާގުއެ

މާެއކު ދެްއކެވުމަށް ައޅުަގނޑު ހަމަ ިއލްތިމާސްކުރަން. އަދި ެއގޮުތން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ވަރަށް ޒިންމާދާރުކަ

އޮިޑޓުނުކުރެވޭ މައްސަަލއާމެދު  ދަށުން ދިރާގު ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ގެ ނުކުތާގ5ެވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ގެ  011ނުކުތާގެ 

 ބަރު ރިޔާޟްހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މެންގޮތެްއގައި މި ކޮމިޓީަގއި  މަޝްވަރާ ކުެރވެން މިޖެހުނީ ރަސްމީ

، 015ރަޝީދު ކުރިން ދުވަހަކު ހުށަހެޅުއްވި މައްސަަލއަާކއި ގުިޅެގން އުފެދިގެންދިޔަ ސުވާލެއް ކޮމިޓީގެ މެންބަރު، 

ނުކުތީ ންނެވި މައްސަލަ ފުރުަޞތެއް އެަބއަރުވަްނ އިނގޭތޯ. ިމދެ ވަނަ ނުކުާތ، އާދެ! 5ާދގެ )ށ(ގެ ވަނަ މާއް 011

ުގޅިގެން ކުރެވުނު މަޝްވަރާެއއްގެ ތެޭރަގއި ހަމަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް އެ ވާަހކަ ވިދާުޅވާްނ  ކަމަކާ

ނޑުމެން އެ  ބޭނުންފުޅުވެގެން ހުށަހެޅުއްވީ. އެގޮތުން އަުޅަގނޑުމެން ޗެކްޮކށްލިއިރުަގއި އިދާރީ މުވަްއޒަުފންނަށް އަޅުގަ

އެ ބޭފުޅުން މަަސއްކަތް ކޮށްލެްއވިއިުރގަިއ ދިާރގުެގ ފަރާތަށް، ދިރާުގެގ ދުވަހު ހަމަ ފާސްކޮށްގެން ެދންނެވިން 

ފުޅުންގެ ގަ. މި ސިޓީ ތިބ2102ޭޮއގަސްޓު  20ވެސް އެބަިއން  ރަސްމީ ސިޓީއެއް ައޅުަގނުޑމެނަށް ލިބިފައި

ނފައިލުކޮުޅގައި މިހާރު  ޑުމެންނަށް ސިޓީ ވާނެ. ިދރާގުެގ ފައިނޭންޝަލް ސީ.އީ.އޯ އަިދ މެނެޖިންގ ޑިރެްކޓަރ އަުޅގަ

ބެހޭ  ުގޅިގެން ޕަބްލިކް ކުންފުންޏަކީ އުފެދުނީއްސުރެ އަހަރީ މާލީ ބަޔާންތައް ކުންފުންޏާ ތް މިކަމާފޮނުއްވާފައި އެަބއޮ

ވަނަ އަހަރު ދިރާުގ  2100ާއއި އެްއގޮްތވާގޮުތގެ މަތިން ޮއޑިޓުކުރަމުްނ އަންނަ ކުންފުންޏެކޭ. އަދި  91/01ޤާނޫނު 



  

ގެ އިތުުރްނ 91/01ބެހޭ ޤާނޫނުގެ  ކަށްވެ ްސޓޮކް ެއކްސްޗޭންުޖގައި ލިސްުޓކުރުމުން ކުންފުންޏާޕަބްލިކް ކުންފުންޏަ

މާލީ  ރެވިަފއިވާ އަހަރީ ހިސާބުތަކާއިގަާވއިދުތައް ބަޔާްނުކރާ ގޮތަށް އޮޑިުޓކު ޖޭގެ ލިސްޓުކުރުމާ ބެހޭ ޤާނޫނާއިރާއް

ްއސާދާރުންނޭ. އަދި ދިރާގުެގ ސާގައި ދިރާގުގެ ހިރީ ޢާއްމު ޖަލްބަޔާންތައް ފާސްކުރަްއވަމުން ގެންދަވަނީ އަހަ

ނޑައަުޅއްވަނީ ވެސް އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާގައި ކުންފުނީެގ  އެކްސްޓަރނަލް އޮިޑޓަރ ހޮވުމާއި، ޮއޑިޓަރުންގެ އުޖޫރަ ކަ

 މާލީ އަހަރުގެ ައހަރީ ރިޕޯޓުތައް އޮޑިޓުކުެރިވފައި ހިސާބުތަކާއެކު މި  2އްސާދާރުންނޭ. މިގޮތުން ފާއިތުވި ހި

ސިޓީއާެއކު ފޮނުވީމެވެ. އަދި އަހަރީ ހިސާބުތަކުގެ އިތުރުްނ ކުއަރޓަލީ ރިޕޯޓުތައް ެވްސ ދިރާގުގެ ވެބްަސއިުޓގަިއ 

ބެހޭ ބައިން، އެީއ އިްނޑެކްސް އެބައިްނ ބްރެކެެޓްއގެ ތެޭރގަިއ ލިެޔވިފައި  އިންވެސްޓަރ ރިލޭޝަނާ

ޒާތޭ ައޅުަގނޑު  ޒާތުގެ ވާަހކަެއއް. މި ދެކެވުނީ ހަމަ މި ލިބިވަޑަިއގަންަނވާނޭ. އެ ުދަވހު އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިީޓގައި

މިދެންނެވީ އެްއވެސް މީހަކު ދެއްކެވި ވާހަކަައކަށް ރަްއދު ދިނުމަކަށް ނޫން. ހަމަ ކޮމިޓީގެ މެންބަރަކު ހަމަ 

 ނަތީޖާައކަށްެވގެން ކުއްލިައކަށް މި ވާހަކަ ދަްއަކަވން ބޭނުންފުޅުވީ. ދަްއކަވަން ޭބނުންފުޅުވުމުން ކުރިއަށް ގެންިދއުމުގެ

ނޑުމެން ިސޓީ ލިޔަން ޖެހުން.  ގެ އޭރު މިދެންނެވި މަޢުލޫމާތު ދިރާގުދިޔައީ ެއކަން މިގޮތަށް އޮޅުްނފިލުވުމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފޮނުވާފަ. އަދި ައޅުަގނޑުމެްނ  ވެބްސައިުޓަގއި ޝާއިުޢކުރެވިަފއި ހުރި ވާހަކަ އެ ބޭފުޅުން މިއޮތީ އަުޅގަ

ގުޅިގެން. މި މައްސަލަިއގައި ވާހަކަފުޅު ދައްަކވަްނ  މިކަމާ މެ މިހާރު އޮޑިޓު ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓުއަތުަގއި އެބައޮތް

އޭރު ފުރަތަމަ އިސްނެންެގިވ މެންބަރަކީ ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ. ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާއަށް އަޅުަގނޑު ހަމަ ދެން 

ަގނޑުމެން ނިންމާލަންޖެހޭނެ. ނަމަވެސް ވާހަކަ ޖަހާއިަރށް އަޅު 00އަޅުަގނޑުމެްނގެ ަވގުތު މިައދު މިދާގޮތުން 

 ކުރިއަށް ގެންިދއުމުގެ ފުރުަޞތެއް އަުރވަން. 

 

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ބޮޑެތި ކުންފުނިތައް ވިޔަްސ ދިރާާގއި އަދި އެފަދަ  ަކމުގައި ގޮތުަގިއ ސަރުކާރުެގ ޙިއްާސ އޮތް އަޅުަގނޑު ޤަބޫުލކުރާ

އްާސ ޮއވެގެން. ގެ ތެރޭަގއި އެ ބޭފުޅުންގެ ވެސް ހިމި ހިނގަމުން މިދަނީ ހަމަ ބޭރުގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް ވިޔަާފރީ

ތަކުން. ުކރުމަށްފަހު އޮޑިޓު ރިޕޯޓާިއ ނިޔޭގެ ހުރި ބޮޑެތި އޮިޑޓު ފަރމްދަނީ ދު އަދި މި ތަންތަން އޮޑިުޓކުރެެވމުން

ހުށަހެޅީމާ އަސްލު ކޮމިޓީން އެ ުކންފުނިތަކުގެ ތެރެއަށް ވަނުމަީކ އަޅުަގނޑަށް އެހާބޮޑަްށ  އެްއޗެހި އެބަ ހުށަހެޅޭ.

ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަެމއް ނޫން. ދިެވހި ދައުލަތް ރެޕްރެޒެންޓުކުރާ ފަރާތަކީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު. އެހެންވީމާ، ދައުލަުތގެ 

ތަކެއް ހިނގާކަމަށް ވަންާޏ ވަންޏާ ނޫނީ އޭގެ ގޯސް ންކަމެއްފަރާތުން ދިރާގަށް ލިބޭ ފައިދާ ކުޑަވަންޏާ ނޫނީ އެހެ

. އަދި ސާފުކުރަން ބޭނުންވާ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް އެ ަރންޖެހޭނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާއަޅުަގނޑުމެން އެ ސުވާލުކު

. އެކި ން އެބަތިބިއްސާދާރުރިޕޯޓާއި އެްއޗެހި ހުށަހަޅާފަ. ހި ހުންނަނީ ދިރާގުގެ ވެބްަސއިުޓގައި ބަރާބަރަށް އޮޑިޓު

އްސާދާރުން ތިބެގެން ބޯޑު މީޓިންގ ބާްއވަިއގެން ހިނގަމުން މިދަނީ. އެހެންވީމާ، މި މައްސަލަިއެގ ފަރާތްތަކުގެ ހި



  

ނޑުމެން ވަެދ މީގައި ަކނަޑއެިޅގެން ަވްއކަމެއް ނޫނީ ފްރޯޑެއް އެާތ ހިނގާފައި ނެތް ކަމަށް  ތެރެއަށް އަުޅގަ

ނޑަްށ ކުރަން ފެންނަ ހިނދެއްގަ އަޅުަގނޑުމެނަށް ފާހަގަނުކުެރޭވހާ ިއ މިކަހަލަ ކަްނތަކުގެ ތެެރއަށް ވަނުމަކީ އަުޅގަ

އެއާެއއްޮކށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ވެސް ވިދާޅުެވއްޖެ ތިމަންނާމެންގެ އެވަރުގެ ކެޕޭސިީޓެއއް ނެތޭ  ކަމެއް ނޫން. ހަމަ 

 އްސަލަ އިތުރަށް ކުރިއަށް ުނގެންދާ އެވަރު ޮބޑެތި ކުންފުނިތައް ޮއޑިޓުކުރުމާއި މިކަްނކަން ކުރާަކށް. އެހެންވީމާ، މި މަ

ނޑު ހުށަހަޅަން އިނގޭތޯ.   ގޮތަށް އަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިބްރާހީމްދީދީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޭދޫ

 އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން ޣަފޫރަށް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިްނ މުޙައްމަދު.

 

 ންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެ

 ޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން.އަ އެ ހުށަހެޅުމަށް  ގެރުޢަބްދުލްޣަފޫ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި  ތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް،ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. ޢިއްޒަތް

 މެންބަރު.

 

 އިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:މަރަދޫ ދާ

އާދެ! ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ ފަރާތުން ވެސް ދިާރގު އޮިޑޓް ކުރުމުަގއި އެްއވެްސ މަްއސަލައެްއ ނެތްކަން ވަރަށް 

ކަމަށް  ދެން އޮިޑޓް ނުކުރާ ނުކުރެވޭ .ސާފުކޮށް އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީ އަށް އިނގޭ. އެ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވެފައި އޮތީ

ނޑުމެްނެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާ ހުށަހެޅުން ައޅުަގނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރަން. ވަރަށް  ނުކުރާ ކަމަށް އަުޅގަ

ސާފުކޮށް އޮިޑޓް ކުެރވެމުން އަންނަ ބަރާބަރަށް އޮޑިްޓ ކުަރމުން އަންނަ ތަނެއް. އަެނއްާކ ދިރާގު ައޅުަގނޑުމެންެގ 

އި، އިންވެސްޓްމަންޓާ  އިއާ ހުރިހާ ކުންފުންޏަށް ބަލައިލާއިރުގައި އެތާނގެ އެސެޓްސްރާއްޖޭގެ ދައުލަތުން ހިންގާ 

އަޅާ ބަލާއިުރގައި ފަިއދާ ބޮޑުކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަކުެރވޭ. މިސާލަކަށް އެންމެ ފަހުން ނެރުނު ރިޕޯޓްގަިއ  ކެޕިޓަލާ

ްނ ރުފިޔާ ހުރި. މިލިއަ 2017ެއއީ އެސެްޓގަިއ  .މިލިއަން ރުިފޔާ ލިބިފަ 252ނީ ުދވަހުގެ ަފއިދާ އަށް ިމއޮންނަ 275



  

ވެސް ވަރަށް ރަނގަުޅ މާޖިންގއަކުން ޕްރޮފިޓް  އެހެންވީމާ، ެއސެޓްސް ޯއަވރ ޕްރޮފިޓަށް ބަލައިލާއިރުަގއި

ނޑު ދަންނަވާނީ ޣަފޫރު ހުށަހެޅުއްވި ގޮަތށް މި މައްސަލަ އިތުރަށް  މާޖިންގއަކުން އެބަ ލިބޭ. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަ

 އްެވސް ޖާގަެއއް ނެްތ ކަމަށް މި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މެންބަރަށް ޖަވާބުދީ ނިންމާލަން. ޝުކުރިއްޔާ.ބަލާނެ އެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނާޝިދު. އަޙްމަދު ނާޝިދު.

 

 ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެުވން: ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކޮމަންޑޫ

ނޑުމެން ބަލަން ޖެހޭނީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މި މައްސަލައާ ބެހޭގޮތުން އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ފުަރތަމަ އަޅުގަ

 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮޑިޓް ކުރަންޖެހޭ ސަރުކާރުގެ ކަންތައްތައް ހުރި ކަމަށް މި  މަސްއޫލިއްޔަަތކީ ކޮބައިތޯ؟

 މާލީ ހިންގުމާ  ދާގަިއ އެބަހުރި. އަންނަނިވި ތަންތަނުގެ އެަކއުންޓްތަާކިއ ހިސާބުތައްވަނަ މާއް 202ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

ުވޒާރާތަާކއި  ކުރުން. އެއީ ސަުރކާުރެގ އެންމެހައިގުޅޭ ގޮތުން އޮިޑޓް ކުރުމާިއ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް ާޝިއޢު 

އި މިއިންަނނީ )ށ(ގައި މި މާއްާދެގ އެއަށް ފަހުގަ  ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާަތކުގެ ދަުށގަިއވާ ހުރިހާ ތަންތަނެއް. ދެން

އިންޞާފުގެ ދާއިާރަގއި ހުރި ޢަދުލުކޮށްފަިއވާ ތަްނތަނުގެ އިތުރުން އޮިޑޓަރ ެޖނެރަލް މިއޮންނަނީ )ހ(ގައި ަބޔާން

ގައި ިމއޮންނަނީ ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަަކްށ މިނިވަން މުއައްަސސާތަކާ. ކުންފުނިތަކާ ބެހޭ ޮގތުން )ނ( ތަންތަނާއި

ނޑަނާޅާ ގުޅޭ ގޮތުން އޮޑިްޓ  މާލީ ހިންގުމާހާ ހިނދަކު އަންނަނިވި ތަންތަނުގެ އެކައުންޓްަތކާއި، ހިސާބުތަާކއި، ކަ

އޮޑިޓަރ ތަްއާޔރުކޮށް ޝާއިޢު ކުރުމުގެ އިްޚތިޔާރު، އިޚްތިޔާރު  ،ބެހޭ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުމާއި  ކުރުމާއި އެ ކަްނކަމާ

ވާ ކުންފުނިތަކޭ. ސަރުކާރު ހިއްސާ ތަކޭ ސަރުކާރުގެ ކުންފުނި ނޫނީށް ލިބިގެންވޭ. އެހެންވީމާ، މިއީ ކުންފުނިޖެނެރަލަ

މި ތަންތަން އޮޑިޓް ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު އޭނަ އަށް ލިބެނީ. އެހެންވީމާ، އޮޑިޓަރ ޖެނެަރލް އެ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން 

ހުންގެ ބޯޑުން ނިންމާ. އޭނަ އޮންނަނީ ދޫކޮށްލާފައި މިއޮތް ޕްރައިވެޓް ކުންފުނިތަުކން އެކަން ކުރާ ގޮތަށް އެ މީ

ތިޔާެރއްގެ ދަށުން މި ސަރުކާރު ށް ލިބިފައިވާ އިޚްޓަރ ޖެނެރަލައެހެންވީމާ، ޤާނޫނުއަސާީސަގއިވާ ގޮތުން ޮއޑި

ަގނޑަށް ދެންނެވޭީނ ވާ ކުންފުނިތައް ދޫކޮްށލާފައި އޮެވގެން ެއކަން އެ ހިނގަމުން އެދަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުހިއްސާ

ވާ އެހެން ކުންފުނިތަކުން އެ ކަންތައްތައް ެއކުރަނީ ސަރުކާރު ހިއްސާތަކުން ނޫނިއްޔާމު ފަދަ ކުންފުނި މިހާރު ދިރާގ

މްތަކާ ުގޅިގެން ަހމަ އެންމެ ރަނގަޅަށޭ. އެހެންވީމާ، މިތަނުަގއި ެއ ރބޮޑެތި އިންޓަރނޭޝަނަލް ޮއޑިޓް ފާ

ނޑު ވެސް ާތއީދުކުރަން. ޝުުކރިއްޔާ.   ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް އަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން



  

ަގއްދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި  ،އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު. ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު

 މެންބަރު.

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން: އަްޙމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ގައްދޫ

 އަޅުަގނޑުމެންނަށް މީގެ އަށް ތާއީދުކުރަން. ސަބަބަކީކަ ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު އަުޅަގނޑު ވެސް ހަމަ ދެއްކެވި ވާހަ 

ނޑުމެން ސީދާ ަޑއިރެކްްޓކޮށް ވަންނަންޖެހޭ ކަމެއްކަމަކަށް އަުޅގަ  ނޑު ޤަބޫެލއް ނުކުރަން. ތެރެއަށް މާބޮޑަށް އަުޅގަ

ން އޮީތ މަކުން ޮއޑިޓް އެބަ ކުޭރ. ޮއޑިޓް ރިޯޕޓްތައް އެބަހުރި. ދެރމިތަން އިންޓަރނޭޝަނަލް އޮޑިޓް ފާ ސަބަބަކީ

ން ލިބެންޖެހޭ ފައިދާއެއް ނުލިބޭ ކަމަށް ވަންޏާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޣަފޫރު ވިދާޅުވި ފަދައިން ސަރުކާރަށް މީގެ

ްށ ސް މިނިސްޓަރު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އޭެގ ކޮމެންޓެއް އޮންނަންޖެހޭނެ އަދި ފިނޭން

ތަފްޞީެލއް ގެންނަވަން. އެހިސާބަކަށް ެއްއވެސް ކަމެއް ގޮސްަފއެއް  އަންަގވަންޖެހޭނެ މި ތަން ޮއިޑޓް ކޮށްފަިއ މީގެ

އެކަހަލަ ެއއްވެްސ ޝަކުާވއެްއ މިހިސާބަށް  އް ކަމަށް އަުޅަގނޑުެމން ބަލަނީނެތި މި ރަނގަޅަށްދާ ކަމުެގ ހެއްކެ

ނޑުެމން މީގެ ތެރެއަށް ވަެދގެން މީގެ ތެ ރެއަްށ ވަންނަންޖެހޭނެ އައިސްަފއި ެއ ކަހަލަ ކަެމއް ނުހިނގަނީ. ދެން އަުޅގަ

 އެްއވެސް ސަބަެބއް އޮތް ކަމަަކށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުަރން. އެއީ ައޅުަގނުޑގެ ވާަހކަައކީ ޝުކުރިްއޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް،ޢިއްޒަ

 

 ޠާރިޤް ވާހަކަދެއްެކވުން: އަޙްމަދު ބަރުމެން ދާއިރާގެ މަހިބަދޫ

ނޑު ެވސް  ޝުކުރިއްާޔ. އާދެ! ައޅުަގނުޑ މާގިނަ ވާހަކަެއއް ދަްއކާކަށް ނޫން. ޣަފޫރު ހުށަހެޅުއްވި ހުަށހެޅުމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން މިދިަޔ  ތާއީދުކުރަން. ެއކަމަކު ައޅުަގނޑު ހަމަ ޓެކްނިކަލް ކަެމއް މިތާނގައި ފާަހގަކޮށްލަން. އަުޅގަ

ނޑުމެން ނިންމީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އޮޑިޓް ކުރަން ކޭ.ޕީ.އެން.ޖީ އެހެންމާ ޯތ ލިއްޔަތު ކޮމިޓީަގއި އަުޅގަ

ަޓކަްށ މިވަނީ މިއީ ދައުލަުތގެ ވާލުކުރަން. ކޭ.ޕީ.އެން.ޖީއާ... މި އަޅުަގނުޑގެ ޕޮއިންއޭަގއި އިންނަނީ. އެބޭފުޅުނާ ޙަ

ޔަސް. ިމހާރު ކޭ.ޕީ.އެން.ޖީ ވެސް އަިދ ޕީ.ޑަބްލިޔު.ސީ ވިަޔސް ވި 22ވިޔަސް % 21ވާ ކުންފުންޏެއް. %ހިއްސާ

ސް ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އޮޑިޓް ކުާރ ކޮމްޕެނީ އެބަ އޮޑިޓް ކުޭރ ވެ އަދި އެހެން ޕްރޮފެޝަނަލް ކޮމްޕެނީއެއް

ވާ އެހެންެވއްޖިްއޔާ، ސަރުކާުރގެ ހިއްސާ ދައުލަތުގެ މާލިްއޔަތު ނުވަަތ ފައިސާ ވަންނަ ޕަބްިލކް ކޮމްެޕނީސްތައް ނުވަތަ

ފުށުއެރުންތަކެއް އެަބއާދޭ. މިސާލަކަށް މިފަހަރު މި ކޮމްޕެނީ ނޫން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އޮޑިޓް ކުރަނީ. 

އެކަމަކު ފަހަުރގައި ބޭްނކު އޮފް މޯލްޑިްވސް ޮއޑިޓް ކޮްށފާނެ ޕީ.ޑަބްލިޔު.ސީ. ކިހިނެއްތޯ ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ 



  

ނެއްާކ ބަލާނެ. އެ ސޭމް. އެހެންވީާމ، މަސްލަހަތު ފުށުއަރާ ކަމެްއ އެބައާދޭ. ައޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތް އެބޭފުޅުން އަ

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ވިސްނާަލންޖެހޭ ޕޮއިންޓެއްވީމަ ހަމަ ފާހަގަކޮށްލީ. ެއއީ ެއއް ކޮމްޕެނީއަކުން ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ 

މަ އެ ކޮމްޕެނީ އެބަ ކުރޭ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ބަލަންޖެހޭ އޮފީސް އޮޑިޓް ކޮށްަފއި އެބޭފުޅާ ކުރާ ކަންތައް ބަލާފައި ހަ

މާއެއް. އެއީ ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިވްސް ޮއޑިޓް ކުރަީނ ރަނގަޅަށްތޯ އެ ތާނގެ ަފއިސާގެ މުޢާމަލާތް ހިނގީ ޒިން

ރުގެ ެއ ށް އިޚްތިޔާރު އެބަ ލިބޭ ސަރުކާދާޅުވި ގޮތަށް ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލައިޚްތިޔާރު ކޮމަންޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އެވި

 ވުޒާާރގެ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޖެހީމަ އެހެން ކޮމިޓީތަކަށް ވެސް ދާ ބޭބޭފުޅުން ތިއްބެވުމާއެކު ހަމަ  00ރަްޕކޮށް އެ އަޅުަގނޑު އިންޓަރ

މަ ކުރުކޮށްލުމަށް ޓަކައި ދަންނަަވން. ތި ނުކުތާ ވަރަށް ވެލިްޑ ނުކުތާއެއް. އެއީ އެްއގޮތަކުްނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަ

ވިސްނި އަުޅަގނޑުމެން މި ނިންމީ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ކުރިން ދުވަހުަގއި ޕީ.ޑަބްލިޔު.ސީ.އޭ ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ 

ނިންމީ ވެސް އެއް އަހަރު  ހަށް. އަދި އަހަރު ދުވަހަށްއަހަރު ދުވަ  އޮޑިޓިްނގ އިންޓާނަލް ޮއޑިްޓ ނިންމާނީ އެއް

ެއއް ބަަޔކު  ށްތިން އަަހރު ދުވަހަ އޮތީ ރިްކއެސްެޓްއ ކުރަްއވާފައި  އަހަރު ދުވަހުގެ  2 ނަމަވެސް. އެހެންދުވަހަށް

ނޑު އޮިޑޓަ ވާލުކުރާ ފަރާތް އެހެްނ ރ ޖެނެރަލް އޮޑިޓް ކުރެްއވުމަްށ ޙަނެގުން. އެހެންެވއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އަުޅގަ

ނަޑއެޅޭނެ ދިމާލެއްގެ އޮިޑޓަރަކަށް ބޭނުން ނުކުރުމަށް ގޮތްތަކެއް  ނޑުމެންނަށް ކަ ތްތަކެއް ނިންމިދާނެ ގޮ ައޅުގަ

މަގުަގއި އަުޅަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ނުކުތާއެއް ގޮތުަގއި އީ ކުރިބެހޭ ފަރާތްތަކާ ވާހަކަ ދައްަކިއގެން. އެ ސަރުކާރުގެ ކަމާ

ވަަނ  011ތި ނުކުތާ ފާހަގަކުރި ވާހަކަ ދަންނަވަމުން އަޅުަގނޑުމެންެގ މިއަދުގެ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ 

ނޑު ިއޢުލާން ކޮށްލާނަން. އިތުރު  ށުން ކުރިމަީތގަިއާވ މިވާ ސިޓީ އަށް ތިބޭފުޅުްނ ނިންމިމާއްދާގެ ދަ ގޮތް އަުޅގަ

އަިދ  .އެްއވެސް މައްސަަލއެއް މީަގިއ އޮތް ކަމަކަށް އެްއވެސް މެންބަރަކަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ަކމަކަށް ވިދާޅެއް ނުވި

ނޑުމެންނަށް ދެންނެވޭނެ އަޅުަގނޑުމެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ވިދާޅުވި ނުކުތާއާ ގުޅި ގެން ެމންބަރަށް އަޅުގަ

އިތުރުްނ  ބެހޭ ހުރިހާ ޑޮކިޔުމަންެޓއް ވެްބސައިްޓގައި އަދި އޭގެ ދަންނަވާ ގޮތަށް ނިންމީ ދިރާގުގެ އޮިޑޓާ

ހޯދިއްޖެ އްލު ނުކުތާ އަށް ައޅުަގނުޑމެންނަށް ޙަ ހުރި ވާހަކަ ވެސް. އެހެންވީާމ، އެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިފައި

 01ޢާއްމު ގޮތެްއަގއި އޮންނަ ކަމަށް ޤަބޫލުކޮށް އެހެނިހެން މައްސަލަެއއްވާނަމަ އެ މައްަސލައަކަށް މަޝްވަާރކުރުމަށް 

 މަތިވެރި ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ،މަދުމުަޙއްޓަށް ވުރެން އިތުރަށް މިހާރު ހިނގައްޖެ. ޙުސައިން މިނި

 

 މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން: އިންުޙސަ މެންބަރު ދާއިރާގެ މަތިވެރި



  

އެޓްލީސްޓް  .އަސްލު ނިޒާމީ ނުކުާތއެއް. އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ނިންމުމެއް ނިންމަންޏާ ރެކޯޑެއް ޮއންނަންޖެހޭނެ

 ވޯަޓކުން އެކަހަލަ ގޮަތކަށް... މިސާލަކަށް އިޢުތިރާޟް ކުރަްއވާ ބޭފުޅަކު އިންތޯ ނެތްތޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ބެލި ބެލުމުގައި ހަމަ އެއްެވސް ބޭފުޅަކު ބޯހޫރާތަނެއްވަރަ ވެސް ނުފެނުނު. އާދެ!  ށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ައޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން އެ ކަންތައް. އާދެ! ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު އެއްެވްސ  އެއީ ހަމަ ރަނގަޅު ވާހަކަެއއް. އަުޅގަ

ށް. އެންމެ ފަހަށް މި ނިންމާލެވުނީ އެބޭފުޅާ އަްށ ކުިރއަ  އާިއގެން މިދިޔައީމެންބަރަކު އެކަމަށް އެ ާވހަކަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކޮމިޓީ ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ވިލުފުށީ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނެންގެވި ުނކުތާައކާ ުގޅިގެްނ 

ނ ޑުމެން އެންމެްނ އުފެދިގެންދިޔަ ުސވާެލއް މި ސުވާލަކީ. އެ މަނިކުފާނަށް މި ޖަވާބު ކޮމިީޓގެ ފަރާތުން އަުޅގަ

ނޑަށް ފެނިގެން ދިޔައީ. އެެހންވީމާ، ެއކަމަށް ވެސް  ދިނުމަށް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ކޮންސެންސަސް އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ނުފެންނަތީވެ އަދި ހުރިހާ މެންބަުރންގެ މޫނުމަތިން މިކަމުގެ  އިޢުތިރާޟު ކުރާނެ ބޭފުޅަުކ އަުޅގަ

މާލަން ގެ ގޮުތގައި މިކަްނ ނިންމާލާފައި ކޮމިޓީ މިއަދު މިހިސާބުން ނިންއުފާވެރިކަން ފެންނާތީވެ އުފާެވރި ދުވަހެއް

 ވަބަަރކާތުހޫ.هللا ޢަލަިއކުމް ވަރުޙުމަތު ވައްސަލާމް

_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


