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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. އިދާރީ ށް މަރުޙަބާވަނަ ބައްދަުލވުމަށް ަވަޑއިގެންެދއްވި ހުރިހާ މެންބަރުންނަ 14އާދެ! މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓގެ 

ބޫލުކުރާ . އަޅުގަނޑު ޤަކޮމިޓީ އޯޕަންކޮށް ބޭްއވުަމށްމު ގޮތެްއގައި މި ދަންނަވާެލވެީނ މައްސަލަެއއް. ދެން ޢާއް

ދެމުން ޖާގަ އެހެންވީމާ، މީޑިއާ ެވއްދުމަށް އިޢުތިރާޟެއް ނެތް.މެންބަރުންގެ ގޮތުަގއި ކޮމިޓީ އޯޕަންކޮށް ޭބއްވުމާމެދު 

ގެ ދަށުން ހިންގާ ހިލޭ އެހީ އިމިއަދުގެ ެއޖެންޑާގައި މި ހިމެނޭ ނުކުތާައކީ ސަރުކާުރގެ ބަޖެޓުންނާ ،ލާނަންދަންނަވައި

ފަަދ  ންނަށް ވެސް ކުރެވޭއަދި ދިވެހީ ސާ އޮންނަ ދިވެހި ކުންފުނިތައް ހުއްޓާހިއް  100ޕްރޮޖެކްޓުތަކަށް %

ދީގެން ެއ މަސައްކަތްކުރުމަީކ ރާއްޖެއަްށ ކުރިމަތިވެފަިއވާ ޑޮލަުރެގ  ޓުތައް ެވސް ބޭރުެގ ފަރާތްތަކަށްޕްރޮޖެކް

ވާތީ މި މައްސަަލ  ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ލިބޭ ގެއްލުމަކަށް އިވެފަ ކަށްއޮތް ބޮޑު ގޮންޖެހުމަ މައްސަލައަށް ވެސް

ަގއި މި ކޮމިީޓއަށް  2016މާިރޗް  24މުޙައްމަދު،  ފްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްަލޠީދެްއވުން އެދި ިދއްއްލަަވއިބަ

ެއ ކޮމިޓީގެ ބައްދަުލވުމުަގއި  ލޫމާތު އޮޅުންފިލުވަން ސާފުކުރުމަށްޢުފޮނުވާފައިވާ ިސޓީއަކާ ގުިޅެގން އެ މެންބަރު މަ

މި އެހެްނވީމާ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އެޮގތަށް ފާސްކުރެއްވުމާ ގުޅިެގން ކުރިއަށްގެންެދވޭ ބައްދަުލވުމެއް. 

ެވސް ލުިއ ފަސޭހަ ވާތީެވ މި ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރަށް ވީހާ ގެ މެންބަރަކަށްރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހު ބައްދަލުވުމުަގއި އެއީ 

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ  އީ އި ކުިރއަށްގެންިދއުމަށް އަުޅގަނޑު ދަންނަވަން. އެމި މަޢުލޫމާތު އޮުޅންފިލުވަ ކުންގޮތަ

ން މީހަުކ މިއޮްނނަ ހަމައިގެ މަތީ ނޫނުއަސާސީަގއިުރކުރުމަކީ ހަމަ ޤާކޮމިޓީން އަެނއް ކޮމިީޓއަށް ހާޒި މެންބަރަކީ އެއް 

ރުުކރެވޭނެ. އެހެންވީމާ، އެ އޮންނަންވީ ހަމަތަކުގެ މަތީްނ ގެން ހާޒިހުށަހެޅި މައްސަލާ ގުޅި  ހިއްސާކޮށްލޫމަތު ޢުމަ

މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދިއްޫދ  ގެންދެވޭނެ ކުިރއަްށގެންދަވަން ދަންނަވަން. އަދި އިދާރީ މޭަޒށް ދަންނަވާލަން

ދެ! ރުކުރުމަށް. ޝުކުރިއްޔާ. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އާހާޒިމިހާރު މި ކޮމިޓީއަށް  ޢަބްދުއްލަޠީފްދާއިރާގެ މެންބަރު 

އްޒަތްތެިރ އަށް ވަަޑއިގެންެދއްވީތީ ދިްއދޫ ދާއިރާގެ އިއަދި ކޮމިޓީ ޝުކުރިއްޔާ ކޮމިީޓގެ އެންމެހައި މެންބަރުން 

މާލިއްޔަތު  މުޙައްމަދަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. މަނިކުފާނަށް އެނގިަވޑަިއގަްނނަވާނެ ފަދައިން ފްމެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީ

ކޮމިޓީގެ މިއަުދގެ އެޖެންޑާަގިއ އަުޅގަނޑުމެން ކުިރއަށް މިެގންދަނީ މީގެ ކުރީެގ ބައްދަލުުވމެއްަގއި ައޅުގަނޑުމެްނެގ 

ުގޅިގެން އެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މި ކޮމިޓީއަށް  ިރއަށްެގންދެވުނު މައްސަލައަކާކު އެޖެންޑާކުެރވިގެން

ސިޓީއަކާ ގުިޅގެން ެއ ިސޓީގައި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފަސޭހަ މިންވަރަކަށް ސާފުކޮްށ  ފޮނުވާަފއި ޮއތް އިއެޑްރެްސކޮށްފަ

މަނިކުފާުނ ގެ މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަތީ. ފެންނަ ނެތް ބައެއް ކަންތައްަތއް ޮއޅުންފިލުވާލަން އަުޅގަނުޑމެން ކޮމިޓީ

ވަީނ  ަގއިރާފުފެްއ. އެ ޕެެރގެރާމެ ޕެރެގެފޮނުްއވާފަިއވާ ސިީޓގައި ވަނީ އެން ަގއި އަުޅގަނޑަށް 2016ޗް މާރި 24

ކުންފުނިތައް  ހިއްސާ ޮއންނަ ދިވެހި 100% ދަށުން ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓުތައް ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުންނާއި ހިލޭ އެހީގެ

ދީގެން ެއ  ފަދަ ޕްރޮޖެކްޓުތައް ެވސް ބޭރުެގ ފަރާތްތަކަށްންނަްށ ވެސް ކުެރވޭހުއްޓާ އަދި ދިވެހީ

 އި ވެފަ ގޮންޖެހުމަކަށް މަކީ ާރއްޖެއަށް ކުރިމަިތވެފަިއވާ ޑޮަލރުގެ މައްސަަލއަށް ވެސް އޮްތ ބޮޑުދިއުމުންމަސައްކަތްކުރަ



  

ންނަށް ކަށް ދޭކަމީ މި ކުދި ވިޔަފާރިވެރީންނަށް ކުރެވޭވަުރެގ ކުދިކުދި މަޝްރޫޢުތައް ވެްސ ބޭރުގެ ފަރާތްތައަދި ދިވެހީ

އިގަތީ މީެގ ށް އެދެމެވެ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަދެްއވުމަވާތީ މި މައްސަލަ ބައްލަަވއި މަކަށްލިބޭ ގެއްލު

 ކުރަން އިނގޭތޯ.ހިސާބުން ނިމުނު ކަމަށް އިޢުލާންއިލް އިތުުރ؛ އާދެ! ކޮމިީޓ މި ޑީޓެ
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