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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސަރުކާރު މަސްއޫިލއްޔަތު އަާދކުރާ މިންވަރު ބަާލ ކޮމިޓީއަށް ަވޑަިއގެންދެްއވި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް `. 

ފު މުޙައްމަދު އަދި ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީން. މިވަގުތު މިކޮމިޓީއަށް ވަަޑއިގެން ތިއްެބވީ ދިއްމަރުޙަބާ ދަންނަވަ

ޒަތްތެރި މެންބަރު ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ިއސްމާޢީލް. އަދި ތުލުސްދޫ ާދއިރާެގ ިއއް

ލުފުށީ ާދިއރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަީޝދު. އާދެ! މިއަދު މިކޮމިީޓގަިއ ދު އިބްރާހީމް އަދި އަުޅގަނުޑ ވިމުޙައްމަދު ވަޙީ

ޑުމެްނ ކުރީ ދުވަހު ވާނީ މިކަާމ މައްސަލަިއގައި އަުޅގަނ އެޖެންޑާކޮށްފައި ިމއޮތީ މާލޭގެ ކުީނގެ މައްސަލަ. މި

ދުވަހު  ށަހެޅުނުކޮމިޓީއަށް ހުމި މައްސަލަ  . އަދި މިގުޅުންހުރި ބައެއް ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކުރަން ނިންމާފަ

ކުރުމުގެ ކަންތަްއ ހިންގަމުން ގެންދާ ވޭސްޓް ެމނޭޖްމެންޓް، ކުރީގެ ވޭސްްޓ އަޅުގަނޑުމެން ފުރަތަމަ މި ުކނި މެނޭޖް

މައްސަަލ  ބޭފުޅުން ގެންނަން ނިންމާ އަދި އެގޮތަށް މި މެނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރ އަދި މިހާރު އެ ކޯޕަރޭޝަން އެ

މުގެ ކުރީަގއި ކަމުން މިއަދުގެ އެޖެންޑާއަށް ދިއު. އެހެންކޮމިޓީން ނިންމާފަ ވާނީ މިށް ގެންދަން އަުޅގަނުޑމެންކުރިއަ

ބޮުޑވުމާއި  ގެ ައގުދެވަނަ ކަމަކަށް މިއޮީތ ކަރަންޓު އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭުނންވާ ބައެއް ކަންތައްަތއް އެަބހުރި.

ންމެންޓް ބެހޭ ގޮތުން އެންަވޔަރަ ލައެްއ. މިކަމާފައި އޮތް މައްސަހުށަހެޅި ބަލަމުން ފަށާ ގުިޅގެން މި ކޮމިޓީއަށް

ސް ެއގޮތަށް ެއ ނިންމުން އަދިވެ މެން ިނންމާފާއި އޮތް ނިންމުމެއް.ކުރަން ައޅުގަނޑުމިނިސްޓަރ މި ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރު

ންތައްތައް. ނިހެން ކައެކަން ވެސް ދެވަނަ އައިޓަެމއްގެ ޮގތުގައި. ދެން މިއޮތީ މި ކޮމިޓީގެ އެހެ، އެބައޮތް. އެހެންވީމާ 

މައްސަލަ މި ކޮމިޓީން ކުރިއަްށ  ށް ގެންދާމިހާރު މި އެޖެްނޑާކޮށްގެްނ ކުިރއަމައްސަލަ  ޭއގެ ކުީރަގއި މި ، އެހެންވީމާ

ށް ނުގެންދެވޭނެ ަކމަށް މި ކޮމިޓީގައި އެވާހަަކ އެއް މެންބަރުން މިމައްސަލަ ކުރިއަމުަގއި މިކޮމިޓީގެ ބަ ގެންދިއު

، ލަފައެއް މިކަމުަގއި ހޯއްދަވާފަ. އެހެންވީމާޖެނެރަލްގެ  ލް ެވ އަޅުގަނޑު ވާނީ ަކއުންސެަސވާތީދައްކަވަމުން ގެންޮގއް

ނެ މަްއސަލައެއް ކަމަށް ަކއުންސެލް ން ގެންދެވޭތަމަ މިމައްސަލައަކީ މި ކޮމިޓީއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މި ފުރަ

ބަރުން ށް ގެންަދން އިްއޒަތްތެރި މެންގަނޑު ކުިރއަ ޕޭޖުެގ ގަނެޑއް. މި 4 ޕޭޖުގެ، 3. މި ޖެނެރަލް ވަނީ ލަފާ ދެއްވާފަ

ކޮމިީޓގެ މުޤައްރިރަީކ މި ކޮމިީޓގެ  ްއޔާ މި އަޅުގަނޑަށް ދަންނަވާ ެވސް ލެވިދާނެ. ދެން މިބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށްެވއްޖެ

ރަށް ކަން ވެްސ މުޤައްރިމެންބަރަކަށް އޮންނަ ޙައްޤު ޮއންނަ މީހެއް ކަމަށާއި، އަދި އެޖެންޑާ ކުރުމުގެ ބާރު އޮންނަނީ 

ކުރުމާއި، ތަޙުޤީޤު ކުރުމާއި މިކަންކަން ކުރުމުެގ އެހެންމެ މި ކޮމިޓީއަށް ީމހުން ހާޒިރު މި ލަފާގައި އެބައޮތް. އަދި ަހމަ

 އަކީ މިފައި އެބަޮއތް. އަދި މިމައްސަލަޖެނެރަލް ލަފާދެއްވާ ށް ލިބިގެންވާ ކަމަށް ަކއުންސެލްކޮމިޓީއަ ބާރު ވެސް މި

ރި މެންބަރު ކުރުމުން މި ކޮމިީޓގެ ހިެމނިވަަޑއިގަންަނވާ ެކޔޮދޫ ދާިއރާގެ އިްއޒަތްތެއްރިުރ އެޖެްނޑާކޮމިޓީއަށް މުޤަ

މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ، ތުލުސްދޫ ާދއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މިމައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދަްނ ހުށަހަޅުއްަވއި

ންގަަވއިގެން ފާސްކޮްށގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މައްސަލައެއް. ވޯޓު ނަ ކުރަްއަވއިގެން ެއވަގުތު ތިއްބެވި މެންބަރުންތާއީދު

އެކަން ވެސް ައޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. ދެން އަދި މިަވގުުތ ބައެއް އެހެން ިއއްޒަތްތެިރ ، އެހެންވީމާ
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ންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އަދި އައްޫޑ ެއގޮތުން ެކޔޮދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެ .މެންބަރުން ވެސް މި ކޮމިޓީއަށް ވަޑަިއގެން

އުނގޫފާރު  ،މްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޠިމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް އަދި ވައިކަރަދޫ ާދއިރާގެ އިއް 

ެގ ފަރު ދާއޫދު. އާދެ! އަޅުގަނޑު މި ކޮމިޓީ ފަށައިފިން. ފެށިއިރުގައި މިއޮތީ ކުނީއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަޢުދާ

ކޮށް މިކޮމިޓީ ކުރިއަްށ ބެހޭ ގޮތުން މި ކޮމިޓީގެ މެންބަރަކު ވަރަށްބޮޑަށް އިުހތިޖާދު މައްސަލައާ މައްސަލަ. މި

ކޮމިޓީން ކުރިއަށް ގެންދިއުމާ ބެހޭ ގޮތުން  މަްއސަލަ މި އަޅާ ކަްނތައްތައްކޮށްަފއިވާީތވެ މިގެންދިއުމަށް ހުރަސް

ށް ގެންދެވިދާނެތޯ. . ިމ ކުނީގެ ަމއްސަލަ މި ކޮމިީޓން ކުރިއަހޯދައިފިންޖެނެރަލްގެ ލަަފެއއް ައޅުގަނޑު  ލްކައުންސެ

މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުަގއި މި ކޮމިީޓގެ މެންޑޭޓުގެ ތެޭރަގއި ާވ  އަޅުގަނޑަށް ނޭނގެނީީކއެއް ޫނން. އަޅުގަނޑަށް އިނގޭ މި

އަިދ ަވކި ޕްރޮޖެކްެޓއް ވަކި ކަމެްއ  ސަުރކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ދެމުންދާ ޚިދުމަތް ދެމުންދާގޮތް ބަލާ އީކަމެއްކަން މި 

ނޫންތޯ ބަލައި ެއކަންކަން ތަުޙޤީޤުކުރުމާއި ެއކަންކަމާ ބެހޭ  ހިނގަނީ ރަނަގޅަށްތޯ ކަންހިނގަމުންދާއިރު ވެްސ ެއކަން 

ތްތެރި ޒަކޮމިޓީގެ މެންޭޑޓުގެ ތެޭރަގިއވާ ކަެމއް. އެހެންނަމަވެސް ުތލުސްދޫ ދާއިރާެގ ިއއް ކުރުން. ެއއީ މި ރިޕޯޓް ތައްޔާރު 

ދު ިއބްރާހީމް މި ކޮމިޓީގެ ގާނޫނީ ބޭފުޅެއް ކަމަށް ބަެއއް ތަންަތނުގައި ވިދާުޅވަމުން އަންނަ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީ

ށް ލުެމއް ނެތި މި ކޮމިޓީގަިއ ކުިރއަވެސް ބެ ސާސީ ވެްސ ބެލުމެއް ނެތި ގަާވއިދަކަށްބޭފުޅާ ގާނޫނުއަ  ބޭފުޅެއް. އެ 

އެޅުމުގެ ސަބަބުން އަުޅގަނުޑ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ނުދީ ހުރަސް  ކަމަށް ބުނެ މިގެންދެވޭނެ މައްސަަލއެއް ނޫްނ 

ލުކޮށް ޖެނެރަލްގެ ލަފާ ވަރަށް ތަފްޞީ ލްނެރަލްގެ މަޝްވަރާ ލަފާ ހޯދާފަ. ކައުންސެޖެ ލްކައުންސެ ވާނީ މިކަން

ކުރީ އަުޅގަނޑު މި ކޮމިީޓގެ ލަ އެޖެންޑާ މައްސަ ގައި. މިޫޖން 13ލަ ހުށަހެޅިގެން ދިޔައީ ސާފުކޮށް އެބައޮތް. އެ މައްސަ 

ނީ ކޮމިޓީއަށް ކަންަތއް ވަނަ މާއްާދގަިއ ބުނަ 120މުޤައްރިރެއްެގ ހައިިސއްޔަތުްނ. ެއއީ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ 

އަލަށް ުކރާ ކަމެއް ވެސް ނޫން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  އީކުރާނީ ކޮމިީޓގެ މުޤައްރިރޭ. މިއެޖެންޑާ

ޖޫންގައި އެޖެންޑާަގއި އޮެވގެްނ  13، ސޫލަށް ބަލާިއރު ވެސް. އެހެންވީމާންަނވާނެ މި ކޮިމޓީތައް ހިނގާ އުއެނިގވަަޑއިގަ

މައްސަލަ  ހުށަހެޅީމަ ކޮމިޓީގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައީމަ ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވަނީ މި މައްސަލަ

ށް ނުގެންދެވޭނޭ ބުނެފައިވާ ެމންބަރު. ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ނީ ެވސް މި ކުރިއަ އަށް ގެންަދވަން. މިއަށް ތާއީދުކުރަްއވަކުރި

ލަ ބަލަން ފެށީ މައްސަ ކުރެްއވީމަ، ައޅުގަނޑު އެހީ ވޯޓަކަށް. ވޯޓުން ފާސްކޮށްެގން މިދު ވަޙީދު. ތާއީދުމެންބަރު މުޙައްމަ

ން، ވަކި ބޭނުމެއް ޮއވެގެްނ ދެއް އޮެވގެ ޞަޓީގެ ެއްއވެސް ބޭފުޅަކު ަވކި މަޤުމިީއކީެއްއ މި ކޮމި، ވެސް. އެހެންވީމާ

ކުން މީހުން އަމުދުން މި ކުނީގެ މަްއސަލަ ބޮޑުެވގެން އަުޅގަނޑު ފެންނަ ހާ ތަނަ އީށް ގެންދާ ކަމެއް ނޫން. މިކުރިއަ

ލަން މި ށް ގެންދަން ފެށިފަހުން ފެންނަހާ ތަނަކުން މިވާހަކަ ދައްކަމުން އެބަ ގެންދޭ. މި އުކާކޮމިޓީން މިމައްސަލަ ކުރިއަ

ން މަސައްކަްތ މި ކޮމިޓީ އްެލއް ލިބޭތޯބޮޑުވުމުގެ ަސބަބުން. އެހެންވީމާ، މިމައްަސލައަކީ މީަގއި ޙަ ހިނގާ ޚަރަދު

ން ވާ ލަާފގެ ެތރޭގައި އެަބއޮތް މި ކޮމިޓީެޖނެރަލް ދެއްވާފައި ރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. ދެން މިަކމާ ބެހޭ ގޮތުން ަކއުންސެލް ކު

ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަށް ވެސް އަދި މި ކޮމިޓީގެ އެހެން ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ވެސް ލިބޭ  އަންނަ ކަންތައްަތއް އަދި މި
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ަކމެއް. ގެނެސް ކަންކަން ހުށަހަޅައި ެއއަށް ތާއީދު ލިބިގެން ކަމަށް ގެނައި ބިގެންެވއޭ. ެއއީ ކޮމިޓީގެ ސަމާލުޙައްޤު ލި

 ލްއީ ކައުންސެމި، ލިބިގެންާވކަން. ެއހެންވީމާ ވެސް ުމގެ ބާރު ނުވަތަ އެ ޙައްޤު މުޤައްރިަރށްކުރިއަށް ގެންދިއު

 އީ . މިއީޕޭޖް މި 4ޖެނެރަލްގެ ލަފާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ބޭނުންފުޅިއްޔާ ައޅުގަނޑު ދަންނަވާލަފާނަން. ެއކަމަކު 

ށް ފޮނުވާނަން. ދެްނ އެހެންނޫނިއްޔާ ައޅުގަނޑު މީގެ ކޮީޕއެއް ކޮންމެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރަކަ ؛ވަރަށް ބޮޑަށް އަލިއަުޅވާ

މިކަން ކުރިއަްށ ން އްވާފައި އޮތް ލަފާ. މި ކޮމިޓީޖެނެރަލް ދެ ލްދެންނެވީ ކައުންސެއަޅުގަނޑު ޚުލާސާގޮެތްއގައި މި

ގައި އަުޅގަނުޑ މަގުމަތީަގިއ ހިނގާފައި ދަނިކޮްށ މީހަކު މައްސަލަެއއް އޮޭތ ބުންޏަސް ންށ އޮތްތާ ގެންދަން އަދި ކުރިއަ

ައޅުގަނޑަށް ނޭނިގގެނެްއ ، އެހެންވީމާ އްޔާމު. ނާނަން ރައްޔިތުންނާ ގުޅުންހުރި ކަމެއް ވެއްޖެ ދެން ގެން މި ކޮމިޓީއަށް

ންނަނީ ށް މިގެންދަނީ. އަޅުގަނޑަށް އިނގޭ ުކރިން ވެސް މިކަން އޮމަސައްކަތް ފަށައިގެން ކުރިއަ ނޫން މި ކޮމިޓީގެ މި

ޓަކައި މިވާަހކަ ދަންނަވާލުމަށްފަހު އަޅުގަނުޑ  ލޫމާތަށްިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މަޢު، މިގޮތަށްކަން. އެހެްނވީމާ

ުގޅުންހުރި ހުރިހާ ފަރާތްތައް މި  އްސަލަިއގައި ިމކަމާށްދާނަން. މިހާރު ކުރީ ދުވަހު އޮތީ މަމައްސަލަިއގެން ކުިރއަ

 އަުޅގަނޑު އެ އަށް. އެހެންނަމަވެސް ކޮމިޓީެވސް ކުރަްއވާފަ އެ ފާސް ންނަން ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅުްއވައިކޮމިޓީއަށް ގެ

ނު ކޮންމެވެސް ވަރަަކށް ދަންނަ މީހެއް ކަމުގަިއ ނުކުރީ މި ޮކމިޓީގެ ބޭފުޅަކު ތިމަންނައަީކ ގާނޫބޭފުޅުން ހާޒިރު

ޖެނެރަލްެގ  ލްަކެއްއ ދެއްކީމަ އަުޅގަނޑު ހިތަށް އެރީ ަކއުންސެއްމުގޮތެްއަގއި އެހެން ވިދާުޅވާ ބޭފުޅަުކ ެއކަހަލަ ވާހަޢާ

ލް ޖެނެރަލް ލަފާ ީމގެ ކަންަތއް ކުިރައށް ގެންދަންވާނީ. އެހެންވީމާ، ކައުންސެ ހުގަޭއ ައުޅގަނޑުމަޝްވަރާއަކަްށ ފަ

ކުރެިވގެންދާ އޮތީ މި މަްއސަލަ އަދި އެހެން މަްއސަަލއެއް ވެސް މި ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅި ފާސް ދެއްވާފަިއ އެ

ލް ޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ކައުންސެތެރި މެންބަރުން މަން ހުރަހެއް ނެތް ކަމަށް. އިްއޒަތްމައްސަލަެއއް ކުރިއަށް ގެންިދއު

ޖެނެރަލް ދެއްވާފައި އޮތް ލަފާގެ ކޮޕީެއއް ކޮންމެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް އަޅުގަނުޑ ދޭނަން. ދެން އިއްޒަތްތެިރ 

ނޑުމެން މިއޮތީ މެންބަރުން ފަހުން ބައްލަވާލެްއވީމަ އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ ރަނގަުޅވާނެހެން. މިމައްސަލައިަގިއ ދެން އަޅުގަ

 އެފަރާތްތައް މި ، ޮކމިޓީއަށް ގެަނއުމަށް ނިންމާފަ. އެހެންވީމާގުޅުންހުރި ފަރާތްތައް މި  ދުވަހު ހުށަހަޅުްއވާ މިކަމާ  ކުރީ

ބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަނޑު ދެންނެވިން ައޅުގަނޑު ފަހުން ެއ  ެއގޮތަްށ ދުވަހަކާިއ ަވގުތަކާ  ކޮމިޓީއަށް ގެންނަން

ކު އެއްޗެްއ މިކަމުގައި އެްއވެސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަ، ދާނަމޭ. އެހެންވީމާސަވަުމން ގެންއިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައް

ޭއގެ ފަހުގަިއ ްއޔާ އެ ުފރުޞަތު އަރުވާފައި ކޮންމެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް ފުރުޞަތު އަރުވާަފއި ވިދާޅުވާން އޮެވއްޖެ

ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ ފުރަތަމަ ުމގައި އަުޅގަނޑު މިކަ، މިކަމުގައި އަުޅގަނޑުމެން ކުިރއަށް ދާނީ. އެހެންވީމާ

 މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. 

 

 ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެވުން:
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ގެން ހިނަގއްޖެ. އަޑުިއވިލުކޮށް އަޅުގަނޑުމެްނނަށް ގެ ވާހަކަފުޅު ދެން ވަރަްށ ތަފްޞީޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. މުޤަްއރިރު

އެްއގޮތަކަްށ ން ެބލޭނެ ކަމާއި، ދެން އަުޅގަނުޑމެންގެ ތެރޭގައި ލަފާފުޅާއި މިކަންކަން މިކޮމިޓީޖެނެރަލްގެ  ލްކައުންސެ

ން ބެލެންެޖހޭ މައްސަލައެްއ ނުބެލޭނެ ކަމަށް އެްއވެްސ ބޭފުޅަކު ާވހަކަ ދެއްކުމަީކ ެއއީ އެހާ ވެސް މި ކޮމިޓީ

ކަށް އަޅުގަނޑެއް ޤަބޫެލއް ނުކުަރން. އެއީ އަދި އަުޅގަނޑުމެްނގެ ޕާޓީގެ މެންބަރަކަށް ވީ އެދެިވގެންވާ ކަމެއް ކަމަ 

ކަމުގަިއ ވީނަަމވެސް އިނގޭޯތ. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ައޅުގަނޑުމެންެގ ތެރޭަގއި ިމ 

ގުޅުންހުރި ވަރަށްބޮޑެިތ މައްސަލަތަެކއް އެބަހުރި.  ޑުމެންެގ ތެރޭަގއި ަރއްިޔތުންނާކުނީގެ ަމއްސަލަެއއް ނޫން. ައޅުގަނ

އްލުކުރަން އެބަޖެހޭ. އެއް ބަލަމުން ގޮސް މިކަންކަން ޙައަޅުގަނޑުމެން އެ ފަހަރަކު މައްސަލަެއއް، ފަހަރަކު މައްސަލަ

ދަނީ ކުީނގެ  ދައްކަމުންތި ޙަޤީޤަތުގައި ަމއްސަލަެއއް ިމއަދު މިއޮތީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް މުޤައްރިރުގެ ވާހަަކއިަގިއ 

ގެ މައްސަލަިއަގއި ވެސް ަރްއޔިތުންގެ ކަންބޮުޑވުންތަެކއް ހަަކ. އަޅުގަނޑުމެން މި ކަރަންޓުކުރުމުގެ ވާމައްސަލަ ޙައްލު

މެންޓް މިނިސްޓަރ ގެންނަވަިއގެން ެއކަންކަން ންހުރި ކަމަށް މަޖިލީހުން ހުށަހެޅިގެން އެކަްނކަން ވެސް އެންަވޔަރަ

ކުރެވިގެން ޮގސްފަިއވާ ަކމަށް މުޤައްރިރުގެ ވާހަކަިއަގއި ވެސް ފާހަގަކުަރއްަވއިފި.  ކުރުމަށް ޓަކައި ފާސް ވެސް 

ށްލާއިރުގަިއ ފާސްކޮށް ނިންމާ ދޫކޮ ކަމެއް އަުޅގަނޑުމެން މި ކޮމިޓީން ބަލައިއެހެންނަމަވެސް މިއިން އެްއވެސް 

ރާތަކުން އެަކންކަން އެންމެ ރަނގަޅަށް ކުރަން ތިބޭ އިދާން ތިބޭ މަރުޙަލާތަކުން ތަންފީޒުކުރަމިކަންކަން ތަންފީޒު

ކުރަމުންދޭތޯ ވެސް އަޅުގަނުޑމެންނަށް އެބަ ބެލެންޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ހަމަ މި އެއްެވްސ 

ކޮްށ ހަމައަށް އައިއިރު މި ވާހަކަތަކެއް ދެކެވި އަޅުގަނޑުމެން މި ކޮމިޓީގައި މަޝްވަރާ މަކީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިއަދާކަ

ގެްނ ެއއްގޮަތކަށް މިކަމާއި ގުޅުންހުރި ެއކިެއކި މުއައްސަސާަތކުެގ ބޭބޭފުޅުން ގެނެސްގެްނ ެއކަންކަމާިއ ވާަހކަ ދެްއކި

މަލީ ސިފަެއއް އައިްސގެންދާ މައްސަަލއެްއ ަކމަކަށް އަުޅގަނެޑއް ޤަބޫލެއް ނުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް ިމ ވެސް މީަގއި ޢަ

ން ރައްޔިތުންނަށް މިކަމުން އުނދަގޫތަކެއް ވެގެްނ އަދި މުޤައްރިރު ނަމަވެސް ކޮމިޓީ ގެ މައްސަލައަށް ވެސް މިކުނީ

މަްއސަލަެއއްެގ މަޖިލިސް އެހެން މެންބަރަކު ނަމަވެސް ެއ އުޅެިނކޮށް މަުގމަތިން ވެސް އަދި އެހެންތާުކން ވެސް އަދި 

ން ވެްސ މައްސަަލ ށް ކަެމއް ައއިސްގެމަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިގެން ެވސް އަދި މަޖިލީހުން މި ކޮމިޓީއަގޮތުަގއި 

އްޔާ އަުޅގަނޑުެމން މިކަން ކުރަންޖެހޭނެ. އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ރައްޔިތުްނގެ ޙައްޤުަގއި މަސައްކަތްަތކެްއ ބަލަންޖެހިއްޖެ

 ކުރުމަށް ޓަަކއި މިތަނަށް ައިއސްތިބި ބަޔަކަްށވާ ހިނދު ައޅުގަނޑުމެން މިކަްނކަން ކުުރމަކީ ހަމަ އެންމެ ބުއްިދވެރި

 ކަމަށް އަުޅގަނޑު ޤަބޫުލކުރަން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ަވރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.  ކަމެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މާދަމާ ދޫކޮށްލާފަިއ ، އީ ބުރާސްފަތި ދުވަސް. އެހެްނވީމާމި ުމގަިއ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މާދަމާމިކަ، އާދެ! އެހެްނވީމާ

މެންޓް މިނިސްޓްރީ ާއއި ހައުސިްނގ ންިއ އަދި އެްނވަޔަރަމި ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓާ ައކަށްމިއަންނަ ހޯމަ ދުވަހުގެ ަގޑި
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 11:00 ރަނގަުޅވާނެ ނޫްނތޯ. އެހެންވީމާ، 11:00މިނިސްޓްރީގެ ބޭފުޅުން މި ކޮމިޓީއަށް ގެންނަން އެުދވަހު 

ޖަހާއިރަށް.  11:00ދުވަހު  ބޭފުޅުްނނަށް ވަަޑއިގަންަނވަން. ހޯމަ ޖަހާއިރަށް އަުޅގަނޑު މިއަދު ސިޓީ ފޮނުވާނަން އެ

ގެ ށް ގެންދަން. ދެން އޮތީ އެޖެންޑާހަދަނީ. އެހެންވީމާ، އެގޮތަްށ މި މައްސަލަ ކުރިއަ މަޖިލިސް އޮންނަ ދުވަހަކަށް މި 

މެންޓް މިނިސްޓަރ ންގެ މައްސަލަިއަގއި އެންަވޔަރަވަނަ ކަމަކަށް އޮތީ ަކރަންޓުގެ މައްސަލަ. ކަރަންޓު 2

 21،22ހުން ސިޓީއެްއ ފޮނުްއވީމަ ވިދާުޅވި އެދުވަހު އާދެޭވކަށް ނެތޭ. އެހެންނަމަވެސް މިމަހު އަޅުގަނޑުމެން އެންމެފަ

 ގައި ަވޑަިއގެންނެވިދާނޭ. ެއަކމަކު އެދުވަސްތައް ައޅުގަނުޑމެންނަށް މި ކޮމިޓީ ބޭއްވޭގޮަތކަށް ނޫން އިންތިޒާމްތައް

އަްށ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ގެނެވިދާނެ  1:45ޯހމަ ދުވަހުގެ  ައޅުގަނޑުމެން އެދުވަުހގެ، ހަމަޖެހިފައި ހުރީކީ. އެހެންވީމާ 

އިޢުތިރާޟް ނުކުރައްާވ ، ރ މިކޮމިޓީއަށް. އެހެންވީމާމެންޓް މިނިސްޓަންމިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން އެންވަޔަރަ

 އަުޅގަނޑު ިމއަދު ސިޓީ ފޮނުވާނަން އަެންއކާ. ދެން އަުޅގަނޑު ކުރީ ދުަވހު ދެންނެވިން އަޅުގަނޑު ވެއްެޖއްޔާކަމަށް

ދުވަހޭ. ދެން މިކޮޅުން ސިީޓ  1ދެން ވިދާުޅވީ ތިމަންނައަށް ލިބުނީ ، ނެރޭނީ މި ކޮމިޓީން. އެހެންވީމާ އަމުރެކޭ ދެން

ފޮނުވިތޯ ނޫންތޯ އެކަން  ވަނަ ސިީޓއެއް މިޮކޅުން  2ށް ަޖވާބު ނުދެްއވުމާއި ގުިޅގެން ެދން ލިޔެފައި އޮތީ. ދެން ެއއަ

ފަހުން ލާނަން. އަޅުގަނޑުމެން ފާސްކުރި ދުވަހުން ފެިށގެން އެަތއް ުދވަހެއްލައިަޔ ގޮެތއް އަުޅގަނޑު ފަހުން ބަވެގެންދި

އަށް  1:45ެއގޮތަށް ހޯމަ ދުވަހު ، އޭތި ޑިލޭެވގެން ދިޔައީ. އެހެްނވީމާގުޅިގެން  ދެން ރިސެސްއަށް ވެސް ިދުއމާ

 ެގ މައްސަލަިއގައި ކޮމިޓީއަށް ަވޑަިއގެންނެވުމަށް. ދެން އެ ދަންނަވާނަން ދެން މި ކަރަންޓު އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު

ގެންނައިުރގައި މި ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅިފައި އޮތީ ފެނަކަ ވެސް މިތަނަށް ގެންނަން. ެއއީ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ 

އްސަލަ މަ ކުރަްއވާފަިއވަނީ އަނެްއކާ ވެސް، މިމައްސަލަ. ދެން ތާއީދު ރޮޒައިނާ ހުށަހަޅުއްވާަފއި ެއވަނީ އެ

ކުރަްއވާފަިއވަނީ ޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު. މިައށް ތާއީދުހުށަހަޅުއްވާފަިއވަނީ ތުލުސްޫދ ދާއިރާގެ އިއް 

މެންޓް ންކުރަްއވާަފއިވަނީ ސްޓެްލކޯ ާއއި ފެނަަކ އަދި އެންަވޔަރަރި މެންބަރު ރޮޒަިއނާ. އެގޮތަށް ތާއީދު އިްއޒަތްތެ

ފަރާތް އަޅުގަނޑު މިއަންނަ ހޯމަ  3މި ، ކޮމިޓީއަށް ގެންނަން. އެހެންވީމާ ފަރާތް ވެސް މި 3މިނިސްޓްރީ މި 

އިޢުތިރާޟް މެންބަރަުކ ، އަންަނ  ހޯމަ ދުވަހު. އެހެންވީމާޮކމިޓީއަށް ިކޔާނަން. މި އަށް މި 1:45ދުވަހުގެ 

ބޭފުޅުންނަށް  ށް ދާނަން. ދެން ތިން ނިންމީ ކަމަށް ބަލާފައި ކުރިއަނުކުރައްވަންޏާމު ެއގޮތަށް ައޅުގަނޑުމެ

އްމު ގޮތެްއގަިއ މި ކޮމިޓީއަށް އަންނަ މައްސަލަަތއް ފައިްލކޮށްފައި ހުންނަ ވަޑަިއގަންނަވާެނ މި ކޮިމޓީއަކީ ޢާ ފެނި

ކޮމިީޓއަށް އަންނަ މައްސަލަ އަްނނަ ވަރަކުން ނިންމަމުން ގެންދަނީ. އެގޮތުން މިހާރު  ކޮމިޓީއެއް ނޫން. މި

ކޮުޅގައި އޮންނާނެ މި ލިސްޓް އޮންނާނެ. އެޖެންާޑަގިއ މިހާރު ހުރި ކަންތައްތައް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ަފއިލް

ށް ގެންދަން ބަެއްއ ން މިވަގުތު ީމގެ ތެޭރގައި ކުރިއަހުންނާނެ. ހުރިއިރު މީގެ ތެޭރގަިއ ބަެއއް ކަންަތއްތަކަީކ ދެ

ީއ. މަރުޙަލާަގިއ ހުރި މައްސަލަތައް މި ކުރުމުގެމި ފައިލް، މައްސަލަތައް  ފައި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައި ުނގަންނަވާ

ްއޔާމުން އެއްެޗއް ވިދާޅުވީަމ ގޮތުން މިއަދު އެްއޗެއް ވިދާުޅވަން ޮއވެއްޖެ ކަމަށް ެވއްޖެބެހޭކާ މިކަންތައްތަ ، އެހެންވީމާ
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އެ މައްސަަލއެްއ ެއ އިންަނ ތަރުތީބުން އަުޅގަނޑު އެަކން ކުރިއަށް ގެްނގޮސްދޭނަން. ދެން ވަިކ މައްސަަލެއްއ 

ގޮތުަގއި މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ވަކި މައްސަަލެއއް ގޮުތގައި މި ހުރިހާ މައްސަލަތައް އެހެނިހެން ކަންކަމުގެ ތެރޭަގިއ 

މިކަމުަގިއ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު އެްއޗެއް ވިދާުޅވަން ބޭނުމިއްާޔ ެއ ފުރުޞަތު އަރުވާަފއި އޭެގ ، މިއޮތީ. އެހެންވީމާ

 ލާނަން. ނާޡިމް. ފަހުގައި މިއަދު ކޮމިޓީ ނިންމައި

 

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ. ކަރަންޓާ ބެޭހގޮުތން ސަރުކާރުެގ ކަމާ ބެހޭ މުައއްސަސާތަްއ ހާޒިރުކުާރއިރު ައޅުގަނޑުމެން އެކަމާ ބެހޭ 

ލަން ހަމަ އްހެން ތައްޔާުރވެަފއި އިންތޯ ބަލާދިރާސާއެއް ކޮށްފައި ކުރަްނާވ ސުވާލުތަެކއް އަުޅގަނޑުމެްނނަށް އަނެ

ލަން ބޭނުންވީ؟ ކަރަންާޓ ބެހޭގޮތުން އެްއކަލަ އަޅުގަނުޑމެން ސުވާލުކުރާއިުރަގއި މުޤައްރިރަށް ސުވާެލއް ދަންނަވާ

ލެްއ ލަންެވގެން. ދެން އަޅުގަނޑު ހަމަ އެ ބޭފުޅަކަށް ފެންނަ ސުވާއަޅުގަނޑުމެން އެކަމަށް ތައްާޔރުވެފައި އިންތޯ ބަލާ

ކޮށްގެން ކުިރއަށް ގެންދާނީތޯ ދެން އެއީ ތަންކޮެޅއް އުެފއްުދންތެރި ގޮތަކަށް މިކަން ުސާވލުކުރެވޭނީ ައޅުގަނޑުމެން 

ހަމަ އެންމެން އެކަްއޗެއް ިކޔަިއގެން ކަމަށްވާީތވެ އެގޮަތށް ވިސްނުން ހުރިތޯ ތި ބޭފުޅުންގެ ކުީރގައި؟ ދެްނ 

ޖޮއިންކުރީަމ މިއަށް ފުރަތަމަ މަްއސަލަ ައއިއިރަުކ ނެތީމު. ފަހުން  އަޅުގަނޑު ކުީރަގއި މި ކޮިމޓީގަިއ އެންމެ

 އަޅުގަނޑު ހަމަ ހިތަށްއެރީ ސުވާލުކޮށްލަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިހާރު ހުށަހެޅިފައި އޮތް މަްއސަލައަކީ ކަރަންޓު ބިލު ޮބުޑވެގެްނ އުޭޅ މައްސަލަ. ެއަކމަކު ކަމާ ބެހޭ ބޭފުޅުން 

ެއ ކުޑަތޯ ބޮޑުތޯ ވީ އެ ިމ ކޮމިޓީއަށް އެ ބޭފުޅުން ، އެހެންވީމާ .ބޮެޑއް ނުވާެނއޭ ކުޑައޭ ވާނީވިދާޅުވަނީ 

ލުކޮށްދެއްވީމަ ރަނގަުޅވާނެ. ެއއީ ޒީރޯ ޓު ހަންޑްެރޑަށް މި އިންނަނީ ވަކި ޔުނިޓަކަށް ަވކި އަދަދެއް. ދެްނ ޞީތަފް

އި ބެހޭގޮތުން ކުީރަގއި ހުރި އަދަދުތަކާއި މިހާރު އެއާ ، ގޮސް އެހެން ގޮސް ބޭންޑުަތެކއް މި ހުންނަނީ. އެހެންވީމާ

ގެނައި ބަދަލުތަކާއި ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރުން ބައްލަވައިލެްއީވމަ އެ މަޢުލޫމާތު ދިނީމަ އެއާއި ުގޅިގެން ދެން ކުރާ 

ާރެގ ސުވާލަކާ ގުިޅގެން ހަމަ ުސވާލުކުރުމުެގ ފުރުޞަތު މެންބަރުންނަށް ލިބިގެންދާނެ. އަޅުގަނޑު މަރަދޫ ދާއި

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ކަންކަން ކުރެޭވއިރުަގއި ެއބަޖެހޭ ބޭންޑުތަކެއް ކުރިން ހުރި ބޭންޑާއި މިހާރު ހުރި  !އާދެ

ާއއި ރަްއޔިތުންގެ ޝަކުވާ މި އަންނަނީ ކޮްނ  ކަރަންޓު ދަނީ ކިހާަވރަކަށްތޯއްމުކޮްށ ހައުސްހޯްލޑުތަކަށް ޢާބޭންޑާއި 
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ޔަޤީނުން ވެސް ަވރަށް ބޮޑުތަން ކުޑަެވގެްނ  ދިމާލަކުން ކިހިނެއްެވގެންތޯ ސާފުވާން. ިވޔަފާރިތަކަށް މާލޭގައި ހަމަ

ުޅގަނޑަީކ ވަރަށް ގިނަ ފިހާރަތަކަށް ހިނގައްޖެ. މި ވާހަކަ އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީ އަމިއްލަ ތަޖުރިބާގެ އަލީަގއި. އަ

އެެހން ކުޑަވާންޖެހުނީ ކޮންމެހެން ބޭންޑަށް އައި ބަދަލެްއގެ އެއީ ކޮންމެ މަހަކު ކަރަންޓު ބިލު ދައްކަންޖެހޭ މީހެއް. 

ލުމުގެ ސަބަބުްނ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަރަންުޓ ސަބަބުންނެއް ނޫން. ކުރީަގިއ ނަގަމުން އައި ފިއުލް ސަރ ޗާޖް ކަނޑާ

ގާތްގަނޑަކަށް ހުރިހާ ފިހާރައެއްގެ ކަރަންޓު ބިލަށް ޖުމްލަ ސާޅީހަކަށް ހާސް ރުފިޔާ މަހަކު އުނިވެގެްނ  ބިލުން

ހިނގައްޖެ. ެއއީ ބިލަކަށް ައއި ބަދަލަކާ ގުޅިގެންެނއް ޫނން. އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު މިދިޔަ މަހުހެން އަޅުގަނޑު 

ްނނަ ބޭންޑުގެ ަނގާ މިްނވަުރ ބޮޑުެވއްޖެ ކަމަްށ ވަނީ ހަނދާންވަނީ ސަރުކާރުން ާމލޭގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ިމ އޮ

ައއު ބިލު ނާންނާތީ ، އިޢުލާންކުރަްއވާފަ. އެ ބޮުޑިވ މިންވަރެއް އަުޅގަނޑުމެންަނކަށް އަދިވެސް ނޭނގެ. އެހެްނވީމާ

ށް އަީއ ދެން ސަރ ޗާޖް ކަނޑައިލި ފަހުން ކަރަންޓު ބިލުން އަޅުަގނޑުމެންގެ އަތުން ޭސވްެވގެްނ މިދިޔަ މިންވަރަ

ރަްއޔިތުންނަށް މި ސީދާ ސާފު މަޢުލޫމާތު ، ކޮން ބަދަލެއް ކަމެއް ދަންނަާވކަށް އަުޅގަނޑަކަށް ނޭނގެ. އެހެންވީމާ

ގެންނައިރުގައި ހައުސްހޯލްޑްތަކުން ވެސް ެއ  ނުދެވޭތީ ދިމާވާ މައްސަލަ ެވސް އެބަހުރި. އަދި މި ބޭންޑުތަކަށް ބަދަލު

ތަުކގައި ދިމާވާ މައްސަަލއަކީ ިވޔަފާރިތަކަށް އެހާ ބޮެޑތި ވިޔަފާރިތަކެއް ނޫން މި މައްސަލަ އެބަ ދިމާވޭ. ދެން އަތޮޅު

ހުންނަނީކީ. ހުންނައިރު ވިޔަފާރިތަކުން ތަންކޮޅު ބޮޑު ައގު ނެގީމާ ދިމާވާ މައްސަަލ ވެސް އެބަ ހުރޭ. ދެން 

ދުމުގެ ޚަރަދު ކުޑަވީމަ އެ ނެޭގ ބޫލުކުރަްނ މާލޭގައި ކޮްނޒަމްޕްޝަން ބޮޑުވީމާ ކަރަންޓު އުފެއްޤައަޅުގަނޑު ބެސް 

މިންވަރެއް ކުަޑވެދާނެ. ެއކަމަކު އެއީ އަުޅގަނޑުމެން ވަަރށް ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް. މިއީ މުޅި ެއްއ 

ޤައުމުކަމަށް ބަލާފައި އަޅުގަނޑުމެން ކަރަންޓު ބިލު އެކި ރަށްރަށަށް އެކި އަގު ެނގުމުގެ ބަދަލުގައި މުޅި ޤައުމުަގއި 

ކަރަންޓު އުެފއްދުމުގެ އަގު ބަލާފައި އެއަށް ައގެއް ަކނޑައަޅާނަމަ މި ޝަކުާވކުރާަކށް ނުޖެހޭނެ. މިސާލަކަށް، އެްއކޮށް 

މާލޭގެ ިވޔަފާރިތައް ބޮުޑވީމާ މާލޭގެ ިވޔަފާރިވެރިންނަށް ަތންކޮޅެއް ޮބޑު ައެގއް ދޭން ފަސޭހަވާނެ އަތޮޅުަތކުަގއި 

ކުރާ މީހުންނަށްވުރެ. މިއަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެްނ އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ވިޔަފާރިކުރާ ކުދިކުދި ރަށްރަުށގައި ިވޔަފާރި

ގްރިެޑއް ކަމަށް ބަލައިގެން އެ ެއއް ގްރިޑަްށ ެއއް ސިސްޓަމެއް ޔުނިފޯމް ސިސްޓަމެއް ގާއިމުކުރަން. މުޅި ރާއްޖެއަކީ 

ޔެއް ދީގެން މިއީ ފައިދާއަްށވުރެ ކަރަންޓު އުފެއްދުމަށް ހިނގާ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ބަލާފައި ދައުލަތަށް ދެވޭ އެންމެ ލު

ބަދަލުގައި ސަސްޓެއިނަބަލް ލެވަލްެއއްަގއި ހިނގާ ކަމެއްެގ ގޮތުގައި ބަލަން. އަުޅގަނުޑމެން މި ކޮމިޓީން އެބަ 

ބަލަންޖެހޭ މި މައްސަލަ. މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން މި ހަދާ ގޮތަކީ ކަރަންޓު ެއކި ރަށްރަށަށް އެިކވަރަށް އަިދވެސް ިމ 

ގެ ރަށުަގއި ކަރަންޓު އަުގ ރަްއޔިތުންގެ ެއންމެ ބޮޑު އެއް ަޝކުާވއަކަްށވަނީ ީކއްެވގެންހެއްޔޭ ތިމަންނަ  އޮންނަނީ. އެ

ބޮޑުވަނީ. ތެެދއް، ވަރަށް މަުދ މީހުން އުޅޭ ރަށެްއަގއި ކަަރންޓުގެ ކޮްނޒަމްޕްޝަން ދަށްީވމާ ކަރަންޓު އުފެއްދުުމގެ 

ރެ ރިޢާޔަތްކޮށް ައޅުގަނޑުމެން ވެއްޖެ އެްއ ޕޮލިސީެއއް މިއާިއ ދޭތެ، ޚަރަދު ވަރަށް ބޮުޑވާނެ. ެއހެންވީމާ

ކަނޑައަޅަްނ، ިސޔާސަތެއް. އެ ސިާޔސަތަކީ މުޅި ާރއްޭޖގެ ހުރިހާ ރަށެްއގެ ކަރަންުޓ އުފެއްދުމަށް ދާ ޚަރަދު 



8 

 

ޑީ ޖުމްލަކޮށްފައި ދެން ދެވެން އޮތް ލުޔެއް ދީގެން ސަބްސިޑީެއއް ދޭންޖެހޭ ތަނަކަށް ސަބްސިޑީެއއް ދީގެން ސަބްސި

ލަިއގެން މާލޭގެ ތަންތަނުގަިއ އެކަށީގެްނވާ. އެއީ މާލެައކީ ރާއްޖޭގެ ވެރި ރަށްވެަފއި ލަންޖެހޭ ތަނެއްގައި ކަނޑާކަނޑާ

މުޅި ހުރިހާ ވިޔަފާރިއެއް ކާރޫާބރޫ މި އޮންނަނީ މާލެއަށް ކަމަށްވާތީ މާލޭގައި މީހުން ވެސް ގިނަވީމަ އިކޮނޮމީސް އޮްފ 

 ގެ އިތުރުން މާލޭގެ މީހުންގެ ތިޔާގިކަން ވެްސ ބޮޑުވާނެ. މިސާލަކަށް،ސްކޭލް މާލޭގައި އެބަ ލިބޭ. އޭ

އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ހަމަ ބޮޑު އަުގގައި ކަރަންޓު ދޭންޖެހޭ މީހުން. މިސާލަކަށް، މި ބުނާ ސާޅީސް ހާސް ރުފިޔާ 

ޑުވި ުދވަސް ވެސް ފިއުލް ސަރ ޗާުޖގެ ޒަމާުނަގއި ެވސް ދީގެން އަުޅގަނޑުެމން ތިބީ. އަދި ެއއަށްވުެރ ކަަރންޓު ބޮ

ހިނގައްޖެ. ެއކަމަކު ާވގޮތަީކ އަޅުގަނޑުމެން ވިޔަފާރިކުުރމުގައި އެ ކަރަންޓު ދީގެން އެ މުދާ ވިްއކީމާ ެއއަްށ 

އެފޯޑްކުެރވޭތީ ެއކަން ކުރެެވނީ. އެކަމަކު އެޯފޑް ނުކުެރވޭ މީހާ ވިޔަފާރިވެިރޔާ ރާްއޖޭގެ އަތޮެޅއްަގއި ހުންނަ 

ބޮުޑވަނީ ހަމައެކަނި ޭގެގ، ގޭބީސީތަުކގެ ކަރަންޓު ބޮުޑވެގެެނއް ނޫން. ކުދިކުިދ  ކިހިނެއްތޯ ހަދާނީ. މި ޝަކުވާ

އެބަޖެހޭ ދެން މި ބޭފުޅުން ގެންނައިރުގައި ، ވިޔަފާިރވެރިންނަށް އޭގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ވެސް ކުރާނެ. އެހެންވީމާ

ތަންތަނުގެ ކަރަންޓު އުފެއްދުމުގެ  މިކަހަލަ ގޮތަކަށް ސަރުކާރުެގ ސިޔާސަތު ބައްޓަންކޮށްގެްނ މުޅި ޤައުމުގެ ހުރިހާ 

އަގު ބަލާފައި ދެން ޔުނިފޯމް ގޮތަކަށް ައގު ހެޔޮކޮށް ެއންމެންނަށް ދެވޭނެ ގޮތަކަށާއި އަދި ވިޔަފާރިތައް ވެްސ 

އަތޮޅުތަުކގެ ބޭންޑުތަާކއި ިވަޔފާރިން ނަގާ އަގު ވެސް ިމ އޮންނަނީ މާލޭގެ ބޭންޑުތަާކއި ތަފާތުކުރަން. މިހާރު 

ން މާލޭގައި ވިޔަާފރިކުރާ މީހުންނަށް މާ އަގުހެޮޔކޮށް ލިބިފައި އަތޮޅުތަކުގެ މީހުންނަށް އަގު ހެޔޮ މިވަނީ އަޅުގަނޑުމެ

ތީ ާވ އަޅުގަނޑަށް އިނގޭ މިހާރު ެއ ކަރަންޓު އުފެއްދުމުގެ ޚަރަުދ ބޮޑުެވގެންކަން. ެއއީ ވަިކވަިކ ޔުނިޓުތަކަށް ބަލާ

ލައިގެން ސަސްެޓއިނަބަލް ޤައުމު އެްއޮކށް އެއް ޔުނިޓެްއގެ ގޮުތަގއި ބަ  ސަރުކާުރން އެބަޖެހޭ މުޅި، ކަމެއް. އެހެްނވީމާ

ްއގައި ބަހައްޓަން. ރަްއޔިތުންނަށް އެ ވާހަކަ ކިޔައިޭދން ފެށީމަ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް އެކަން ބަލައިގަންނަްނ ލެވަލެ

ިކ ރީޖަންގައި އެކި ގޮތަްށ ފަސޭހަވާނެ އަދި ބޮޑު އަގެްއގައި ދިޔަސް. މިހާރު އެންމެ ބޮޑު ޝަކުވާއަކަްށވަނީ އެ

 ލަން އެބަޖެހޭ. . އެކަން ައޅުގަނޑުމެން ނައްތާއޮންނާތީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ެއ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ތި ފާހަގަކުެރއްވި ކަންަތއްތަާކއި ގުޭޅގޮތުން އެ ބޭފުޅުން ވަޑަިއގަީތމަ ސުވާލުކުރެްއވީމަ

މާތު ެއ ބޭފުޅުން ތި ބޭފުޅުންނާ އިސްފަިއ ހުރި ތަފާތުތައް އެ މަޢުލޫގުިޅގެން އަ  ބޭފުޅުން އެ ގެނައި ބަދަލާ

 އެއްެޗްއ ވިދާޅުވާން. ބޫލުކުރަން. ނާޡިމްޤަހިއްސާކުރާނެ ކަމަށް އަުޅގަނުޑ 

 

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް ވާހަކަދެއްެކވުން:
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ހަމަ، ދެންމެ ޝަރީފް ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން މިހާުރ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދަްއކާތީ ައޅުގަނުޑ  މިހާރު ކަރަންޓާ

ޓް އަގު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަސްލު އުސޫލެްއގެ ގޮތުން ިވޔަފާރީގައި ކަން މި އިންނަ ގޮތަކީ ހޯލްސޭލް ރޭ

ިނ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ސަޕްލައި ނުކުެރވޭތީވެ ޑިމާންޑް މަތިވާީތވެ ާމލެއަށް ބަލާފައި ހަމައެކަ ހެޔޮވާންވާނެ. އެކަަމކު

. އޭެގ އަސްލު ހޯލްޭސލް ރޭޓު މަތިވެފަ ޑިމާންްޑ ކުަޑކުރަންެވގެން ެއ ސަޕްަލއި މަދުވީމަ އަށްމި އިންނަނީ އެ 

ބޫލުކުާރ ޤަހޭނެ. އަުޅގަނޑު ބަދަލުގައި ރަށްރަށަށް ބަލައިާލއިރުަގއި އަސްލު ުއސޫލެްއެގ ގޮތުން އޭތި ބަދަުލވާންޖެ

ރަށުަގއި އެ ރަށާއި އެކަީށގެންާވވަުރގެ ބޮުޑ ޖަނަރޭޓަރެއް ހުއްޓަސް އެ ގޮތުަގއި ބަދަލު ވެސް ވާނެ. އެއީ ބަެއއް ރަށް

އުސޫލުތައް ކަނަޑއެޅިފައި ިއނީމަ އެގޮތަށް ަނގަން މަޖުބޫރުވަނީ. އެހެންނަމަވެްސ، ަސރުކާރަށް ވެްސ ފައިދާވާެނ 

ޓުވެފައި އިންނާނީ ގިނަ ގިނަ ކަރަންޓު ބޭނުންކުރީމަ ގިނަ ލާރި ލިބެނީ. އެހެންނަމަވެސް، ާވގޮތަކީ އެންމެން ލިމި

އިން ފެިށގެން މަްއޗަށް ެއ އޮންނަ ޔުިނޓު ބޮޑުާވ ކަމަށް ވަންޏާ  200ކަރަންޓު ބޭނުންވަންޏާ ފަހުގެ ޔުނިޓު ނުވަތަ 

ރަށްރަށުެގ  އެއީ ތި ބޭފުޅުންގެ ސަމާލުކަަމށް ޓަކައި ހަމަ ބުނެލާ އެއްެޗއް މިއީ ދެން. އެމީހުން ތިބެނީ ލިމިޓުވެފައި

ޭއގެ ަބދަލުގައި އެ ލިމިޓް ހުޅުަވއިލެުވނީމަ ގިނަ ބޭފުޅުން ބޭނުންކުރާނެ. އެހެން ވެއްޖެ ކަމަށް ، ންވީމާބޭފުޅުން. އެހެ

ތުން ބޭނުންކުރާނީ. ވަންޏާ ހަމަ ބޮޑު ފައިދާ ެވސް ވާނެ. އެ ދެން އުެފއްޭދ އެްއޗަކަށް ބަލާަފއި ދެއްޯތ ރައްޔި

ބަލާފައި ކަމަށް ތައް ަކނޑައެޅިފައި މިއޮތީ ހަމައެކަިނ މާލެއަށް ބޫލުުކރާ ގޮތުގައި އެ އުސޫލުޤައަުޅގަނޑު ، އެހެންވީމާ

އެއަްށ ވިސްނާަފއި ައޅުގަނޑު ހަމަ ތައްޔާުރެވލަން ހަމަ ތި ބޭފުޅުންގެ ، ބޫލުކުރަނީ. އެހެންވީމާޤައަޅުގަނޑު ވެސް 

 ވިސްނުމަށް ހަމަ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް ޓަަކއި މި ވާހަކަ ދަންނަވައިލީ. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

 އާއި ބެހޭގޮތުން އެ ބޭފުޅުންނާއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ތި ފުރުޞަތު އޮންނާނެ ހަމަ ތި، އެހެންވީމާ

މިައދު ކޮމިޓީގައި އެހެނިހެން ، އި ވެސް. އެހެންވީމާސުވާލުކުެރއްވުމަށް އަދި މިހާރު މި ހުރި ބަދަލުތަކާއި އެުކގަ

ކަންަކމުގެ ތެރެއިން ަބއެއް ކަންތައްތައް މި އަންނަ ދުވަުހ އަުޅގަނޑު އެޖެންޑާއަްށ ކަންތައްތަުކގައި ހުރި 

ގެންނާނަން. ދެން މިއަދު، މި ކޮމިޓީ ފެށިއިރުަގއި މި ކޮމިޓީގެ މަރަދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މި 

ތަށް ޓަކައި ދަންނަވައިލާނަން. މިއަދު އަޅުގަނޑު އެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ މަޢުލޫމާ، ޓީގަެއއް ނެތް. އެހެންވީމާ ކޮމި

ބެހޭގޮތުން ފަހުން ދުވަުހ  ކުނީެގ މައްސަލަ. މި ަމއްސަލައާ މި ކޮމިޓީަގއި ފުރަތަމަ އެެޖންޑާކުރެވިަފއި މިއޮީތ 

ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ވިދާޅުވެފައި އޮތީ ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ މައްސަަލއެއް ނޫނޭ މި ކޮމިީޓގައި. 

ެޖނެރަލް ދެއްވާފައި އޮތް ލަފާ އޮންނާނެ އިްއޒަތްތެރި  ލަމައްސަަލއިަގއި މިހާރު ކައުންސެ ހެންނަމަވެސް، އެއެ

އެ މައްސަަލއިަގއި އަުޅގަނުޑމެން މި ނިންމީ މިހާރު މި ، ުޅަގއި ެވސް އޮންނާނެ. އެހެްނވީމާމެންބަރުގެ ފައިލްކޮ

ޖަހާއިރު އެ ބޭފުޅުން މި  11ދެން ކުނީގެ މައްސަލަިއގައި ބެހޭގޮތުން  ަގއި ކަރަންޓާ 1:45ހޯމަ ދުވަހު އަންނަ 
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ކުނީގެ މައްސަަލއިަގއި، އެއީ ތިން ފަރާތް އަުޅގަނޑުެމން ގެންނާނަން ހޯމަ ދުވަހު ، ކޮމިޓީއަށް ގެންނަން. އެހެްނީވމާ

ރިން ދެންނެވިހެން ޖަހާއިރަށް. ދެން ހަމަ އެ ދުވަހު ކަރަންޓް މައްސަަލއިަގިއ. ކުނީގެ މަްއސަލައަކީ އަުޅަގނޑު ކު 11

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު ހުށަހަޅުއްވައި ތުލުްސދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވަިއގެން މި 

ކޮމިޓީން ބަލަމުން ގެންދާ މައްސަލައެއް. ދެން ކަރަންޓު މައްސަލައަކީ ެވސް ހަމަ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ 

ގެންދާ މައްސަަލއެއް.  ިއގެން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮަޒިއނާ ތާއީދުކުަރއްަވއިގެްނ ކުިރއަށްމެންބަރު ހުށަހަޅުއްވަ

މި ދެ ކަންތަުކަގއި ވެސް ދެ ަބއްދަލުވުން މިއަންނަ ހޯމަ ދުވަހު އަޅުަގނޑު އެޖެންޑާކޮްށގެން ެއ ، އެހެންވީމާ

ން މިއަދު މި ނިންމީ. ގޮތަށް ައޅުގަނުޑމެއެ ، ކުރިއަށް ގެންދާނަން. އެެހންވީމާ ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވައިގެން 

ލަން. ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ނިންމާ އިތުރު އެހެން ކަމެއް މިއަދު ނެތުމާއި ގުިޅގެން މިއަދު މިހިސާބުން މި، އެހެންވީމާ

 ވަަޑއިގެންެނވި ހުރިހާ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރުންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ވައްސަލާމްޢަލަިއުކމް. 
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