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ޑިފެ ނު ގަ 14:00 :ށު  

   

ނަ  19 އްޔިވަ ންރަ ޖި ތު  ސް ލިގެ މަ



  

    ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ިއ ގަ އެޖެންޑާކަށް  ކަމަވަން. މިއަދު ފުރަތަމަނަންބާ ދަމަުރޙަ މަށްލުވުނަ ބައްދަ ވަ 30ކޮމިޓީގެ އެސް.އޯ.އީ `. 

ާވ ސާ އްހި 10% ަސރުކާުރގެ ދިވެހި ،ދާިއރުލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްވިއްކާ މަޑިވަރު ރެއއ. އެތެ ،އޮތީ މި

ްށ ށް ކަމަގޮތަ ގެްއލޭ އްޤު ރުެގ ޙަސަރުކާ ަވނީ ދިވެިހ މަުލކޮށްފައިލުމުަގއި ޢަކާއް މުދާ ވިގުުހިރ އަކުންފުންޏެއްގެ 

ންޖެޭހ މާޔަތްކުރުމަށްޓަަކއި އަޅުއްވަހި ތުޙަލަޞްަސރުާކރުގެ މަ އިއްވަރަ ބެހޭ އިދާރާތައް މެދުެވރިކު މާކަ ،ތީވެފެންނާ

 ޑުން އިެވޓް ލިމިޓެ ްޕރަންޓްމެްނވެސްޓްނޮޅު އިފި އިގަ  2019ުޖލަިއ  29 ޅުްއވައިދެއްވުމަށް އަފިޔަވަޅުތައް 

ްށ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަ  ،ނޑުމެން ލިޔުނީޅުގަެގން އަން. ދެން މިއާ ގުޅިުކރުވަރާޝް މެދު މަ އާޓީވާފައިވާ ސިފޮނު

 މި  ވޭ އޮސާއްހި  10ސަުރކާރުެގ % ، ގޮަތކީންނަދިމާވެފަިއ އޮިއ ދެން މީގަހިއްސާުކރުމަށް.   މަޢުލޫމާތުމިކަމުގެ

ންޯތ އިއަ.ސް.ބީއެ .ލަރުގެޑޮ ން އަމިލި 1.8ންނަނީ އޮިއ ގާފަނެްއ ނަކުން ލޯމީހުްނ ބޭން  އެއްވާ އޮ .އިގަންފުނީކު

ޕޭމަންެޓްއ ރީ ލޯނަށް ގާފައި ނަ .ރުގެ ލޯނެއްން ޑޮލަ އަލިމި  1.8 އޮްފ ސިލޯނުން ކުބޭން؟ ލޯނުންތޯއޮފް ސި ބޭންކު

ދުވަހުެގ މަސް ތިންން އެންގީ ދަްއކަން ކޯޓު އީ ކޯޓަށް. ދިޔައިމާލްޓްެވގެން ބޭންކުން ދިޔަ ޑިފޯދި ލޯނުއަ ،އްކާނުދަ

 ކުރީ ންކުހުކޯޓުން  ވެްސ އެ މީހުން ލާރިެއއް ނުދެއްކި. ނުދެއްކީމާ މަސްދުވަސް ނިމުނުއިރު ތިންއެ  .ފަމުއްދަތެއް ދީ

އިގެްނ ެއ ރިކަަވރކުރުމަށް. ދެްނ ާކލަ ވިއްުރ ދިނީ ެއ މުދާްށ ބާ ފަހުްނ ބޭންކަމަސް ތިްނ މު ިފއްޔާކައިއްިރ ނުދައެ ލާ

ތީ. ެދްނ ޑުވާންބޮކަ އި ، އެކަމުގަ ނީ. އެހެންވީމާދަމުންގަހިނ ސެސް ރކުރުމުެގ ްޕރޮރިކަވަ ިއ ެއ ލަވިއްކާ  ހުްނ އެއެ މީ

އެދުނު މަޢުލޫމާތާއެކީ. ނޑުމެން ޅުގައަ ،ށް ސިޓީއެއްނަޅުގަނޑުމެންއަ މި ފައި ފޮނުވާތްއޮރީން އެބަފިނޭންސް މިނިސްޓް

ްނ ެވގެރިވެއި ބަ ރުކާރު ސަ  ،ުކރެވުނުޓުޒެގެ ރީގައި ެޖނުއަ ވަަނ ައހަރު  2013ނަނީ ންއޮ ދެން އެ ބޭފުޅުން މި 

ީއ . އެ އީމި އި ޢަަމުލކުރާނެ އުޫސލުގެ ދަށުން ދީފަިއވާ ރަށެއްށް ދިނުމުގަޔައް ން ކުރަށްތަކާިއ ބިކުާރ އިންވެސްޓު

މެއްަގިއ ކަ ގެ އެއްވެސް ނެ. ހިންގުމުންނާ ބޯޑު މެންބަރެއް ނީރުގެ ރުކާ ިދ ސައަ 10%ވާގޮތަށް ސާ އްހިސަރުކާުރ 

 ،ތައްފުނިވާ ކުންސާ އްހިރުްނ ކާަސރު ،ންނަނީއޮ ނީ. ެދން މިންނަން އޮހުއެ މީ ކަިނ ޝެއަރގަިއ އެމަހަ ނުބެހެވޭނެ.

ެނ ްޕރޮޓެކްޓްުކރާ 10ާކރުގެ %ރުެލވޭެނ އުސޫލެއް ނޫނީ ސައިިވއްކަ ،ާލއިރުއިރަތއް ވިްއކަ ވެންޗަމިކަހަލަ ޖޮއިންޓް

 ،ވީތަކުަގއި އޮންނަ .ރި ޖޭހުބަ އެ ވެސް،މަ. އެހެންނަރަކު މިހާ ތްފައެއް ނެްޓރީއަކު ހެދިއިދެއް މިނިސްވާގަ  ،އުސޫލެއް

ވެސް، މުޅި ކުންުފިނ . އެހެންނަމަ ކަނޑައަޅާފަތް އޮ ވަކިްނ ިވއްކަންާޏ ވިްއކޭނެ ުއސޫލެްއ އެބަސާ އްހިސަރުކާރުތަުކގެ 

މާ، . އެހެންވީނޑައަޅާފަކަ ގައިއުޫސލެއް  ެނތް އެއްެވސްެނ ގޮތެްއ ޕްރޮޓެކްްޓކުރާ 10ރުކާުރގެ %ިއރު ސަ ވިއްކާ

 ،އިން އިާވ ފަދަރެވިފަތީގަިއ ބަޔާންކު މަ ،ނީނަބު އި މި ގަ އިންޓުވަަނ ޕޮތިން ،ނީބުނަ މި ރީން ސްޓްފިނޭންސް މިނި

ިރީޓ ަސރުކާުރގެ މައިނޯ  ،ކަކީތަންފުނިާވ ގޮތުން އުފައްދާފައިާވ މިފަދަ ޖޮއިްނޓް ވެންަޗރ ކުސާއްހި ސަރުކާުރ 

ކެްއ  ކުންފުނިތަފަަދ ގޮތަކަްށ އުފެއްދޭ ނަ ންނޯރެްއ ބާްސ ިއ އެްއވެހިްނގުމުގަ ށް ކުންފުނި ުކ ަސރުާކރައެއާސާއްހި

ްއ ބަދަލުުކރުމުެގ ނިންމޭ ނިންމުންތައި ުނވަތަ ުހއްޓުވުމަށާންކަްނ ރާތުްނ ކުރ ކަފަެގ ެއ ކުންފުނިތަކު، ވާތީ ކަމުގައި



  

ްނ ރާތުފަ  މިނިސްޓްީރގެ ،މަކީމިފަދަ ކަންކަ ވާ މާބަުބން ދިނެތުމުެގ ސައިތުން ލިބިދީފަނޫނީ ގޮގާކާރަްށ ރު ަސރުބާ

މަުކ ެއކަްނ އެކަ .ޑުވޭންބޮނިސްޓްީރ ކަމި ،، އެއީންވީމާހެ . އެ ރަމޭހަގަކު ކެްއކަން ފާ ކަންތައްތަޑުާވ ްށ ކަންބޮނު ބޮޑަނުހަ

  ެބހޭ ކަމާ ، މިްނވީމާނޑައެޅިފައެއް ނެތް. އެހެކަ ެނ ުއސޫލެއް ްށ މިކަްނ ކުރާިދ މިގޮތަވޭެނ ގޮތެްއ ނެތް. އަހުއްޓު

 .ޝިޒްލަން. ނާއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންަނށް ހުޅުވާޑު އިގަނޅުކުރުމަށް އަގޮތުން މަޝްވަރާ 

 

 ުވން:އްކެ ދެކަހަވާ  ޝިޒްނާ މަދުމުޙައް މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކިނބިދޫ

 ވަނަ  2003 ، މިއީނުންވަނީގަކޮްށލަން ބޭށް ފާހަަމ ަކމަކަްއރިރު. އަޅުގަނޑު ފުރަތަޤަމުތްެތރި  އިއްޒަޝުކުރިއްޔާ 

ދެ! އާ .2003ންނަނީ އޮ  މިއި ގަންޓުަމކު މި ެއގްރިމެނޫންތޯ. އެކަހެން އެގައި 2003 ؛ގައިީރލުޕްއެ 27އަހަުރ 

ިއ ގަ އައިލޭންޑް ނިކު ޕިކް ، އޮތްއި ންޓަރކޮށްފަވެގެން އެޕްުކރަން ލޮވެކަްށ ޑިރިސްްޓ ރިސޯޓަ އަހަުރ ުޓއަނަ ވަ 2013

އި ޙަޤީޤަތުަގިއ ގަޓުންމެވީ އެގްރި.. ދެން މި ޖޭގޭތޯއިނ އެއްވީ.ތް ޖޭ އޮރކޮށްފައިގެން އެންޓަލޮޕްކުރަންވެ ވެޑި

ކުންުފިނ  ލަކަށްނިނިމަސްލީ މިސާބޯޑުން ޔު ،އޮތް އޮތްިއރު ޭއގައި ެއބަޔާންކޮށްފައިމިނޭޓްވާނެ ހާލަތްތައް ބަ ޓާ

 އަނެއް  . ދެންލަތްއް ހާއެއީ އެ .މުމުންކޮށް ލިކިއުޑޭޓްުކރަން ނިންމިނޭޓުންޓް ޓާއެްގރިމެ ޔާލަން ނޫނިއް ވިއްކާ

 .ރުންރެ ލިކިއުޑޭޓުކު ހު ބަކާބަންމެވެސް ސަޓް ިވއްކާލުން ނޫނީ ކޮފުނީގެ އެސެކުން ،ނޭހާލަތެއްަގއި އެބަބު

 ،ނގުރޫުޓވެގެންފުިނ ބަކުން އީ ތެޭރގަިއ ކަންނޭނގެ. އެ އެްއގެ ކިއުޑޭްޓ މަރުަޙލާލިއޮތީ  މިާހުރ ވަީނ މިނޑަށް ހީއަޅުގަ

ަފިއ ރު ފޮނުއްވާނިސްޓަސް މި ފިނޭންގައިމީ ނޑުޅުގަ، އައެހެންވީމާ ގޮްއސަ. ލާއި ކައެސެޓް ވިއްލޯނު ނުދެއްކިގެން އެ 

 ގޮތުން ވެްސ ގްރިމަންޓް އޮތްވީ އެ.ތުގައި މި ޖޭޙަޤީޤަ ،ލައިާލއިރުށް ބަ ުހރި ނުކުތާތަކަ އިގަކޮށްފަފާހަ އި އޮތް ސިޓީގަ

 ސާ އްހިުރެގ ކާ. ދެން ަސރުޤެްއ ނެތްވެްސ ޙައްޔުުމގެ ެއއްރަށް އެއްވެްސ ަބހެްއ ކިެގ ދަށުން ަސރުކާ މި އެްގރިމަންޓު

ރ އަ މެޖޯރިޓީ ޝެ ،ށްޯހލްޑަރަ ެޝއަ 90މިދެންެނވީ މި % ،ރަށްއޯނަ މަތީން ގެިއވާ ގޮތު ގްރިމަންޓްގަމި އެ

ފެނުމުގަިއ ފެންނަ ޅުގަނޑަށް، އައޮތް. އެހެްނވީމާއި އެބަންޓްގަ ވެްސ އެްގރިމެ ކެއް ުކރެޭވ އުސޫލުތަ ްށ ބައިބެކްހޯލްޑަރަ

ެނ ލޮޕްުކރާ ވެގައިގެްނ ޑިުނ ނަލޯ .އެ ކުންފުނިން ،ންޓުންމެނޭޖްމަ މެހަ ރކުރަްނ ވެްސ ނިންމެވީއެންޓަ އް ނެލޯ

ފުނިން. ކުން މަ އެ  ވެސް ހައެޅި ހަމަތައް ނިންމީން ކަނޑަރަލޮޕްކު ، ޑިވެ ކާއިގޮތަ ކުރާނެލޮޕް ވެންސެޕްޓަކާއި އަިދ ޑިކޮ

 ޯލނު  ،ތެްއ ނެތިގެން ގޮވޭެނ އެއްެވސްނު ރިޕޭކުރެ ންެގވި ލޯނެ އެ  ،އޮތީ ިއުރ މިމަވެސް، ނިމިގެންދިޔަނަދެން އެހެން

ަވރކުރުމަށްޓަަކިއ ލޯނު ރިކަ ،ކޯޓުން މި ްޕރޮޕަޓީ ،ކޯޓަށް ގޮސް ގެން އިފުިނ ގޮވަ މި ކުންތުްނ ރާނެންގެވި ފަ

 ،އަކީްއސަލަރާ ުކރުމުގަިއ މި ފަރާތުން މި މަޒްކުސައިްޓ އެކްސަ . ދެން އެ ރައިފަބޭންކަށް ދީ ޓްމުެގ ރައި ވިއްކާލު

ޏެްއގައި ުނއަގުގަިއ ބޭންކުްނ ވާ ކުންފުންސާ ިިއްއަށް ިމ ފާހަގަުކރަނީ ދަުއަލތުގެ ޓީކޮމިތުަގއި ގޮގެ ލައެއް އްސަމަ

 އޮްނނަ  އިން އްހެން ކަަމކީ. ދެން ބޭންުކގެ ެތރެންޓަރަނލް ކަމެވިއްކާލަނީއޭ. އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ބޭްނކުެގ އި

ކަްށ އުނިކަމެްއ އޭަނގެ ަޙއްޤަ ،އްޤުޙަ އެ  ؛ންއެކަ ،މަްށ ަވންޏާނުކޮށްިފ ކަރހުްނ ފްލޯ ެއ މީ ިއ ޕްޮރސެސް ޖަރާޕްރޮސީ



  

ަމްށ ކަގެ ެތރެއިްނ އެަޝރުޢީ ނިޒާމުއްޖޭގެ ން އަޅުގަނޑަށް ހީަވނީ ދިވެހިރާ ުޤ ހޯދައް އެ ޙައްޔާ ެވއްޖެނަ ކަމަށްއަން

ްނ ކުރަްނ މި ކޮމިީޓ ތެރެއިނޑު ގަބޫލެްއ ނުގަނޑުމެންނަކަށް ައޅުގަޅުޖެހޭނީ. އެއީ އަހެންރަންކުކޮންޓެސްޓު

ަތ ވަނު ތޯ އެއްގޮތަށްަޖރާ ބޭންކުެގ ޕްރޮސީީނ ުކރަމި ގަިއ ބޭންކުްނ މިަކން މަޢުލޫމާތުށް އަދި ިމހިަރ ންނަކަމެޑުނއަޅުގަ

ަނ ށް ފެން، އަޅުގަނޑަމާމަކަށް. ެއހެންވީ ކަކު ުހރިޔަޑެންސެއް މި ވިއެ ުކރެވޭ ވަުރގެ ރމައިންނޫންތޯ ވެސް ޑިޓަ

ެއ  ؛ތް ޕްރޮސެސްއެ އޮ ،ށް ޖަވާބުދޭންވީރާތައެ ފަ ލު އަސް  ،ރުބަލާއިއަޅާ ތަކާމާތުމިހިރަ މަޢުލޫާހރު ގައި މިގޮތު

އެ ުކާރ  ލާ ކަމަށްކައި އި ިވއްށް ނޫނީ އެ ނުއަުގގަގޮތަ އްޤަކަށް އުނިކަެމއް ލިބޭެއ ޙަ އިގޮުތގަ ބޭފުޅުން ގަބޫލުކުރާ

 ެއއީ ؛ މަށްކުރުތް ކައްމަސަން ގެ ޙައްުޤ ހޯދަަސއިގެން އޭ ަމއްސަލަ ަޖއް ކަްށ އެތަރާތްެބހޭ ފަ ކަމާއް މަތުތަހުތު

 ޝުކުރިއްޔާ.  .ހަޅާލަންްށ ުހށަ، އަޅުގަނޑު އެގޮތަފެނުން. އެހެންވީމާށް ފެންނައަޅުގަނޑަ

 

 ސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:ރިޔާ

 .ަޝހީމް ޙުސައިންދެ! އާ

 

 :ެދއްކެވުންކަހަވާ ޝަހީމް ޙުސައިން  ރުމެންބަ  ދާިއރާގެ ދެކުނު ހެންވޭރު 

ކުރަްނ ިތިބ ކަްށ ފައިނޭންސްާފރިތައްޖޭެގ ވިޔަކަްށ ތާއީދުކުަރން. ރާތަކަހަޅުިވ ވާ ދާނޑު ނާޝިޒް ެއ ވިއަޅުގަ

ްނ މީހު ނޭންްސ އެ ށް ެވސް ފައިާފރިތަކައެހެްނ ވިޔަ ،އްޔާޖެމަށް ެވއްވޭ ކަނުކުރެ މާޔަތްހިއިޓްްސ ކުގެ ރަތަބޭންކު

 ފަރާތްތަުކެގ ޑިފޯލްޓްވާ  ،އީއަންނަންޖެހޭ ކަމެްއ މިެވސް އި ތެޭރގަ ނޫނެއްގެ ގާ ، މިާހރުވެސް ނެ. އެހެންވީމާނުކުރާ

 ށް ނޫނަ ގާ ރީ ޓަނިއެީއ މަ ،ގޮތެްއ އޮތުން ވޭނެރކުރެ ވަލޯުނ ރިކަ  ުހރި  ދީފައި ނަށް ީމހުން އެ އި،އްޗެިހ ިވއްކައެ

ލިބިަފިއ  އިގަ 2013ށް ންފުންޏަކަ ކުތްކޮށްފައި އޮޖިްސޓަރއި ރަގަ  2005 . ދެންމެ ވެސް ދަލެއްޖެހޭ ބަގެންނަން

ެގ ބޭންކު  ،ްނ މިއީކީއޮތުތްމިހެްނ އޮއްާކ ނުދަވެްސ  ރުފިޔާ ިއ އަިދ އެންެމ ބައިގަިއރުސްވީ ރަެށއް ިމހާ ދުވަ ތްއޮ

މިގޮތަްށ . ށް އަޅުގަނޑަށް ނުފެނޭނާކައަށް ވަންްނ ކުާރ ކަމެްއ ހުއްުޓވަން ޭއގެތެރެކުބޭން ންއިެތރެ ގެސެސްޕްރޮ

ހޮލިޑޭްސ ޑިވްސް ޯމލްކުއަރސަްނ އަ ، ންހެޅުވި ވިދާ އެދެްނ ދެްނ ބޭންކުން  ންނަނީ.ށް ފެގަނޑަލަން އަޅުދޫކޮށް

ދައްކަންީވ. ނޫނީ ލޯުނ  ،ވީކަްނ ކުރަންފައި އެލާއި  ވިއްކަފައިކު ހޯދާުޅ ބަޔަރަ ނގަރަ ްށ އެއަށްުވރެ ޓަޑަމިޕްރައިވެްޓ ލި

 ކީ. އެއީ މީގަިއ އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ ަޙއްލަ

 

 :ހަކަދެއްެކވުންރިޔާސަތުން ވާ 

 .ޝީދުއިބްރާހީމް ރަ

 



  

 ހަކަެދއްކެވުން:ވާ އިބްރާހީްމ ރަޝީދު ެގ މެންބަރު އިރާމާފަންނު މެދު ދާ

މީެގ ވައިިފ ގަުކރައްހަވެސް ފާ  ރުންބަ ތްތެރި މެގެ ިއއްޒައިރާ ބިދޫ ދާ ނދެ! ކިއްިރރު. އާގަ ެތރި މުތްޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަ

. 10މި % ،ލައަކީއްސަ ާވ މަޑުއަޅުގަނޑު އެންމެ ކަންބޮ ،ގަިއ އެަބ ހިމެނޭއޭގެެތރޭ. ބައެއް ނުކުތާަތއް

ޕްަރއިވެްޓ  ހެްއގެމީ ،ކޮށްތްޔަމާހި ފިނޮޅުގެ އިންވެސްޓްމަންޓް އަޅުގަނޑުމެންއެބަ ހިމެނޭ. ދެން  10%ލަތުގެ އުދަ

ވެްސ   ބޭފުޅުންހުރިހާންޖެހޭ ބަލަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކަނީ. އަނޫން އެްއ ހަކަރާ ވާ ކުތް ޔަމާހިޕްރޮޕަޓީއެއް 

އިެބްކ ބަ 10. ެއ %ތައްނާ އެއް ކަންސްވިށް މެ ބޮޑަެއން ޑުނގަޅުެއއީ އަ .ގެދައުލަތު ހިނެއްތޯ ނީ ކިށް ވައ10ަ% މި

؟ ހެދިފަިއ އޮތްތޯމަންޓެްއ ރިބައިެބކް ެއގް ،އަޅުގަނޑު ަބލަން ބޭނުން ،މަކުކައެ .10އޮންނަީނ % ްށ މިކުރެޭވ ގޮތަ

ްއ ލެ ސޫއު މީގެ ީކ ސޫލަ އު މި ނުވަަތ  ،ނެށް ގަ ޭބންކަސާއްހި ނުބާރ ެއ އަ ލާއިރު އި ިވއްކަ ނުވަތަ ބޭންކުން 

 މެން ބަލަިއލަން ބޭުނން ޅުގަނޑުންޓް އައެްގރިމަ އީއެ ނެ.ޖެހޭ އޮންނަންއިްއ ހެދިފަންޓެގްރިމަ. ބައިބެކް އެފަނޑައެޅިކަ

 އޭ 10% އެއީ  ،10ުތގެ %ލަމަރުަޙލާގަިއ ދައުިއ ނުވަތަ އެ ކޮށްފަ. ކުންފުނި މޯގޭޖުތޯއި އިނގޭރީގަމުމުގެ ކު ކަމެއް ނި

ދުަވހު ދެއްީކ އެސެޓް ވެލިުއކުރެޭވއިުރ  ކުރީ ޅުގަނޑުއަ ؛އުލިވެ  މަތަފުރަ .10% ުރގެްނ ޑޮލައަލިމި ހަތްނީ ބުނަ މި

ަތާކ އި ބޭންކުއާ.އެމް.އޭދެން އެމް. ލަނީިއ ވިއްކާ ގުގައަކު ެއ ނުއޭ. ެއކަމަވެގިނައެބަ ވުރެްނ ްނ ޑޮލަރަްށ އަމިލި ހަތް

ެއ ވެސް.  ދަންޖެހޭ އުސޫލުތަެކއްއް ގެންލާތައެ މަރުޙަ  ،ޔާންކޮށްފައިއެޅިގެން ބަ ނެ ކަނޑަނޫނުަގއި އޮންނާގާބެހޭ 

، ކުރަންޖެހޭެނ ކަމެއް. އެހެްނވީމާއިރު ކަށަަވރުމި ނިންމާނޑުމެން ގަޅުއެއީ އަ ،ވޭތޯ ނުވޭތޯން ޭބރުއުސޫލުތަކު

 ،އުސޫލެއް ،ބައިބެކް އެްގރިމަންޓެއް އޮތްތޯ ހެދިަފއި ،ހަޅަންޅުގަނޑު އެދެން ތި ބޭފުޅުން ވެސް ހުށައަ

ިއ ، މީގަ. އެހެންވީމާނގޭތޯްނ ޑޮލަރަށް ބިނާކޮށް އިއަމިލި ހަތް  ނެ ގޮތް އެވާސާއްހި 10% އްޔިތުންގެރަ

ހަާދ ނޫނުގާ ނަކީއަޅުގަނޑުމެން ،ޏަސްއިން އެހެން ބުންނޭންސް ދެ! ފި. އާކަށްފާހަގަކޮށްފައެއް ނެތް އޭތި އަޅުގަނޑަ

ލީހުެގ  މަޖިހަދާ ނޫނު. ގާނޫން ކަށް ބަހަ ނާ ބު ިފނޭންސް ންޖެހޭނީ ހަާދ މަޖިީލހުން ކުރަނޫނުގާ .ސް ދެއްތޯމަޖިލި

ނޑަކަށް ނުފެނޭ ބައިބެްކ ޅުގައަ. ނޫންބުނާ ބަހަކަށް  .ށް ފެނުނީމަ ލަނޑުެގ ލޮ ގަމާނީ އަޅުގަނޑު ނިންމެންބަރުން އަޅު

ތޯ އަޅުގަނުޑ ޫސލަކީ ކޮބައިއު .ތަނެޭކ އޮތީ ނެވޭނެ އުސޫެލއް އޮތްގަ ،އުސޫލެއް. ތަނެއްއޮތް  އް އެގްރިމަންޓެ

 ހަކަ ާފހަގަކޮށްލަން. ުޝކުރިްއޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. ، އެ ވާ. އެހެްނވީމާބުނުމަކަށް ނޫން. ބުނާނުންން ބޭުކރަރުކަށަވަ

 

 ން:ާވހަކަދެއްެކވު ސަތުންރިޔާ

 ތްތެރި މެންބަުރ ޢަީލ ޙަމީދު.އިއްޒަ

 

 ަހކަދެއްކެވުން:ވާ ޙަމީދު ޢަލީ  މެންބަރު  ދާއިާރގެ ދޫއިސް



  

ައިދ  އި  ަމއްސަލަިއގަލުމުގެނޑު ދެޭކގޮތުގަިއ އއ. އެތެރެމަޑިަވރު ވިއްކާ ގަ. އަޅުރުރިއް ޤަ މު އިއްޒަތްެތރިޝުކުރިއްޔާ 

. މިހެްނ އޮތް ކަމަކަށް އަޅުގަނޑެއް ނުދެކެން އްސަވަނުމުގެ މަރުޙަލާ ހަމައަށް ގޮ މި ކޮމިޓީންއަޅުގަނޑުމެން 

ހަޅާަފިއ ހުށަ، މި ވީމާ. ެއހެންގުޅިގެން މާލުވިއްކާ ،އެއް މިއީއޮތް މައްަސލަ އިފަކޮށްޒްއިމި ކުންފުނިން ރެ ،ވީނެމިދެން

. ވަނީ ހިމެނިގެން މި އިމީގެެތރޭގަ 10އުލަތުގެ %ދެްނ ދަ .ރުޯހލްޑަސްޓޭކް އްއެ  އިތެޭރގަމީގެ ،ފުންޏަކީއޮތް ކުން

ން ރަނގަޅު. ަބލަކަން އަޅުގަނޑުމެން އެ ،ތް ނަމަަފއި އޮފޮނުވާ، ދަުއލަތުގެ ަފރާތުން މި މައްަސލަ އެހެންވީމާ

ންސް މިނިސްޓްރީްނ. ނޭްނ ފިޖެހެނީ އުސޫެލއްގެ މަތީ ަނގަންންފުނިތަކުގެ ޒިންމާކުލަތުގެ މިފަދަ ، ދައު މާންވީއެހެ

ނޫްނ.  ޅާފަިއ އޮީތކީހަހުށަްނ މުެގ އެއްވެްސ ޝަުކވާއެްއ ިމ ކޮމިޓީއެކަ އަކުން ، ފިނޭންްސ މިނިސްޓްރީ އެހެންވީމާ

 އޮތީކީ ކަމުގަިއ ނޫނިއްާޔ އެޑްވައިޒެްއ މި އްަލ ސެޖެސްޝަނެަކހައިުބ އެްއވެސް ބަންޑާަރ ނަ ގެއުލަތު އަނެއްކޮޅުން ދަ

ްށ ނޑަޅުގަ، އަ. އެހެންވީމާނޫން ކީން ކުރީދަނީ. އެކަގެން ުކރިައށްލާ ފެށިރުޙަލުމުގެ މަ އްކާވި، އަދި ނޫން. އެހެންވީމާ

ޮއްތ ލަޙަތެްއ ޞް ޒާތީ މަެގ ހެޅީމަ ެއ ބޭފުޅުންްށ މި މަްއސަލަ ހުށަތުން މަިޖލީހަފެނުމުގައި މި ކުންފުނީގެ ަފރާފެންނަ

 ،އިޮއވެފަ 10ދައުލަތުގެ % ،ށްތަވި ގޮޙުސައިން ވިދާޅު ،ވަންޏާ މަށްހެން ނޫނީ ކަ. ދެން އެއަޅުގަނޑު ދެކެންކަމަށް 

ްށ ން ބޭންކަ ނޫން. އެހެްނވީމާ، ެއ ފައިާސ ނުދައްާކ އޮތުމުެގ ސަބަބު އޮތީކީ ފައި ލާ ށް ީމގެތެރެއަޓީ ދައުލަތުެގ އިުކއި

ެއއީ އަޅުގަނޑަްށ  ،. ެއހެންވީމާވެގެން ހިނގައިދާނެބޮޑު މާ  އަދިްނ ލު ލިބިދާެނ ގެއް ށް އުލަތަދަ ކުން މައްލުގެ ނެ ބިދާލި

ޅުގަނުޑ މެއް ކަންނޭނގެ އަ ކަންޖެހޭވިސްނަމެން ނޑުޅުގައަަހކަދައްކާިއރުގައި ވާ ށްކަމަކަހަަލ ހީވަނީ މިކަ

 ، ޫނނީ ވަންޏާގަނޑުމެން ފޭލްވެއްޖެ ކަމަށް ޅުއައި ގަުދމުހޯ ރާސާ އަނބު ކުިރ ފައިދޫުރ ބޭންކުން . މިހާއިދެކޭގޮތުގަ

ން ވެސް ބޮޑުވެގެްނ ނުބޮޑުތަ ްށވުރެމިއައަދި ލުން އް ލިޭބ ގެއްދައުލަތަ ޏާ މަށް ވަން ސާ ނުލިބެއްޖެ ކަބޭންކަށް އެ ފައި

ްނ ދެކެ ގަނުޑ ނުޅު، އަވީމާހެން އެ .ވިސްނަންޖެހޭ ޅުގަނޑުމެންއަ  ދޭތެރޭ އެކަމާ  ،ވީމާނެ. ެއހެންއިދާނގަހި

 ނެތި  ބުެގ ލަފަެއއްއިނަ ނެ ކަމަކަށް ބަންޑާރަތަކެއް ކޮްށދެވިދާތްނޑުމެންނަށް މިކަމުގައި އިތުރު މަަސއްކަޅުގައަ

 ޝުކުރިްއޔާ. .ޚާއްޞަކޮށް

 

 ެކވުން:ސަތުން ާވހަކަދެއްރިޔާ

 . ދީމުޙައްމަދުދީ ޙުސައިން  މެންބަރު ތްތެރި ިއއްޒަ ދާއިާރގެ މެދު  ވައްމުލަކުފު

 

 ހަކަދެއްެކވުން:ވާ ދީމުަޙއްމަދުދީ ޙުސައިން މެންބަރު  ދާއިާރގެ މެދު  ވައްމުލަކުފު

ށް ެވްސ ނޑަޅުގަކަށް ބަާލއިރު އަމަންޓްތައުެވސް ލިބިފަިއ ހުރި ޑޮކި  އްިރރު. އާދެ! އަޅުގަނޑުޤަ މުޝުކުރިއްޔާ 

ިއ އްޭޖގަ ދެްނ ރާށް. ކަމަމެްއ ނެތް  ކަބޮޑު މާ  މީގަިއ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެޭވނެޅުިވ ގޮތަށް ވިދާ ފެންނަނީ ހަަމ އެ 

އަށް ަވިކ  ުހރޭ މައިޯނރިޓީްއ ތަންތާނގައި ނޭނގެ. ދުނިޔޭގެ ބައެ ެޓއްކްއެ ޒްކަްށ ކޮމްޕެނީޅައަޅުގަނޑަކަށް އެާހ ރަނގަ



  

ށް ެއ ހޯލްޑަަރކައިޯނރިީޓ ޝެއަރއި މަކްޓްގަ އެނީ . އެކަމަުކ އަޅުގަނޑަށް ހީވަީނ ރާއްޭޖެގ ކޮމްޕެތަކެްއ ލިބިފަރައިޓްސް

. ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ކަންނޭނގެ ވޭބޮޑެތި ބާރުތަކެއް ލިބިފައި ނޯ މާ ގޮަތކުންންނަ ގައި އޮޓުއެކްކޮމްޕެނީ 

 އގަ އާޓިކަލް. ދެން އިތުރަށް ދެން އެ ބޭފުޅުންގެ ރަހެއް ނާޅާންޓަކުން ެވސް އެ ކަމަކަށް ހު ރިމަޖޭވީ އެގް

ވަީނ މީގަިއ ގަނޑަށް ހީއަޅު ްއޔާނެތިފައިލެވިކު އެއް ދާތަކެ އިތުުރ މާއްރުކރުމާއި ިމ ކަންތައްތަުކގެ ޓްރާންސްފަ

 ށް. ޝުކުިރއްޔާ.ިއތުރަކަ ޑު ލަަފއެއް ނޯންނާނެހެން ބޮ ށް ދެވޭނެ މާންނައަޅުގަނޑުމެ

 

 ހަކަދެއްެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ 

 އިބްރހީމް ރަޝީދު.

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން:އިބްރާހީމް 

ދިވެހި ރައްޔިތުންެގ  ،ުއލަތުގެ ރަެށއްވެހި ދަދި؟ ބައިތޯކީ ކޮ ތަ ޙަލަޞްުއލަތުގެ މަދަ ،ވޭހަގަުކރެޅުގަނޑަށް ފާއަރު މިހާ

އަތޮޅަކީ އެންެމ  . ައރިށެއްތް ރައި އޮޅުގަ އަތޮ އަރި އީ ުކ އޮތް ރަެށއްތޯ. އެ. ދެން ކޮންތާނީިވއްކާލަ ރަށެއް މި

ނަށް ަވަރްށ ޑުމެންގަނމުންާދ އަުގ އަޅުވިއްކައަތޮޅުގެ ރަށްތައް  ައރި އި އްޖޭގަިމ ރާ  .ންކޭޝަމް އެްއ ލޮޕްރައި

ން ޮޑލަރަކަށް. ހުސް ރަށެއް ވެސް. ުހްސ އަދޮޅު މިލި ،ންޅަކުން ރަެށއް ނުލިބޭެނކައިނގޭ. ައރިއަތޮ ސާފުކޮށް އެބަ

 ން ޑޮަލރަްށ އަލިދޮޅު މި  މަކު ޑޮލަރަށް. ދެން އެކަން އަޅު މިލިކަން މިާހރު ދޮބޭނެވެސް ުނލި ރަށެއްފަޅު

ހިމެނޭ ެއވަުރގެ ޮބުޑ  10ދައުލަުތގެ %. އޮތީ ށެްއ ވިްއކާ ާވހަކަ މިރަޅުޅުގެ ފަމެންގެ އަިރއަތޮޅުގަނޑުއަ

ުގގައި އަޅުގަނޑުމެންނަްށ ނުއަ . އޮްއވާނީވައި ވެިލއުކުރެވިފަން ށް އެ ތަލަރަން ޑޮ އަމިލިހަްތ  ،މަންޓެއްޓްއިންވެސް

 މުންދާއިރުަގއި ން. ކުރަިހގެމެލާގުޅި ކުރަމުންދާކަން ތަކުން މިހާރުވެސް ކޮރަޕްޝަނަށް އެކި ކަންކަންންކުފެނޭ ބޭއެބަ

މަކީ ކޮބައިޯތ ލަަފެއްއ  ވާ ގެްއލުށް ތަ ދައުލަމި ނިންމުްނ ނިންމާއިރުގައި  ،ިމ ފާހަަގކުރަނީހަމަ   ނޑު މީގައިއަޅުގަ

 ނީޯތ ދިެވހި ަދއުލަތުަގއި އޮތް ބޫލުކުރާނޑުމެން ގަޅުގައަ  ަގއި 10ެއ % ،ަވރުކުރުންނުވަަތ މިކަްނ ކަށަ ،އެހުން

އަޅުގަނޑުމެްނ ިމ  ،ންްނ ޑޮލަރަްށ ިވއްކައަިމލި ދޮޅު ެށއް ރަޅުްނގެ ފައްޔިތުރަޅުގަިއ އޮްތ ދިެވހި ތޮއަ  ައރި ނުވަތަ

 އަޅުގަނޑު  އި ނިންމުމަކީ އެއީމިކަން ސާފުކޮށްފަ؟ ނުލާ ތިބޭީނތޯއިޅަގައި އަލާިއރުއި ވިއްކަ ގެ މެންބަރުން އެކޮމިޓީ

، ތޯ. ެއހެންވީމާރުުކރުމަީކ އިނގޭބެއް ކަށަވަނޫނީ ވާޖިގާ . ތެއްއްޔަލިއޫ  އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސްއިގޮުތގަ ކުރާ ލުގަބޫ

އަތޮުޅެގ  ވެލިުއކުރެވިަފއި އަރި  ރުކޮށްދިނުމަށް. މިހާ އްތަްއ ކަަށވަރުިމ ކަންތަ ،ާވލަން ދަންނައްރިރަްށ އަޅުގަނޑުޤަމު

ކޮްނ  ،ފައި އޮތް ރަށެއްށްކޮ އިންވެސްޓްމަންޓެއް ،ެށއް. އަދި ހަާދފައިރަޑޮލަރަށް ފަޅުން އަމިލި  ޅުރަށެއް ލިބޭތޯ ދޮ

 ަޞްއޙަ  އީރުެގ ައުގ ކަމަށް ވަންާޏ މިބާޒާ އީ އެ ،ޅޭ ކަމަށް ަވންޏާާގ ގު، އެ އަންވީމާއެހެ ؟ން އޮތީށެއްތޯ ލިބެރަ

ތަކެްއ އެަބ އްޤުނަމެންގެ ޙަ ންތިމަ ،ރާތުްނ އެބައޮތްފަ އް ަގކޮށްފަިއ އެފާހަ އި ގަަމލާތުޢާފާީރގެ މުމި ވިޔަ އެއް.ވިޔަފާރި



  

 ދިވެހި ރައްޔިތުްނގެ އަދި  ،އުލަުތގެދިވެިހ ދަ ނީ،ަހގަކުރަފާ މިލޭިއރު މީަގއި ބޮޑަށް އްކެއް ގެ ޙައްޤުތަ ން . ދެއޭގެއްލެ

 މިަކްނ އިނގޭތީ ؟ ހާވަެރއްތޯެގ ވެިލއުއަީކ ކި  10ރަށެްއ ވީަމ ެއ %ޅުފަ ގެ ޅުތޮއަ ރަށަީކ ައރި ޅުއެ ފަ

 ން ދާނީ ރަނގަޅަށްހެން. މިކަ  ގަނޑަށް ީހވަނީފިއްާޔ އަޅުއިމި ނިންމަކޮށްދީފަިއ ށަވަރުކަ

 

 ހަކަދެއްެކވުން:ވާ ސަތުން ރިޔާ

ުރ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަ  ރީ.ކުރު ށަވަކަ ކަންއެ ،ލިޔެގެންްށ މިނިސްޓްީރއަފިނޭންސް ފުކުީރ މެން ިމ ސާރު އަޅުގަނޑުމިހާ

ޑެއް ެއ ންިނކް އަިއލެޕިކް އޮތްއަުތގައި  ގެންގޮތަށް ކަަށވަރުުކރަން. މިާހރު އެ މީހު ހަަގކުރިފާތި ފާހަގަކުރެްއވި ތި 

 ްނވެެގން ގެންދަނުކޮށް ބިޑުރުކާރުްނ ކުރިއިުރ ސަ  .މީހުން ޓްރާންސްަފރކުީރ ޓުައރިސްޓް ރިސޯޓަކަށް

 ކުރީ. ދެން ހިއްސާދީފަިއ ޓްރާންސްފަރ 10ގެ ދަށުން ަސުރކާރުން %އްއުސޫލެ ްތ ރު އޮއޭ 10ރުކާރަށް %ސަ

ފަިއ ހުިރ ކުދިކުިދ ެއ މީހުްނ އެތަނަްށ ކޮށް ގައި އިރު ގެންގުޅުނުޑަކަށް އަިއލެން އެތަނުގަިއ ޕިކްނިކު 

ކޮށްފަޭއ ުހރީ ެއ ރަށަްށ. މަންނަމެން އިންވެސްޓުމިލިއަްނ ޑޮލަރު ތި 8.9ބުނަނީ  އެ ީމހުން އެކީ ކާތައިންވެސްޓްމަންޓު

 ރަށް  ލޯނެްއ ނެީގ މިްނ މިލިއަން ޑޮަލރު ދޯ. ބޭންކު 1.8ެއ މީހުްނ  ،ރަށަށް އެ ލޯނެްއ ނެީގ  ންދެން ބޭންކު

ކޮށްގައި އިނީ. މި ޕްރޮޕަރޓީ. ދެްނ ޖުމޯގޭނެގިިއރު މި ރަށް ތަރައްީޤކުރުމަށް. ބޭންކުން ލޯނު  ރަށްއިތު

އްޔާމުން، މަންޓްތަކެއް. އޭގަިއ އޮވޭ، ޑިފޯލްޓް ވެއްޖެއެީކ އޮންނަ އެްގރި  ބޭންކާވޭ ކުރާއިުރގަިއ ވެްސ އޮމޯގޭޖު

ަކްނ އެއޮްތ ގަިއ ވެްސ އެބަ  އެގްރިމަންޓު ތްރީއާއެީކ ހަދާފަިއ އޮސްޓް ވާެނ ގޮތް. އަިދ މިނިދެން އްޔާ ބޭންކްރަޕްޓް ވެއްޖެ

ލާރިެއއް ނުދައްާކ.  ވީމަލާިރ ދައްކަން  ށްއެކީ. ދެްނ އެ މީހުން ލޯނަލިޭބ ަރއިޓްސްތަކާ ރައިޓް، ކުރާނެ ގޮތް. އެ

ލާިރ ދައްކަން.  ތެއްދުަވހުެގ މުއްދަމަސް 3ކޯޓަށް ދިޔައީ ނުެދއްކީމަ ބޭންކުން. ކޯޓަށް ގޮސްގެްނ ކޯުޓން ދިނީ 

މީހުން ެއ  ހެންވީމާ، އެކައިރީ ކޯޓުން ބުނީ. އެ ުކރާށޭ ބޭންކުލާަފއި، އެ ރިކަަވރއިކަޕްރޮަޕރޓީ ވިއް އްކައިފިއްޔާ ނުދަ

މަްސ  3ބުނީމާ ބޭންކުްނ ެއ މީހުްނ ބޭންކަްށ  ގަިއ ލާިރ ދައްކާށޭ.މަސް ެތރޭ 3 ެއ މީހުްނ ގޮްސ ބުނީ ؛ޕްރޮޕަރޓީ

ބޭންކުން އޭިތ ވިްއކާލުން. ެދްނ   ގޮތަށް ތް ގައި އޮުކމުހުއޮތް މަރުަޙލާއަީކ ކި. ދެން ދެއްްއ ނުތެރޭގަިއ ލާިރއެ

ިއހޭ ތި ބޭފުޅުްނ ގެ ަހއިސިއްޔަތުން ކޮބަޯހލްޑަރފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އަޅުގަނޑުމެން ސާފުކުރިން ޝެއަރ

ްއ ސޫެލްއ ކަނޑައެޅިފައެ  އެްއވެްސ އުޭއގެ  ުކރާއިރު މިަކން ެއ ބޭފުޅުންވިދާޅިީވ މިކަމުގަިއ  ؟ދެކެވަޑައިގަންނަާވ ގޮތަކީ

ގާނޫނީ ގޮތުްނ ތިމަންނަމެންނަށް ކުެރވޭނެ ކަމެއް ނެޭތ.  ކުސޫލެްއ ނެތީމަ. ެއކަމަތިމަންނަމެން ކަންބޮޑުވެއޭ އު .ނެތޭ

ދެންނެވޭެނ ތި ހުއްޓޭނެ، ނޫނީ މިކަން ނުކުރާށެކޭ މީގަނޑުމެންނަށް ވެސް މި ބަލާއިރު މިާހރު އެހެންވީމާ، އަޅު

ުނވޭ. އަދި އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން ތި ފާަހގަކުެރއްިވ  ސާފެއްއަިދ  ެއހާ ބޮޑަކަށް ތެއް އަޅުގަނޑަކަށްރުޞަފު

 އިްބރާހީމް ރަޝީދު. ފާަހގައެްއ ނުކުެރވޭ.ޅުގަނޑަށް އަިދ ެއވަުރ ޕޮއިންޓެއް ތަކަށް ބަާލއިުރ ވެްސ އަޕޮއިންޓު

 ޑައިގަތީ.ވައެދި ، ފުރަތަމަނާޝިޒް



  

 

 :ާވހަކަދެއްެކުވން ނާޝިޒު މުޙައްމަދު ރު ބަމެން ދާއިރާގެ  ކިނބިދޫ

ހަމަ ެހންވޭރު ދެކުނު ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ެއ  ޑުޤަްއރިރު. އަޅުގަނޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މު

މެން ކޮމިޓީން އެހާ ލުއިކޮށް ދޫކޮްށލާ ކަަހލަ ކަމެްއ ކަން ެއއީ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުެރއްވި ކަން

ލޯުނ  ޑެންސާއި އަދި ބޭންކުްނ ވިޔަާފރިެވރިންނަށްތަކުެގ ކޮންފިންކުބޭ ؛ން. މި ރާއްޭޖގެ ބޭކިްނގ ސެކްަޓރަގއިންހެނޫ

 މުޅި ިއ ބޭންކިްނގ ސެކްޓަރގަ ުޅގަނޑުމެން ވަދެގަނެގެން އަ ށް ިމ ކަންކަމުެގ ެތރެއަ ،އޮންނަ އުސޫލާއި މި ށްދިނުމަ

ކުާރ ގޮތުަގއި ެއއީ ަވރަށް ޭއެގ ޫބލުގައްވާލުްނ އެއީ އަޅުގަނޑު ށް ދު ުހރި ޕްޮރސީޖަރސް އެއްކޮ ކުރެވިަފއިތަރުތީބު

 ވެރިންނަްށ މިާހރުވެްސ މި  ަވރަށް ބޮުޑ ކަމެްއ ކަމަްށ ވާނެ. ޭއރުން ދިެވހިާރއްޖޭެގ ވިޔަފާރި ޓް ޒާތުގައި ޭއެގ އިމްޕެކް

ކުެރވޭ. އަޅުގަނުޑ ލުބޫ ގަކަމަށް އަޅުގަނޑަށް  ކަމެއްހަިނވެގެންދާނެ ބޮޑަށް  އޮތް ހަނި ފުރުޞަުތ އެއަށްުވރެ

ކުަރްނ މެންބަރުގެ ކަންބޮޑުވުން އަޅުގަނޑު ރެޖިސްޓަރ ކުރާ ގޮތުގައި މާފަންނު މެދު ދާއިާރގެ އިއްޒަތްތެރިބޫލުގަ

ްނ ހަމައަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތު ނާހަމައަްށ އަޅުގަނޑުމެން ސް، މި ކޭްސގައި އަދި ިމއަދާއިނގޭތޯ. އެހެންނަމަވެ

، ތަކެްއ ގެއްޭލ ވާހަަކ ދެއްިކއިުރ ވެްސ ެއ ަޙއްޤުތަކަީކ ކޮބަިއކަން ސާބިުތކޮށްދޭނެއްޤުޙަ ވެސް، ެއ ަފރާތުގެ 

 ންނާ ކުްނ އެ ބޭފުޅުންން ރިޕޯޓެއް އޮތްތޯ ނުވަތަ ބޭެވލުޭއޝަހުަށހަޅާފައެއް ނެތް. ށް އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެްއ މިތާކަ

 ހުރި ކުރަްނ ދީފަިއ ެއ ލޯނު އަނުބރާ ޕޭ  ،ތުތައްޞަރުފު ެއ ބޭފުޅުންނަށް ެއ  އި އެކީގަިއ ކޮށްފަިއ އޮްތ މުޢާމަލާތުގަ

ްށ އަިދ އަޅުގަނޑަ ؟ ދެވުނުތޯްއ ނޫީނ ފުރުޞަތެ؟ ުހރީ ތޯ ނޫނީ ނުހިފި ،ފުރުޞަތުތަކުެގ ބޭނުން ހިފިފައިތޯ ހުރީ

ނިޒާުމ  ވަންނަނީ. ަޝރުޢީ ށްފަުހ ޝަރުޢީ ނިޒާމުގެ ތެެރއަށްކުެރވޭ ގޮުތގައި ވަރަްށ ގިނަ މަރުަޙލާތަކަކަބޫލުގަ

ދީަފިއ  މުުހލަތެއް ދުވަހުެގ ސްމަ 3 ،އިއްޒަތްތެިރ މުޤަްއރިުރ ދެންމެ ާފހަގަުކރެއްިވ ފަދައިން އިރު ވެސްމުނުނި

 ،ެއހެންނަމަވެސް ވިަޔސް މިކަްނ ކުރަން. ނޫނީ އިތުރު ަބަޔކު ހޯދަިއގެން އިތުުރ އިންވެްސޓަރަުކ ހޯދަިއގެން ،އޮތްއެބަ

ެއ  ީޓ ައއިސް ލޯނު ޑިފޯްލޓްވެގެްނ ޕްރޮޕަބޭންކެއްެގ ތެެރއަށް  ނެ ހޭުކރަންޖެބޫލުގައަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ވެސް 

 ގެ ްއ ހުންނާނެ. ެއ ޕްރޮސެސް ބޭންކުްނ ގެންާދ ޕްރޮެސސްތަކެ މާ ްށ ދިޔައިއަޒަޯފ ްކލޯ މާ ވިއްާކ ހަމައަްށ ދިޔައި

ނާކޮށްފަިއ ކަްށ ބިކަތަލްޕޯޒަލިބޭ ްޕރޮ ށް އިޢުލާނުކޮްށގެންއްޔާ، ޓެންޑަރަ ށް ވެއްޖެންޑަރަތެރޭގަިއ އިންަޓރނޭޝަނަްލ ޓެ

ެރއަްށ ނަކަށް އޭގެތެން އަޅުގަނޑުމެކު. އެކަމަބޭންކުން ެއކަްނ ނިންމާނީ ގޮތަކަށް  ވާ ބޭންކަށް އޭެގ އެންމެ މަންފާ ބޮޑު

މިތަުނެގ . ވިއްކޭނޭނު  މި އަގުގައޭ. ތި ައގުގައިނީ ވިއްކަން ިތ އުޅެއޮފް ސިލޯނޭ. ތި ބޭފުޅުން  ނޫނެކޭ ބޭންކު ،ވަދެ

ބޫެލްއ ގައްާޔ އަޅުގަނުޑ ެވއްޖެގަނުޑ ުކރާ ގޮތުގަިއ ވެލިުއއަީކ މިވަރޭ. ެއެހން ކިޔާފަިއ ބަްސ ބުނަންޅުއަ ،ވެލިއުައކީ

ިއ އަޅުގަނޑުމެންެގ ުހިރ އަޅުގަނުޑމެންގެ ުހިރ އެކްސްަޕރޓީޒާމިޓީްނ ިމ ކޮ ނުކުރަން ެއ އަޅުގަނޑުމެންނަށް

 ޑަްށ ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި މުޤަްއރިރު. ބޮމެންޑޭޓުގެ ތެރޭގަިއ ކުެރވިދާނެ ކަމެްއ ކަމަކަށް. ަވރަށް

 



  

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 .ވަޙީދުهللا މެންބަުރ ޢަބްދުތްެތރި އިއްޒަިދއްދޫ ދާިއރާގެ  ،ތަމަ ފުރުޞަތުުފރަޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ާވހަކަދެއްކެވުން: ވަޙީދު هللاޢަބްދު މެންބަރު  ދާއިާރގެ ދިއްދޫ

ިއރުގަިއ ދެން އަޅުގަނޑަށް ވެްސ ލާިލޔެކިޔުންތަކަށް ބަ ިއ ުހރި ބިފަހަމަ ލިޝުކުރިއްޔާ. ިމ މައްަސލައިަގއި 

މިކަްނ ިމ ދަނީ. ެއހެންވީމާ، ހަމަޖެހިފަިއ އޮންަނ ކަމެއްެގ ގޮުތގައި ކުެރވެނީ ހަމަ ބޭންުކެގ ތެރޭަގއި ހިނާގ ބޫލުގަ

ތްގޮތަްށ ނިގެްނ ގޮހެއެ ނޫނިއްޔާ އުސޫލުން މި ކަންކަްނ ހިނގަމުންދާނީ. ދެން ސަރުާކރަށް ގެއްލުންވާނެ ގޮތަކަށް،

 އި މާ މެންނަކަށެއް މީގައޮތީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު މަލުުކރެވޭ ަކހަލަ ކަެމއް ނޫން ކަންނޭނގެ މީަގއި މިޢަމީގައި 

 އަޅުގަނޑު ނުދެކެން. ށް ބޮޑު ކަމެއް ުކރެވޭނެ ކަމަކަ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަުރ އިްބރާހީމް ރަޝީދު.

 

 ވާހަކަެދއްކެވުން: ރަޝީދު  އިބްރާހީމް  މެންބަރު ދާއިރާގެ  މެދު ނުފަންމާ

ރަށް ބޮޑަްށ ސާފުވެއްޖެ. އަިދ ކިނބިދޫ ާދއިރާެގ ވެްސ އަޅުގަނަޑށް ވަ  އް ފާހަަގކުރެްއިވ ނުކުތާތައާދެ! މުޤަްއރިުރ 

މަނިކުފާުނ ، އެ ފާހަގަުކރެވޭށް ނުވާކަން އަޅުގަނޑަކަންތައްތަްއ މުޅިން ސާފު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ފާހަގަުކރެްއވި

އެީއ  ؟ތޯްއގެ ެތރެއިްނ ވިއްކިރެޑަަޖރ ެތރެއިން، ޓެންއޮންނަ ްޕރޮސީ އިންަޓރނޭޝަނަލް ވެސް. އެ ވިދާޅުވީ 

 ުކރަން އަޅުގަނޑުމެން ކަަށވަރު އޭ ތެރެއިންތޯ ގެ ސުާވލުުކރަނީ. އެ ވިއްކާފަިއ އޮީތ ެއ ްޕރޮސެސް އަދުއަޅުގަނޑު މި

އޮްފ  ކުނުޙައްޤުން ވިއްާކލި ވާހަކަ. ދެން ވިއްކާލުުމގެ މަރުޙަލާަތއް، ބޭން ،ހަަގކުރަނީ ފާޖެހޭ. އެއީ މީގައިއެބަ

ބޮޑު މައްަސލައެްއ ޖެހިގެން އޭެގ  ންދޭތެޭރގައި މި ދޭެތރޭ އޮފް ސިލޯނާ  ބޭންކު !ފުކުރަްއވާތިމާ ؛މޯލްޑިވްސް

އާއިން އަޅުގަނޑުމެން އަޑުއެހިން. މީޑިމިިލއަން ޑޮަލރު ހިަފއިގެްނ ފިލި ވާހަަކ  1މެނޭޖަރަކަށް ުހރި ެއކަކު 

ކަން. އިންާސުފ ގޮތުގަިއ ުކރާ ނަހަމަ ،އިންސާފު ުކރާ ކޯޓުތަކުން  ދައްކަްނ ޝަރުޢީ އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ާވހަކަ

ކޯޓުގައި ިހނގީ އިންސާފަކުން ނޫނޭ. ދެން އަދި ބޭންކުން ވެްސ  ،ނުލިބޭކަން. މިއީ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން މި ބުނަނީ

ތަކަޭށ ވިއްާކީލ އާއި ދިެވހިާރއްޖޭގެ ގާނޫނުތަާކއި ިޚލާފު އުޫސލުއޮންނަ އެމް.އެމް.އޭ ގައި އްޖޭރާ  އި،ދުނިޔޭގަ

ިމ އޮީތ  ، އަޅުގަނޑުމެންނާިއ ހަމައަްށ މި އެީއ ބޭއިންސާފުްނ ކޮށްފަިއ އޮްތ ކަމެްއ ވީމާ މާ،ނުކޮށް. ެއހެންވީއިޢުލާނު

ތެރެއިންޯތ،  ގެ އެ އޮންނަ ްޕރޮސީޖަރ ،ސާފުކުރަންޖެހޭނީން ފޮނުވާފަ. މީގައި ހިމެނޭ ފުރަތަމަ ކަންކަމެްއ އަޅުގަނޑުމެ

ން ފަރާތަކަްށ ވިްއކާލީ. ބޭންުކްނ ކަށް، ެއހެ ބަޔަވިއްާކލީ ޭބންކުންރަްށ  ލައިގެންތޯ އި ވަހުޅުޓެންޑަރގެ އުޫސލުންތޯ، 



  

 އެގޮތަްށތޯ  ތަކާނޫނުބޭންކިންގ ގާ ،ގާނޫނުތަކާއި ،އެމް.އެމް.އޭގެ ގާޫނނާއި އި،އޮންަނ ޕްރޮސީޖަރާ  ަގއި ވިއްކާިލއިރު

 ؛ނިންމުން. ކޯޓުން ނިންމާކަމެއް ވަރުުކރަންޖެހޭއެކަން އެ މަރުަޙލާ ހިނގާފަ. އެއީ އަޅުގަނޑު ކަށަ އޮތީ

 ގެ ތެެރއަށް ނިންމުމުއަޅުގަނޑުމެން ކޯޓުްނ ނިންމާ ކުގަނޑުމެން ބޭނުމެއް ނޫން ޯކޓުތެރެއަްށ ވަންނާކަށް. އެަކމައަޅު

އަިދ . ބައްަދލުކުރަންއެބަ ވެްސ އަޅުގަނޑުމެން  ންކޯޓު ފަނިޑޔާރު މިހާރު  ؛ަތއްލަތްއަޅުގަނޑުމެން ވަންނަންޖެހޭ ހާ

 ކަްށ އަޅުގަނޑުމެން ބޯޑަށް، ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުްނ ބޭންކު ފަހުްނ ބޭން ގެްނ އެންމެ ވެބޭންކުން ކަންތައްތަްއ ގޯސް

ީތ ގެ ުކރިމަތީގަިއ ެއ އޮ އޮފް މޯލްޑިވްސްާއއި ދޭެތރޭގަިއ ހިނިގ ރިޕޯުޓ ވެްސ މިހާުރ އަޅުގަނޑުމެން

ެއ  މާލުވެފަިއވާވަރު،ހުއި  ބޭްނކުން ،ރު.ސީގެ މައްސަލަތަކުގަިއ ބޭނުންކުން ޢަމަުލކޮށްފައިވާ ގޮތްއާއެމް.އެމް.ޕީ.

ވަދެގެްނ އަޅުގަނޑުމެން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިީލހުްނ  ންކުަތކަށްބޭ ވެސް ަވރު. އެްއގޮތަކަށްޚިޔާނާތުގައި ބަިއވެރިވެަފއިވާ

މިފަދަ ކަންތައްތައް ކުރަން ބޭންކަްށ ވެްސ  ،އިތުާބރެްއ ހިފެނީ ގެމަކު ބޭންކު އެކަ ،ލަންގެްއލުވާ  ބޭންކުގެ އިތުބާރު 

އިުރަގިއ މި ނިންމާ ކަށަަވރުކޮށްދިނުން ބޭންކަށް. އެހެންވީމާ،މެން ބަލާކަން ، އަޅުގަނޑުބަލާކަން ފުރުޞަތު ނުދީ،

 ކުރިްއޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް.ށްެދއްވުން އެދި ދަންނަވަން. ޝުކޮނުކުތާތަކަްށ ރިޢާޔަތް އަޅުގަނޑު މި ދެންނެވި

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ައިދ ފާހަގަުކރެއްިވ ނުކުތާތައް ވެސް އަޅުގަނޑަށް ސާުފވެއްޖެ.  އިއްޒަތްެތރި މެންބަރުން މިހާުރ އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. 

ެވްސ އެއްގޮތަކަށް  ތަްއ ވެސް އަޅުގަނޑަށް ާފހަގަެވއްޖެ.ޕޮއިންޓުތްތެރި މެންބަުރ ނާޝިޒް ފާހަަގކުރެްއވި އިއްޒަ

 ޓެންޑަރިްނގެ ން ގެންދާ އަދި ބޭންކުތެރެައކަށް  ނެއްގެހިންާގ އޮޕަރޭޝަ  ، ބޭންކުންތެރެއަކަށް ބޭންކުއަޅުގަނޑުމެން 

މެންޑޭޓެއް ެވސް ނޫން. އަިދ އަމުދުްނ ސަރުާކާރ ެބޭހ  ގެނޑުމެންއީ އަޅުގަޕްރޮސެސްެގ ތެރެއަކަްށ ނުވަންނާނަން. އެ 

 ،ލިބިފައި ލޫމާުތ ޢުހުރި ުނރަސްމީކޮށް މައަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަބޭންކެއް ނޫން. އަދި އިންޓަރނޭޝަނަްލ ބޭންކެއް. 

ވިޔަްސ ގޮތެއް މެ. ެއއީ ކޮންލާތީއިންކުްނ މި ރިސޯުޓ ވިއްކަ ބޭ ީކ މަޝްަވރާކުރަމުން އެބަދެއޭއެސަރުކާާރއި ބޭންކާ

 ވިޔަްސ ޓުައރިޒަމް މިނިސްޓްިރއާއެކީ ގޮތެއް މިދެންނެީވ ޓުއަރިޒަްމ މިނިސްޓްރީއާ. ކޮންމެ ،ސަރުކާރޭ

. ެއހެންވީމާ، ިއއްޒަތްެތިރ ންދާނީ. އަދި ބޭންކުން މިކަން ގެކޮށްގެްނ ސަރުާކރުން މިކަްނ ގެންދާނީނެގޯޝިއޭޓު

 ؛ލިޔެގެން ައޅުގަނޑުމެންނަށް ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީއަށް ވަްނޏާ  ަގއިްއވާ ކަމުކުރަބޮޑަށް އިންކާރު  މެންބަރުން އެހާ

ންތޯ. އެކަން ކުރަްނ ން ޕްރޮޓެކްޓް ކޮށްދެވޭތޯ، ނޫހެޞަދަކީ ހަމައެކަނި ސަރުާކރުގެ ހިއްާސ މިންގެ މަޤްއަޅުގަނޑުމެ

ަގިއ ނިސްޓްީރ އޮފް ފިނޭންސް ިމހާުރ މިއަިރހުން ސާފުކޮްށެލވިދާނެ. އެކަމަކު ރުގެނޑުމެން ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަ އަޅުގަ

ކުންފުނީެގ އެ ގާނޫނީ ގޮުތން ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނެތޭ. ދެން އަދި  މިކަން މިކަމުަގއި ،އޮތްނެފައި އެބަސާފުކޮށް ބު

ކޮށް، އޭ ޮއންނަނީ، ކުންފުނީގައި އޮންނަ ޕްރޮަޕރޓީއެްއ މޯގޭޖުންފުީނގެ ބޯޑަށް ބާރު ލިބިފަގާނޫނުގެ ދަށުން އޮންނަ ކު

 ތް ރު ެއ ބޯޑަްށ ލިބޭ. އަދި ބޭންާކއެކީ ހެދިފަިއ އޮ ބާ ، ދަޢުވާކޮށް، ެއ ވިްއކާ، ުހރިާހ ކަމެްއގެ އިނު ނަގަ ލޯ



  

ވާހަަކ ވެްސ. ވިްއކާލެވޭެނ  ،އެކަން ގައިމަލުުކރާނެ އުޫސލުޢަ ވީމައޮްތ ކުންފުނި ބަނުގރޫޓުއެގްރިމަންޓްަގއި އެބަ

ކަމަށް ވަންާޏ  ބޭނުންފުޅުވާޒަތްތެރި މެންބަރުން އިއް ،ވެސްސާފު. އެހެންނަމަ މިހާރު  އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް

ފުރަތަަމ އަޅުގަނޑު ބޭނުންޭވ ވަރަްށ ބޮޑަށް. އިތުރަށް ސާުފކޮށްލެވިދާެނ ޓުައރިޒަމް މިނިސްޓްރީން. ިމއަދު ނިންމަން 

 .ށްތްތެިރ މެންބަރު ަޙސަން ިޝޔާނަޞަތު ތޮއްޑޫ ދާިއރާެގ އިއްޒަފުރު

 

 ވާހަކަެދއްކެވުން: ޔާން ޝި ަޙސަން މެންބަރު ދާއިރާގެ  ތޮއްޑޫ

ކޮމިޓީްނ ިމ ޙަޤީޤަތުގަިއ އަޅުގަނޑުމެން  ، މިއީ ޝުކުރިއްާޔ މުޤަްއރިރު. އަޅުގަނޑު ސާފުކޮްށލަން ބޭނުްނވީ

 ވާހަަކ ިމ އަންނަނީ. މިީއ ފިނޭންްސ ިމ ކޮމިޓީެގ މެންޑޭޓްގަިއ ުނހިމެނޭ ކަމެްއގެ؟ ކުރަންޖެޭހ މަސައްކަތެއްތޯއޭ

ެދްނ ކަމަކީ.  މި.ވީއެއްެގ ދަށުްނ ހިންާގ ކަމެްއ ވެފަިއ އޮްތ ޖޭ ދެމެދު ންފުންޏަކާ ރަިއވެޓް ކުޕް މިނިސްޓްރީއާއި 

 ދަނީ. ޝުުކރިއްޔާ. ގެ ެތރެއިން މިކަްނ އައިސްގެްނ މިއްވެގެންތޯ އަޅުގަނޑުމެން އެސް.އޯ.އީ ކޮމިޓީެގ މެންޑޭޓުކީ

 

 ޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:ރި

. ވޭސަރުާކރު ިހއްސާ އޮ  10މީެގ % ހިއްސާވާ، ރުކާރު އުޅޭތީ. އެއީ ސަ ވިއްާކލަން ސަރުކާރު ހިއްސާާވ ކުންފުންޏެއް

 އާދެ! ނާޝިޒް. މި ކުންފުނި. ތްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ފޮނުވި ލިސްޓުަގއި ެއބައޮ .ތްނޫން ނޫން އެބައޮ

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ނާޝިޒު އްމަދުމުޙަ މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކިނބިދޫ

 ،ނަށް ދެްނ މި ވާހަަކ ަވރަށް ގިަނ ގޮތްގޮތަްށ ދެއްކިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް ންމެގަނޑުއަޅު ޝުކުރިއްާޔ މުޤަްއރިރު.

މިކަމުަގިއ ކުރަީނ ރާއްޖޭެގ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން އުފެދިފައި ހުރި ތަޙުޤީީޤ އިދާރާތަާކއި އަދި ބޫލުގައަޅުގަނޑު 

މެުދ  ވަންާޏ އެކަންކަމާ ކަމަށް  ގާ މަލުތަކެއް ހިނޢަ ކޮރަޕްޝަނަްށ މަގުފަހިާވ ަކހަަލ  ،ޖައްސަންވީމައްސަލަ

ތާއީުދ ލިބިފަިއ އޮްތ  ،ހުރި. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން މިހާުރ ހުަށހެޅިމައްސަލަޖައްސަންީވ ފަރާތްތަްއ އެބަ

 އެ  ންއަޅުގަނޑުމެން އެ ނިންމެވި ނިންމު ،ންމަވާފައިއޮތް. އިއްޒަތްތެިރ މުޤައްިރރު ހަމަ ެއކަން ނިހުށަހެޅުމެއް އެބަ

 ަމއްަސލަ  ފަރާތްތަކަށް މަތުކުރެޭވ ނަމަ އެ ހުއެފަަދ ކަންކަން ހިނގާ ކަަމށް ތު ،އިރުިހއްސާކުރާ  ފަރާތާއި

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެޑްވައިސްުކރެވިދާނެ. އެީއ އެ ައސްލު ގެންދިއުމަށް ކުރިއަށް  އިބަލަ ޖައްސައިގެން ެއ މައްސަލަ 

މަލުތަެކްއ ޢަހަލަ މެންބަރު ފާަހގަކުެރއްވި ކަ ރި ތްތެއިއްޒަރާތްތަކުން ބަލާފައި ދެން ޭއގައި މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ ފަ

ހިސާބުްނ  ހީވަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެން އެ  މެންނަށްއަޅުގަނޑު  ،ނިމުމެއް އައިއްިސ ނަމަ ހިނގާފައި އޮތް ކަމަށް 

ގަނުޑ އަޅު ކު ކަމަކަްށ އަންަގއިެގން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ެބލޭނެހެން. އެ ތަކާރުެގ ކަާމ ެބހޭ ަފރާތްރު އެ ނިންމުމެްއ ސަ

ުހރި ގޮަތްށ މިއަދު މި މައްަސލައިަގއި އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުްނގެ ވިސްނުން  ،ކުރަނީބޫލުގަ



  

އްޭވ ކަަހަލ މައްސަަލއެްއ ނޫންެހްނ ެގން ކުިރއަށްދާން ބޭ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިތުުރ ަވގުތު ިމއަށް ަނގައި ކޮށް އަސްލު

 މިއީ. ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން:ތުން ޔާސަރި

 ޙުސައިން ޝަހީމް.

 

 ވާހަކަެދއްކެވުން:ޝަހީމް  ޙުސައިން  މެންަބރު ދާިއރާގެ ދެކުނު ހެންވޭރު 

ފް ޯމލްޑިވްސް އިްނ އޮ ބޭންކު  ،ކޮށްފައި ހުންަނ ތަންތަން ިވއްކުމަކީޤައްިރރު. މިީއ މިގޮތަށް ޯމގޭޖުޝުކުރިއްާޔ މު

ޑުގައި ހުިރއިރުަގއި ދެތިން ހަަތރު ފަރާތެްއެގ ބޯސް އޮފް ޯމްލޑިވް ކުގަނޑު ބޭންއަޅުވެސް ކަން ކޮށްފައި ުހރި ގޮތް. 

ިވއްކާފަިއ ހުންނާނެ. ހަމަ ބޯުޑްނ ހަަމ ނިމިފަިއ ުހރި ރިސޯޓުތަްއ  70، % 80% ހަމަ ރިސޯޓު ގާތްގަނޑަކަށް 

ން ކުޑަުކރުުމެގ ލީ ެގއްލުދާ މާނާނެ. އެއީ ބޭންކަށާއި ލޯނު ނެގި ފަރާތަށް ލިބެމުންފާސްކޮށްގެން ވިއްކާފައި ހުން

ްނ ެވްސ ތުކޮށްފަިއ ހުރި ަފރާތުން، ލޯނު ނަގާަފއި ުހރި ފަރާތުން. އެހެންވީމާ، ބައެްއ ހާލަތްތަުކގައި އިންވެސްޓުގޮ

ދި ބޭންކުެގ މެނޭޖްމަންޓުގެ ސީނިައރ ދެން އެދިފަިއ ވެސް ުހރި. އައިގައި ވެްސ ގަންނާނެ ަފރާތެއް ހޯދަ ބޭންކު

ދީފައި ެވްސ އިބަަޔރުން ހޯދަިއގެން ިވއްކަ  ހުރީމާޒްގެން، ޑިފޯލްޓް ްޕރޮޕަރޓީ ތަކަށް ގޮސްބޭފުޅުން އެކި ފެއަރ

ެވްސ  ންޖެހޭ ކަމެއް. އެއީ މި ލޯނު ެނގި ފަރާތްއެގޮތަށް ުކރަ  ވެސް ހަމަހުރި. އެހެްނވީމާ، މިކަމަކީ އެބަ

 ހޭ. އަނެްއކާ މިގޮތަށް ރިސްކު ޑަުކރަންޖެއެ ބޭްނކުގެ ެގއްލުން ކު ،ސަލާމަތްކުރަންެޖހޭ. ބޭންކު ވެސް ދަރަނިވެރިކަމުން

 ލެއް. ލިބޭ ތަކުން ލް ކޮްސޓް ބޮޑުވާެނ ބޭންކުވެރިންނަްށ ފައިނޭންޝަާރއްޖޭެގ ވިޔަފާރި  ،ބޭންކަށް ބޮޑުާވ ކަމަށް ވާނަމަ

ކުެގ ހެދިފައި ހުިރ ގާނޫނުތަުކރަން،  ދޭތެރޭަގއި ެއ ކުްނފުންޏާ ކަމަީކ ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން ބޭންކާއި އެހެންވީމާ، މި

 ުކރަން ތާއީދުޒަށް އަޅުގަނޑު ެދކެނީ. ނާޝިހަމަ ން ކުރަްނ ދޫކޮށްލަންޖެޭހ ކަެމއްެގ ގޮތުަގއި އަޅުގަނޑު ތެރެއި

 .އެކަމަށް

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ޢަީލ ޙަމީދު.

 

 ވާަހކަދެއްކެވުން: ޙަމީދު ޢަލީ  ރު މެންބަ ދާއިާރގެ އިސްދޫ

ބޮޑު މާނައެއް އޮްތ  ިއތުރު ވަގުތުތަެކއް ހޭދަުކރުމަކީ މާ ންމައްަސލައިަގއި އަޅުގަނޑުމެތުގައި މި ދެކޭގޮއަޅުގަނޑު 

ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ނުދެކެން. އެހެްނވީމާ، އަޅުގަނޑު ބޭުނންވޭ ހުށަހެޅުމެްއ ހުށަހަޅާލަްނ އިނގޭތޯ. ެއހެންވީމާ، 



  

 ،ވަން ފެންނަނީނޑުމެން މިކޮޅުން ޖަވާބެއް އަރުކަްށ އަޅުގަމި ސިޓީ ފޮނުވާފައިވާ ފަރާތްތަ ،ޅުމަކީއަޅުގަނޑުގެ ހުށަހެ

ސަުރކާުރ  ،މިޓެޑަށް އަޅުގަނޑުމެން މިކޮޅުން އަުރވާ ަޖވާބެއްެގ ގޮތުަގއިފިނޮޅު އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްަރއިވެްޓ ލި

ުފކުަރްނ އިތުރަށް މި ކަމުގައި ސާޓްރީކަމުން، ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ ބެލެިނވެރި ަފރާތަކީ ފިނޭންސް މިނިސް

 ޝުކުިރއްޔާ.ގެންަދވަން. ދައްަކއިގެން ުކރިއަށްވާހަކަ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއާ ންާޏ ވަނުންވާ ކަމެއް އޮތީ ކަމަށް ބޭ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 .ޝީދުރައިްބރާހީްމ  ،ފަހު ފުރުޞަތު

 

 ވާހަކަެދއްކެވުން: ރަޝީދު  އިބްރާހީމް  މެންބަރު ދާއިރާގެ  މެދު މާފަންނު

ުރ އަޅުގަނޑުމެން މި ކޮމިޓީެގ މިހާ ،ފާހަގަުކރަނީމި ޅުގަނުޑ އޮތް. އަހުަށހެޅުމެއް އެބަ ެވސް އަޅުގަނޑުގެއާދެ! 

ދެްނ ކޮމިީޓްނ  ްއ ވިޔަސް.ޮއތީ ބަލަިއގެންފައި ކޮންމެހެނެ މި  ންކޮމިޓީ މެތރޭގައި ގެއިނގޭތޯ، މި ކޮމިޓީެގ މެންޑޭޓު

މިކަން ނިންމިކަން ރިޕޯޓުގައި ހާމަުކަރްނ  ންޅުގަނޑުމެލާފައި އަ ަބލަންޖެހޭ ކަންކަން ަބރާބަރަށް ބަ  ރުގައިނިންމާއި

ގެނެސް، އެ ލިޔެކިޔުންަތކާެއުކ ދެްނނެވި ިލޔެކިޔުންތަްއ  އަޅުގަނޑު މި ؛ލިެޔކިޔުންތައް ޖެހޭ. އެހެްނވީމާ،އެބަ

ގަިއ ރުޖަވާބުދޭއި  އަދިދެން  ނިންމާއިރުަގއި ހަދަންޖެހޭނީ. އެހެންވީމާ، އް ރިޕޯޓެލާފައިއި ރިޕޯޓު އެުކލަވަ ،ހަވާލުކޮށްފައި

ެއ ލިެޔކިޔުންތައް ހޯާދފައި އެ ފަރާތަްށ މައްސަަލއެއް ނެތް ކަމަށް ފޮނުވަންވީ.  ،ވެސް މި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައި

މައްސަލަަތއް ނުބަލަންވީ. އަޅުގަނަޑްށ  މި ކަހަލަ، ންހެ ހާައއީމަ ބޯޅައެއް ޖަނޫނިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ އެހެން

 ބައެއް ފަަހރު. ކޯޓުތަކަްށ ވެްސ އިތުާބރު އެބަ ުކރަން. ކުރަން އިތުާބރުއެބަ ބޭންކުަތއް އްޖޭގެ ދިެވހިރާ ގޭ ވެސް އިނ

ވާންޖެހޭނީ. ބަެއްއ އޮަޕރޭޓްހިންގަންެޖހޭނީ އެމް.އެމް.އޭގެ ގާނޫނުގެ ތެޭރގައި ވެސް ތައް އެކަމަކު ދިވެިހރާއްޖޭގެ ބޭންކު

އަޅުގަނޑުމެން ބައެްއ ަފހަުރ  ކުޕަރޭްޓވޭ ޭބރުން. އެކަމަ ޓުތަްއ އޮޭބރުން އެބަ އޮޕަރޭްޓވޭ. ކޯްށ އޭެގ ފަހަރަ

 ބޭންކު  ، ދެންނެވި ބޭންކު ވަެރއް ނެތް. އެެހންވީމާ، ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މި އްޔާ ވޯޓުވަެރއް ނެތް. ބޭންކުޖެހިއްޖެހިތް

 ންދިޔަ ޚަބަރު ދާދި ްނ ފުރަިއގެގަށް ނަގައިގެވަ  ނަށްުވރެ ިގނަ ޑޮލަރުިމލިއަ 1ުހރީ ެއކަކު  ނޭޖަރަށްއޮފް ސިލޯނުން މެ

ނޫސްތަކުަގިއ  ؛މަތުކޮށްަފއި، ކުެރވޭ ބޭންެކއްހުފަހުން ނޫސްތަކުގަިއ އޮތް. އެހެންވީމާ، އެފަަދ ބޭންކެްއ އެއީ ތު

 ވީމަ،ގެ ބޭންަކކުން ހިންގާ މުޢާމަލާތެއް ވަރުވީމާ، އެކަމަށް. އެހެން  މިލިއަން ޑޮަލރު ހިފަިއގެން ފިލި 1އޮތް އެބަ

އެްއކޮށް ބަލާފަިއ  ކާއެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ހުަށހަޅަން އެ ުހރިހާ ލިޔެކިޔުމަ  .ނުމަށްަވރުކޮށްދިއެކަން ކަށަ

 ދޭން.  އަޅުގަނޑުމެން ޖަވާބެއް

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:



  

. ފަހުްނ ދެްއވުން އެދެންލަނާޝިޒްގެ ހުށަހެޅުން އަލުްނ ތަކުާރރުކޮށް .ންއޮތް. ތިން ހުށަހެޅުއެބަ ންމިހާރު ދެ ހުށަހެޅު

 ޓަކައި. ކޮށްދިނުމަށްށަހެޅުން ާސފުއިްބރާހީމް ރަޝީދަށް ެވސް ެއ ހު ،ންނެވިވަޑައިގެ

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ނާޝިޒް މުޙައްމަދު މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކިނބިދޫ

ފަރާތަްށ ިމ  ގޮތުން އެ  ގުޅޭ މި މައްސަލައާ  ،ހުށަހެުޅމަކީއިއްޒަތްތެިރ މުޤައްިރރު. އަޅުގަނޑުެގ ޝުކުރިއްާޔ 

އެ ފަރާުތގެ ޙައްޤު ގެއްޭލ ކަަމްށ  ންތަކުއޮފް ިސލޯނުން ހިންާގ އެްއވެސް މުޢާމަލާ ގޮތުން ބޭންކު  ގުޅޭ ތާމުޢާމަލާ

ތަޙުީޤީޤ  ނީބެހޭ ފަރާތެއް، އެީއ އޭ.ސީ.ސީ ވިޔަްސ ނޫކަާމ  ގުޅިގެން، ކާ ކަމަ އެ ،ފާހަގަކުެރވޭ ކަމަށް ވަންޏާ

އެކަްނ  އިގެން ކޯުޓ ިވޔަސް، ހުށަހަޅަ ؛ގެންއިޅަހުަށހަފަރާތަކަްށ ެއ މައްަސަލ  އިދާރާއަްށ ވިޔަސް، އެ 

 .އަށް ޖަވާބުދޭން. އެއީ އަޅުގަނޑުގެ ހުަށހެޅުންއެ ްށ ލަފާދީފައި އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީން މައުގެންދިކުރިއަށް

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ތާއީދެްއ  އަދި ހުށަހެޅުމަށް ވިއް ހުށަހެޅު އިއްަޒތްތެރި މެންބަރު އޮތް އަޅުގަނޑުމެން ދެން ށްގޮތައާދެ! އެހެންވީމާ، މި

ގާތްގަނޑަކަްށ އެަކއްޗެްއގެ ގޮުތގަިއ ފާހަގަުކރެވުނީ. އެހެންވީމާ، އެްއ ހުަށހެޅުްނ  ހެޅުމާ ށަނުލިބޭ. ދެން ޢަީލ ޙަމީުދ ހު

ިވ ހުށަހެޅުއް ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަުރ ނާޝިޒް ،ޅުގަނުޑ ވޯޓަްށ ައހާނަންލިބިފަ. އެހެްނވީމާ، އަތާއީދު، ހުށަހެިޅ އޮތީ މި

ގޮަތްށ  ވާފައި ލިބިދުއީެއހެންވީމާ، މިހާރު ހުަށހެޅި ތާ ބޭފުޅުން ވޯޓުދެއްވުމަށް. ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް

އެހެންވީާމ،  ؛ންޅުގަނޑުމެ! އެގޮތަށް އައާދެން. ދެނޑު އެގަދެްއވުމަށް އަޅުން ވޯޓުފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ބޭފުޅު

ޓުގެ ވެރިފަރާުތެގ ، ެއ ބޯއްށީގެ އޮްތ ބޯޓެތިލަފު ،ކަމަކަށް  ވަނަ ދެއެޖެންޑާގެ ުރވާނަން.އެފަރާތަށް ޖަވާބު އަ

މައްަސަލ  މި ،އަށް ލިބިފައިވާތީޓީލޫމާތު މި ކޮމިދާކަމުގެ މަޢުކުރަމުންވިއްާކލުމުގެ މަސައްކަތް  އިފަހުއްދަނެތި ކަ

ޯޒްނ  ސްްޓރިއަލް ެލ އިންޑަމާ ްތ ްގރޭޓަރއެބައޮ ންނަށްނޑުމެގަގޮތެްއ ނިންމުން. ދެްނ މިއާ ގުޅިގެްނ އަޅު ދިރާސާކޮށް

 . މިއާ  ލިބިފަތް އޮވެސް އެބަ އިގަޯއގަސްޓު 26ދި އަ ގައި.އޯގަސްޓު  28އީ . އަދި އެޑުގެ ސިޓީއެއް ލިބިފަލިމިޓެ

ސް. މިއީ ސަމަރީއެއް. ވަރަށް ޑޮިކއުމެންޓްއްގައި ުފރޭޗީގެ ބޮކްސް ަފިއލެއިން 3އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ތްގެން އެބައޮގުޅި

 .ކ؟ ންތޯލަޓް ކިޔާ ލާސާ ރިޕޯޚުނޑު މި އަޅުގަ. ފަނޑުމެންނަށް ލިބިގައަޅު ސް ފައިލެްއ އެބައޮތްބޮކް ންޗީގެ އި 3

 30. ޓްލާާސ ރިޕޯޚު ގުޭޅ ގަނޑު ބޯޓާ ދަ ނަމަކަށް ކިޔާ  "ަޔރފަހޯމްސް ސަސީ އެމް.ވީ "އޮތް  ތެރޭަގއިފަޅު ތިލަފުށީ

 ސަފަޔަރ ނަމަކަށް  ހޯމް ސީ ަގިއ އެމް.ވީ ތެރޭލަފުށީ ފަޅުތި  ފެިށގެން ކ. ހުންަނ ދުވަ ވަަނ އަަހުރ ވަ 2012 ޖުލައި

ބޯާޓ ގުޭޅ ކޯަޕރޭޝަނަްށ ފާހަގަުކރެިވގެން ިމ  ުރ ިތލަފުށީއޭ އޮންނަކަން ިމ ކުންފުްނޏަށްބޯޓެްއ ޑު ނގަޔާ ދަ ކި

 ،ން ްޓ އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަފް ޓްރާންސްޕޯމިނިސްޓްރީ އޮ ،ވަނަ ދުަވހު 2012 ބަރުންނޮވެ 24ހޯދަން ލޫމާތުގެ މަޢު

ްފ މިނިސްޓްރީ އޮ ،ސް ލިމިޓެޑްމޯލްޑިވްސް ޕޯޓް ،މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް ަސރިވސް ،ސްވްސް ޑިފެންސް ފޯލްޑިމޯ



  

 ،މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް ،ޓެކްަޝން އެޖެންސީމްނަޓް ްޕރޮޔަރަންއެްނވަ ،ޖީއެންވަޔަރަންމަންޓް އެނަ

ނެޝަނަްލ  ފް ޑިފެންސް އެންޑްއޮ ސްޓްރީައދި މިނި ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެްގރިކަްލޗަރ

 ތިލަފުށީ  ްއ ނެތި،ދައެފުނީގެ ހުއްކީ މި ކުންބޯޓަ މި އި،ނުވަ މި ކުންފުނިން ވަނީ ސިީޓއެއް ފޮ އަށް ސެކިއުރިޓީ

އްދުެގ  ސަަރހަހިއްކާފަިއވާއަލަށް   ތިލަފުށިން މި ބޯުޓގެ ސަަބބުން ،އް ކަމާއިބޯޓެ ވައްދާފައިވާ  ށްއަތެރެފަޅު

ތްތަަކްށ ުކރާ ަފރާރަތްފުށްޓަްށ ޒިޔާތިލަ އި ޏާން މި ކުންފުންެގ ސަބަބުިމ ބޯޓު ،އިކަމާ ްއލުންވާ  ފަޅަށް ގެގޮނޑުދޮށާއި

ކުެގ ޖަވާބުަގިއ ޓީތަމުން. މި ސިނިން .ވަނަ ުދވަހު 30މަުހ  ުޖލައި  2012. ވެއޭފާހަަގކޮށްފައިތަްއ ލިބިދާނެ ެގއްލުން

ީސހޯްމ ވީ .އެމް އި ަފއިާވ ސިޓީގަނުވާުހ ފޮ ދުވަނަ ވަ 2012 ބަރު ންޑިސެ 31އިްނ ްސޓަމް ަސރވިސްސް ކަލްޑިވްމޯ

ވަނަ ދުަވހު ާރއްެޖ  2018ްޗ މާރި 31ކަމުގެ ދަށުން ންޓު ެގ އެޖެއިެވޓް ލިމިޓެޑްރަޓްރާންސް ޕް  ސީ  ،އަކީޔަރފަސަ

 ކޯޓުގައި  ގެ ިސވިލް ކެއް ިދވެހިާރއްޖޭޅޭ މައްސަލަތަ ގު އެ އުޅަނދުެގ ވެރިަފރާތާ  ،އިއް ކަމަށާ އަޅަނދެއައިސްފައިވާ 

ެއ  އް، އެބައޮތްއަުމރެ ޓުންއް ސިިވލް ކޯޖެއިން ުފރުން މަނާކޮށް ހިފެެހއްޓުމުގެ އަމުރެ އް ރާއުޅަނދު ގެންދާތީބަލަމުން

ުފިރ ރާއްޖެއިްނ ނު ނދަށްމުގެ ސަބަބުން ެއ އުޅަވަަނ ދުވަހު ނެރު 2011ޖުލަިއ  4 .ގެ އަމުުރގެ ނަންބަރުކޯޓު

ދުެގ އުޅަނ ވާ ުމއްދަތުގެ ެތރޭަގއިހައްޓާފައި އުޅަނދު ހިފަ މި  އިުތރުން މީގެ. އަދި ވެއޭއި ޔާންކޮށްފަޖެހުނުކަން ބައޮންނަން

ނަށް ފޯުރކޮށްދޭންޖެޭހ ޓްރާންްސ ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެްޑގެ ފަރާތުްނ އުޅަނދުގެ ފަޅުެވރިން އެޖެންޓުގެ ދަށުަގއި އޮްތ ސީ 

ިމ  އި ގ2011ަ އޮކްޓޯަބރު 1 ،ތުވާތީކަން ސާބިނެުނދެވޭންވަރެްއގަިއ ފޯރުކޮށްއަސާސީ ޚިދުމަތްތަްއ އެކަީށގެންާވ ފެ

ަވަނ 2012ުޖލައި  10ށް ބަދަުލކޮށްފައޭ. ްސ ޕްަރއިވެޓް ލިމިޓެޑަލިންކް ޯމލް ނީްނ ވަކަންޓުއެޖެންގ ނދުގެ ޝިޕިޅައު

  ކަނޑައިގެންގޮްސ ކަނަޑށް އުޅަނދުެގ ނަިގލި ކަހަމުންގޮްސ ނަިގލި  ގޯސްވުމުެގ ސަބަބުްނ އެ  ން ދުވަހު މޫސު

ެގ މިާހރު ،ޓްޕޯރޝަަނލް ެއއައިންޓަރނޭ ރު ޞިނާމް ާރހީބް. އިއޭއެީކ ހިމެނެޓީއާސި ވެސް މި  މާތުމަޢުލޫ ނުޓުއްވެ

 ،ށް ން ލަފާކޮޕީ.އެލުކަމަށް އެމް. ފާނެއިދިމާ ފަރަށް އަރަ ތުުރކޮޅާޓްެގ ރަންޭވގެ އުޕޯރވެލާނާ އިންަޓރނޭޝަނަލް ެއއަ

ްސ ންގޮގެތުން  ވަގުތީ ގޮގެ ސައިޓަށް.ސީ.ސީއެމް.ޓީ ށީފުތިލަ ކ. ،ހޭ ފަރާތްަތއް ފަރާތްތަކުްނ ނިންމީބެ ކަމާ

ްށ ގައި އަލަިތލަފުށީ އި،ސަރަަހއްދުން ނަގަ އެ ދު ނ ުއޅަވަނަ ުދވަހު އެ 2012ޖުލައި  23ބޭއްވުމަށޭ. ނަމަވެސް 

 ްނ ނޫން ޯމްލޑިވްސް ކަސްޓަމް ަސރވިްސގެ ހުއްދަ ހޯދައިގެ ވަނީ، އްދާފައި ވަ ެގ ފަޅުތެރެއަށް ހިއްކާފައިާވ ސަަރހައްދު

ްނ މުަގއި އޮތުއިޓު ސަގެއެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ލަފުށީތި ކ. އުޅަނދު ، މި ނީފައިވަމިކަްނ ކޮށް ނަމަވެސް ،މަށާއިކަ

ަލ ދާ މަްއސަ ންމުލުންވަޏަްށ ގެއް ކުންފުން  ސަބަބުން އެދުގެނ އުޅަމި  ،އްޓިހު އްފުނީގެ އޮަޕރޭޝަންސްތައެކުން

 އެއްގޮަތްށ ެގ ަގވާއިދާމްސްސްޓަދުގެ ކަންކަން ކަޅަނއު  އަދި އެ  .އޭށްފައިވެ ވާކަން ސިީޓގަިއ ބަޔާންކޮހުށަހަޅާފައި

ކުންފުިންނ  ނަމަވެްސ އެ  ،ކަާށއި ގަމުންދާންއަކުާރރުކޮށް ސް ްޕރައިވެްޓ ލިމިޓެޑަށް ތަލިްނކް  މޯލް މަށްހަމަޖެއްސު

ެވްޓ ޕްރައި  ކްސް ލިން ލްގަިއ މި ކުންފުނިްނ މޯ 2013ޖެނުއަީރ   22. އޭނުދޭކަްނ ފާހަަގކޮށްފައިވެއެއްބާރުލުން

 ހިަފިއވާ ށް ބީށަދޮޑުނެގ ގޮއްދުކާފަިއވާ ަސރަހަ ހިއް އުޅަނދު ތިލަފުށިްނ ައލަށް ޑަށް ފޮނުވާފައިާވ ސިީޓގަިއ މިލިމިޓެ



  

ާދ ގެއްލުންވަމުންަވރުގެ ގެ ގޮތުން އެ ސަަރހަްއދުގެ ގޮނޑުދޮށް ހަލާުކވެ، އެކިތިމާވެށީސަބަބުން  މުގެމިކަ ،ކަމަށާއި

 ިތލަފުށީގެ ފަޅުތެރެއިްނ މި ޯބުޓ ތެޭރގައި ސް ދުވަ 7ން ފެށިގެްނ ޚުަރއްދުވާ ާތރީ ަފރާތަށް އެކަމަށާއި، އެ ސިީޓ 

  އަޅަންޖެހޭ  ނުނެގިއްޖެ ނަމަ، ގާނޫނީ ގޮތުންެތރޭގަިއ ތިލަފުށި ފަޅުން ެއ ބޯޓުނެގުމަށާއި، އެ މުއްދަތުގެ 

އަދި އެ ސިޓީަގިއ  .ގާފައިެވއޭށް އަންކަމަދާނެ ވުުރގެ ދަށަްށ ގެންމި ކުންފުނީގެ ތަޞައް ބޯޓު މިއަޅައި، ފިޔަވަޅު

މަ، މި މުއްދަތުެގ ފަހުްނ ތިލަފުީށ ެރއިން ނުނެރެިފ ނަދުަވހުގެ ުމއްދަތުގަިއ ބޯޓު ިތލަފުށީ ފަޅުތެ 7ވާ ބުނެފައި

 ރޭުޓން ރުފިޔާެގ  100ލަުކ ޓަރަކަްށ ދުވާ ގެ ިދގުމިނުގެ ކޮންމެ މީ އޮންަނ ކޮންެމ ދުވަހަކަްށ ބޯޓު ފަޅުގައި

 ުޓ އެ ިމ ބޯން ފެށިގެށްފަިއވާ ާތރީޚުްނ ކޮެއގޮތުން ސިީޓގަިއ ބަޔާން .ށްފައިެވއޭކޮޔާންރާނެކަްނ ބަކުޖޫރިމަނާ

 16ޏަކާއެކު ސޮިއކުރެވިަފއިވާ ާތރީޚު ކަމަށްވާ، ޑަރ ްޕރޮސެސްގެ ެތރެއިން ކުްނފުންސަރަހައްދުން ަނގަން ޓެން

ަގިއ ިމ ސިޓީެގ ޖަވާބު .ާޔ އަރާފަިއވެއޭރުފި 875 ލައްކަ  986މަނާގެ ގޮތުގަިއ ޖުމަަލ ާއ ހަަމއަށް ޫޖރ2019ިއެޕްރީުލ 

ގައ ފޮުނވާފައިާވ ސިޓީގަިއ ވަނީ، ިމ ކުންފުިންނ 2013ޖެނުައީރ  28މޯލް ލިންކްްސ ޕްަރއިވެްޓ ލިމިޓެޑުން 

ހަކައޭ. އަިދ ިމ ުކގެ ވާ  ދަތިތަޖޫރިމަނާުކުރމުން އެ ފަރާތަށް ލިބޭޓީަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ގޮތަށް ފޮނުވާފައިވާ ސި

، އަިދ މަށްތްތަކާ ާވހަކަދައްަކއިގެން ގޮތެްއ ނިންމުދިނުމަށް ސަރުާކރުެގ އެިކ ފަރާންމުން އަވަސްކޮށްލަ ނިއްސަމަ

ްށ ވިއްާކލުމުގެ ހުއްދަ އެ ފަރާތަށް ހޯދައިދިނުމަ ފަިއވެއޭ. އަދި ެއ ބޯޓުދިހޯދުމަށް އެއެޓަރނީ ޖެނެަރލްގެ ލަފައެްއ 

ކޮރަޕްޝަނަްށ ތަށް ގޮ ޏަށް ވެސް ބަެއއް ލިބޭއިން ިމ ކުންފުންލިޭބ ފައިސާގެން . އަދި ބޯޓު ިވއްކާަލއިއެދިފައިވެއޭ

ވެްސ ސަުރކާރުެގ އެިކ ސިޓީ އިބާރާތްުކރެވިފަިއވާަކން ފާހަގަުކރެވެއޭ. މީގެަފހުން  ވާނޭ މޭރުމަކުން ހި ވެސް މަގުފަ

މަސައްކަތްތަްއ   އެކި ތުމަްށ ތަފާަލފުށީ ފަޅުތެރެއިްނ ނެރުއި، ެއ ބޯޓު ތި ކާއެުކ ބައްަދލުވުންތަްއ ބާްއވަމުއައްސަސާތަ

   7...ްސ ޑިޕާޓްމެންޓުޝަންވަނަ އަހަުރގެ ެތރޭގަިއ މި ކުންފުނީގެ އޮޕަރޭ 2016ކަން ފާަހގަކުެރވެއޭ. ކުރެވިފައިވާ 

 

 3 ޕާޓް

 4ޕާޓް 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 ސައިން ަޝހީމް. ދެ! ޙުއާ

 

 ކެވުން:ާވހަކަދެއް  ަޝހީމް ޙުސައިންންބަުރ މެ ދާިއރާ ދެކުނު ހެންވޭރު 

 އްސަލަ މަ ގުޅޭ ފަރާތްަތކަށް ކަމާ ކަމުންތަނެއް ީމގައި ނެތް  ނެން ބަލާފެންނަނީ މި ކޮމިޓީޅުގަނޑަށް އަ

 ން. މާލަ ންދީފަިއ ނިބެއް ވާޖަ  ގެންާދ ގޮތަށްއިގެން ުކރިއަށްޅަހުށަހަ

 



  

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 .ދީދީޙައްމަދުޙުސައިން މު

 

 ކަދެއްކެވުން:ާވހަ މުޙައްމަދުދީދީ ޙުަސއިން ންބަރުމެ ދާއިރާ  މެދު  ފުވައްމުލަކު

އިން ޝަހީްމ ހުށަހެޅުއްިވ ުޙސަކުރިއްޔާ މުަޤއްިރރު. އާދެ! ހެންޭވރު ދެކުނު ާދއިާރގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝު

 އީދުުކރަން. ގޮތަށް އަޅުގަނޑު ތާ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 ޙަލީމް. ދުއަޙްމަ

 

 ކަދެއްކެވުން:ވާހަ  ޙަލީމް  އަޙްމަދުރު މެންބަ އިރާ ދާ ބިލެތްދޫ

ށް ގަބޫުލކުރެޭވ ަލ އަޅުގަނޑަބޯޓުެގ މައްސަ ޅޭއު މިެވގެްނ ފުށީގަިއ އޮތިލަ ޤައްިރރު.ޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްތެިރ މު

ުތ ރަނގަޅަށް ިމ މަޢުލޫމާ  ،މަ ކަމަކަށްރަތަފު، ދެން ނގެންޖެހޭނެ.ޢުލޫމާތު އެށް މި މަމެންނަގައި އަޅުގަނޑުގޮތު

ނުމަށް، އެ ބޯޓު އެތަުންނ ނުދިތީގެން އެއްވެސް ވިޔަ ؛ން އުޅޭވެގެ ޅުގަނޑުމެންނަށް. މިކަންއަ ޖެހޭއިނގެން

އްޔާ އެކަްނ  ލިިބއްޖެގަނޑަްށ ހީވަނީ ރަނގަޅަށް މަޢުލޫމާތުޭރގައި އަޅުދޭތެ ާވހަކައާ ތި ދައްކާ ނުލުމަށްއިފަކަ

ވާ ގޮތުގައި އެ ބޯޓު ނެގުން ެއއީ އެތަނުން ަވރަްށ އް ޫބލުކުރަ އަޅުގަނޑު ގަ ފުޅުން އެހެން ނުކުރައްވާނެހެން.ތިބޭ

ަނ މަޢުލޫމާތެްއ ށް ފެންއަޅުގަނޑަ ، ދެން ނަމަވެސްށް ނޭނގޭތީ. ެއހެންބަިއ އަޅުގަނޑަ ދެން ުކރީ މު ކަމެއް. ންހިމު

ޑު ދެންެމ އަޅުގަނ .ރެކޯޑަށްޓަަކއި ގެތަނު އަޅުގަނޑު މި ،އްކަވާފައިއަދި ކުރިއަްށ ތިބޭފުޅުން ދަ މި ދެނީ.އަޅުގަނޑު 

ބެޭހ ގޮތުްނ  މި ބޯޓާ  ،ހަަކ ާމ ސާފެްއ ނުވޭ. އެހެންނަމަވެސްބޭފުޅުން ދެްއކި ވާ އަޅުގަނޑަކަށް މި  މިތަނަށް އައިމާ 

ނީ. އަޅުގަނޑު ަވރަށް ބޮޑަށް ިމ ބޯޓުެގ މައްސަަލ ންނަާވލަިމ ދަ ންނަ އެއްެޗއް އަޅުގަނޑު ހަމައަޅުގަނޑަށް ފެ

ށްފަިއ ްއޔެގަިއ ބައްަދލުކޮށްފިން. ބައްަދލުކޮކޮށްފިން. އިވެްސ އަޅުގަނޑު ބައްަދލު އާއެމް.ޑީ ފިން. ެއ ކުންފުނީގެ ބަލައި

 އްތޯ. އެީއ އަޅުގަނޑުމެންނާ ޅެނީ ކީއު ގެން ތި ވެ ަހގީގަުތގައި މީަގއި  ،ންބޭފުޅާ ަކއިރީަގއި ައހައިފި އަޅުގަނޑު އެ

އެމް.ޑީ.ާއ ރުާކރުެގ ހިއްސާާވ ކުންފުންެޏއްެގ ތީ. ެއ ސަަގިއ އުފެދިފަިއ އޮ ިމއަދު ރާއްޖޭްއ ވެސް ގުޅުންހުިރ ަސރުކާރެ

، ންވީމާެއހެ ނީ.މެން ިމ ބަލައަޅުގަނޑު ންފުނީެގ މައްަސަލއެއް ކަމަށް ެއ ކުއަޅުގަނޑުމެން މި ވާަހކަދައްކަނީ. 

ސާބަކުްނ ާހ ހިޓާިއ ުހރިކޯ ،އެމް.ޑީ ވިދާޅުވަނީ ،ށް ދިމާވެފައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު ދަްއޗަކީމިކަމުގައި އެންެމ ބޮޑަ

ަމ ެނގީ ބޯޓު މައްޗަށް ށްގެން އެކޮ ބޭފުޅުން ަވރަްށ ބޮޑު ޚަރަދެއް އެ ،އައިސް މިކަން ުކރެވޭ ގޮތަށް އޮވެ

 ލާނެއް ކޮްށގެން ޢު ުކރަންާވ ހުިރހާ އިމިގޮތުން ލާނުޮކށް އެގޮތްޢު އި ަރކުފަހަެއއީ އެތަްއ  ؛ބަޔަކު އައިސްކަްށ ޔަކުއްލި



  

 އެ  ،ވާތީ ެޗއް ކަމަށްންޖެހޭ އެއްާވލުވާން ހަފިނޭންސް މިނިސްޓްރީހުން ފަ އެންމެ ަފރާތެއް އޮވެގެންހަާވލުވާނެ  ވެސް

ބޭފުޅުން ިމ ، ތި ގެވީށް އެންފުޅުންނަބޭ އެން ސް މިނިސްޓްރީޔައިމަ ފިނޭންއަށް ދިބޭފުޅުން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ

 ބޮުޑ ރަށް ވަ އަްށ ބޭފުޅުން އަމިއްލަ ދާޅުވީމަ، އެ ވި .މަލުުކރާށޭޢަްށ މަލުުކާރ ގޮތަޢަށީގަިއ ލަފުކަހަަލ ކަންތައްތަުކގަިއ ތި

ބޯޓަކީ އަޑީަގިއ  . އެ ނަގާފަ ވަނީ އަޑިން މަްއޗަށް  ޭއތިކޮށްގެންފިޔާއަށްުވރެ ބޮޑު ަޚރަދުޚަރަދެއް، މިލިއަނެްއހާ ރު

 .ޓަނުގެ ބޯޓެއް  5000ގޮތުގައި އެއީ މަޢުޫލމާތު ލިބިފައި އޮތް މަށް އަޅުގަނޑަށް  ކަގެ ބޮޑުމިންބޯޓު އެއްެޗއް. އެ އޮތް

މުކޮށް ރާއްޭޖގައި ިމ އްއެއީ އާ  ، ފަސް ހާސް ޓަނުގެ ބޯޓަކީ،ޓެއްދޭވަެރއްގެ ބޮޑު ބޯެއއީ ފު ،އެހެންވެއްޖެއްޔާ

ތާނަގިއ ، އޭތި އެއެހެްނވީމާ  އެއީ.ނަކީ، ވަރަށް ބޮޑު ބޯޓެއްޓަ 5000 .ގެންގުޅޭ ކުދި ސައިޒަށްުވރެ ވެްސ ބޮޑު

 ،ިތ ނުނެގި އޮތީ. އެހެންނަމަވެސްއޭ ގެންންެގ އެްއބާރުލުމެއް ނެތި ހުޕޮލި  ،ން އުޅޭ މައްސަަލއަކީވާ ިމހާުރ ދިމާވެގެއްއޮ

 ؛ކަންކަން ުނކުރެވިއެ  ެވގެންމަކަްށ ެއ ބޯްޓ އޮމިުހރިާހ ކަ ،މާްޓ އެޅުގަިއ ޕޯިތލަފުށީ ، ިހއްކުމާއިށިތިލަފު

ބޯްޓ  އުޅެނީ އެ  ންގެނިމިލަރެްއގެ ކަންަތއްތަްއ ވެްސ ނުިމލިއަން ޑޮ  165ތުން ލިބެްނ އޮތް ބައެްއެގ އައަނެއްކޮޅުން 

ދާ ކަމެްއަގިއ މުންރުާކރަށް ވަލުމެްއ ސަގެއް ރުެގ ބޮޑު އެހެންވީމާ، މިވަ އޭ.ޑީ.ބީން. ވާތީ.  ގެން ކަމަށް ނުނެގި

ިމ އަނެއްާކ  ،ހުންޖިލީމަ މި  އި،ަބލަކަށް އަންަނ މީހަުކ ައއިސް ަދއްކާ ވާހަކަައކަށް ޔަ ުކއްލި ގަނޑުމެން ހަމައަޅު

ދާިއާރެގ ންޭވރު ދެކުނު ، ހެކަށް ނުވާތީކީ އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ ގޮތުގައި ެއހާ ރަނގަޅު ކަމަގޮތެއް ނިންމުމަކޮމިޓީން 

ކަމުގަިއ  ޑަށް ތާއީދުކުރާ ގައި ވަރަްށ ބޮއަޅުގަނުޑ ވެސް މި ކަމު މަށްށަހެޅުިވ ހުއެ ހުށަހެޅުއްބަުރ އިއްޒަތްތެރި މެން

 . ތަށްދެއްިވ ފުރުޞަ ުކރިއްޔާ ޝު ވަރަށް ބޮޑަށް ވަން.ނަދަން

 

 ދެއްެކވުން:ން ާވހަކަރިޔާސަތު

 ހެންވޭުރ ދެކުނު ދާިއރާގެ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޙުަސއިން ޝަހީމް. 

 

 ާވހަކަދެްއކެވުން: ަޝހީމް ޙުސައިންންބަުރ މެ ދާިއރާ ދެކުނު ހެންވޭރު 

 ިތ ޝަކުާވ ށްމި ތަނަ ،ވަންޅަނީ ސިޓިއަކުން ދަންނަ ހުަށހަްށލާނަން. އަޅުގަނޑު މިރާރުކޮވެސް އަޅުގަނޑު ތަކު އަދި

ުހިރ  ، ހުށަހެޅިފައި ްތ ކަމަށްމިތަނުްނ އިުތރަށް ބަލާނެއް ަމއްސަލަެއއް ނެ ؛ްނ ދަންނަވަންސިޓީއަކުށް ތަަފރާ ގެނައި

ބެޭހ ކަެމްއ  ރަޕްޝަނާއްވަިއގެން ތި ކަމުގައި އެއްވެސް ކޮެބހޭ ފަރާތްތަކާިއ ގުޅު . ކަމާކަށް ަބލާއިރުލިޔެކިޔުންތަ

 ންނަށްގަނޑުމެގުޅަިއގެން ކުިރއަށްދާށޭ. އަޅު މެއް ދާ ކަމަށް ވިޔަސް ވެްސ އެ ފަރާތާން ކަޤުއްޙަވިޔަސް އަދި ނު

 ނެތޭ. ޅުގަނޑުމެން ބަލާނެ ތަނެއް މިައކު ބަލާިއރުަގއި އިުތރަށް އަުހރި ލިޔެކިޔުންތަކަށް  އިލިބިފަ

 

 ްއކެވުން:ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަުދ ނިހާދު ވާހަކަދެ



  

 ޅުްއވި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ތާީއދުކުރަން. ހުށަހެބަުރ އްޒަތްތެރި މެންއި

 

 އްކެވުން:ވާހަކަދެ އިބްރާހީްމ ރަޝީުދ ދާއިރާެގ މެންބަރު  މާފަންނު މެދު

ބަ ލިޔުންތަކުްނ ކަން އެގެ ބޯޓެއްިވއެޓްނާމުމިއީ އި އިގަ. މިހާރު މި ބޯޓުގެ މައްަސލަ ިރރުާޔ މުޤައްއާދެ! ޝުކުރިއް

؟ ކުގެ ބޯެޓއްތޯގަނޑުމެންނަށް މި ނިމެނީ ކާިއރުގައި އަޅުންމާނިދެން މި  ހާމަވި. ށްވެސް އަޅުގަނޑަ ކުރިން ދުވަހު

ިމ  .އޮތީ އްތޯ ހުށަހަޅާފައިޓެތަނަށް މައްަސލަ ހުަށހަޅާފައި ޮއތީ، ދިވެހިރާއްޭޖގެ އެޖެން ވިއެޓްނާމް ކުންފުނިންތޯ މި

ވާީމ ގާނޫނުތަކާިއ ގުލްއަ ުކރެވެނީ ަބއިނަ ތަށް މި ލަލާިއރުަގއި ދައު އިންޖެޭހ އަޅުގަނޑުމެން. ެއ ބޯުޓ ކީހަ ރައެަބ ކު ސާފު

ެއއްޗެްއ އަންގާ ޓެއް ނުވަތަ އެ ަފރާތަށް ފަިއ ރިޕޯއިލަްއވާލަވަ އެކަން ަބއް ،ގޮތަކަށްތޯކޮން؟ އެއްގޮތަށްތޯ

ން ިމ ދައުލަތުެގ ެތރޭގަިއ އަޅުގަނޑުމެ ގެމެންވުން އެދެން. ަވކި ގޮތަކަްށ އަންަގވައިފިއްާޔ ައޅުގަނޑުދެއް ވައިއަންގަ

ީތ ޚިލާފަށް ގެންދާ ޔާނުވަތަ އެކަމުން ގޯސް ގާނޫނުގަިއ އޮތް ގޮތް ،ންހަދާ ކޮމިޓީގާނޫނު، ށްވީ ކަމަކަމުގައި ޝާމިލް

 ތީ އޮދައުލަތުްނ  ގެ އްޖޭރާ  ގޮތާިއ ނުވަތަ  ގާފައި އޮތްއަން ފަރާތުްނ  ، އެ . އެހެންވީމާވާ ފަރާތަކުްނ ފޮނުވާނީފޮނަ

 ވޭ ޓެޓީގައި ީމގެން ނެއްގަނޑުމެން މި ކޮމިވަތަ އަޅުނު؟ މަލުކޮށްަފއި އޮތީޢަތަށްތޯ ެއއްގޮ ވާމީ ގާނޫނުތަކާގު އަބައިނަލް

ނިންމާިއރުގަިއ ނުަވަތ  އެދެން އަޅުގަނޑު ން ލެވުއިސް ރިޕޯޓް އެކުަލވަނުވާ ގޮތަކަށް މި ގެންގޮޝާމިލު ،ގޮތަށް

 ަގއި ވެސް. ޝުކުިރއްޔާ.ޖަވާބެއް ދެއްާވއިރު

 

 :ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން

 .ލީމްޙަ

 

 :ކަދެއްކެވުންވާހަ  ޙަލީމް  އަޙްމަދުމެންބަރު  ދާއިރާ  ބިލެތްދޫ

ކަށް  ވީާހ ައވަހަޑީ މިއަދު ހާޒިރުުކރެވޭެނ ގޮތެްއ އޮތިއްޔާ ނީެގ އެމް.މި ކުންފު ،އަޅުގަނޑު ވަރަްށ އެދެން އިނގޭތޯ

 .އެމް.ޑީގެ އަރިހުން ރުންރަނގަޅަށް ސާފުކު  ޢުލޫމާތުހާޒިރުކޮށް މީެގ މަ

 

 ކަދެއްެކވުން:ހަރިޔާސަތުން ވާ 

ދުވަުހެގ  5ށް ބޭފުޅަުކ ހާިޒރުކުރަްނޏާ ހަުދ އޮންަނ ގޮތުން މަޖިލީ ގަާވއި ހުގެ މަޖިލީ ިމހާުރ  ؛އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު

ވަޑައިގެންނެވިާދެނ ޏާ  ބޭނުންފުޅުވަން ވަޑައިގަންނަވަންށް އްލައަމިކު އަބޭފުޅަ އެ ،ވެސްމަންޖެހޭ. އެހެންނަތެއް ދޭމުއްދަ

  ސް.އޭގެ ުކރިން ވެ

 



  

 ކަދެއްކެވުން:ވާހަ  ޙަލީމް  އަޙްމަދުމެންބަރު  ދާއިރާ  ބިލެތްދޫ

 ިއގެންނެވޭނެ ނޫްނތޯ ބޭފުޅާ ބޭނުންފުޅުވަންޏާ ވަޑަ ނޫންތޯ އެ  ފުރުޞަތު އެބައޮތެއް  ންތޯ،ެތއްނޫއޮދެ! އެބައާ

 ބޮޑަްށ ބޭފުޅާ ހުންެނވީ ވަރަށް  ގަިއ އެ . އަޅުގަނޑު ގަޫބުލކުރާ ގޮތުބޭފުޅާގެ ނެތިއްޔާ ްއ އެ ޟެތިރާޢުއި

 ފައި އިނގޭތޯ.ޅުވެޑައިގަންނަވަން ބޭނުންފުވަ

 

 ކަދެއްެކވުން:ރިޔާސަތުން ާވހަ

ން ހިސާބުްނ އަޅުގަނޑުމެ، މިހާންވީމާްނ އިނގޭތޯ. ެއހެނަޓް މެދުެވރިކޮށް ސާުފކޮށްލާިރއެޓޭރެއެކަން ސެކް  ގަނޑުއަޅު

މިިޓއެއްެގ އާ ކޮ ޖަާހއިރު 4މިޓީެއއް ފަށާނަން އަލުން ކޮ ؛ސައްކަތްެގ މަބުާރ ކޮމިޓީ އަނޖަާހއިރު  4ކެއް ަނގަން. ބްރޭ

 މުނީ. ނިަދލުވުން ގޮތުގައި. މި ބައް
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