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ނަ  19 އްޔިވަ ންރަ ޖި ތު  ސް ލިގެ މަ



  

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ފުރަތަަމ  ބަރުންނަށް މަރުޙަާބ ދަންނަވަން. ޮކމިޓީގެ މެންވަަނ ބައްދަުލވުމަށް  28ޓީެގ އެސް.އޯ.އީ ކޮމި`. 

 ބޯުޓ ޔާޑެްއަގއި ތިލަފުށީަގިއ އޮްތ ބޯޓެްއ ތިލަފުށީަގއި ާފހަގަުކރެވިފައިާވ ކަެމއް.  އިގަ ޔެމިއަދު އެޖެންޑާގަިއ އޮީތ ިއއް

އެކަުމެގ ، ތީ ހިނގާގަނޑެއް ން ކޮންމެވެްސ ކަންތައްެއއި އި،ކަފަ ތި އޭބޯުޓ ކޮންމެވެްސ ބަޔަުކ  އެ ،އްބޯޓެތް އޮ

މިައުދ ނިންމީ. ދެން ްނ ށް ކޮމިޓީއެކަުމގެ އަްސލު ެބލުމަ ،ހުަށހެޅިފައިވާތީމައްަސލަ ިމ ކޮމިޓީއަްށ ކަމުގެ އެ

ްށ ންފުންޏަ އެ ކު ،ންައލް ޒޯޑަސްޓްރިރ މާލެ އިންރޭޓަގު  ،އްޔަތުންހައިސި ގެމުޤައްިރރުޓީގެ އަޅުގަނޑު ވާނީ ކޮމި

 ކަަހލަ މަީކ ކޮންކަ މި  ،. ެއހެންވީމާއޭޑުމެންގެ ކޮމިޓީައށް ލިބިފަިއ އެަބވެމާެތއް އަޅުގަނމިކަހަަލ މަޢުލޫ .ސިޓީ ލިޔެފަ

 މިޓީއާ ުތ ިމ ކޮމަޢުލޫމާ ޭހ ސައްޙަ ބެ މިކަމާ  ،ިކހިނެްއތޯއާއި މުންދަނީ މިކަމުގަިއ މިކަްނ ހިނގަވާހަކައެއްޯތއާއި 

 އެ ، ލިބުނީމަ އަޅުގަނޑުމެން މާހެންވީނުލިބޭ. އެޑުމެންނަށް ނެއ މަޢުލޫމާތު އަިދ އަޅުގަ .ހިއްސާކޮށްދިނުމަށް އެދި

ެގ ޭވރު ދެކުުނ ދާިއރާއެއްެޗއް ދަންަނވާލުމަްށ ހެން ޮގތުން ބެހޭ  ، މިކަމާ މާކުރާނަން އަދި. ެއހެންވީޖެންޑާއެ ލަމައްސަ

 މަށް. ްނ ޝަހީބަުރ ޙުސައިރި މެންޒަތްތެއިއް

 

 އްކެވުން:ދެ  ވާހަކަމްްނ ޝަހީަބރު ޙުސައިމެންގެ ވޭުރ ދެކުނު ދާިއރާހެން

 ެއއީ ކޭ. ލަފުށީގަިއ އޮތް ބޯޓެތި  .އޮތީކީއި ގެ ވާހަަކއެއް ނޫން މީގަޓުތިލަފުށީެގ ބޯޓު ޔާޑެއްަގއި އޮްތ ބޯ އާދެ!

ްޓ ޕޯޓް ަތއްޔާުރކުާރ ޕޯ  ،އްީޤކުރާުރކާރުްނ ތަރަގަިއ އަަލށް ސަތިލަފުށީ މިީއ  ،ންތުޑުއަހާފަިއ އޮތް ގޮއަޅުގަނޑު އަ

ނީ. ވިދާޅުވަ ެގ ާވހަކަހެްނ އަޅުގަނޑަށް ހީވަީނ ތިވެފަިއ އޮްތ ެއއްޗެއް ަވރަށް ޒަމާންބީއްސާފަިއ އޮތް  ސަރަހައްދަށް 

ހެން ހުިރާހ ، އެޕޯޓެއް. އެހެްނވީމާ ުކރާޤީއްތަރަރުން ރެއް ަޚރަދުކޮށްގެން ސަުރކާިލއަން ކޮންމެވެސް ވަ މި 15 އީއެ

 ުގރޭޓަރ ާމލޭ  ؛ބެހޭ ކަމާ ،ޓަށްށްފުވެސް ިތލަިސޓީއެއް  އެކަމުގެ ،ތަރައްޤީުނވެ އްޔާ ހި އެތަނުން ނުނެގިއްޖެއެއްޗެ

ްނ ތުފަރާެގ ެވރިންތަނުެގ ބައެްއ  ެވސް އަޅުގަނުޑ އެ  ެއއް ކަފަިއ އޮތް ވާހަމްޕެނީއަްށ ފޮނުވާކޮ ،ޕަރޭޝަނަށްކޯ

 ލީ ހަމަ. އި ވާހަަކ ދަންނަވަ އި އޮތީަމ އެއަޑުއިވިފަ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ތިލަފުށީަގއި އޮތް ބޯެޓްއެގ  .ވީތީރަނގަޅުކޮށްދެއް ގޮތްހުށަހެޅިފައި އޮްތ  ،ބަރު މެންތްތެރިޔާ ިއއްޒައާދެ! ޝުކުިރއް

މިްއލަ ފަރާތަކުްނ ަހަމ ކޮމިޓީއަށް އެބައޮްތ އަ ގެއަޅުގަނޑުމެން އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ގުޅިގެން ކަމާވާހަކަ. ދެން މި

ްނގެ ފަިއލްކޮޅުގަިއ ެއ  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުމިހާރު .ހުަށހަޅާފަ ެއއްޓީީކ ސިމަޢުލޫމާތާއެ ންމެވެްސ ވަަރކަށްގެ ކޮމިކަމު

ކާިއ އަިދ ލިޔުންތަ  ،އިކުމާހުކޯޓު  ރިިއ އެބަހު  ިމއާެއކީގަހަމަ ،އޮތް. އަޅުގަނޑުމެން ިމ ކިޔާިއރުސިޓީ އެބަ

ނުންޭވ  ބޭމެންޑުނ، ިމ އަިދ މިާއއެީކ އަޅުގަންވީމާހެ. އެތަްއ ހިމެނިފަންޓުތަކާިއ ވަރަްށ ގިަނ ޑޮކިއުމައެގްރިމެންޓު



  

 ،މާ. ެއހެންވީފަވާނީ ލިޔެ ، މިާހރުންފުނީެގ ބަހެްއ ހޯދާލަން. އެހެްނވީމާކު އެ  .އަްލ ޒޯންންޑަސްްޓރިގުޅީފަޅު އި އެބަ

 ޓިނިއުުކރާ ިތ ކޮންމީ ޖެންޑާއަށްްއގެ އެުދވަހެ ދެންމެން އްަލވާފަިއ އަޅުގަނޑުިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުްނ ބަ ލިބުނީމަ

ދެވޭނީ. ައިދ ިއގެން ުކރިއަށްމާނަށް މިކަން. އެީއ ިމ މަޢުލޫމާުތ ލިބިގެްނ އަޅުގަނޑުމެންނަވާއް ގޮތަށް އެޖެންޑާގަިއ ބާ

ނޑުމެްނ އަޅުގަ ،ފައިލިބި ށްހައި މަޖިލީ ގައިއްޔެ ،ކިުއމަންޓުންނަށް މި ލިބުނު ޑޮގަނޑުމެއަޅުމެ ދެން ؛ހާރު ލިބިފައިމި

މީަގިއާވ  ،މާތުއަޅުގަނޑުމެންނަށް ިމ މަޢުލޫމަ ިލބުނީ، ހެންވީމާޝަނަށް. އެ، ސެކްލިބުނީއަުދ ކޮމިޓީއަށް މި

، ްނވޭ. އެހެްނވީމާ ބޭނުންގަނޑު ައރުވަމެންބަރުންނަށް ވަުގތުކޮޅެއް އަޅުތައް ިދރާސާކުރުމަްށ އިތުުރ ޓެއިލްޑީ

ަލ އެ މައްސަ  ޑުމެންހަފުތާގަިއ އަޅުގަނނަ ، މިއަންމާެއހެްނވީ ؛ކަށްއަންނަ ބައްދަލުވުމަމާ، ދެން އަޅުގަނޑުމެން މާދަ

ްގރޭޓަރ ާމެލ ކޮށްދިނުމަށް އެދި ޢުލޫމާތު ހިއްސާ  މަެބހޭ ިމއާ އިނީ މިއަންނަ ހަފުތާގަވާ ރާނަން. މިހާރުކުޖެންޑާއެ

އާދެ! މޯލްޑިވްްސ ޕްަރއިެވްޓ )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  އިންޑަސްޓްރިއަްލ ޒޯނަށް އަޅުގަނޑުމެން ިސޓީއަކުްނ ދަންނަވާފަ.

 ކޮޅުގައިާވނެ އިލް ސިޓީެއއް. ފަ ވާ ފޮނުވާފައި ކުންތަރާއަމިްއލަ ފަ ، ިއވާފަވާފޮނު ކުންފުންޏަކުން ކިޔާލިމިޓެޑް 

 ނަށް ނޑުމެންއަޅުގަ މަޢުލޫމާތު  މި )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ދެ! އާ ންފުންެޏއްއަމިްއލަ ކު އިއްޒަތްތެރި މެންަބރު.

ުގރޭޓަރ މާެލ  ން ދެ. އޮތީ މި ލިބިފައި  މަޢުލޫމާތު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ަފރާތުން ެއއް މިާހރު ،ވާނީޙަސައް

 ެގން އިއާސަލަ މާތު ލިބުނީމަ ިމ މައްފަރާތުެގ މަޢުލޫ ދެ  ،މާން މަޢުލޫމާުތ ލިބުނީއިންޑަސްޓްރިއަްލ ޒޯނުގެ ަފރާތު

ންަބުރ ފޭދޫ ާދއިރާެގ އިއްޒަތްތެިރ މެ ؟ތްޯތ ިއތުރު ޚިާޔލެއްއޮއެބަ .ނީހަވާކުރިއަށްދާްނ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފަސޭ

 ހާދު.މުޙައްމަދު ނި

 

 :ކަދެްއކެވުން ވާހަހާދުންބަރު މުޙައްމަުދ ނިމެއިރާެގ ފޭދޫ ދާ

  މެއި  30 ތްއޮތް ސިޓީ ވެސް އަިދ އެބައޮއި ިއވެޓް ލިމިޓެޑުްނ ލިޔެފަމޯލްޑިވްސް ްޕރަ ،ފިންއިމި ކިޔަގަނޑު އަޅު

 ބާ ށް، ކުދިކޮ އިބޯުޓ ކަފަ  ހިނދަްށ ެއ މަަސއްކަތް ހުއްޓާލުމަށް. އެީއ އެ ްނ މިމިހިނދުަގިއ ކޯުޓ އަމުެރއް.  2019

 ން ދެކުނި ،ތު ލިބުނު މަޢުލޫމާއިއްެޔގައި އަޅުގަނޑަށް ،ކަތް. ެއހެންނަމަވެސްގަނޑަށް ކިރާލަްނވެގެން ކުާރ މަސައްދަ

، ިމ ސިޓީގަިއ މާއެހެންވީވާހަކަ.  ގެންދާށްސަްއކަތް ކުިރއަ މަވެސް މި ، އަދިވެްސ މިހާރު ކޮންމެވެސް މީޑިއާއަކުން

 ިނކަން ގްރޭަޓރ ާމލޭ  ،އިާވ ހިނދުކުމެއް ެނރެފަހުިދ ކޯޓުްނ ރުގަިއ އަކަތަކަްށ ބަލާއި ލިޔެފައި ިމހިަރ ާވހަ

 ކުމާ ، ހުސްޔަވިން  އުޫސލުެރކްޓުކޮންޓް ،ވިޔަސްހަވާުލޮކށްގެން  ައކީ ބަޔަކާކަގުޅިގެން، ވާހަ ބަޔަކާެއ ސަރަހައްދުން 

ންކޮޅެްއ ، ތަންވީމާހެން. އެހެކަްށ ވާނެ ގަިއ މިއީ ވަރަްށ ޮބޑު މައްސަލައަމީ ،ވެއްޖެއްޔާ ޚިލާފަށް ުކރާ ކަމުަގއި

ވުްނ  ަހލަ ގޮތެއްެނ ކަުޢލޫމާތު ލިބޭތުން މަފުނީގެ ފަރާްގރޭޓަރ މާެލ ެއ ކުން ސް ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަވަ

 ަކ ދަންނަވާލީ.ވާހަ ވާނެތީ އެ ކަމަކަށް ރިއެއީ ަވރަށް ބުއްިދވެ

 



  

  :ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން

ވެްސ ައވަހަކަްށ ހާވީ  ، މިއަުދ ައލުްނ އެދޭނަންއެިދވަޑައިަގތުމާއެކީ މެންބަރު  ޒަތްތެރި އަދި އަޅުގަނޑުމެްނ މިއަދު އިއް

ްށ އަޅުގަނުޑ އިރަމާތު ލިބޭހަމަ އެ މަޢުލޫ ރުން. އޭށްށްދިނުމައެ މަޢުލޫމާތު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހިއްސާކޮ

 މާ މް ރަޝީދު މިކަ ބްާރހީންދާނަން. އިކުރިއަށް ގެން. އްާވނައެޖެންޑާގައި ބާ .މައްސަަލ އަލުން މި ނަންއެޖެންޑާކުރާ

  ؟ތޯއްގުޅޭ ކަމެ

 

 ހަކަެދއްކެވުން:ްމ ރަޝީުދ ވާބަރު އިބްރާހީމެންމާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ 

ެވްސ ޓެްއ ބޯ ގެލާިއރުގައި މި ބޯަޓކީ ާރއްޖޭތަކަށް ބަކިއުމަްނޓުމިއީ ޑޮ ،ކީބޯޓަ މި އަޅުގަނޑަށް ލަފާކުރެޭވ ގޮތުގައި 

 ... ކޮމްޕެނީ ޒިންގރީ ލީއެގް  ،މި ބޯޓަކީ ނޫން.

 

  :ކަދެއްެކވުންރިޔާސަތުން ާވހަ

ހިއްާސާވ ސަރުކާުރ  ން،ޮގތުން އަދި މަޝްވަރާުކރާނަ ބެހޭ އާމައްސަލަ ޅުގަނޑުމެން އަ މެންބަރު އިއްޒަތްތެރި

ތަުނގައި އެ ބޯޓު އޮތީ.  ޒޯނު. އެގުރޭަޓރ މާެލ ިއންޑަސްޓްރިއަލް  ރުާކރުެގ ކުންފުންޏެއްކުންފުންޏެއް، ސަ

ގޮެތްއ ާވލަދޭނަން ކީ ހުޅުށް އެ މެންބަރަމައްސަލަ އަޅުގަނޑު އިއްޒަތްތެރި  ހޯދާފައި މިޅުގެ ބަހެއް، އެކޮވީމާއެހެން

ގަިއ  2  އައިޓަމުށް ދާނަން. އެޖެންޑާއަ 2 އައިޓަމު  އަޅުގަނޑު އެޖެްނޑާވަގުތު ، މިއެހެންވީމާ ގޭތޯ.ނިންމަން އިނ

ްނ ރައިވެްޓ ލިމިޓެޑުގޭސް ޕް ޯމލްޑިވް  ،ކަމަށްވާ އެއްސިަޑރީ ގެ ސަބްއިޒޭޝަންނަޯއގަ ނީ ސްޓޭޓް ްޓރޭޑިންގވަމި

 ،ތީ ށް ުތހުމަތުކުރެވޭގޮތަށް ކަންތައްތަެކއް ހިނގާ ކަމަ ަމގުފަހިވާ  ގަތުމުގަިއ ކޮރަޕްޝަނަށް ގޭސް ރުން ރާއްޖެއިން ބޭ 

ުރ . މިހާ ލިބޭބައެ ނަށް މީގެ މަޢުލޫމާތުގަނޑުމެންޅުަތއްކުރުން. ދެްނ އަސާގޮތުްނ ދިރާ ެބހޭ އެ މައްސަަލއާ

މި މަުޢލޫމާތު ހޯދުމަްށ  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ...ލޫމާުތ ހޯދުމަްށ މޯލްޑިވްްސ ޭގސްއަށްމަޢު މެން އިތުރަށް ނޑުއަޅުގަ

ަލ ަމއްސަ  ށް މި މަޢުލޫމާތު ލިބުނީމަ، މި. ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަގޭސްއަްށ ލިޔެފަ ވްުރ މޯލްޑިވެސް ވާީނ މިހާ

 މި  މިހާރު  ،ތްއޮމަޢުލޫމާުތ ލިބިފަިއ އެބަ މަޖިލީހަށް ،ތްއޮމާތު ލިބިފައި އެބަގަނޑުމެންނަށް މަޢުލޫއަޅު .ނެބެލޭ

މަށް ވެްސ މިަކްނ ާމލުކަސަ ވެސް  ގެ ހުމަޖިލީ  ،ެއހެންވީމާ .އޭ.ސީ.ސީއަށް ވެްސ ހުށަހެޅިފައެބައޮްތ މިާހުރ މައްސަަލ 

މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްަރއިެވްޓ  ވާނީ ރުމާތު ހޯދަން މިހާ ނިންމީ. މީގެ މަޢުލޫ ބަލަން ންޓީއައިމަ އަޅުގަނޑުމެން ކޮމި

ން ުމއްދަުތ ޓީ.އޯެގ ފާމަސީ ދާނަން. އެސް.ގަނޑުްށ އަޅުއަ 3 ވަަނ އެޖެންޑާ ައއިޓަމު  3. ފަލިމިޓެޑަށް އެދި

ށް މާފަްނުނ ދެްއވުމަވައިލަމަްއސަަލ ބައް  އެ ،މުންދާތީޢުލޫމާުތ ިލބެކަމުެގ މަދާލްްސ ވިއްކަމުންންޒިއުމަބްވެފައިާވ ކޮހަމަ

އެސް.ޓީ.އޯއަްށ ހަޅުއްވާފައިވާ މައްަސލަ. އަޅުގަނޑުމެން ހުށަ  ދުޝީމް ރަރި މެންަބރު އިބްާރހީތްތެޒައިއް އިރާގެމެދު ދާ

އެސް.ޓީ.އޯއިން އެބަޮއްތ  ން.ކަމުގެ ަސއްޙަ މަޢުލޫމާތު ހޯދަމި ،ނުވިންލިޔުެމއް ފޮ ގޮތުން  ގުޅޭ ކަމާމި



  

ބޭފުޅުން އެކަމުގަިއ  އެ ،ބޭފުޅުން ދެއްވި ޖަވާބާއި ށް އެއިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަ. ދީފަނޑުމެންނަށް ޖަވާބުއަޅުގަ

 .ކުެރވިފަ.މެއިލްރި މެންބަރުންނަށް އީ އިއްޒަތްތެ ނެވާ ވާނެ. އަދި މި ސިީޓ ވެސް ިއލްކޮޅުގައި ފަ ލުކުރާ ުއސޫލުމަޢަ

ވަަނ  2016 ،ނެފަިއވަނީިއގަނޑުކޮށް ބުގޮތުްނ ބަހުސްުކރަން އަޅުގަނޑު ހުޅުާވލަން. ިމ ސިޓީަގއި މަ ބެހޭ  މިކަމާ

 އެ  ،ގާފައިން ނަތަކުިރހާ ފާމަސީހުން ުކރިހަމަވުމުގެ  މުއްދަތުރެކުރި ބޭްސ ބޭފުޅުން ާރއްޖެއަށް އެތެ  އެ ،އަހަރު

ެގ ުހިރާހ ބެޗު އެ  ،C602700ންބަުރ އެއީ ެބޗް ނަ ،ވަނީ. އަދި އާ ބެެޗއް އޭ ބޭފުޅުންގެ ގުދަނުގައި ރައްކާުކރެވިފަ

 އެ ބެުޗގެ  ،މިހާުރ ގެނެސް C808113ޗެއް ބެ  ފަިއ ކަމަށް. އާެބހެއްޓި ުނގައިނީ ގުދަބޭހެއް ނަގާަފއި މިާހރު ވަ

މި ިސީޓެގ  ،ހުރީ ޓާފައި ނުާލ ގުދަނުގަިއ ބަަހއްއިބޭސް ނައްތަ ދެްނ އެ  ނީ.މަީސގަިއ ހުންނާޖޭގެ ފާ ާރއްށްބޭސްކަމަ

ހާ ބޭފުޅުްނެގ ރިލަންތޯ ހުއަޅުގަނޑު ސިޓީ ކިޔާަނން. އިލާމާލުކަމަށް ކިޔަނޑު ތިބޭފުޅުންގެ ސަފަހުބައި އަޅުގަ

މޭ. ވެދުން ަސލާމަށްފަުހ ދަންނަވަމަދު ނަޝީދަށް. އްއަލްފާިޟލް މުޙަ ،ގެ ރައީސްހު ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީ ؟ސަމާލުކަމަށް

ްޕރޮޮޓޯކ  . ހަވާލާދީަފއިާވ ސިޓީގަިއ ދަންނަވާފަިއވާހަާވލާދީ ދަްނނަވަމޭ  ސިޓީއާ ގ2019ެޖުލަިއ  31ތިޔަ އިާދރާއިން 

ައިދ  ކަމުަގިއ ދަންނަވަމޭ. ބޭހުެގ ބްރޭންޑެއް  ޓީ ޓަސްލަކްޓޯ އެ ންކުރާ ްށ ބޭނުޓްޯރްލ ދަށްކުރުމަޮކލެސް ،ކީމަިމލިްގރާ 40

ކުންފުިންނ  މިހަރު ވަނަ އަ  2016ގެން ކުރެވި ަރޖިސްޓްރީ އޮތޯރިީޓގައި ރަގުޑްވްސް ފުޑް އެންޑް ޑިލްބްރޭންޑަކީ މޯ އެ

ނުާވެނ އިކާފަ ްނ ވިއްދަުތ ހަމަވުުމގެ ފަހު ބޭސް މުއްމި ،ދައިންއިާވ ފަންކޮށްފައެތެރެކޮށްފައިާވ ބޭހެކޭ. ސިީޓގަިއ ބަޔާ

ވަަނ  2018 ،ވަނީ C602700 ންބަރު ނަ ުކރެވުުނ ބެޗު ވަނަ އަަހރު އިމްޕޯޓު 2016ޭބސް  މި އި ދަންަނވަމޭ.ކަމުގަ

ިވްއާކ  ންއުސޫލު ށް އޮންނަމަލުުކރުމަޢަ މަވާ ބޭހަށްމުއްދަތު ހަ ،ލަށް މުއްދަތު ހަމަެވގެންހުގެ ިނޔަމަ ޗުާމރިއަހަރުގެ 

ަގިއ  2019ނުއަީރ ސްޓޮކެްއ ޖެައއު ހުެގ ިމ ބޭ ،ެއހެންނަމަވެސް މޭ.ކަުމގަިއ ދަންނަވަ ވިފައި ވަކިުކރެ ބޭހުގެ ސްޓޮކާ 

މުއްަދުތ ަގއި  2020ރު ބަ އޮކްޓޯ ދަނީިވއްކަމުންމިހާރު  ،ތުންއެގޮމޭ. ގަުކރަްނ ފާހަކަވިްއކަމުން ގެންދާ ،އެތެރެކުެރވި

ެގ ންނަ އުސޫލުްނ އޮލުކުރަމަޢަމެުދ  ތު ހަމަާވ ބޭހާއިން ުމއްދައެސް.ޓީ.އޯ. ހޭބޭ  ގC808113ެބެޗު ނަންަބރު  ،މަވާހަ

ކުރިްނ ބޭސްތަްއ  ދުވަސް  5 ،ކުރިްނ މާލޭްނ ނަމަ ދުަވސް 15މަސީތަކުގެ ރެކުތަކުްނ މުއްދަތު ހަމަވުމުެގ ދަށުން ފާ

 ރެވިފައޭ. ައދި މަލުކު ޢަ ވަީނ އުސޫލުން  މެދު ވެްސ އެ  ބޭހާ  ޓީގަިއ ބަޔަންކޮށްފަިއވާ ސި ކުެރވޭނޭ.ރިެއކަހެ  އިނަގަ

 ނަވަޭމ.ގައި ދަންކަމުކާފަިއވާކަމުގެ ެއއްވެސް ރިކޯޑެއް ފެންނަން ނެތްފަހުން މި ބޭސް ވިއް މުއްދަތު ހަމަވި

ންދެްނ ުނލާ ގިަނ ދުވަސްތަކެްއ ވައިހަަމުވމުގެ ފަހުން ނައްތަމުއްދަތު  C602700ޗު ނަންބަުރ ބެ ،ނަމަވެސްއެހެން

 2016 ،ނުލާ ަބހައްޓާފައިވަނީއި. އެޮގތުން މި ބޭސް ނައްތަ މޭ ުހރިކަމުގަިއ ދަންނަވަހައްޓާފައި ބަ ދަނުގައި ބޭސް ގު

ޑު އަދަދެއްެގ ބޭސްަތްއ ރުމުެގ ސަބަބުން ަވރަށް ބޮުނވިކި ހުޓޮކުެގ ބޮޑުބައެއް  އެތެރެުކރެވުުނ ސްަހރުވަނަ އަ

ބެލުމުެގ ޏަްށ ލިޭބ ެގއްުލން ކުޑަކުރުމުެގ އެއްވެްސ ފުރުޞަެތްއ އޮތްޯތ ންިމ ކުންފު ،ންޖެހުމުެގ ސަބަބުންނައްތާލަ

 އޭެގ ބަަދލު އެ  ،ވެފައި ބޭްސ ގަނެފައިވަީނ ސީާދ މި ޭބްސ އުފައްާދ ފަރާތުްނ ކަމަށް  ،މުގައޭ. އެގޮތުންބޭނު

 ގެ ހު ބޭ  ޓުންސްޓެޓޯވާޓެ ނީ ވުމި ބޭސް އެތެރެުކރެމޭ. ރެވިފަިއވާ ކަުމގައި ދަންނަވަ ކު ކަތްފުނިން ލިބޭތޯ މަސައްކުން



  

ާމ  ނުންކުރުންސް ބޭރާުމގެ ބޭިމލިގް 40ރާުމގެ ބަދަލުގަިއ މިިލގް 20އަދި  10 ވޭއްމުކޮށް ބޭނުންުކރެރާއްޖޭގައި އާ

 ރާއްޭޖަގއި  ރާމު މިިލގް 40 ދެްއވާފައިވާތީއޭ. އަދި ިމ ބޭހުގެ   މަޢުލޫމާތުރަނގަޅު ކަމަްށ މި ބޭްސ އުފައްާދ ފަރާތުން 

ެގ ރާމުމިިލގް 20އަދި  10މި ބޭހުެގ  ގައި އެެތރެކުރުމުަގިއ ބަލާފައިވަނީ 2016ނުވާތީ ވިަފއިކުރިން ބޭނުންކުރެ

ގެ ގިަނ މީހުންނަްށ ލިޔެދިނުމަްށ ރާއްޖޭ ލިބަ ރާމު މިލިގް 40ދި އަނަމަވެްސ ނަވަމޭ. އެހެންންޑިމާންޑަށް ކަމުގައި ދަ

ުނ ެރކުރެވުރިން ފުރަތަމަ އެތެދަތު ހަމަވުމުގެ ކު ޖެހުމުގެ ސަބަބުން އަންދާޒާކުެރވުނު ގޮތަްށ މުއްޓަރުން ފަސްޑޮކް

ވެްސ ކުޑަުކރުމަްށ ީވހާފުންޏަށް ލިބޭ ގެްއލުން ށް ގެނެޭވ ބޭސްތަުކން މިކުންމިގޮތަްށ ައލަ ނުެލވުނިއްޔޭ.އިއަދަދު ވިްއކަ

ގުބޮޑެތި ައުއ އަ ،ުކރެވިފައޭ. އެގޮތުންނާމުެގ އުސޫުލ މިާހރު ވަނީ ހަރުދަުކރުރަފުޢާއަލަށް ރާއްޖޭެގ މާކެޓަްށ ބޭްސ ތަ

ގެން ކަމުަގިއ ވި ސްވެެއއްބަ ށްކައުޫސލަ ަފރާުތން ބަދަލު ލިބޭނެ  ުކރާ ިމ ކުންފުންޏަށް ސަްޕލައިގެނެވެނީ ބޭސް މިހާރު 

ވަރަްށ ބޮުޑ  ނީވަކުންފުނިން ބޭްސ ގަނެފައި  ، އެ ިމ ަބލަނީއަޅުގަނޑުމެން ނަވަމޭ. މިއީ ިމ ސިޓީެގ ޖަވާބު. ދަން

ޑް އެްންޑ  ފުާރއްޖޭގެ  ،ންނާއިރާއްޖޭެގ ޑޮކްޓަރު ކަށް.ޝަނަންޑޭރެކޮމެނިން އްިވ ކުންފުކުންފުނިްނ ދެެއ ، ސްޓޮކެއް

ން ެއ ބޭސް ެއާހ  ޑޮކްަޓރުބޭސް ގެނައިަމ ރާއްޭޖގެ އެއް ނޫން. އެ ކަށް ައހާފަޔަ އެއްވެްސ ލަފަރަގު އޮޯތރިޓީގެ ޑް

ނޑުމެން ިމ ، އަޅުގަމާއެހެްނވީރީ. އް ހު ޓޮކެސްަވންދެން  ގިނަ ދުވަސް ބޭްސ ނުވިކި  ތީ، އެުނވާއިޑަށް ލިޔުއްވާފަބޮ

ރާުކރުން. ންޑޭޓެްއ ނޫން މަްޝވަމެ ކޮމިޓީ ންގެ މެއަުޅގަނޑު ރުމަކީ،ރާކުޓެއިލްްސ ކަންތައްަތކުގަިއ މަޝްވަ ޑީބޭހުެގ 

ްނ. ޑުކުރަރޓީއަށް އެކަން ޯފވަަހވާލުވެަފއިވާ ކޮމި އާޑުރަުގ އޮތޯިރޓީންްޑ އެކަން އަޅުގަނޑުމެން ޖެހޭީނ ފުޑް އެ

 ޏާ ްނ ކުރަން  ގެނެސް އެކަގިނަ ބޭސް ގައިތުޤަޙަޤީ ކުންފުނިން ގޮތަްށ  ކުންފުންޏަށް ގެއްލުްނވާ ،ސްނަމަވެންހެއެ

 ްމ ރަޝީދު. އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އިބްރާހީުފރަތަމަ މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ ޖެހޭނެ. ލަންއެކަން ބައަޅުގަނޑުމެން 

 

 :ންކަެދއްކެވުވާހަ ދު ޝީްމ ރަމެންބަރު އިބްރާހީމާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ 

އްކަްނ. ތެދު ޚަބަރެ އެ ބޭސްުހރިކަން. ޖެ ސާފުވެއް ަވރަށް ބޮޑަށްމީަގއި މިހާރު  ،ވުމަކީއާދެ! އަޅުގަނޑުގެ ކަންބޮޑު

ގަކުަރްއާވ އެބަ ފާހަ  ،. އެހެންނަމަވެސްވެއްޖެސާފުހިާސބު  ކަށް ނޭނގެ. އެވިއްކުން ނުވިއްކުްނ އަޅުގަނޑަދެން 

ްސ އަީކ ވެ  ކޮމިޓީ.އީމިހާރު ެއސް.އޯ ،ބޭނުންވަނީށްލަން ދެން އަޅުގަނޑު ސާފުކޮ .ންކަގުދަނުގައި ހުރި

ަސލާމަތުްނ  ތުންތިބެވޭނީ ރައްޔިުޅގަނޑުމެން މިތާގެ އަ ؛ރކޮންސިއުމަ  ،އްސާއިކުންފުނިތަކުގައި ވިްއކާ އެްއޗެ

ދުމަތްތަކަީކ ދޭ ޚި ޔިތުންނަށްއް ްށ ރަކޮޞަޚާއް ،ދޭ ޚިދުމަތްަތކަކީންފުނިތަކުްނ ، ކު. ެއހެންވީމާންއިގެބަތިއްބައި

ޮއްތ ިއ ލިބިފަ އި، އޭގަ އެހެްނވީމާ ކީ.ތަކެއްޗަ ވިއްކާ  ؛ންރުްނކުޤީތަކެއްޯތ އަޅުގަނޑުމެން ޔަތްތެިރ ޚިދުމަރައްކާ

 ގަޫބލުކުރަނީ. އަޅުގަނުޑ ކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ނޭގެ މެންޑޭޓުގެ ތެޭރގައި ިހމެންއަޅުގަނޑުމެ ގެ ދަށުންތިޔާރުޚްއި

 ބޭސް  މިއަދަދަކަްށ ރަްށ ގިަނ ގުދަނުަގއި ވަ ރަނީ ގަކުާފހަމީގަިއ ހާުރ މި  ؛ގުދަނުގަިއ ުހރި ،ނުންވަނީން ބޭރަސާފުކު

، ވާތީވެ  މާ، ކުންފުންޏަށް ލިބިދާނެ ގެްއލުމަކަށްވީ  ބޭސްަތކެއްއިޏަކުން ގެނަފުންބޭރު ކުން ،އެހެްނވީމާ .ހުރި ކަމަށް



  

ނުާލ ބެހެއްިޓ އިިއ ނައްތަގުދަނުގަ ،ރަން ބޭނުމީ. އަޅުގަނޑު ސާފުކުގޭތޯނއި ުނލާއިއްތަނަ ދަނުގައި ބެެހއްޓީ ކަމަށްގު

މުޤައްރިރަްށ ައރުވާަންނ  ،ބޭފުޅުންނަށް ތި  ޅުގަނޑުއިުތރުން އަ. އަދި ޭއގެވަންލުފިޅުންމިާހރުީވ ކިހިނެއްޯތ އޮ ށްބޭހަ

 ހުރީ   ނަންބަރުެގ ބޭސްަތއް މި ިރ ހު ޓީ.އޯގައި އޭގައި އެސް. ގެ ކުބަރުތަ ންނައަްލ ިމ ީސރި ަތއް.ްލ ނަންބަރުސީރިއަ

ިމ  ހިސާބަށް ގެނެސްދޭން. އަޅުގަނޑުމެން ިމ ކޮމިޓީއާ ، ހިސާބަށްއޭގެ ރިކޯޑުސްތައް އަޅުގަނޑާ ،ހިނެއްތޯކި

. ުކރެވޭީނ ފުރަތަމަވިްއާކ ަތންތަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޑިސިޕްލިންކޮްށ ދަުއލަތުެގ ކުންފުނިތަކުްނ ޞަޚާއް ،ރާއްޖޭގައި

ޖޭެގ ދިވެިހރާއްދިވެހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުންނަީކ ، ވީމާހިމެނޭ ކަންތައް. އެެހން ޓުގައިމެންޑޭ ގެމިޓީކޮ މި އެއީ

ވެްސ އް ޕާލަމެންޓެ ނެ.ންނާވެސް ނޯ މީއެއްނޮއިކޮ އި ނެތް ތަނެއްގަ ރަްއޔިތުން. މުގެ ނާެރހަކީކައުފެއްދުންތެރި

ރަްއޔިތުްނ  ،ކަްނ އެއީުމ އެއްންމުހި ންމެ އެގެ.ީއ ޮކމިޓީމެން މި އެސް.އޯޅުގަނޑު، އައެހެންވީމާ ނޯންނާނެ.

  ކޮށް...ދުޅަހެޔޮން ސަލާމަތު

 

 ވުން:ޔާސަތުން ާވހަކަދެއްކެ ރި

 ްނ ކޮންތަނަކަްށ ފޮނުވާފަިއ ުހރި ތަނަކުކޮން؛ދެއްވީ ިމހާރު  .ީސރިައްލ ނަންބަރެޭކ ވިދާޅުވީމަ ؛ންބަރުމެއިއްޒަތްތެިރ 

  ؟އްތޯއޯޑަރެ ންގސިޗޭރޕަ

 

 ހަކަެދއްކެވުން:ުދ ވާޝީރަ މެންބަރު އިބްރާހީމް  ފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މާ

 ވާފަ. ދެން އެކަމާ ބެހޭ ކުއްަޖކު ފޮނު އެްއޗެހިތައް ތިިހރީއި ހުރި ގެ ެތރޭގަމު.އޯގެ ސިސްޓަސް.ޓީއެމިހާރު ތިއީ 

ެއ  ،ުހރިކަން އިއީ. މިާހރު ގުދަނުގަ މާތެއް ތި މަޢުލޫުހރި އަޅުގަނޑަށް ލިބިފައި ،ތި ނަގާނީ. އެހެްނވީމާކުއްޖަކުތާ 

 ކަން އެބަ އެނގޭ.ހުރި  އި ގުދަނުގަނގޭ. ކަން އެބަ އެުހރި . ދެން ބޭސް އްކިއޭށް ވިމެންނަބުނޭ ތިމަންނަފަރާތުން އެބަ

 އަށް ޖެ ބޭނުންނުވާ ބޭސް ދިވެިހރާއްނަށްތުންރައްޔި ާލފަށްޚި ޔާއާދަ .ކަމެއްހުރި އި މިއީ ކުރީ ސަުރކާރަކުން ކޮށްފަ 

 ،ްނ އެަބ އެނގޭހުރިކަަނގާފައި  ތަކެއްއިޒު މަންފާނާޖާންނަްށ ިވއްކައިގެްނ ޔިތުރައް ާރއްޖޭގެ ިދވެހި އެ ،އެތެރެކޮށް

ނޑަްށ އްދަނުކުރާ ބޭސްަތއް. އަޅުގަރުން ހުޑޮކްޓަ ތުްނނަށްރައްޔި އްޖޭގެޔާެއއްގެ ދިެވހިރާފިއަން ރުއެތައް މިލި އްއެތަ

. އެފަަދ ރާ ޭބހެއްކަންުރކުއިންކާ ށް ދޭންހުންނަމީަބލި ަޓރުން ޑޮކް ހެއްކަން މިއީ.ރާ ބޭ ހުއްދަނުކު  ،ފާހަގަކުެރވޭ

 .ތޯ އަނެއްކާދިނީ ީކއްވެ ބޮޑު ގެއްލުެމއް ށް މިހާ ސުާވލަކީ. ދައުލަތަުފރަތަމަ ،ކުީރ ކީއްވެތޯތަކެއް ާރއްޖެ އެތެރެ ސްބޭ

ހުިރ  އިއަޅުގަނޑުެގ ނުކުތާއަކީ. ގުދަނުގަ  ؛ށްބޭސްތަކަހުިރ  އި ދަނުގަުފރަތަަމ ގު ،ކޮށްސްތަކެްއ އެެތރެނުވިއްޭކ ބޭ

 ،ީސރިއަްލ ނަންބަރު ؟ ެވގެންތޯޭއގެފަހުން ކީއް ސްަތއް ވިއްކާފަިއ ހުރީ ބޭ ތިިދ އަ ؟ހިނެއްތޯހެީދ ކިބޭސްތަކަށް 

އަްށ އެ އަްށ ފޮނުއްަވއިގެން އޯ.ހެްނ އެސް.ޓީވަނީ ފެންނާނެެތރެއިްނ އަޅުގަނޑަްށ ހީ  ގެ ރޑައޯރޗޭސިްނ ޕަ  ؛ހިަރ ޕީ.އޯތި

 ަޤއްރިރު.މު. ޝުުކރިއްާޔ ދޭންވީލަފިުލވާށް އޮޅުންގޮތެްއ އަޅުގަނޑަ ވީ



  

 

 ތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:ރިޔާސަ

 މުއްދަތު  ހުރި އިގަގުދަނު ،ދެ ސުވާލު. އެއް ުސވާލަކީ ؛އިންޓުދެ ޕޮ ކުކރެއްވި ޒަތްތެރި މެންބަރު ާފހަގައިއް

 ށްފަހު(ޅަކަގުތުކޮ)ވަ ...އެބައޮތް އި ްށ ބުނެފައިން ަވރަށް ސާފުކޮ.އޯއެސް.ޓީ ؟ވެގެންތޯއްވިއްީކ ކީ  ސް ހަމަވެފައި ހުިރ ބޭ

ުމގެ ޔަޤީންކަން އެބައޮތް. ނެކަނުވާބޭހެއް ިވއްކާފައި ކަމަށް. މުއްދަތު ަހމަވި ުނވާނެއިއިތުރަށް ވިއްކާފަވާ! ދެއްމަޑުކޮށް

ނެތް.  އެއް ކަހަވާ ެގ ގޮތު ހެދި  އަށް އެ ؟ކިހިެނއްތޯ ހެދީ ށްހަމިހާުރ ުހރި ބޭ  އި ގުދަނުގަ ،ކީދެވަނަ ކަމަ

ުތ މާއާދެ! އެ މަުޢލޫ ؛ލަކުތު މި އަރުވަނީ ުފވައްމުޞަރުނޑު ފުގަ އަޅުސާފުކުރެވޭނެ އެކަން. ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް

 ދީދީ. މެންަބރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު ރިއްޒަތްތެއި  ހޯދާނަން. ފުވައްމުލަުކ މެދު ދާއިާރގެ

 

 ކަދެއްެކވުން:ދުދީދީ ވާހަމުަޙއްމަ އިާރގެ މެންބަުރ ޙުސައިންކު މެުދ ދާފުވައްމުލަ

 ުހގެ ޑިމާންޑުތަކާ ބޭ ،މި ކަމަކީ މިއީ އެނގޭ  އެބަ ލީމައި ! އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ބަލަޤަްއރިރު. އާދެޔާ މުޝުކުރިއް

، އެހެންވީމާ ނޫންކަން.  އްސަ ހުިރ ބޭެހއްނުންެވގެން ކޮންެމހެން ގެނެ ބޭ ޑޮކްޓަރުންާނއި މީސްމީހުން  ނޫނިއްޔާ

ޕޮލިީސ  ކިއުމަންޓް ރޮެއ ބޭފުޅުންެގ ޕް ،ނެއްތޯ ކަންޭނނގެ ިކހިޅު ނގަލުްނ ރަަލއިވަރަްށ ރަނގަޅަށް ބަ އަޅުގަނޑުމެން

 ކިތައް  އީ ބޭްސ މިްށ މި ދެްނ އަިދ އިުތރަ ؟ންނަީނ ކިހިނެއްތޯތުމުެގ ޕޮިލސީ ިމ އޮބޭސްގަ ؟ ނަނީ ިމހާރުންމި އޮ

ިރ ހު  ްއސަ ގެނެގެންށްޑަރކޮއޯއަށް ޕީ.އޯހަ ނީ ފަސް، ހަަތުރ ނޫމިސާލަކަްށ ކިތައް ޕީ.އޯ ޅުގަނޑު ދެންނެވީއަ ؛ފަހަރު

މަޢުލޫމާތުތަްއ ިމ ށް ީހވަނީ އަޅުގަނޑަ ؟ތޯކެއްސްޓޮ ުހރި  އްސަ ެއއްފަހަާރ ެއއްކޮށް ގެނެ ނޫނިއްޔާ  ؟އްތޯއެއްޗެިހ ތަކެ

 ޔަޤީންަކން  ނީ ސަޕްަލއިކުރަ ޅުންބޭފު އެ  ބޭސްކަން ަރއްކާތެރި  ،ދެވޭނީންކަންޔަޤީރައްޔިތުންނަށް  ،ވޭނީސާފުކުރެ

ާދ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސީ ،މި ސުވާލުަތއް ކޮށް ެއ ބޭުފޅުންނާ ގެންށް ޒިރުކޮހާ މިކޮޅަށް ޅުންފުބޭ ގެ.އޯއެސް.ޓީ ދެވޭނީ

، އަޅުގަނުޑ ގޮތާއި ކަންކަން. އެހެްނވީމާ ކަްނކަން ހިނގާފަިއވާ .އޯއިން މިެއސް.ޓީ އްޔިތުންނަށް ކަށަވަރުކޮށްެދވޭނެރަ

މި ސުވާލުތައް ުކރުމަށް. ދެން މިހާރު އަިދ  ންނާެއ ބޭފުޅު ،ޒިރުކޮށްހާޅުން ފުކޮމިޓީއަށް އެ ބޭހަޅަނީ ށަހު

ކަންަތްއ  ވެނިމިވެނި ގެ މިބޭފުޅުން މިހާރު އެ ،ވެފައިޅުވިދާ ސިީޓގައި  ބޭފުޅުންގެ އެ  މިާހރުތްއޮއެބަ ގެއަޅުގަނޑު

 ،ަށހަޅަންހުއަޅުގަނުޑ ، ެއހެންވީމާ .ަތއްުލތަކާއި އެއްޗެހި އުސޫުކރާ ރުފުތަޢާ ގަންނަން ބޭްސ  ،ށްކަމަ އި ރުދަނާކޮށްފަހަ

ގަނޑުމެްނ ޅު ކޮން އުސޫލުތަެކއްތޯ އައެއީ  ،ކޮށްޓު ސީާދ ޑޮިކއުމަންކަކީ ތަލުއުސޫ ހުރި މިާހުރ  ؛ދި ެއ އުސޫލުތައްއަ

މިހާުރ ުކިރްނ  ންނަނީ.މި އޮ އި ފަކިހިެނއްތޯ މިކަްނ ވެ ޤީންކަން އޮންނާނެތާނަށް ޔަމެންނޑުގައަޅު އޭރުން  .ލަންއިބަލަ

 ،ވެސް ްއ ކަމަށްކޮރަޕްޝަންެގ ޢަމަލެ އީ މި ،އެބަ ުތުހމަތުކުރެވޭއެްއ ފަހަުރ ބަްނ ގޮތު ތްއޮގާފައި ތައްތައް ހިނކަން

 .މަުހރީ އްސަ ޓޮކެްއ ގެނެ ސްއަިދ ބޭނުންވާ އްސަ،ބަިއވަުރ ސްޓޮެކއް ގެނެ ެއހާސާލަކަްށ ދާނެ ކަމެްއ ކަމަށް. މިވެ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިީއ  މަލީއިލަ ބަތައް މަންޓުށް އެ ޑޮކިއުމިކޮޅަށް ގެނެސް ރަނގަޅަަތއް މަންޓުއުކިއެ ޑޮ، އެހެންވީމާ



  

ލަތެްއ ހާަލ ޚާްއސަ އެަކހަ ،ގެންގްރާުމ ނުލިބި 20 ނޫނީ ްގރާމު  10މިާސލަކަްށ  ،ަމ ެއ ބޭފުޅުންނަށްންކޮށް ހަޖެނުއި

ަހަމ ، ފެނޭ ، އަޅުގަނޑަށް. އެހެްނވީމާންތޯއްތޯ ނޫެއއްޗެ ޓުުކރިމްޕޯޅަށް އިްގރާމަށް ޖަހަިއގެން މިކޮ 40ދިމާވެގެން 

ެއ  ؛މެއް ގެއްލުމިހާ ބޮޑު .ހިނެއްތޯވަނީ ކި ގާފައިޅަށް މި ކަންތައްތައް ހިނރަނގަ ގެންޒިރުކޮށްހާއެ ބޭފުޅުން 

. ބޭ ާވހަކަލުމެއް މިއިން ލިންޏަށް ވަރަށް ބޮޑު ގެއް ުކންފުްއވޭ ވަރަށް ގިނައިން ފާހަގަުކރެއެބަ ވެސް  ޅުންނަށްބޭފު

ަކ.  ވާހަވާަހކަދެއްކި  ރާ ވަރުކރުމަށް ޓަަކއި ސަްޕލަޔަިރކައަިދ  މީތި ތް ބައޮއެިއ ދާޅުވެފައެަބ ވިދެން އެ ބޭފުޅުން 

ކުްނ ކިާހވަރަކަށްޯތ މި ކަންކަންތަ ؛ވެސް އްތަކިއުމަންޓުދަްއކައިފި ވާހަކަތަުކގެ ޑޮ  ، ެއ ބޭފުޅުން ސަޕްލަަޔރާއެހެންވީމާ

ޯތ ތްެއ ބޭފުޅުން އެަބއޮ ނދު،ހި ްކ ނުވިކޭ ސްޓޮ ޅުންގެކޮށްފަިއ ުހރީ. ެއ ބޭފު މަަސއްކަތް ންވާރވަކަ ރި ސްއިން ލޮ މި

. ނޭވެދާރަތއް ެއކްސްޕަޔަޗެހިމި ެއއް އި،ފަޓުކޮށްކޭއުނިޮކމި ރާ ލަޔަޕް ޔަރވުުމގެ ުކރިން ސައެްކސްޕަ ވަރަކަށް  އެއްވެސް

 އި ފަޝަނެއް ކޮށްލެްއ ހޯދަން އެއްވެސް ަކހަލަ ކޮިމއުނިކޭނަށް ޙައްމަންނަމެންކަންތައްތަތަކަށް ތި، މި އެހެންވީމާ

 ގަނޑު ުހށަހަޅަން. އަޅުންޓުތައް ހޯދަން ެއ ޑޮކިއިމަ، ެއހެންވީމާ ؟ހުރިތޯ

 

 ސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:ރިޔާ

  އިނގޭތޯ. އިހުށަހެޅިފަ ތްމެއް އެބައޮ. މިާހުރ ހުށަހަޅުމުަޙއްމަދު ނިހާދު ތްތެިރ މެންބަރުއިރާެގ އިއްޒަފޭދޫ ދާ

 

 ވުން:ދެްއކެ ވާހަކަންބަރު މުޙައްމަުދ ނިހާދުފޭދޫ ދާއިރާެގ މެ

ުދ ޝީރަ އިބްާރހީމް މެންބަރު ގެ މައްޗަށް މި ކޮމިޓީ  ތަކުގެ ލިބިފަިއ ހުިރ މަޢުލޫމާތު .ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްިރރު

މިހިަރ  އި ބިފަލި މިހާރު ،ވާނީންނައަޅުގަނޑު ދަ އިގަ ގެންދާ މައްަސލައިށަހަޅުއްވަިއގެން ކުިރއަށްހު

 ނި މެދުެވރިކޮށް ހިންގާަފއި ންފުިމ ކު އްކަންބޮޑެތި ވަ ވެްސ ަވރަށް  އި ބަލާިއރުގަލޫމާތަށް މަޢު

ަލްނ ޅާހުަށހަ ހެޅުމެއްވެސް ހުށަ . އެހެންކަމުން، އަޅުގަނޑުއްޓޭން ފެންނަން އެބަހު ހުރިކަ

 ޅުމާ ވެސް ހުަށހެޅުއްވި ހުށަހެ ޝީދުްނ އަދި އިްބރާހީމް ރަސެހުއިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ، ންވަނީބޭނު

ކިާހ އަދަދެއްެގ  ،ބޭނުންކުރެވި ،ްށ ވިއްކާެނ ގޮތްކުންފުންޏަ ،ގޮތަްށ އެެތރެކުެރވިެއއީ މި .އިއެކީގަ

  ރިޔާސަތުްނ ވާަހކަދެއްކެވުން: ށް ހަބޭެއ އަދި  ،އެީއ ކޯޗެއްތޯ ،ބޭހެއްތޯ

ިމ  ިމ ކޮމިޓީއާއި ހިސާބަށް ގެނެސްދޭން. އަޅުގަނޑުމެން ، ހިސާބަށްއޭެގ ރިކޯޑުސްތަްއ އަޅުގަނޑާހިނެއްތޯ.  ކި ހުރީ

. ިވއްާކ ތަްނތަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޑިސިޕްލިްނ ުކރެވޭީނ ފުރަތަމަލަތުެގ ކުންފުނިތަކުްނ ށް ަދއުޚާއްަސކޮރާއްޖޭގަިއ 

ޖޭެގ ދިވެިހރާއްދިވެހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުންނަީކ ވީމަ، ހިމެނޭ ކަންތައް. އެެހން ޓުގައިމެންޑޭމިޓީގެ ކޮ މި އެއީ

ެވްސ ްއ ޕާލަމެންޓެ ނެ.ންނާވެސް ނޯ މީއެއް ނޮކޮނެްތ ތަނެއްަގ އި ރައްޔިތުން. މުގެ ާނރެހަކީކައުފެއްދުންތެރި



  

ްނ ރައްޔިތުްނ ސަލާމަތު  ކަްނ ެއއީ އެންމެ ުމހިއްުމ އެއްގެ .ީއ ކޮމިޓީމެން ިމ އެސް.އޯޅުގަނޑުއެހެންވީމަ، އަ ނޯންނާނެ.

   ކޮށް.....،ދުޅަހެޔޮ

 

 ވުން:ޔާސަތުން ާވހަކަދެއްކެ ރި

 ޕުައރޗާްސ އޯޑަރ..އޯެގ އެސް.ޓީމިީއ   މި ެދއްވީ ިމހާރު  .މަ، ސީރިައްލ ނަންބަރެޭކ ވިދާޅުވީންބަރުމެއިއްޒަތްތެިރ 

 ށްފަހު(. ޅަކަަވގުތުކޮ)؟ ޗާްސ ޯއޑަރއެއްތޯއާ ޕުން ކޮންތަނަކަްށ ފޮނުވާފައި ހުރި ތަނަކުމިއީ ކޮން

 

 ހަކަެދއްކެވުން:ުދ ވާޝީފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީްމ ރަމާ

 ވާފަ. ދެން އެކަމާ ބެހޭ ކުއްަޖކު ފޮނު އެްއޗެހިތައް ތިިހރީއި ހުރި ގަމްގެ ެތރޭ.އޯގެ ސިސްޓަސް.ޓީއެމިހާރު ތިއީ 

ެއ  ،އީ. މިާހރު ގުދަނުަގ ހުިރކަންމާތެއް ތި  މަޢުލޫހުރި  އެ އަޅުގަނޑަށް ލިބިފައި ިތ ނަގާނީ. އެހެންވީމަ، ކުއްޖަކުތާ 

 ކަން އެބަ އެނގޭ.ދަނުަގ ުހރިގުނގޭ. ކަން އެަބ އެހުރި . ދެން ބޭސްއްިކއޭށް ވިމެންނަފަރާތުން އެބަ ބުނޭ ތިމަންނަ

 އަށް ޖެ ބޭނުންނުވާ ބޭްސ ދިވެިހރާއްނަށްތުންރައްޔި ާލފަށްޔާިއ ޚިއާދަ .ކަމެއްހުިރ ިއ މިއީ ކުރީ ަސރުާކރަކުން ކޮށްފަ

 ްނ އެަބ އެނގޭ ހުރިކަނަގާަފއި  ތަކެއްއިޒު މަންފާނާޖާަރއްޔިތުންނަށް ިވއްކަިއގެން  ރާއްޖޭގެ އެތެރެކޮށް އެީއ ދިވެހި 

ނޑަްށ އްދަުނކުރާ ބޭސްަތއް. އަޅުގަރުން ހުޑޮކްޓަ ުތންނަށްަރއްޔި އްޭޖގެޔާއެްއގެ ދިެވހިރާފިއަން ރު އެތައް ިމލިންއެތަނު

. އެަފަދ ރާ ބޭހެއްކަންރުކު ހުންނަށް ދޭން އިންކާމީ ޓަރުން އެ ަބލި ޑޮކް ހެއްކަން މިއީ.ރާ ބޭހުއްދަނުކު ފާހަގަކުެރވޭ 

 .ތޯ އަނެއްކާދިީނ ކީްއވެ ށް މިހާބޮުޑ ގެްއލުމެއް ސުވާަލކީ. ދައުލަތަފުރަތަމަ  ުކރީ ކީއްވެތޯ ތަކެއް ރާއްޖެ އެތެރެސްބޭ

ްށ އަޅުގަނޑުެގ ނުކުތާައކީ. ގުދަނުަގ ހުިރ ބޭސްތަކަދަނުަގ ހުިރ ފުރަތަަމ ގު ކޮށް ސްތަކެްއ އެެތރެނުވިއްޭކ ބޭ

ހިަރ ންތޯ. ީސރިއަލް ނަންަބރު ތިގެވެއޭގެފަހުން ކީއް ސްތައް ވިއްކާފައި ުހރީބޭ ތިދި އަ ހިނެއްތޯ.ހެދީ ކިބޭސްތަކަށް 

އަށް ވީގޮތެްއ އެ  އަްށ ފޮނުއްވަިއގެންއޯ.ހެން އެސް.ޓީވަނީ ފެންާނނެެތރެއިން އަޅުގަނޑަށް ހީ  ރޑަޕީ.އޯ ޕުއާޗާސްއޯ

 ޤަްއރިރު.މުދޭންވި. ުޝކުރިއްާޔ ލަފިލުވާށް އޮޅުންއަޅުގަނޑަ

 

 ތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:ރިޔާސަ

ުމއްދަތުހަމަވެފަިއ  ގަ ހުރިއިންޓު، ދެ ުސވާލު. އެއް ސުާވލަކީ ގުދަނު ދެ ޕޮ ެރއްވިކުކޒަތްތެރި މެންބަރު ފާަހގައިއް

ށްފަހު(. އިތުރަްށ ޅަކަގުތުކޮ...، )ވަށް ބުނެފަ އެބައޮތްއިން ވަރަށް ސާުފކޮ.އޯއެސް.ޓީ ވެގެންތޯ.އް ިވއްކީ ކީ ސްހުރި ބޭ

ީކ ގުދަނުެގ މުގެ ޔަޤީންކަން އެބައޮތް. ދެވަނަ ކަމަކަނެވިއްކާފަ ނުވާނެކަމަށް. މުއްދަތު ހަމަވީ ބޭެހއް ިވއްކާފައި ުނވާ

 ސާފުކުރެވޭނެ އެކަން. ދެންަކ ނެތް. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަ ވާގެ ގޮތު ކިހިެނއްތޯ ހެދީ. އޭތި ހެދި އަށްސްމިހާރު ުހރި ބޭ



  

 ިއާރގެ ތު ހޯދާނަން. ފުވައްމުލަކު މެދު ދާމާ. އާދެ! އެ މަޢުލޫލަކުތު މި އަރުވަނީ ުފވައްމުޞަރުނޑު ފުގައަޅު

 ދީދީ. މެންބަުރ ޙުސައިްނ މުޙައްމަދު ރިއްޒަތްތެއި

 

 ކަދެއްެކވުން:ދުދީދީ ވާހަމުަޙއްމަ އިާރގެ މެންބަުރ ޙުސައިންކު މެުދ ދާފުވައްމުލަ

ިއ ހުެގ ޑިމާންޑުތަކާ ިމ ކަމަީކ މިީއ ބޭ އެނގޭ  އެބަ  ! އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ަބލާީލމަޤަްއރިރު. އާދެާޔ މުޝުކުރިއް

ެއހެންވީމަ، އްސަ ހުިރ ބޭހެއްނޫންކަން. ނުންވެގެްނ ކޮްނމެހެން ގެނެބޭ ހުންޓަރުންނާއި މީސްމީ ނޫނިއްޔާމު ޑޮކް

ކިއުމަންުޓ ޕޮލިީސ ިމ ރޮނެއްޯތ ެއ ބޭފުޅުންގެ ޕް ނގަުޅ ކަންނޭނގެ ިކހިވަރަްށ ރަނގަޅަށް ބަާލލުްނ ރަ އަޅުގަނޑުމެން

ކިތައްަފހަުރ  އީ ބޭސް މިށް ިމ ދެން އަިދ އިުތރަ ؟ތުމުެގ ޕޮލިީސ މި އިންނަީނ ކިިހނެއްތޯބޭްސގަ ؟ އިންނަނީ މިހާރު

ސްޮކގެން ގެނެވިފަ،  އަށް ބޭޕީ.އޯނީ ފަސް ަހ ، ހަތަުރ ނޫމިާސލަކަށް ކިަތއް ޕީ.އޯ ޅުގަނޑު ދެންނެވީއަ

ޯތ. ކެއްސްޓޮއެއްފަަހރާ އެއްކޮްށ ގެނެސްފަ ހުިރ  މުނޫނިއްޔާ  ،ިރ އެްއޗެިހ ތަކެތިށްގެން ގެނެސްފައި ހުޑަރކޮއޯ

 އެ  ބޭްސކަން ދެވޭނީ ރަްއކާތެރިންކަންޔަޤީރަްއޔިތުންނަށް ވޭނީ މަޢުލޫމާތުތައް ސާުފކުރެމި ށް ހީވަނީ އަޅުގަނޑަ

ގެން އެ ބޭފުޅުންނާއި ިމ ށްޙާޒިރުކޮ މިކޮޅަށް ބޭފުޅުން ގެ.އޯއެސް.ޓީ ޔަޤީންކަންދެވޭނީ ސަޕްލައިކުރާ ޅުންބޭފު

ކަންަކްނ  .އޯއިން މިއެސް.ޓީ ކޮށްދެވޭނެ ށް ކަށަވަރުއްޔިތުްނނަދާ މި ރައަޅުގަނޑުމެންނަށް ސީ ،ސުވާލުތައް ކޮށް

އެ ބޭފުޅުންާނިއ ޅުން ޙާޒިުރކޮށް  ފުކޮމިޓީއަށް އެ ބޭހަޅަނީ ށަ ހުގޮާތއި ކަްނކަން. އެހެންވީމަ، އަޅުގަނޑު ހިނގާފައިވާ

ވެފަިއ ޅުވިދާ ސިޓީގައި ވެްސ ބޭފުޅުންގެ  އެ  އިން މިހާރު އެބަ  ،މި ސުވާލުތަްއ ުކރުމަށް. ދެން މިހާުރ އަިދ އަޅުގަނޑު

ލުތަކާިއ  އުސޫ ކުރާރުފުތަޢާ ގަންނަން، މި ބޭސް ށްކަމަ ރުދަނާކޮށްފަކަންތައް ހަ މިގެ މީހުން ބޭފުޅުން މިހާރު އެ

 ީސާދ ކަކީ ތަލުއުސޫ ުހރިދި އެ އުސޫލުަތއް މިާހރު ހުށަހަޅަން އައަޅުގަނޑު އެހެންވީމަ،  .ތައްއެއްޗެހި

ޤީންކަްނ ނަށް ޔަމެންނޑުގައަޅު ޭއރުން .ގަނޑުމެން ބަލާލަންޅު އަ ކޮން އުޫސލުތަކެއްތޯކޮށް އެއީޓުޑޮކިއުމަން

ެއްއ ބަން ގޮތު އިންގާފައި މިތައްތައް ހިނމިހާރު ުކރިން މި ކަން ންނަނީ.ފަ މި އިކިހިނެއްތޯ މިކަން ވެ އޮންނާނެތާ

ބައިަވުރ  އެހާ ާސލަކަށް ދާެނ ކަމެްއ ކަމަށް. މިވެ ށް ވެސްޮކރަޕްޝަންެގ ޢަމަލުތަކަ އީ މިއެބަ ުތހުމަތުކުރެޭވ ފަހަރު 

މިކޮޅަށް ގެެންސ މަންޓްސްތަްއ އުކިއެ ޑޮއެހެންވީމަ،  .މަަފ ުހރީޓޮކެްއ ގެނެސް ސްސްޓޮކެއް ގެނެސްފަ އަިދ ބޭނުންވާ 

މަ ެއ ބޭފުޅުންނަށް މިސާލަކަްށ ންކޮށް ހައަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއީ ޖެނުއި މަލީަބލާށް އެ ޑޮކިއުމަންޓްސްތައް ރަނގަޅަ

ަޅްށ ގްރާމަްށ ޖަހަިއގެން މިކޮ 40ަލ ޚާއްސަ ޙާލަތެއް ދިމާެވގެން އެކަހަ  ގެން ގްރާމު ުނލިބި 20 ނޫނީ ގްރާމު  10

ޅަށް ިމ ރަނގަ ގެންފެނޭ ހަމަ އެ ބޭފުޅުން ޙާޒިރުކޮށް . އެހެްނވީމަ، އަޅުގަނޑަށްންތޯއްތޯ ނޫެއއްޗެ ޓުކުރިމްޕޯއި

ަވރަށް ގިނަިއްނ އެބަ ވެސް  ޅުންނަށް ބޭފުމެއް އެ ގެއްލު ިމހާ ބޮޑު .ހިނެއްތޯވަީނ ކިގާފައިކަންތައްތައް ހިނ

ބަިއްނ ިއ އެދާޅުވެފައެބަ ވިދެން އެ ބޭފުޅުން . ބޭ ވާހަކަލުމެްއ މިއިން ލި ންޏަށް ވަރަށް ބޮޑު ގެއްކުންފުއްވޭ ފާހަގަކުރެ 

ދައްކައިިފ އެހެންވީމަ، އެ ބޭފުޅުން ސަޕްލަަޔރާިއ ކަ.  ާވހަވަރުކރުމަށް ޓަަކއި ސަްޕލަޔާ ާވހަކަދެއްކި ރިކަ އަދި މީތި 



  

ކޮށްފަިއ  މަސައްކަތް  ންވާވާ ކަ ރިސްއިންލޮ  ކުން މިވެްސ ކިހާަވރަކަށްޯތ މި ކަްނކަންތަ ސްތައް ކިއުމަންޓްވާހަކަތަކުެގ ޑޮ

 ،ޔަރާއިލަ ސަޕްވަަރކަށް ތޯ އެއްެވސްއެ ބޭފުޅުން އެބައިން ނދު،ްކ ނުވިކޭހިސްޓޮމި ޅުންގެ ހުރީ. ެއ ބޭފު

. ެއހެންވީމަ، ިމ ތައް އެކްސްޕަަޔވެދާނެއޭެޗހިަފ މި އެއްޓުކޮށްކޭއުނިކޮމިިއ އާލަޔާ ޕްޔަރވުމުގެ ކުރިްނ ސައެކްސްޕަ

ެއ ެއހެންވީމަ،  ؟ހުރިތޯ ފަ ޝަނެްއ ކޮށްލެްއ ހޯދަން އެއްވެްސ ކަހަަލ ކޮމިއުނިކޭނަށް ޙައް މަންނަމެންކަންތައްތަތަކަށް ތި

 ގަނޑު ހުށަހަޅަން. އަޅުންޓުތައް ހޯދަން ޑޮކިއިމަ

 

 ވުން:ސަތުން ާވހަކަދެއްކެ ރިޔާ

  އިނގޭތޯ. ހުށަހެޅިފަ މެއް އެބައިން. މިާހުރ ހުށަހަޅުމުަޙއްމަދު ނިހާދު ތްތެިރ މެންބަރުއިރާެގ އިއްޒަފޭދޫ ދާ

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ންބަރު މުޙައްމަުދ ނިހާދުފޭދޫ ދާއިރާެގ މެ

ުދ ޝީރަ އިބްރާހީްމ ރުމެންބަެގ މައްޗަށް ިމ ކޮމިޓީ ތަކުގެ މި ލިބިފައި ހުިރ މަޢުލޫމާތު. ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްިރރު

ލޫމާތަްށ މިިހރަ މަޢު ބިފަވާނީ މިހާރު މި ލިންނަގަ އަޅުގަނުޑ ދަށަހަޅުއްވަިއގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މައްސަލައި ހު

. އްޓޭްނ ފެންނަްނ އެބަހު ހުރިކަނި މެދުވެރިކޮްށ ހިންގާފައި ންފުމި ކު ބޮޑެތި ަވއްކަން ވެްސ ަވރަްށ  އި ބަލާއިރުގަ 

އިއްޒަތްތެިރ މެންބަުރ ޙުަސއިން އަިދ  ޙުސައިން، ންވަނީލަްނ ބޭނު ޅާހުށަހަ ހެޅުމެއްވެްސ ހުށަ އެހެންކަމުން، އަޅުގަނޑު

ށް ވިއްކާެނ ގޮްތ ގޮތަްށ އެެތރެކުެރވި ކުންފުންޏަެއއީ މި .އެީކގަޅުމާވެްސ ހުަށހެޅުއްިވ ހުށަހެ ޝީދު އިބްރާހީްމ ރަ

ިއްނ .އޯއެސް.ޓީ ، އެ ބޭހަށް އަީކ ކޮބައިތޯޓީއެންޓިކު  ހުގެއަދި ބޭ އެއީ ކޯޗެއްޯތ  ،ބޭނުންކުރެވި ކިހާ އަދަދެއްެގ ބޭހެއްތޯ

ޓީ.އޯއިްނ ޓީއާއި މި ބޭހަްށ އެސް.އެންޓިކު  ހުގެވެސްމި ބޭމިާހރު . އެއީ ހަމަ ޚަރަދުކުރެވިަފއި ވަނީ ކިާހވަެރއްތޯ

ްނ  ވަޑައިގެންޅުއެބޭފުއެ މަޢުލޫމާތު ދެން މިތަނަށް ދުކުރެވޭނެ މިންަވރާއި މީެގ ތަފްސީލާ އެީކގައި އަޅުގަނޑު ޚަރަ

މަށް ދަންނަވަްނ  ޅުށަހެއެކީަގއި ހު ުހރިާހ މަޢުލޫމާތަކާ އިރުަގިއ ެއ ޅާހުަށހަ ސް ވެ ޔެކިޔުމުން އަދި ލިޔަސް ވި

ިކހާވަެރްއެގ  އިިވޔަފާރީގަ ގު ވަ   ވިޔަާފރީގައި ބޭހުގެ ޖެޭހ މި އެބަ ލަން އެީއ އަޅުގަނޑުމެން ބަލާ ން.ހުށަހަޅައަޅުގަނޑު 

 ޯތ ކިހާ އަދަދެއްެގ ބޭހެއްތޯ ތަްއ ރުފިޔާކި، އޮތީ މިކަން ކޮށްފަހިނެއްޯތ  ކިރީ  ހުއިްނ ކޮށްފަކުތޯ މިކަމަންފާއެއްތޯ ކާ

ކަްނ ވީމަ، މިެވސް ަބލަން އެަބ ޖެހޭ. އެހެންގޮތެްއ ހަަދއިގެން މެކޮން ކަންމި ؟ކޮށްަފއި ވަނީތެރެށް އެޖެއަރާއް

 ގަނޑު އަޅު އަށްޅުމަްށ ތާއީދުުކރަމުން އެ ހެްށ ިމ ދެ ބޭފުުޅން ެއ ހުށަ ޓަަކއި ވީ އެންމެ އަވަހައަވަސްކުރުމަށް 

 ޔާ. ށް ހޯދައިދިނުމަށް. ޝުކުިރއްއި ހަމައަ މާތު އަޅުގަނޑުމެންނާލޫީނ މި ދެންނެިވ މައުރުކުރައިތު

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 ިއރާގެ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޙުަސއިން ޝަހީމް ުރ ދެކުނު ދާހެންވޭ



  

 

 މް ވާހަކަެދއްކެވުން:ންަބރު ޙުސައިްނ ޝަހީުރ ދެކުނު ދާިއރާގެ މެހެންވޭ

އޭރުގައި އުޅުީނ ން ށްލަމެން މިތަނުން ސާފުކޮންވާ ގޮތުން ައޅުގަނޑުމުޤައްިރރު، އަޅުގަނޑު ހަނދާއިއްޒަތްތެރި 

ޝަން ބަދަުލވީތޯ ެއ ކަށް ޑައިެރކްދެްނ މިހާރު އެހެން ދިާމލަ އެކަނި. ކަންަތއް ހުިރ ބޭސް ިވއްކާ އިމުއްދަތު ހަމަވެފަ

 ޅުގަނޑު. އަ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ްސ އިާވ ބޭޝީދު ހުށަހަޅުއްީވ މުއްދަތު ހަަމވެފަރަންބަުރ އިްބާރހީމް މެ ރިނޫން، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ިއއްޒަތްތެ

އެައްށ  ުހރީަފއި ޓާއްބަހަ .އްޓޭހު ދަނުގަިއ އެބަ. ެއކަމަކު، ގުއޮތީ ުނވިއްކަމޭ .އޯ ޖަވާބުެދއްވާފައި އެސް.ޓީ .ކަމަށްއްކާވި

 ާނ  މީހުންންނަނީ. ދެން އެސީާދ ގެ އަތުންނޯ ފެްކޗަރާރާއި. ެއއީ މެނުްޕލަޔަ ްނ ކުޑަވާނެ ގޮތަކަށް ސަގެއްލު

އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން ެއ ދެްނ . އެހެންވީމަ، ނޭއެއަްށ ޙަްއލެއް ލިބޭތޯ ަބލަންވެގެން ކަދައްކާފައި ވާހަ

މި ޕީ.އޯެގ ޒަތްތެރި މެންަބރު. ށް ދެއްވާފައި އިއްޑަޅުގަނބަރުތަކެއް އަ ނަންއޯ .އޯ ޕީ.ފާހަގަކުަރއްވަނީ އެބައޮްތ އެސް.ޓީ

ންހުިރ ކަމަކަްށވާތީ، އިއްޒަތްެތިރ ގުޅު އޮތް އަިދ މިީއ ީސދާ ރައްޔިތުންނާ  އިހުީރ މުއްދަތުހަަމވެފަ އްކާފަ ދަށުން ވި

 ޅުވީ ރި މެންބަރު ވިދާ. އަދި އިއްޒަތްތެިވްއކިތޯ ނުވިއްކާތޯމެންބަރު ހުށަހެޅުއްވީ މިކަން ކަަށވަރުުކރަން ބޭނުންވެއޭ 

! އާދެދަވަނީ. ެއހެންވީމަ، އެކަްނ ސާފުކޮށްލުމަށް. އްޯތ ދެްނ ހައްކިހިނެއަށް އެ ހުިރ ބަހައްޓާަފއި މިހާުރ ގުދަނުަގ 

 ރު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަ

 

 މް ވާހަކަެދއްކެވުން:ުރ ދެކުނު ދާިއރާގެ މެންަބރު ޙުސައިްނ ޝަހީހެންވޭ

ެވްސ އިކާފަ ވިއް އެއީ  މިއޮތީ. ފައި ޅުވެވިދާ އިންޓީ.އޯސް ހަމަ ޤަޫބލުކުާރ ާވހަކަެއއް އެސް.ގެވެ ! އަޅުގަނޑުއާދެ

ިމ  އްކި އެއްޗަކަްށ ވެސް.ހަުކ ހަމަ ްކލެއިންކޮށްފާނެ ވިޕްޮރކިއުމަންޓުގަ އުޅޭ މީ ގެކުންފުންޏެއް  ބުނެފާނެ ހަމަ

އްތާލަން ުހއްދަދޭނީޯތ ތޯ ނޫނީ ނަދާނީގެންއަނބުރާ  އެ ކް ބަލާފަ ޓޮ ސްކަލް ޒިކު، އެ ފިއެކަމަ ނޭ ބެހެއްޓިޔަސް.ކުނުވި

 އަޅުގަނޑުވެސް ޤަބޫލުކުރަން. އެހެންވީމަ، އެ  ޭގނެކަމަށްނެގޯިޝއޭޝަން ނުހިންޅުވާ އްޔާ އެ ވިދާބެލުމަށްފަހު ނޫނި

ކަމެްއ.  ނެ ންޖެހޭކުރަގޯެހއް ނޫން. ހަމަ މަީކ ޓާފައި ުހރުއެ އުސޫލުްނ ބަހައް  ދެންޓަންޖެހިދާނެ. އެއްޗެިހ ބަަހއް

ޅުވެދެއްވާފަިއ މިއޮީތ ވިދާްނ އި.އޯޓީންވަރަްށ އެސް.މި ނޫީނ އެ އިްނ ފިގަރ އެ ގައެހެންވީމަ، އަޅުގަނޑުމެްނ އޭރު 

 ަކ ދަންނަވާލީ.ހަމަ، އެ ވާްނވީލުުކރަނީ. އެހެބޫޤަމަށް އަޅުގަނޑު ކަ

 

 ޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:ރި



  

 . ދުމެންބަރު މުަޙއްމަރިތ އިއްޒަތްތެފޭދޫ ދާއިރާެގ 

 

 ން:ރު މުޙައްމަުދ ނިހާދު ވާހަކަދެްއކެވުެގ މެންބަފޭދޫ ދާއިރާ

 ؟ށަހެޅުން މުޤަްއރިރަްށ ސާފުތޯހު ަށހެޅިއަޅުގަނޑު އެ ހު

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 އާދެ!

 

 ން:ރު މުޙައްމަުދ ނިހާދު ވާހަކަދެްއކެވުެގ މެންބަފޭދޫ ދާއިރާ

 އާދެ!

  

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 . ދީދީްނ މުޙައްމަދުދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ޙުސައިމުލަކު މެުދ އްފުވަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ދީދީން މުަޙއްމަދުމެންބަުރ ޙުސައިދާއިާރގެ މެުދ ލަކު ފުވައްމު

ރެިއްނ  މިާހުރ އަޅުގަޑުމެންނަށް މިވަީނ މީގެތެ ހުށަހެޅި ސަބަބަކީ  މި  ބޭފުޅުން ޙާޒިރުުކރަން އެ  ހަމައާދެ! އަޅުގަނޑު  

އެބައިްނ  މަށް ކައިންިއ ފަ ހިނގާއް ހިތަރީއާިއ އެްއޗެްސޕަޔަހިންގާފަ އެކްކޮޅުން ވެސް ކަަހލަ ކަންތައްތަކެްއ އެކޮންމެ

ޑުވުންތަކެްއ ންބޮސް ކަވެ އަނެއްކާތުންތެރޭަގއި ޔިމިހެން އޮތްިއރު ރައް މިކަން އެހެންވީމަ،  ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގެން.

އި ެއ މި ކޮމިޓީގައަޅުގަނޑުމެންގެ  އިގެންންނަވައޯ ބޭފުޅުން ވަޑައިގަކޮޅަށް އެސް.ޓީ. މިވެދާނެތީއި އުފެދިގެ ތެރޭގަމީ

މިހާުރ .އޯއާިއ މެދު ސް.ޓީތުންނަށް އެަބ ދެވޭ ޔަޤީންކަން އަދި އެޔިޅުގަނޑުމެން ރައް އަ ވީމަދާރީބޭފުޅުން ޖަވާބު

ޅަްށ ަވރަްށ ނަްށ ަވރަްށ ރަނގަހަމަ ރައްޔިތުންކެޭވ ވާހަކަތަަކީކ ވެްސ ދެމިހާުރ ިމ ްނ ިމ ކޮމިޓީ ގެމެންއަޅުގަނޑު

ްށ ޖަވާބު ވަރަ ނެއަށް ދޭވެސް މި .އޯއަށްއެސް.ޓީ ހަމައޭރުން ހަމަ ދި ، އަވެޢުލޫމާތުތަކަށްވާތީ މައެނގޭނެށް ސާފުކޮ

 ޅުގަނޑު  ދެކޭގޮތުން ަވރަށް އަ ދިއުމަކީނަށް އެ ފުުރޞަތު ލިބިގެން. އެހެންވީމަ، އެ ބޭފުޅުންގޭނެނސާފުކޮށް އެ

 ދެކޭންގޮުތްނ ޅުގަނޑުނެ. އަިދ އޭެގ އިުތރަށް މިފަދަ ކަމެްއ ދެވަނަ ފަަހރަށް އަްސލު އަވާށްމަކަރަނގަޅު ކަ

ަގިއ ީމަގ ގަްތއިރު ން ޓިްނގެ އިޝޫއަާކއި އަދި އިުތރަްށ މި ްޕރޮކިއުމަންޓު މާކެހަމަ ޅޭ އެަބއު މީގައި ވެއްޖެއްޔާުމ 

 ނަޑށް ށް ނޭނގެ. އެހެންވީމަ، އެކަަހލަ ކަންވެްސ އަޅުގަދަންނަވާކަ  ށްއަޅުގަނޑަ ވެސްނެއޭ ނޫޅޭގެ އިޝޫެއއް ޚިޔާނާތު



  

 ޔަޤީންކޮްށލަން. ބަޖެހޭ ވެްސ އެ ފަިއ އޮްތ ކަމެއްތޯ ވެެއހެންާދ ސީމަ، އެީއ އެހެންވީ .ތުުކރެވޭމަހުތުވަރަކަްށ ސްކޮންމެވެ

ންވީމަ، . ޝުކުރިްއޔާ. އެހެނޭނގެށް ހީވަނީ ރަނގަޅު ކަމެއް ކަންނޑަލުަމކީ އަޅުގަތި ބަލާއެހެންވީމަ، އެގޮތަށް މީ

 ލީ. ތަށް ހުށަހަޅާއަޅުގަނޑު އެގޮ

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްކެ 

 ދު. ވަޙީهللا ދިއްދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ޢަބްދު

 

 ވަޙީދު ާވހަކަދެއްކެވުން:هللا ބްދުގެ މެންބަުރ ޢަދިއްދޫ ދާއިރާ 

އަޅުގަނަްށ ޝީުދ ހުަށހަޅާފައިާވ މައްސަަލ އިބްރާހީްމ ރަ  މެންބަރު އިރާގެ ންުނ މެދު ދާ ރިރު. މާފަޝުކުރިއްާޔ މުޤައް 

ުޓެގ އަޅުގަނޑުމެންގެ މެންޑޭ. ދެން ެގ ގޮތުގައިނާިއ ގުޅުންހުރި ކަެމއްމު ރައްޔިތުންއްުމހިަވރަށް ޤަބޫލުކުރެވެީނ ހަަމ 

ށް ިމ ފަ ުހރި ކަމައެކަން ުކރެވިރަށް އިތު ވާ ވަރަށްތުރެން ންތެރޭގައި ހިމެނިގެން މި ދަނީ އެންމެ ބޮޑަށް އެ ބޭނު

ހާކަެމއް. ެއީއ ޑުމެން އަޑުއައަޅުގަނ ކޮށްގަނޑު ޤަބޫލުުކރާ ގޮތުަގއި މިއީ ަވރަށް ޢާއްމުދެން އަޅު ފާހަގަވަނީ.

ހާުރ ވީމަ، ދެން މިގެނޭކަން. އެހެންއެއްޗެހި ކުންފުނިތަކަށް ބޭނުންވާ ވަރަށްތުރެން އިތުރަށް ކުންފުިނ އެ 

ހުރި ކަމަށް. ދެްނ ފަ ޓަކައި ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅިކުރުމަށްދަނާ ކަންކަން ހަރު ބަުހރި އެ.އޯއިން ފާހަގަކޮށްފައި އެސް.ޓީއެ

 މެން މި ޑުކަން  އޮންނާނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނހެދިފައި ރާިއރުގައި ބަޖެޓެއްކަންކަން ކު   އެނޑު ޤަބޫލުކުރަނީއަޅުގަ

ޭބ ގޮތަށްޯތ ެއ ބަޖެޓުގަިއ ލިެއ ފުރުޞަުތ  ،ކަށްތޯޓުުކރެވިފަިއ ހުންނަީނ ކޮންގޮތަ ޖެބަ އް ޓީން ރަނގަޅުކަމެކޮމި

ްށ ރަބޭނުންވާ މިންވަ ށްއި އެ އަަހރަގައިރުބަެޖޓު ކަނޑައަޅާ ދުަވހުގެ އަަހރު އީކުރެވިފައި ހުންނަނީ. އެކަންކަން ފާސް

ގެނެޭވ  ވަިކ ެއއްޗެްއ އިުތރަށް ކި ދިާމލަކުްނ ވަ ހުންނާނީ. އެހެންނަަމވެސް، ކަންތައްތަްއ  ތަުކގަ ެއ ބަޖެޓު ނގެކަންނޭ

ެއ  އަޅުގަނޑު ޤަބޫުލކުރަނީ  ން ޓީކޮމި .އީކަހަަލ ގޮތަކަްށ ފާހަަގވެގެން މިދަނީ. އެހެންވީމަ، އަޅުގަނޑުމެން އެސް.އޯ

 ތައް ޕްޮރކިއުމަންުޓ ޕޮލިސީދެްނ ީއ ކަމަށް. އެރުްނ ުމހިއްމު ރަނގަޅަށް ިދރާސާކުމަ ހަނިތަކުގެ ބަޖެުޓ ކުންފު

ޅުގަނޑުމެްނ ށް އަތަކަގޮެނ ވާކުާރރުވެނުދަ ކަންކަން ތަފަ އެހެންނަމަވެސް، މި. ުހރިބަޑުމެންނަށް ލިބިފައި އެޅުގަނއަ

ިމ  ުހެގ ކަންކަމަކީ. އެހެންވީމަ،ކަެމއް ިމ ބޭޅުންހުރި ާނއި ގު ރައްޔިތުންގަން. ދެން ާޚއްަސ ނހި މިކަން  ބޭނުންވޭ

ިއ ުކާރ ނުވުމަްށ ޓަކަތަްއ ތަކުާރރުކަން ާދ ފިޔަވަޅުތަކާިއ މިމުންރަްށ އަޅަ.އޯގެ ަފރާތުން އިތުަގ ެއސް.ޓީމައްސަލައި

ކޮށްދިނުމަްށ ސް ހަމަ  ރަްއޔިތުންނަށް އެ މަޢުލޫމާތު ޔަޤީންވެއަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީއަށް ކީ ކޮބަިއކަން މަސައްކަތްތަކަ

 . ރިއްޔާޝުކު އްމު ކަމެްއ ގޮތުަގއި އަޅުގަނޑުވެްސ ދެެކން.ޔުމަކީ މުހި ޓަކައި ލި 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:



  

  ޝަހީމް. ޙުަސއިންގެ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ުރ ދެކުނު ދާިއރާވޭހެން

 

 ޙީމް ާވހަކަެދއްކެވުން:ަބރު ޙުސައިްނ ޝަމެންދާިއރާގެ ކުނު ހެންވޭުރ ދެ

ގެވެްސ ެއ ޑުޅުގަނުރ ވިދާޅުވާތީ އަޑަިއގަންނަާވ ކަމަށް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަން ފެނިވަ. އިތުރަްށ ބަލަޝުކުރިއްޔާ

ޖެ. ެދްނ ށް ލިބިއްން އަޅުގަނޑުމެން އެދުުނ މިންަވރަކުރި މަ، ންވީާތއީދުކުރަން. އެހެޅުމަށް ބޭފުޅުންގެ ެއ ހުށަހެ

އެގޮަތްށ ންޏާ ޑައިގަންަނވަރުްނ އެދިވަިއއްޒަތްތެރި މެންބަ ވެއްެޖއްޔާ، ގަންނަވާކަމަށް ފެނިވަޑައި ވަން ރަށް ބަްއލައިތު

 . ރަން ކުރިއަށްދާންއީދުކުޑު ތާއަޅުގަނ

 

  ދެއްެކވުން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަ

ވާލާނަން. ިމ ބިުލ ދުވަސްކޮޅުގަިއ ދަންނަމެންބަރުްނގެ ސަާމލުކަމަށް ޓަަކިއ އަޅުގަނޑު ގެ ން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

ތަކެްއ އޯޑަރުމް މިިލގްރާ 20މް ިމލިްގރާ 10، ރާމްިމލިގް 40 މީެގ އެބަުހރިތެޭރގަިއ މަުހގެ ވަަނ އަަހރު މޭ 2016

 ބޭފުޅުްނ ތޯ. އެތި އިނގޭރައްވާ....، އާދެ! މަޢާފްކުކިއުމަންޓާ އެޓޭޗްކޮށްފައި ހުރިޑޮ  ތިހަމަ .އިން ކޮށްފައެސް.ޓީ.އޯ

ިމ ްޗވެފައި ނެތީ. އަޅުގަނޑު ިމ އެޓޭ !އް. މަޢާފްކުރައްވާތިކެޓުތަކެ ފިޓްސެ ުހރި އިން ދީފަހުރި ކުންފުނިއެބަ

ެގ އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވެނީ ތި ބޭފުޅުން ން އިނގޭތޯ.އަދި މީގެ ކޮޕީއެްއ އަުރވާނަ ންނަށް ތި ބޭފުޅު .ޙިއްޞާކޮށްލަނީ

 40އޮތީ މީގަިއ  ؟ގަނޑު ދަންނަވާލަންތޯޅުއަެއއްޗެއް  އޮތް ވެްސ މި އޮންނާނެ ކަމަށް. މީގަިއ އަތްޕުޅުގައި 

 10. ކޮށްފަިއ އެބަުހރިޑަރުއޯ ޒްޑޯ ްސ މިލިއަން ވަން ޮޕއިންޓު ވަން ސިކް ،ިމލިއަން 1.16، ެއ 1.16ެގ މިލިގްރާމު

ަލްއަކ  ެގ ހަތް ގްރާމުމިލި  20 ޅަ އޯޑަރުކޮށްފަިއ އެބަުހރި.ގުސް ިމލިއަން ބޭޓު ަފއިވް ަފއިވް ވަްނ ޕޮއިންެގ މިލިގްރާމު

 40ނީ މި ވިިކގެން މިއުޅެނުތެރޭގައި. މި  މަހުގެށްފައި އެބަުހރި މޭޑަުރކޮސްގުޅަ އޯސް ބޭހަ ފަސް ހާހަތްދި

 ށް އިތުރަ . މިއީކޭނުވި އްވަނީ. އެހެންވީމަ، މި ބޭހެ ޓީން ދޭހަކަމަށް ސިރާންޑެއް ނުކު ރިކުމެ ކްޓަރުންޑޮ މް. މިމިލިގްރާ

 ކަަމށް ިވ ދު ހުށަހެޅުއްިނހާ  އާދެ! އޮތީ. ެއ ިސޓީގައި ބުނެފަ ނޯ ވެްސ ނޫ ންނަ އެއްެޗއްގެ ކޮށްފަ. މިީއ ކުީރގަ އޯޑަރު

ވަުރ އެަބއިްނ ނުްނވާބޭ ،ވަރުނުންވާ ްމބަރުަގ އަލަްށ ބޭރު ޮނވެވަަނ އަހަ  2018 އަސްުލ މިކަމުން. ބާރުލިބޭ 

 ހުރީ އަނެއްކާ އިނގޭތޯ  ފަށްހާސް އޯޑަރުކޮ ޅަސޯގެ ެއއްލަްއކަ މިލިަގރްމު 40. އޭގައި އިނީ ރުކޮށްފައޯޑަ

 ... ަގއި 2018ސެމްބަުރ ޑިއިީނ . ހަމަ ެއ އަދަދަށް މ1.1ިގަ. މިއީ ވެމްބަރުނޮ

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ިމ  ިމ ކޮމިޓީއާއި ހިސާބަށް ގެނެސްދޭން. އަޅުގަނޑުމެން ، ހިސާބަށްޑާއޭެގ ރިކޯޑުސްތަްއ އަޅުގަނހިނެއްތޯ. ކި  ހުރީ

. ިވއްާކ ތަްނތަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޑިސިޕްލިްނ ުކރެވޭީނ ފުރަތަމަޚާއްަސކޮށް ަދއުލަތުެގ ކުންފުނިތަކުްނ ރާއްޖޭގަިއ 

ޖޭެގ ދިވެިހރާއްތުންނަީކ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިވީމަ، ތައް. އެެހންހިމެނޭ ކަން ޓުގައިމެންޑޭމިޓީގެ ކޮ މި އެއީ



  

ެވްސ ްއ ޕާލަމެންޓެ ނެ.ންނާވެސް ނޯ މީއެއް ނޮނެްތ ތަނެއްަގ އިކޮ ރައްޔިތުން. މުގެ ާނރެހަކީކައުފެއްދުންތެރި

ްނ އްޔިތުްނ ސަލާމަތު ރަ ކަްނ ެއއީ އެންމެ ުމހިއްުމ އެއްގެ .ީއ ކޮމިޓީމެން ިމ އެސް.އޯޅުގަނޑުއެހެންވީމަ، އަ ނޯންނާނެ.

   ކޮށް.....،ދުޅަހެޔޮ

 

 ވުން:ޔާސަތުން ާވހަކަދެއްކެ ރި

 ޕުައރޗާްސ އޯޑަރ..އޯެގ އެސް.ޓީމިީއ   މި ެދއްވީ ިމހާރު  .، ސީރިައްލ ނަންބަރެޭކ ވިދާޅުވީމަންބަރުމެއިއްޒަތްތެިރ 

 ށްފަހު(. ކަޅަަވގުތުކޮ)؟ ޗާްސ ޯއޑަރއެއްތޯއާ ޕުން ކޮންތަނަކަްށ ފޮނުވާފައި ހުރި ތަނަކުމިއީ ކޮން

 

 ހަކަެދއްކެވުން:ުދ ވާޝީންބަރު އިބްރާހީްމ ރަފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެމާ

 ވާފަ. ދެން އެކަމާ ބެހޭ ކުއްަޖކު ފޮނު އެްއޗެހިތައް ތިިހރީއި ހުރި މްގެ ެތރޭގަ.އޯގެ ސިސްޓަސް.ޓީއެމިހާރު ތިއީ 

ެއ  ،އީ. މިާހރު ގުދަނުަގ ހުިރކަންމާތެއް ތި  މަޢުލޫހުރި  އެ އަޅުގަނޑަށް ލިބިފައި ިތ ނަގާނީ. އެހެންވީމަ، ކުއްޖަކުތާ 

 ކަން އެބަ އެނގޭ.ގުދަނުަގ ުހރިނގޭ. ކަން އެަބ އެހުރި . ދެން ބޭސްއްިކއޭށް ވިމެންނަފަރާތުން އެބަ ބުނޭ ތިމަންނަ

 އަށް ޖެ ބޭނުންނުވާ ބޭްސ ދިވެިހރާއްނަށްތުންރައްޔި ާލފަށްޔާިއ ޚިއާދަ .ކަމެއްހުިރ ިއ މިއީ ކުރީ ަސރުާކރަކުން ކޮށްފަ

 ްނ އެަބ އެނގޭ ހުރިކަނަގާަފއި  ތަކެއްއިޒު މަންފާނާޖާއްޔިތުންނަށް ިވއްކަިއގެން ރަ  ރާއްޖޭގެ އެތެރެކޮށް އެީއ ދިވެހި 

ނޑަްށ އްދަުނކުރާ ބޭސްަތއް. އަޅުގަރުން ހުޑޮކްޓަ ުތންނަށްަރއްޔި އްޭޖގެޔާއެްއގެ ދިެވހިރާފިއަން ރުން އެތައް ިމލިއެތަނު

. އެަފަދ ރާ ބޭހެއްކަންރުކު ހުންނަށް ދޭން އިންކާމީ ޓަރުން އެ ަބލި ޑޮކް ހެއްކަން މިއީ.ރާ ބޭހުއްދަނުކު ފާހަގަކުެރވޭ 

 .ތޯ އަނެއްކާދިީނ ކީްއވެ ށް މިހާބޮުޑ ގެްއލުމެއް ސުވާަލކީ. ދައުލަތަފުރަތަމަ ުކރީ ކީއްވެޯތ ތަކެއް ރާއްޖެ އެތެރެސްބޭ

ހުިރ ްށ އަޅުގަނޑުެގ ނުކުތާައކީ. ގުދަނުަގ ކަބޭސްތަދަނުަގ ހުިރ ފުރަތަަމ ގު ކޮށް ސްތަކެްއ އެެތރެނުވިއްޭކ ބޭ

ހިަރ ވެގެންތޯ. ީސރިއަލް ނަންަބރު ތިއޭގެފަހުން ކީއް ސްތައް ވިއްކާފައި ުހރީބޭ ތިދި އަ ހިނެއްތޯ.ހެދީ ކިބޭސްތަކަށް 

ތެްއ އަށް ވީގޮއެ  އަްށ ފޮނުއްވަިއގެންއޯ.ހެން އެސް.ޓީވަނީ ފެންާނނެެތރެއިން އަޅުގަނޑަށް ހީ  ރޑަޕީ.އޯ ޕުއާޗާސްއޯ

 ޤަްއރިރު.މުުޝކުރިއްާޔ  ދޭންވި.ލަފިލުވާށް އޮޅުންއަޅުގަނޑަ

 

 ތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:ރިޔާސަ

ުމއްދަތުހަމަވެފަިއ  ގަ ހުރިއިންޓު، ދެ ުސވާލު. އެއް ސުާވލަކީ ގުދަނު ދެ ޕޮ ކކުެރއްވިޒަތްތެރި މެންބަރު ފާަހގައިއް

ށްފަހު(. އިތުރަްށ ކަޅަގުތުކޮ...، )ވަށް ބުނެފަ އެބައޮތްުފކޮއިން ވަރަށް ސާ.އޯއެސް.ޓީ ވެގެންތޯ.އް ިވއްކީ ކީ ސްހުރި ބޭ

ީކ ގުދަނުެގ މުގެ ޔަޤީންކަން އެބައޮތް. ދެވަނަ ކަމަނެކަވިއްކާފަ ނުވާނެކަމަށް. މުއްދަތު ހަމަވީ ބޭެހއް ިވއްކާފައި ުނވާ

 ސާފުކުރެވޭނެ އެކަން. ދެން ަކ ނެތް. އަޅުގަނޑުމެންނަށްހަ ވާގެ ގޮތު ކިހިެނއްތޯ ހެދީ. އޭތި ހެދި އަށްސްމިހާރު ުހރި ބޭ



  

 ތު ހޯދާނަން. ފުވައްމުލަކު މެދު ދާިއާރގެ މާ. އާދެ! އެ މަޢުލޫލަކުތު މި އަރުވަނީ ުފވައްމުޞަރުނޑު ފުގައަޅު

 ދީދީ. މެންބަުރ ޙުސައިްނ މުޙައްމަދު ރިއްޒަތްތެއި

 

 ކަދެއްެކވުން:ދުދީދީ ވާހަމުަޙއްމަ އިާރގެ މެންބަުރ ޙުސައިންކު މެުދ ދާފުވައްމުލަ

ިއ ހުެގ ޑިމާންޑުތަކާ ިމ ކަމަީކ މިީއ ބޭ އެނގޭ  އެބަ  މެންނަށް މި ަބލާީލމަ! އަޅުގަނޑުޤަްއރިރު. އާދެާޔ މުޝުކުރިއް

ެއހެންވީމަ، އްސަ ހުިރ ބޭހެއްނޫންކަން. ނުންވެގެްނ ކޮްނމެހެން ގެނެބޭ ނޫނިއްޔާމު ޑޮކްޓަރުންނާއި މީސްީމހުން

ކިއުމަންުޓ ޕޮލިީސ ިމ ރޮނެއްޯތ ެއ ބޭފުޅުންގެ ޕް  ކަންނޭނގެ ިކހިނގަޅު ވަރަްށ ރަނގަޅަށް ބަާލލުްނ ރަ އަޅުގަނޑުމެން

ކިތައްަފހަުރ  އީ ބޭސް މިށް ިމ ދެން އަިދ އިުތރަ ؟ތުމުެގ ޕޮލިީސ މި އިންނަީނ ކިިހނެއްތޯބޭްސގަ ؟ އިންނަނީ މިހާރު

ނެވިފަ، ސްޮކގެން ގެ އަށް ބޭޕީ.އޯނީ ފަސް ަހ ، ހަތަުރ ނޫމިާސލަކަށް ކިަތއް ޕީ.އޯ ޅުގަނޑު ދެންނެވީއަ

ޯތ. ކެއްސްޓޮއެއްފަަހރާ އެއްކޮްށ ގެނެސްފަ ހުިރ  މުނޫނިއްޔާ  ،އެްއޗެިހ ތަކެތި ރި ށްގެން ގެނެސްފައި ހުޑަރކޮއޯ

 އެ  ބޭްސކަން ދެވޭނީ ރަްއކާތެރިންކަންޔަޤީރަްއޔިތުންނަށް ވޭނީ މަޢުލޫމާތުތައް ސާުފކުރެމި ށް ހީވަނީ އަޅުގަނޑަ

ގެން އެ ބޭފުޅުންނާއި ިމ ށްކޮޙާޒިރު މިކޮޅަށް ބޭފުޅުން ގެ.އޯއެސް.ޓީ ޔަޤީންކަންދެވޭނީ ސަޕްލައިކުރާ ޅުންބޭފު

ކަންަކްނ  .އޯއިން މިއެސް.ޓީ އްޔިތުްނނަށް ކަށަވަރުކޮށްދެވޭނެ ދާ މި ރައަޅުގަނޑުމެންނަށް ސީ ،ސުވާލުތައް ކޮށް

އެ ބޭފުޅުންާނިއ ޒިުރކޮށް  ޅުން ޙާފުކޮމިޓީއަށް އެ ބޭހަޅަނީ ށަ ހުގޮާތއި ކަްނކަން. އެހެންވީމަ، އަޅުގަނޑު ހިނގާފައިވާ

ވެފަިއ ޅުވިދާސިޓީގަިއ ވެްސ ބޭފުޅުންގެ  އެ  އިން މިހާރު އެބަ  ، ުކރުމަށް. ދެން މިހާުރ އަިދ އަޅުގަނޑުމި ސުވާލުތައް 

ލުތަކާިއ  އުސޫ ކުރާރުފުތަޢާ ގަންނަން، މި ބޭސް ށްކަމަ ރުދަނާކޮށްފަކަންތައް ހަ މިގެ މީހުން ބޭފުޅުން މިހާރު އެ

 ީސާދ ކަކީ ތަލުއުސޫ ުހރި އުސޫލުަތއް މިާހރު ދި އެހުށަހަޅަން އައަޅުގަނޑު ހެންވީމަ، އެ .ތައްއެއްޗެހި

ޤީންކަްނ ނަށް ޔަމެންނޑުގައަޅު ޭއރުން .ގަނޑުމެން ބަލާލަންޅު ކޮން އުޫސލުތަކެއްތޯ އަކޮށް އެއީޓުޑޮކިއުމަން

ެއްއ ބަން ގޮތު އިންގާފައި މިއް ހިނތައްތަމިހާރު ުކރިން މި ކަން ންނަނީ.ފަ މި އިކިހިނެއްތޯ މިކަން ވެ އޮންނާނެތާ

ބައިަވުރ  އެހާ ާސލަކަށް ދާެނ ކަމެްއ ކަމަށް. މިވެ ށް ވެސްޮކރަޕްޝަންެގ ޢަމަލުތަކަ އީ މިއެބަ ުތހުމަތުކުރެޭވ ރު ފަހަ

މިކޮޅަށް ގެެންސ މަންޓްސްތަްއ އުކިއެ ޑޮއެހެންވީމަ،  .މަަފ ުހރީޓޮކެްއ ގެނެސް ސްސްޓޮކެއް ގެނެސްފަ އަިދ ބޭނުންވާ 

މަ ެއ ބޭފުޅުންނަށް މިސާލަކަްށ ންކޮށް ހައަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއީ ޖެނުއި މަލީަބލާށް އެ ޑޮކިއުމަންޓްސްތައް ގަޅަރަނ

ަޅްށ ގްރާމަްށ ޖަހަިއގެން މިކޮ 40ަލ ޚާއްސަ ޙާލަތެއް ދިމާެވގެން އެކަހަ  ގެން ގްރާމު ުނލިބި 20 ނޫނީ ގްރާމު  10

ޅަށް ިމ ރަނގަ ގެންކޮށްފެނޭ ހަމަ އެ ބޭފުޅުން ޙާޒިރު ޅުގަނޑަށް. އެހެްނވީމަ، އަންތޯއްތޯ ނޫެއއްޗެ ޓުކުރިމްޕޯއި

ަވރަށް ގިނަިއްނ އެބަ ވެސް  ޅުންނަށްމެއް އެ ބޭފު ގެއްލު ިމހާ ބޮޑު .ހިނެއްތޯވަީނ ކިގާފައިކަންތައްތައް ހިނ

ބަިއްނ ިއ އެދާޅުވެފައެބަ ވިދެން އެ ބޭފުޅުން . ބޭ ވާހަކަލުމެްއ މިއިން ލި ންޏަށް ވަރަށް ބޮޑު ގެއްކުންފުއްވޭ ފާހަގަކުރެ 

އެހެންވީމަ، އެ ބޭފުޅުން ސަޕްލަަޔރާިއ ދައްކައިިފ ކަ.  ާވހަުކރުމަށް ޓަަކއި ސަްޕލަޔާ ާވހަކަދެއްކި ވަރރިކަ އަދި މީތި 



  

ކޮށްފަިއ  މަސައްކަތް  ންވާވާ ކަ ރިސްއިންލޮ  ކުން މިވެްސ ކިހާަވރަކަށްޯތ މި ކަްނކަންތަ ސްތައް ކިއުމަންޓްވާހަކަތަކުެގ ޑޮ

 ،ޔަރާއިލަ ސަޕްވަަރކަށް ތޯ އެއްެވސްޅުން އެބައިންއެ ބޭފު ނދު،ްކ ނުވިކޭހިސްޓޮމި ޅުންގެ ފުހުރީ. ެއ ބޭ

. ެއހެންވީމަ، ިމ ތައް އެކްސްޕަަޔވެދާނެއޭެޗހިަފ މި އެއްޓުކޮށްކޭއުނިއާިއ ކޮމިލަޔާ ޕްޔަރވުމުގެ ކުރިްނ ސައެކްސްޕަ

ެއ ހެންވީމަ، އެ  ؟ހުރިތޯ ފަ ޝަނެްއ ކޮށްަލ ކޮމިއުނިކޭލެްއ ހޯދަން އެއްވެްސ ކަހަނަށް ޙައް މަންނަމެންކަންތައްތަތަކަށް ތި

 ގަނޑު ހުށަހަޅަން. އަޅުންޓުތައް ހޯދަން ޑޮކިއިމަ

 

 ސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:ރިޔާ

  އިނގޭތޯ. ހުށަހެޅިފަ މެއް އެބައިން. މިާހުރ ހުށަހަޅުމުަޙއްމަދު ނިހާދު ތްތެިރ މެންބަރުއިރާެގ އިއްޒަފޭދޫ ދާ

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:މުޙައްމަުދ ނިހާދު ންބަރުފޭދޫ ދާއިރާެގ މެ

ުދ ޝީރަ އިބްރާހީްމ މެންބަރުެގ މައްޗަށް ިމ ކޮމިޓީ ތަކުގެ މި ލިބިފައި ހުިރ މަޢުލޫމާތު. ކުރިއްާޔ މުޤައްިރރުޝު

ލޫމާތަްށ މިިހރަ މަޢު ބިފަވާނީ މިހާރު މި ލިންނަގަ އަޅުގަނުޑ ދަށަހަޅުއްވަިއގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މައްސަލައި ހު

. އްޓޭްނ ފެންނަްނ އެބަހު ހުރިކަނި މެދުވެރިކޮްށ ހިންގާފައި ންފުމި ކު ބޮޑެތި ަވއްކަން ވެްސ ަވރަްށ  އި ގަ ބަލާއިރު

އިއްޒަތްތެިރ މެންބަުރ ޙުަސއިން އަިދ  ޙުސައިން، ންވަނީލަްނ ބޭނު ޅާހުށަހަ ހެޅުމެއްއެހެންކަމުން، އަޅުގަނޑުވެްސ ހުށަ 

ށް ވިއްކާެނ ގޮްތ ފުންޏަގޮތަްށ އެެތރެކުެރވި ކުންެއއީ މި .ީކގައެޅުމާވެްސ ހުަށހެޅުއްިވ ހުށަހެ ޝީދު އިބްރާހީްމ ރަ

ިއްނ .އޯއެސް.ޓީ ، އެ ބޭހަށް އަީކ ކޮބައިތޯޓީއެންޓިކު  ހުގެއަދި ބޭ އެއީ ކޯޗެއްޯތ  ،ބޭނުންކުރެވި ކިހާ އަދަދެއްެގ ބޭހެއްތޯ

ޓީ.އޯއިްނ ބޭހަށް އެސް. ޓީއާއި މި އެންޓިކު  ހުގެމި ބޭމިާހރު . އެީއ ހަމަ ޚަރަދުކުރެވިަފއި ވަނީ ކިހާަވރެއްތޯ

ްނ ޅުން ވަޑައިގެބޭފު އެމަޢުލޫމާތު ދެން  ،ތަނަށް މިމިްނވަރާިއ މީގެ ތަފްސީލާ އެކީަގއި އަޅުގަނުޑ  ނުދުކުރެވުޚަރަ

މަށް ދަންނަވަްނ  ޅުށަހެއެކީަގއި ހު ުހރިާހ މަޢުލޫމާތަކާ އިރުަގިއ ެއ ޅާހުަށހަ ސް ވެ ޔެކިޔުމުން އަދި ލިޔަސް ވި

ކިާހވަރެްއެގ  އި ވިޔަާފރީގަުގ ވަ ، ވިޔަާފރީގައިބޭހުގެ ، ހޭޖެ އެބަ ލަންއިއެީއ އަޅުގަނޑުމެން ބަލަ  .ންހުށަހަޅައަޅުގަނޑު 

ކިާހ އަދަދެއްެގ  ،ތޯަތއް ރުފިޔާކި، އޮތީ އިމިަކން ކޮށްފަހިެނއްތޯ ކި ،ރީ ހު އިކުތޯ މިކަން ކޮށްފަ ކާ ،މަންފާއެއްތޯ

ަކްނ ، މިވީމާ. އެހެން ޖެހޭވެްސ ބަލަްނ އެބަގޮތެްއ ހަދަިއގެން  މެ ކޮން ކަން މި ؟ވަނީކޮށްފައިެތރެްށ އެޖެއަރާއް ބޭހެއްތޯ

 ގަނޑު އަޅު އަށްއެ ،ޅުމަށް ތާއީދުުކރަމުންށް މި ދެ ބޭފުޅުން އެ ހުށަހެ ަޓކައި ީވ އެންމެ އަަވހައަވަސްކުރުމަށް

 ޔާ. ްށ ހޯދައިދިނުމަށް. ޝުކުިރއްހަމައަ މާތު އަޅުގަނޑުމެންނާލޫޢުީނ މި ދެންނެިވ މަރުކުރައިތު

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

  .ިއރާގެ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޙުަސއިން ޝަހީމްދެކުނު ދާުރ ހެންވޭ



  

 

 މް ވާހަކަެދއްކެވުން:ުރ ދެކުނު ދާިއރާގެ މެންަބރު ޙުސައިްނ ޝަހީހެންވޭ

 ،ގަިއ އުޅުނީޭއރުން ށްލަތަނުން ސާފުކޮ މެން މިްނވާ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމުޤަްއރިރު، އަޅުގަނޑު ހަނދާއިއްޒަތްތެރި 

 ؟ޝަން ބަދަލުވީތޯކަށް ޑައިރެކް ެދން މިހާރު އެހެން ދިމާލަ  އެކަނި. ކަންތައް ބޭސް ިވއްކާ  ހުިރ އިމުއްދަތު ހަމަވެފަ

 ޅުގަނޑު. އަ އީއެ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ްސ ިއވާ ބޭދަުތ ހަމަވެފަމުއް ،ޝީދު ހުަށހަޅުއްވީރަންަބރު އިްބރާީހމް މެ ރިނޫން، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިއްޒަތްތެ

 ،ފައި ހުރީ ޓާއް ބަހަ .އްޓޭހު ދަނުގަިއ އެބަ. އެކަމަކު، ގުއޮތީ ނުިވއްކަމޭ .އޯ ޖަވާބުދެްއވާފައިއެސް.ޓީ .ކަމަށް އްކާވި

 ންނަނީ. ދެން އެ ސީދާ ގެ އަތުންނޯ ފެކްޗަރާއެީއ މެނު ؛ރާްޕލަޔަ ން ކުޑަވާނެ ގޮތަކަށް ސަގެއްލު ކުންފުންޏަށް

އިއްޒަތްތެރި މެންަބރުން ެއ ދެން ، . އެހެންވީމާނޭގެންެއއަށް ޙައްެލއް ލިބޭޯތ ބަލަންވެ  ކާފައިކަަދއްވާހަ ނާ މީހުން

ިމ ޒަތްތެރި މެންބަރު. ިއއް ،ށް ދެއްވާފައިޑަޅުގަނއޯ ނަންބަރުތަކެްއ އަ.އޯ ޕީ.އެބައޮްތ އެސް.ޓީ ،ފާހަގަކުަރއްވަނީ

ވާީތ،  ކަމަކަށް ންހުރިގުޅު އަިދ މިއީ ސީދާ ރައްޔިތުންނާ ؛ހުރި އިުހރީ މުއްދަތުހަަމވެފަ އިއްކާފަ ޕީ.އޯގެ ދަށުން ވި

ިރ . އަިދ އިއްޒަތްތެވިއްކިޯތ ނުވިްއކާތޯ ،މިކަން ކަަށވަރުުކރަްނ ބޭނުންވެއޭ ،އިއްޒަތްތެރި މެންަބރު ހުށަހެޅުއްވީ

، އެަކްނ ހެންވީމާދަވަނީ. އެއްތޯ ދެން ހައްކިހިނެ އަށް އެ  .ހުރީބަހައްޓާަފއި  އި މިާހުރ ގުދަނުގަ ،ޅުވީމެންބަރު ވިދާ

 ރު. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަ !އާދެސާފުކޮށްލުމަށް. 

 

 މް ވާހަކަެދއްކެވުން:ުރ ދެކުނު ދާިއރާގެ މެންަބރު ޙުސައިްނ ޝަހީހެންވޭ

ވެްސ  އި ކާފަިވއް އެއީ  އޮތީ. މި  ފައި ޅުވެވިދާ އިންޓީ.އޯބޫލުުކާރ ވާަހކައެްއ އެސް.ގަސް ހަަމ ވެ  ! އަޅުގަނޑުގެ އާދެ

 ،ކުނޭ ނުވި ވެސް އްއްކި ެއއްޗެކޮށްފާނެ ވިމްހަކު ހަމަ ކްލެއިއުޅޭ މީ އިްޕރޮކިއުމަންޓުގަ  ގެންފުންެޏއްކު ނެ ހަމަދާހުރެ

ެބލުމަށްަފުހ އްާތލަން ހުއްދަދޭނީތޯ ތޯ ނޫނީ ނަދާނީގެންއަނުބރާ  އި،ްކ ަބލާފަޓޮސްކަްލ ޒިފިކު، އެކަމަ .އްޔޭބެހެއްޓި

ެއއްޗެިހ  ، އެވީމާބޫުލކުރަން. އެހެން ގަވެސް  ައޅުގަނޑު ށް ކަމަ ގޭނެނެގޯޝިއޭޝަްނ ނުހިންޅުވާ އްޔާ އެ ވިދާނޫނި

، ެނ ކަމެއް. އެހެންވީމާ ންޖެހޭކުރަގޯެހއް ނޫން. ހަމަ މަީކ ޓާަފއި ހުރުއެ އުސޫލުްނ ބަހައް ދެންޓަންޖެހިދާނެ. ބަހައް

ަމްށ އްވާަފއި ކަޅުވެދެއޮތީ ވިދާ މިން އި.އޯޓީންވަރަްށ އެސް.މި ފިލުވަން އުޅުނުޅުންއޮ އިގައަޅުގަނޑުމެން އޭރު

 ަކ ދަންނަވާލީ.ހަ، އެ ވާމާންވީ. އެހެލުުކރަނީބޫގައަޅުގަނޑު 

 

 ޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:ރި



  

 . މެންބަރު މުަޙއްމަދުރިތ އިއްޒަތްތެފޭދޫ ދާއިރާެގ 

 

 ން:ރު މުޙައްމަުދ ނިހާދު ވާހަކަދެްއކެވުެގ މެންބަފޭދޫ ދާއިރާ

 ؟ސާފުތޯ ަށހެޅުން މުޤައްިރރަށްހު ށަހެޅިހުއަޅުގަނޑު 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 . ދީދީން މުޙައްމަދުާދއިރާެގ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަުރ ޙުަސއިފުވައްމުަލކު މެދު ! އާދެ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ދީދީން މުަޙއްމަދުމެންބަުރ ޙުސައިދާއިާރގެ މެުދ ލަކު ފުވައްމު

ީނ މީގެެތރެިއްނ ވަ މިހާުރ އަޅުގަޑުމެންނަށް މި  ،ބަބަކީހުށަހެޅި ސަ ޒިރުުކރަންހާ ބޭފުޅުން އެ  ހަމަ އާދެ! އަޅުގަނޑު  

 މަށް ކަ ތްއޮއި ފަ ހިނގާއް ހިތަރީއާިއ ެއއްޗެސްޕަޔަެއކް އި،ހިންގާފަކޮޅުްނ ވެސް ަކހަަލ ކަންތައްތަކެްއ އެކޮންމެ

ްސ ވެކާއަެނއްތެޭރގައި ގެ ތުން ޔިމިހެން އޮތްއިުރ ރައްމިކަން ، އެހެންވީމާ  ވަރަްށ ސާފުކޮށް އެނގެން.ތްއެބައޮ

އަޅުގަނޑުމެންެގ  އިގެން ންނަވަ އޯ ބޭފުޅުން ވަޑައިގަކޮޅަށް ެއސް.ޓީ.މި، ވެދާނެތީ އުފެދިއި ެތރޭގަގެންބޮޑުވުންތަކެއް މީކަ

 .އޯއާ ސް.ޓީތުންނަށް އެބަ ެދވޭ ޔަޤީންކަްނ އަިދ އެޔިޅުގަނޑުމެން ަރއްއަ ،ވީމާާދރީބޭފުޅުން ޖަވާބުިއ އެ މި ކޮމިޓީގަ

ނަށް ަވަރްށ ކަަތކަކީ ވެސް ހަމަ ރައްޔިތުންކެވޭ ވާހަދެމިާހރު މި  ގައިމި ކޮމިޓީ ގެންމެއަޅުގަނޑުމިހާރު މެދު 

ައްށ ވެްސ މި .އޯއަށް އެސް.ޓީ ހަމަ އޭރުްނ ހަމަ ދި ، އަވެ ވާތީ ޢުލޫމާތުތަކަށް  މައެނގޭނެ ްށ ޅަށް ަވރަްށ ސާފުކޮރަނގަ

ޅުގަނުޑ  އަ ދިއުަމކީރުޞަުތ ލިބިގެންނަށް އެ ފު ، ެއ ޭބފުޅުން. އެހެންވީމާގޭނެނށް ސާފުކޮްށ އެޖަވާުބ ަވރަ ނެދޭ

 ޅުގަނޑު ައސްލު އަ ؛އިތުަރށް މިފަދަ ކަމެއް ދެވަނަ ަފހަރަށްނެ. އަިދ އޭގެ ވާ ށްމަކަކޭގޮތުން ވަރަްށ ރަނގަޅު ކަދެ

 ަގއި ގަތްއިރު  ންޕްރޮިކއުމަންޓު އަދި އިުތރަށް ،ޓިންގެ ިއޝޫއަކާއި މާކެހަމަޅޭ އެަބއު ީމގައި ވެއްޖެއްޔާގޮތުން  ދެކޭ

ވެްސ ށް މަކަ، ެއކަހަލަ ކަށް ނޭނގެ. އެހެންވީމާދަްނނަވާކަ ށްޅުގަނޑައަ ވެސް ނޭނޫޅޭމީގަ ޚިޔާނާތުގެ އިޫޝއެއް 

 ބަޖެހޭ ެވސް އެ ފަިއ އޮތް ކަމެއްތޯވެ އެހެން ާދ ސީ، އެއީ މާއެހެްނވީ .ތުކުެރވޭމަހުތުރަކަްށ ވަ ސްކޮންމެވެ ނޑަށްއަޅުގަ

ނޭނގެ. ޅު ކަމެއް ކަންށް ހީވަީނ ރަނގަލުމަީކ އަޅުގަނޑައި ލަތި ބަ، އެގޮތަްށ މީޔަޤީންކޮށްލަން. އެހެންވީމާ

 ލީ. ތަށް ހުށަހަޅާ، އަޅުގަނޑު އެގޮންވީމާޝުކުރިއްޔާ. ެއހެ

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްކެ 

 ދު. ވަޙީهللا ދިއްދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ޢަބްދު

 



  

 ވަޙީދު ާވހަކަދެއްކެވުން:هللا ބްދުގެ މެންބަުރ ޢަދިއްދޫ ދާއިރާ 

 ށް ޑައަޅުގަނޝީުދ ހުށަހަޅާފައިާވ މައްަސލަ ިއބްރާހީމް ރަ މެންބަުރ ިއރާގެ  ދާންުނ މެދުކުރިއްާޔ މުޤަްއރިރު. މާފަޝު

ޓުެގ އަޅުގަނޑުމެންގެ މެންޑޭ. ދެން ެގ ގޮތުަގއިގުޅުންުހރި ކަމެއް ނާރައްޔިތުން، މުންުމހިވަރަށް ބޫލުކުެރވެނީ ހަމަ ގަ

ްށ ިމ ހުިރ ކަމަ އިއެކަން ކުރެވިފަ  ރަށްއިތު  ރް ވުންވާ ަވރަށްބޭނު ،ޑަށްތެރޭގަިއ ހިމެނިގެްނ މި ދަީނ އެންެމ ބޮ

 ،އެއީ  ކަމެއް  ހާ ޑުމެން އަޑުއަ އަޅުގަނ ކޮށް އްމުއާޫބލުކުާރ ގޮތުގަިއ މިީއ ވަަރށް ގަގަނޑު ދެްނ އަޅު ފާހަގަވަނީ.

.އޯއިްނ ސް.ޓީ، ދެން މިާހރު އެވީމާން ގެނޭކަން. އެހެެއްއޗެހި  ންއިތުރަްށ ކުންފުނި ރެ ވު ކުންފުނިތަކަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް

 ނޑު ހުިރ ކަމަށް. ދެން އަޅުގައި ފަ ަޓކަިއ ފިޔަވަޅުތަކެްއ އެޅިުކރުމަށްދަނާކަންކަްނ ހަރު އެ  ،ހަގަކޮށްފަިއ އެބަުހރިފާ

ޓީން  ކޮމިމެން މިޑުކަްނ  އޮންނާނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނހެދިފައި ރާިއރުގައި ބަޖެެޓއްކަްނކަން ކު އެ ،ބޫލުކުރަނީގަ

ބަޖެުޓގައި ކަްނކަްނ  ޭބ ގޮތަށްތޯލިއެ ފުުރޞަތު  ،ކަށްތޯނަނީ ކޮންގޮތަޖެޓުކުރެވިަފއި ހުންބަ އް ކަމެ ގަޅުރަނ

ްށ ރަ ބޭނުންވާ މިންވަ  ށް ެއ ައހަރަ ،އިގައިރުބަޖެޓު ަކނޑައަޅާ ދުަވހުގެ ައހަރު އީ ކުރެވިފަިއ ހުންނަނީ. އެފާސް

އެއްެޗްއ އިތުރަްށ ގެެނޭވ ވަިކ ިކ ދިމާަލކުން ހެންނަަމވެސް، ވަހުންނާނީ. އެކަންތައްތަްއ  އިތަކުގަ ބަޖެޓު ނގެކަންނޭ

 ،ބޫލުުކރަނީގައަޅުގަނޑު  ން ޓީކޮމި .އީ، އަޅުގަނޑުމެން އެސް.އޯދަނީ. އެހެންވީމާ ކަހަަލ ގޮތަކަްށ ފާަހގަވެގެްނ މި

ތަްއ ޕޮލިސީ ޓްޕްރޮކިއުމަންން ދެކަމަށް.  މުންރުން މުހި ރަނގަޅަށް ދިރާސާކު މަހަނިތަކުގެ ބަޖެޓު ކުންފު

ޅުގަނޑުމެްނ ށް އަތަކަގޮނެ ުނވާކުރާރުދަ ކަންކަން ތަފަ. ެއހެންނަމަވެސް، މިހުރިބަ އެޑުމެންނަށް ލިބިފައިޅުގަނއަ

ިމ  ،ުހގެ ކަންކަމަކީ. އެހެންވީމާކަމެްއ މި ބޭޅުންހުރި ގު ނާރައްޔިތުންގަން. ދެން ާޚއްސަ ނހި މިކަން ބޭނުންވޭ

އި ުކާރ ޓަކަުނވުމަށްތައް ަތކުރާރުކަން އި މިދާ ފިޔަވަޅުތަކާމުންރަށް އަޅަފަރާތުްނ އިތު .އޯގެއެސް.ޓީ އިގަ މައްސަލައި

ކޮށްދިނުމަްށ ސް ހަމަ  ރަްއޔިތުންނަށް އެ މަޢުލޫމާތު ޔަޤީންވެއަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީއަށް ކީ ކޮބަިއކަން މަސައްކަތްތަކަ

 ރިއްޔާ. ޝުކު ން.ވެްސ ެދކެ ުމ ކަމެއް ގޮތުގަިއ އަޅުގަނޑުންޔުމަކީ މުހިޓަކައި ލި 

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްކެ 

  ޝަހީމް. ޙުަސއިންގެ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ުރ ދެކުނު ދާިއރާވޭހެން

 

 ޙީމް ާވހަކަެދއްކެވުން:ަބރު ޙުސައިްނ ޝަމެންދާިއރާގެ ކުނު ހެންވޭުރ ދެ

ވެސް ެއ  ގެޑު ވިދާޅުވާީތ އަޅުގަނރު ޑައިގަންނަާވ ކަމަށް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަްނ ފެނިވަ. އިތުރަްށ ބަލަޝުކުރިއްޔާ

ޖެ. ެދްނ ށް ލިބިއްން އަޅުގަނޑުމެން އެދުުނ މިންަވރަކުރި ، މާންވީާތއީދުކުރަން. އެހެ ެއ ހުށަހެޅުމަށް ބޭފުޅުންގެ

އެގޮތަްށ ްނޏާ ޑައިގަންނަވަރުން އެދިވަިއއްޒަތްތެރި މެންބަ ެވއްޖެއްޔާ، ކަމަށް ގަންނަވާފެނިވަޑައި ވަންރަށް ބައްލަ އިތު

 . އީދުކުރަން ކުރިއަށްދާންޑު ތާގަނއަޅު



  

 

  ތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:ރިޔާސަ

 ،ދުވަސްކޮޅުަގއި ބުނުލިލާނަން. އިވަދަންނަމެންަބރުންގެ ސަމާުލކަމަށް ޓަކަިއ އަޅުގަނޑު ގެ ންއިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

ަތެކްއ އޯޑަރު މު ިލގްރާމި 20 ،މުމިިލގްރާ 10، ރާމުމިލިގް 40 މީެގ އެަބހުރި ެތރޭގަިއ ހުެގ މަ ވަަނ ައހަުރ މޭ  2016

 ބޭފުުޅްނ ތޯ. އެތި އިނގޭަރއްވާކުފުއާދެ! މާ ؛ކޮށްފައި ހުރިއެޓޭޗު  ެއކުކިއުމަންޓާ ތި ޑޮހަމަ .ކޮށްފަ އިންއެސް.ޓީ.އޯ

ިމ ވެފައި ނެތީ. އަޅުގަނޑު ޗު މި އެޓޭ !ކުރައްވާތިފުއް. މާކެޓުތަކެ ފިޓްސެ ުހރި އިން ދީފަހުރި ކުންފުނިއެބަ

ިތ  ފަިއ އޮތީ،ބޫލުުކރެވިގައަޅުގަނޑަށް  ން އިނގޭތޯ.ންނަށް އަިދ މީގެ ކޮޕީއެްއ އަުރާވނަބޭފުޅު ތި  .ކޮށްލަނީސާއްހި

 ،އޮތީމީގައި  ؟ގަނޑު ދަންނަވާލަންތޯޅުއައެއްޗެއް  އޮތްވެސް މި އޮންނާނެ ކަމަށް. މީގައި އަތްޕުޅުގައި ގެ ބޭފުޅުން

ަޅ ގުސް މިލިއަން ބޭ 1.55ގެ މިިލގްރާމު 10. ކޮށްފައި ެއބަހުރިޑަރު އޯސް ބޭ ިމލިއަން 1.16ގެ މިލިްގރާމު 40

 ށްފައި އެަބހުރި މޭ ަޑރުކޮސްގުޅަ އޯސް ބޭހަ ފަސް ހާަލއްކަ ހަތްދި  ގެ ހަތްގްރާމު ިމލި 20 އޯޑަރުކޮށްފައި އެބަުހރި.

ވަީނ. ކަމަށް ސިޓީން ދޭހަ ރާންޑެއް ނުކު މެރިކަ ކްޓަރުންޑޮ . މިމުލިގްރާމި  40 ނީއުޅެ ވިކިގެން މިނު ތެރޭަގއި. މަހުގެ

ސިޓީަގިއ ޯނ ވެސް ނޫ ންަނ އެއްެޗއްގެ އި ކޮށްފަ. މިއީ ކުީރގައޯޑަރު ށް އިތުރަ . މިއީކޭނުވި އް ، ިމ ބޭހެއެހެންވީމާ

 އި ބަުރގަ ންުރ ނޮވެނަ ައހަވަ 2018 އަސްލު މިކަމުން.  ބާުރލިބޭކަމަށް ވި ުދ ހުށަހެޅުއް ނިހާ އާދެ! އޮތީ. އިބުނެފަ

ުހީރ  އި ފަށްއޯޑަރުކޮ ،ހާސް ޅަ ސޯްއކަ ެގ ެއއްލަމުރާމިލިގް 40 ތީ. އޭަގއި އޮރުކޮށްފަ އޯޑަ ތް  އެބައޮވަރު ނުންވާ އަލަށް ބޭ

އަނެއްާކ  ގައި 2018ބަރު ންސެޑި އޮތީ . ހަމަ އެ އަދަދަށް މ1.1ި. މިއީ އިގަަބރުންވެނޮ އަނެއްކާ އިނގޭތޯ

ބަުހރި. އެ ލިއަން އަނެއްކާ އޯޑަރުކޮށްފައި މި  1.16އޭގެ  ؛ބޭސްނުވިޭކ މަ ހަ .ސްހަަމ އެ ބޭ ތްއެަބއޮފައި އޯޑަރުކޮށް

ވީަމ  ބެެޗއް ހަަމ އާ  ގެ އެކްސްޕަަޔރީ ޑޭޓު ަބހައްޓާފަ. އޭ  އި ދަުނގަހެީރ ގުކިގެްނ އެ ވިރވެގެްނ ނުޔަސްޕަެއކްއެކަމަކު، 

 އެެހީރ ނުވިިކ ހުިރ ބޭސް  ހެންވީމާ އެ ؛ ހަަމ ޭއގެތްއަށް އިނގޭތޯ. ދެްނ ެއބައޮ 2020 ތީ އޮ އް ޓެޑޭ ރީ ެއކްސްޕަޔަ އާ

ންނަްށ މީގަިއ އަޅުގަނޑުމެ ،ތަށް ގޮާފހަގަުކރި ހާދު، ނިންވީމާޭކ ބޭސް. ެއހެނުވި އި،ތުރަްށ އޯޑަރުކޮށްފައަނެއްކާ އި

 ރު އަހަ  2ގަިއ ޑޭޓު ރީ ސްޕަޔަ ކުީރގަިއ އެކް ؟ރީޑަރުކުނެއްާކ އޯ އަބައިަވުރ ާހ އެ އްެވގެންތޯކީލެވިދާނެ ސާފުކޮށް

ކޮށްލަން ިމހާުރ އް ސާފު ތަ، ެއކަންމާކުރީ. އެހެންވީަޑރުއަނެއްާކ ހަަމ ެއ އަދަދަށް އޯ ިކ ހުއްޓާ ނުވި ،ހަމަވިއިރު

ަކްނ އެ، ތީނިހާދު ތާއީދުުކރަްއވާފައި އޮ ރު ބަރި މެންތްތެއްޒަތީ. އަދި އި ުރ ހުށަހަޅުްއވާފައި އޮބަތެރި މެންތްއިއްޒަ

 ށް ކަމަ އެއްވެްސ ބޭހެއް ގެނެސްފައިވާއިތުރު ެއހެން އެގޮތަްށ ޒިރުކުރުމަށް. ސާފުކޮށްފައި އެ ބޭފުޅުން މިކޮޅަށް ހާ

 ެދން ( ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު)؟ ވޭތޯޤުތިފާންނަށް އިއްޅުތަށް ުހރިހާ ޭބފު، ެއގޮމާއެކީ. ެއހެންވީމާތާޢުލޫެއ މަ ވަންޏާ

ން އެދޭީތ ރި މެންބަރުލަން ިއއްޒަތްތެޅުން ބަދަލުކޮށްކުީރގެ ހުަށހެ ގޮތަްށ  ދިޔަނުރަސްމީކޮށް ވާަހކަދެކެވިފަިއ 

 ަސއިން. އްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޙުެގ އިުފވައްމުލަުކ މެދު ާދއިރާ އާދެ! ރުވަން.އަޅުގަނޑު އެ ފުރުޞަުތ އަ 

 



  

 :ދީ ވާހަކަދެއްެކވުންމުަޙއްމަދުދީ ސައިންމެންބަުރ ޙުދާއިާރގެ  ފުވައްމުލަކު މެދު 

 ،ހުަށހަޅަނީ މިާހރު ައލުން ގަނޑުޅުއަގަިއ ގެ ބަދަލުހުށަެހޅުމު ގެމެންގަނޑުޅުދެ! ުކރިން އަރު. އާޤައްރި މުޝުކުރިއްާޔ 

ެއ ދެން  ،ންނަ ްޕރޮސެސްއާއިއޮއަށް ން ޑިޕާޓްމަންޓުގައި ޕަރޗޭސިބޭފުޅުންގެ މެޑިކަލްއިން އެ .އޯއެސް.ޓީ، މިކޮޅުން

، ންޓިީޓއާއި އަިދ އޭެގ ކުއެ އި، ހުިރ އަދަދާކުަގއިޓޮސް އްސަ ނެފުޅުން ގެގަިއ ެއ ބޭހާުރ ސްޓޮކު މިތުގަިއ ޅުން އަބޭފު

 އެ އިތުރަށް އަދި  ،ލިސްޓާ އެއްކޮށް އިސަޕްލަ ންވަިކވަކިން އެ ޭބފުޅު ށްއަދި ސަޕްލަަޔރުންނަ ،ުއއާއިމީގެ ވެލި

ސްަތްއ ބޭ ން ޅުދެްނ އެ ބޭފު ،ސްާއއިރޕްރޮސީޖަޫމވްމެންޓާ، ުހރިާހ އެއްެޗއް ބޭނުންާވ. ކް ޅުންގެ ސްޓޮބޭފު

ެޗްއ ހުރިާހ އެއް ،އެްއޗެހިތައް ަތކާލުގެންގުޅޭ އުސޫ ަމށްުކރުކްރެޕްސް  ،އިތަކާޕްޮރސީޖަރ ޔަރވީމަ ގެންގުޅޭސްޕައެކް

ގޮތަށް ކުރިއަްށ އެދެން  ،ފުރަތަމަ ސިޓީއަކުން ޖަވާބު ހޯދާފައި ،ކޮޅަށް ގެނެސްން މިމެގަނޑުޅުއަ އެއްފަހަރާ

 ގެންދިއުމަށް. 

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ގޮތުގަިއ  ހުށަހެޅުމެއްގެ ލުން އާއަ  ޙުކޮށްފައި ިއޞްލާހުށަހެޅުން އްވިޅުހުށަހެ ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 ހާދު. މުަޙއްމަދު ނިއިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ފޭދޫ ދާިއރާެގ . ޅުއްވީހުށަހެ

 

 ކެވުން:ވާހަކަދެއް  ހާދުމުޙައްމަުދ ނިރު ބަމެންފޭދޫ ދާއިރާެގ 

 ހަމަ  ރަން. ެއ ހުށަހެޅުމާ އެކީަގއިދުކުތާއީ ގަނޑުޅުއަޅުމަށް ޤައްިރރު. ދެންމެ ެއ ހުށަހެޅި ހުށަހެމުޝުކުރިއްާޔ 

 ކީ އަ ގެ މާނައޭ ؛  ހަމަޔަށްއި އާޖަނަަވރީ ގެވަަނ ައހަރު  2019 ،އެީއ ފާއިތުވި ؛ޅުންށަހެިޅ ހުށަހެހުކުީރގަިއ  ގަނޑުޅުއަ

ެއީއ  .ގަނޑުޅުއަ ހަމަ އެއަށް އިތުުރކޮށްލަނީ ؛ާވ ބޭސްެރވިފައިކުެތރެށް އެމިގޮތަ ށިގެންން ފެވަނަ އަަހރު 2014

ބޭސްތަެކްއ ބޭނުންނުކުރެވި ހުރި ކޮށްަފއި ތެރެއެ ވެގެންން ވައްކަންުކރަ ށްމިގޮތަ ،ނުކުެރވި ބޭނުންތެރެކުެރވިމިގޮތަށް އެ

ްންޓ އުމެކިްޕރޮކަެމއް ކުރިިއރުގަިއ އެއަިދ ، އިހިނގާފައިާވ ޚަރަދާ ،އިއަދަދާ ،ންޓިީޓއާއިކުެގ ކުއެތަވަންޏާ އެ ޭބސް

ިމ ށް މެންނަގަނޑުޅުއަންގެ މަޢުލޫމާތާ އެކީަގއި އަކަށް ތިއްބެވި ބޭުފޅުއެމް.ޑީއެތަނުގެ ހެޑަކަށް ނޫނިއްޔާ 

 . ހުށަހެޅީ ކުރާީތވެތާއީދު ގަނޑުޅުއަމަށް ޅުށަހެހު އެ އި ހުށަހަޅަން. އެއާެއީކގަ ގަނޑުޅުއައް ގެނެސްދިނުމަށް ތަޢުލޫމާތުމަ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ުތ ލޫމާ ޢުމަ ،ޅުން ހާޒިރުކުރުުމގެ ުކރިންފު އެ ބޭފުރަތަމަ ގަނޑުޅުއަ ،އިއްތިފާޤުވާތީ ބަރުންންމިޓީެގ މެކޮ، މާއެހެންވީ

ިރ ުތރުކުރާނަން ދެންމެ ިއއްޒަތްތެ ށް އިދި އެއައަ. ަކންތައްކުރި ދެންމެ ތި ފާހަގަ ،ންމެން ފޮނުވާނަގަނޑުޅުއަހޯދުމަށް 



  

ކަމަށް.  ކުރި ޑްރްސ ޑިސްކަ ބޭތެޭރގަިއ ކިާހވަރަކަްށ  ެއ މުއްދަުތގެ  ،ނިހާުދ އެ ާފހަގަުކރެއްިވ ގޮތަށްރު މެންބަ

  ޝިޒް. މަދު ނާމުޙައްންބަުރ މެއިއްޒަތްތެރި 

 

 ުވން:ހަކަދެއްކެ  ނާޝިޒް ވާ ޙައްމަދުންބަުރ މުކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެ

މެން ިމ ގަނޑުޅުއަްނވެގެން. ފަސޭހަކޮށްލަދޭމީގައި ަރށް މުޤައްރިހަމަ  ގަނޑުޅުއައްޔާ މުަޤއްިރރު. ރިޝުކު! އާދެ

ެތްއ މާލޫޢު ން ބޭނުްނވާ ހުިރހާ މަބަލަިއލަ އަށް ަސލައްިމ ކޮމިޓީްނ މި މަގޮތުްނ  ޅޭ ގުޓާންއުމެޕްރޮކި ބޭްސ  ،ހުށަހަޅަނީ

، ިމ ހެންވީމާ. އެންގެންދަރިއަށްމަސައްކަްތ ކު  ންޮކމިޓީ ނުމަށް ދިހޯދައި ޤައްރިުރ އެސް.ޓީ.އޯއަްށ ފޮނުއްވަިއގެން މު

 އެދެން. އްވުްނ ދުކޮށްދެހުށަހެޅުމަށް ތާއީ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 އިބްރާހީމް ރަޝީދު. 

 

 ުދ ވާހަކަެދއްކެވުން:ހީްމ ރަޝީއިބްރާމެންބަރު  ނު މެދު ދާއިރާގެ މާފަން

 ގަނޑު ޅުއައްވުމަށް ަށހެޅު އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުޒްރު މުޙައްަމދު ނާޝިތްެތރި މެންބައްޒައިާރގެ އިކިނބިދޫ ދާ. ޝުކުރިއްޔާ

ައިދ ން ހެޅުހުށަގެ ހާދުނިތްެތރި މެންބަރު ރާގެ އިއްޒަފޭދޫ ދާއި ،އިުތރުންތާއީދުކުރާ ާވހަކަ ދަންނަވަން. އަދި އޭގެ

 ން. ވާަހކަ ދަންނަވަ ރާ ދުކުށް ވެސް ާތއީޅުމަޙުސައިންގެ ހުަށހެ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ުރ ، އިއްޒަތްތެިރ މެންބަ މާއާދެ! އެކަްއޗެއް. ެއހެންވީ؟ ތްކޮށްލަންވީތޯއެބައޮތް. އެްއގޮޅުން ހުަށހެއާދެ! މިާހރު ެދ 

ިތ  ،މާުތ ހޯދުމަށްފަހުެއ މަޢުލޫ ގަނޑު ޅުއަ ްމ ރަޝީދު ާތއީުދކުިރ ގޮތަށް ހީއިބްރާ އި،އްވަ މަދު ނާޝިޒް ހުށަހަޅުމުޙައް

ޑާ ޖެންއޮތީ އެ. ދެން ށްވަގުތަ މި ނީނިމު އައިޓަމު އެޖެންޑާއެ ، . އެހެންވީމާހަމަޔަށް ގެނެސްދޭނަން ފުޅުންނާބޭ

ިމ  ؛ންވުލުތައް ުހއްޓުމަޢަ ންގެ ރަޕްޝަގާ ކޮތަކުގައި ހިނންފުނިވާ ކުގެ އަދި ަދއުލަތް ހިއްސާދަުއލަތު 4- މުއައިޓަ

މެން ިމ ގަނޑުޅުއަން. ރުމެދު މަްޝވަރާކު  ހުދު ަކރުދާހާ  ިއލާފައިވާ ވަޝަްނ ކޮމިޝަނުްނ އެުކލަކޮރަޕް-ޓިއެން ނަމުގައި

ފައިާވ ަކރުދާހެްއ. އަހަުރ ތައްާޔރުުކރެވި މި ގައި،މަހު އަަހރު މޭ ޕްޝަން ކޮމިޝަނުން މި ޮކރަ-މިީއ އެންޓި ؛ކަރުދާސް

 ބެހޭ، ކާ ތައްތަހޭ ކަންރަންޖެ ޝަން ހުއްުޓވުމަށް ކުޕްރަކާރުެގ ކުންފުނިތަކުގައި ކޮ ސަރު  ،ަގއި މި ބުނަނީހު ކަރުދާމި

 . މި ކަރުދާާހ ެބހޭ ކުރާ ކަންތައްތަކުެގ ވާަހކަންޑުމެވަން އެ ބޭފުޅުން ެރކަާގ ކަންތައްތަކާިއ ހުއްޓު ހިނއާއްމުކޮށް 

ްސ ވެ އާބީމަޢުލޫމާތު ޕީ.ސީ. އަދި މި ކުރުންަބއްދަލު ނާޝަކޮރަޕްޝަން ކޮމި-މެން އެންޓިގަނޑުޅުއަގޮތުން 



  

ިމ  މެންގަނޑުޅުއައެީކ ކޮރަޕްޝަްނ ކޮމިޝަނާ-. ެއންޓިބީއެއް ނޫންޕީ.ސީ. !ތިފްކުރަްއވާން. މާރިހިއްސާކު

ަގއި ުހިރ އަދި މީ .މިނިްށ އަދި މިއަށް ގޮތެއް ނުނަމެންގަނޑުޅުއަންނަމަވެސް، ބޭްއވީ. އެހެ މެއްބައްދަލުވު

 ކޮމިީޓަގިއ މެންނަށްގަނޑުޅުއަުރ އްތައް ކަމަށް އޭލުކުާރ ކަންތަ ްނ ގަބޫ މެން ކޮމިޓީގަނޑުޅުއަތަކަީކ ކަންތައް

 މިކަާމ ެބހޭ  ،މާ. އެހެންވީތް ނިންމާފަމެއް ނެނިންމު މެންގަނޑުޅުއަ، . ެއހެންނަމަވެސްމަޝްވަރާކުެރވިފައިވަނީ

 ތެރި ތް އްޒަގެ އިރާދޫ ދާއި ނބި. ކިންލަހުށަހަޅާ ގަނޑުޅުއަ ރުމަްށ ޝްަވރާކުގޮތުން މަ ހޭބެކާިއ ނިންމާނެ ގޮތަ ،ގޮތުން

 ންބަރު މުޙައްމަދު ނާޝިޒް. މެ

 

 ުވން:ހަކަދެއްކެ  ނާޝިޒް ވާ ޙައްމަދުންބަުރ މުކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެ

ށް ގަބޫލުުކރެޭވ ގަނޑަޅުއަ، ގައި މިިހރީ ހަމަމި ރިޕޯޓު ތުގައިގޮ ށް ފާހަގަުކރެވޭގަނޑަޅުއަމުޤަްއރިރު.  އްޔާޝުކުރި

ކެއް. ކަންތައްތަ  މުހިންމު ނާުކރުމަށް ވަރަށްންފުިނތައް ހަރުދަންމެހެން ވެސް ކުކޮ މި ރިޕޯުޓގައި މިހިރީ ތުގައިގޮ

 .ގޮތަށްޭވ ސިލުުކރެހާ އްގެ މަޤްޞަދުކުންފުންޏެ ބޮޑަްށ އެ ޞްލާޙުުކރަން އިުދ ވެސް އިއަސާސީ ގަވާ ފުނީގެކުން

 ،ޑުގެ ަދއުރާއި  ބޯއި އަދިޕްރޮސީަޖރާންޓް އުމެރޮކިރުން. ައދި ޕްކު ކަންކަން ގޮތަކަށް އެޅު ރި ރަނގައެކަމާ ގުޅުންހު

ލަތަްއ ސަރު މި ދިމާވެގެން އުޅޭ މައް މިހާށްމެންނަޑުގަނޅުއަްނޏާ ކަމަށް ވަ ގާތްގަނޑަކަށް ބުނާ ؛ހުރި މިހެން

ިއ ްޕރޮސީޖަރާ ލްއިންަޓރނަލްުކރެވޭނެ ގޮތަކަށް އަދި މި ކަންކަން ޮކންޓްރޯ ،މުސްތަޤުބަލުގައި ނުކުތުން ކުޑަވާނެ

 ،މާއެހެންވީ ވޭ.ފާަހގަކުރެ  ގަނޑުޅުއަހުރިކަން ފައި ލާ އި ވަހުަގއި އެުކލަމި ކަރުދާ ،ޅަށްގަކަންކަން ވަރަށް ރަނ

ްށ އެޑްރެސްކޮްށ ިމ  މަޖިލީހުެގ ރައީސަޔިތުންގެ ިމ ރިޕޯްޓ މިޮއތީ ރައް  ،ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކީ މުޤައްިރރަށް ގަނޑުޅުއަ

ޯތ ތް އެްއޗެއް އޮ އްސަށް ގޮ ފީހަޔާ އޮރަީއސުލްޖުމްހޫރިއް މިއީ މި ރިޕޯޓް  ،ހެންވީމާށް ފޮނުވާފަ. އެކޮމިޓީއަ

ިމ  ބީ ބޯޑަށް މި ރިޕޯޓް ފޮނުވައި.އަދި ޕީ.ސީއި ހަށާޏާ ރައީުސލްޖުމްހޫރިްއޔާ ޮއފީންވަކަމަށް  ނުދާސާފުކުރައްވަން. 

ްށ މިކަްނ ގޮތަނިންމާފައި އެ ށް ގޮތަ އްރާ ކަމެންޑްކުމެ ން ރެކަމަކީ ެއއީ މި ކޮމިޓީލުުކރު ޢަމަ އެްއގޮތަށްޓާރިޕޯ

 އުން. ޝުުކރިއްާޔ މުޤައްިރރު. ގެންދިކުރިއަށް

 

  ވުން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްކެ 

. ކަވާހަ  ފޮނުވިބޭފުޅުން  އެ ފޮނުވި ވާހަކަ. އެ ބޭފުޅުން ޕީ.ސީ.ބީއަށް މި ރިޕޯޓް ދުވަހު ފާހަަގކުރީ ރީން ކުއޭ.ސީ.ސީ

 ،ރެވޭތޯކުޒުނަށް ތަންފީންރު ެއ ބޭފުޅު މިހާ ރަކަށްކިހާވަ  ،ދި ސާފުކުރެވިދާނެއަ ފައިފޮނުވާއަށް ބީސީ..މެން ޕީގަނޑުޅުއަ

. ންބަރު އިްބރާހީމް ރަޝީދުރި މެ! މާފަންނު މެދު ދާިއރާގެ އިއްޒަތްތެ އާދެ ؟އޮތީ ްއގައިތޯހިސާބެކިހާ

 ވަޙީދު. هللا ދު ަޢބްިރ މެންބަރުިދއްދޫ ދާިއރާގެ އިއްޒަތްތެ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 



  

 ާވހަކަދެއްކެވުން: ވަޙީދުهللا ދު ޢަބްމެންބަރު ދޫ ދާއިާރގެ އްދި

ްޓ ން ރޮކިއުމެޕް  ެއ ބޭފުޅުން ގަކުރީ ހަ ފާއޭރުަގއި ން .ސީ.ބީޕީިމހާުރ  ،ވެްސ ބަލަނީ ގަނޑު ޅުއައްާޔ މުޤައްިރރު. ޝުކުރި

ބަލަްނ  މެންޑުގަނޅުއަނީ ިމހާރު ރަކުލުގަބޫ ގަނޑުޅުއަ ން ބީ، ޕީ.ސީ.ވާހަކަ. އެހެންވީމާ ދަމުންދާހައެއް ލިސީޕޮ

؟ އިއިދުގަ ންޓް ގަވާގެ ޕްޮރކިއުމެންފުޅުެއ ބޭ ވެފަިއ ހުރީ ޒުޯތ ތަންފީކަށްިރ ކަންކަްނ ކިހާަވރަހުށްފައި ކޮފާހަގަ

 ދުުކރަން. ވެސް ތާއީ ގަނޑުޅުއަން ުކރަފުތު ސާމާމި މަޢުލޫ ން، ޕީ.ސީ.ބީހެންވީމާއެ

 

 ެދއްކެވުން:ވާހަކަ މްޙުސައިްނ ޝަހީ މެންަބރުދާިއރާގެ  ހެންވޭުރ ދެކުނު

 ން. ތާއީދުކުރަ ގަނޑު ޅުއަވުމަށް ވި ހުަށހެޅުއްއްރި މެންބަުރ ނާޝިޒް ެއ ހުށަހެޅު އިއްޒަތްތެ ރާެގ ބިދޫ ދާއިނކި

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 ،ވީމާ ދެ! އެހެންއާ ؛ށްއްާޔގެ އޮފީހަލްޖުމްޫހރިއެގޮތަްށ ރިޕޯޓް ަތއްޔާުރކޮށްފައި ރައީސުއަޅުގަނޑުމެން  އާދެ! ެއހެންވީމާ

 އަށް ތި ބޭފުޅުންނާ ހިއްސާކޮްށލާނަން އަިދ ފްލޯ ގަނޑުޅުއަ  ަވއިލާފައި ށް މި ރިޕޯޓް އެކުލަހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބުނު ގޮތަ

ށް ހަ ފޮނުވުމަށް މަޖިލީޓްދޭ ޕީ.ސީ.ބީ ބޯޑަށް މި ރިޕޯފެއްޔާގެ އޮީފހަށާއި ައލަށް އުލްޖުމްހޫރި ގެ ކުރިން. ރައީސު ވުމުފޮނު

ހުރި ކަްނކަން ނިމުނީ. ދެން ހުީރ ގައި މިއަދު އެޖެންޑާ ،ރާ ކަމަށް. އެހެްނވީމާކުންޑްމެކައިނގޭތޯ ރެ ށްހުށަހެޅުމަ

ެއއީ އެހެިނހެްނ  ؛އައްޑޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް ،ން ބޭނުންވޭލަފާހަގަކޮށް  ގަނޑުޅުއަން އި. އެހެނިހެްނގެ ތެރެންއެހެނިހެ

އެ ބޭފުޅުްނ  ؛ދިއުމަށްމެން ގަނޑުޅުއަށް ްލ އެއަރޕޯޓަނޭޝަނަކު ވެސް. އައްޑޫ އިންަޓރދުވަހަންމެ ންނާނެ ކޮއޮ

 ރާއާ ދާއި ގެހު މެން އަިދ މަޖިލީގަނޑުޅުއަ، މަންވީހެއެ  ޓެްއ ދިނުމަށް.ޑޭމެން ގަނޑުޅުއަ ،ވެފައި އޮތީވިދާޅު

 ؟ވޭނީދެ ަތއް ބޭފުޅުންނަށްތޯން ބޭނުންވޭ ކޮމިޓީން ކިށް އިނގެގަނޑަޅުއަކަމަކު، އެ .ންހަކަދައްކާފަިއ އެކަން ކުރާނަވާ

 އެޖެންޑާ ނިމުމާ  ... )މެންބަރުން މަޝްަވރާކުރެްއވުން(އިރަކަށާާޖގަ ލިބޭވަ  ންފުަލއިޓުެގ ކުރިން. ދެްނ ބަރުންޓެސެޕް

ރަްށ މުނީ. ވަ ނިހިސާބުން  ެއކީ މިއަދުެގ ބައްދަލުވުްނ މި ހުރިާހ ކަމެްއ ނިމުމާ ުހރިމިއަުދގެ އެޖެންޑާަގއި ،އެކީގައި

                  އްޔާ. ބޮޑަށް ޝުކުރި
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