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 { ޙުސައިން މުޙައްމަދުދީދީމެްނބަރު  ދާއިރާެގ ފުަވއްމުލަކު މެދު ؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

ވަނަ ބައްދަލުވުން. މިައދު ހަމަ ކުރީދުވަހު ވެސް    4`. ސްޓޭޓު އޯންޑް ެއންޓަރޕްރައިޒަސް ސަބް ކޮމިޓީެގ  

އަޅުަގނޑުމެން މި ވާހަކަދެްއކެވެމުންދިޔަ އޭ.އައީ.ޭއެގ ކަންތައްތަކާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގކުރެވިފަިއވާ މައްސަލަތައް  

އެ އޮތީ.  މި  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ދިރާސާކުރުން  ބައްދަލުވުމުަގއި  ކުރީދުވަހުެގ  މިހާރު  މިވަނީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޮގތުން 

ބައްދަލުވުންތަކުން   އެ  މިވަނީ  މިހާރު  ދެން  ބައްދަލުކުރެވިފަ.  ފަރާތްތަކާ  ހުރިހާ  ނިންމާފައިވާ  ކޮމިޓީން 

ޕޮއިންޓްސްތަ އެ  ފާހަަގކުރެވި  ނުކުތާތައް  ފާހަަގކުރެުވނު  ެއޮގތުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ލިޔެވިފަ.  މިވަނީ  މިހާރު  އް 

މިހާރު އަޅުަގނޑު އެހެންވީާމ، މި ފާހަަގކުރެވިފައިވާ ނުކުތާތައް މެންބަރުންނަށް ދަންނަވައިލާނަން. އެޮގތުން މިހާރު 

 އަްއޑޫ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގކުރެިވފައިވާ ނުކުތާތަކުެގ ތެރެއިން، މިހާރު ފާހަަގކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކުެގ ތެރޭގައި

އަމާޒުކޮށްެގން   ފަރާތްތަކަށް  އެހެން  ޒިޔާރަތްކުރާ  ައްއޑޫއަށް  ފަތުރުވެރިން  އަންނަ  އެއަރޕޯޓަށް  އިންޓަރނޭޝަނަލް 

ކަންތައްތަކުެގ   ފާހަަގކުރެވުނު  މިހާހިސާބަށް  ބެލިބެލުމުން  އަޅުަގނޑުމެން  ދެންނެވުން.  ތަޢާރުފުކުރުމަށް  ޚިދުމަތްތައް 

ޖެހުންތައް. އެޮގތުން ކުންފުނި އުފެދުނު ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިެގން މިއަދާ ހަމައަށް ތެރޭަގއި ޚާއްޞަކޮށް މާލީ ޮގން

ހިއްސާވަނީ ހަމައެކަނި    90ވެސް ކުންފުނި ހިންަގމުންދަނީ ވަރަށް ބޮޑެތި މާލީ ެގއްލުންތަކާއެކު ކަމަށް. އާމްދަނީެގ % 

ކުންފު ޮގތުަގިއ  ކޭޝްފްލޯެގ  އަދި  ރެވެނިުއއިންކަަމށް  މައްޗަށް  އެރޮނޮޓިކަލް  މަހެއްެގ  ރުފިޔާ   3.9ނިން  މިލިއަން 

ނިންމާފައިވާ،  ދޭން  ސަރުކާރުން  ކުންފުންޏަށް  އެ  ޓަކައި  ތައްޔާރުކުރުމަށް  އާމްދަނީތައް  ކަމަށް.  ޚަރަދުކުރަންޖެހޭ 

 އާމްދަނީެގ ޮގތުަގއި ސަރުކާރުން އެ ކުންފުންޏަށް ދޭން ނިންމާފައިވާ ދެ ރިސޯޓު އަދި ދެ ސިޓީ ހޮޓެލްެގ ކޭޝްފްލޯ 

ވެސް   ޕްލޭންަގއި  ބިޒްނަސް  އައްޑު  ޕްލޭން،  ބިޒްނަސް  ބޭފުޅުންެގ  އެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެ  ހިމަނައިެގންކަން. 

އިންނާނެ ފާހަަގކޮށްފައި އެ ބޭފުޅުންނަށް ލިބޭނެ އާމްދަނީެގ ޮގތުަގއި އެ ދެ ރިސޯޓާއި އަދި އޭެގ އިތުރުން ދެ ސިޓީ 

އެއީ ދެ ސިޓީ ހޮޓަލާއި ރިސޯޓު ހިމަނައިެގންކަން. އެއީ ފީސިބަލް    ހޮޓެލްެގ ކޭޝްފްލޯ ޕްރޮޖެކްޝަނަށް ލާފައި އަދި

ކުންފުނި   މަޤްޞަދު.  ކުންފުނީެގ  އެީއ  ހިންޭގނީ.  ކުންފުނި  ެއ  ޮގތަށް  ކުންފުންނެއް  ޕީސިބަލް  ޮގތަށް  ޕްރޮޖެކްޓެއް 

ދާފައި އިން ކުންފުންޏެއް ހަދާފައި އިންނައިރުަގއި މުޅި ކުންފުނީެގ ކަންކަން ކޭޝްފްލޯ ރެވެނިއުއަށް ޑިޕެންޑުވެފައި ހަ

އެ ކުންފުންޏަކީ އެީއ. އެކަމަކު މިހާހިސާބަށް އަިއއިރުަގއި ެވސް ެއ ދެ ރިސޯޓާއި އަދި މި ސިޓީ ހޮޓަލުެގ ެއްއވެސް  

ދެން   ނެތް.  ކުރެވިފަެއއް  ޒާތުަގއި  ޭއެގ  ކެޕިޓަލް    2015މަސައްކަތެްއ  ރުފިޔާއިން    200އަހަރު ޝެއަރ  މިލިއަން 

ރުފިޔާއަ  400 މަސައްކަތްތަކެްއ  މިލިއަން  އެބަޭވ  މިހާރު  ކުންފުނިން  ދެން  ފާހަަގކުރެވޭ.  ިއތުރުކުރެވިފަިއވާކަން  ށް 

ވެސް ކޮށްފަ. ެއޮގތުން އެއަރޕޯޓު ރަންވޭ ހުޅަނުގ ފަރާތުން އެއް މިލިއަން ކިއުބިކު މީޓަރަށް ބިން ހިއްކާ ރަންވޭެގ  
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ރަންވޭ ހުޅަނުގ ފަރާތުން އެއް މިލިއަން ކިއުބިކު    އިރުމަތީ ފަރާތުން  ސާޅީސްހާސް ކިއުބިކު މީޓަރު ބިން ހިްއކުން.

މިލިއަން ޑޮލަރު ހޭދަކުރެވިފައިޭވ. ދެވަނަ    14.7މީޓަރު ބިން ހިއްކުން. އެޮގތުން ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީެގ މަސައްކަތަށް  

  2014ފިޔަވަހީެގ މަސަްއކަތަށް ރަންވޭ އެކްސްޓެންޝަން އަދި ރީ ސަރފޭސިންގއަށް ވެސް ެއ މަސައްކަތް ވެސް  

ސޮއިކޮށްފަިއ   މަހުަގއި  މޭ  އަހަރުެގ  އެހެންވީމާ،    2017ވަނަ  ނިމިފަ.  ޕްރޮޖެކްޓްވަނީ  މި  ކުރީކޮޅު  ައހަރުެގ  ވަނަ 

އަނެއްހެން އެކްސްޓެންޝަނާިއ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރެގ ޕްރޮޖެކްޓްސްތައް މިވަނީ ކުރިއަށް ެގންދެވިފަ. މިހާރު ކުރިން 

ފިޔަވައްސަ ފުރަތަމަ  މި  ފަދައިން  މި   14.7ށް  ދެންނެވުނު  އިތުރަށް  އަދި  ހޭދަކުރެވިފަވާއިރު  ޑޮލަރު  މިލިއަން 

ރަންވޭ   ފުޅާމިން    7.5އެއަރޕޯޓު  އޭެގ  އިތުރުކުރިއިރު  އެއަރޕޯޓު    60ީމޓަރަށް  ފުޅާކޮށްފައި  މި  މީޓަރަށް 

ވެސް    ޕްރޮޖެކްޓަށް  މި  އަނެއްހެން  23ދަމާލާފައިވާއިރު  އެހެންވީމާ،  ޚަރަދުކުރެވިފަިއވޭ.  ޑޮލަރު  ވަރަށް  މިލިއަން   

ޑެޓް   ކުންފުނީެގ  މި  އެހެންވީމާ،  ނަގައިެގން.  ލޯނު  ކުންފުނިން  މިވަނީ  ހިންާގފައި  ޕްރޮޖެކްޓްތަކެްއ  ހުރިހާ  ބޮޑު، 

ލޯން   ކުންފުނީެގ  މި  އައިއިރުަގިއ  މިހާހިސާބަށް  ދެން  )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  އިތުރުވެފަ.  މިވަނީ  ބޮޑަށް  ވަރަށް 

ކުންފުނީެގ ޝެއަރހޯލްޑަރުން. ކުންފުންޏަށް ލިބޭ އާމްދަނީއަކުންނެއް ކުންފުނި ރީޕޭމަންޓްސްތައް ދައްކަމުން މި ދަނީ  

ކުންފުނީެގ ޮގތުަގެއއް އަދި ހިނާގކަށް ެއ ފެންވަރަކަށް ކުންފުނީެގ ރެވެނިުއެއއް އަދި ނާދޭ. އެހެންވީމާ، އެ ކުރިން  

ކު ކަންކަމަށް  ލަފާކޮށްފައިވާ  ލިބޭނެކަމަށް  ރެވެނިއު  މި  ފަދައިން  ހިންިގފައި ދެންނެވުނު  މިހާހިސާބަށް  ންފުނިން 

ނެތުމާއެކު ކުންފުނީެގ ޑެޓަށް ފައިނޭންސް ކުރަމުން މިދަނީ ޝެއަރހޯލްޑަރުން. އެއީ ސަރުކާރާއި އަދި އިތުރަށް ކާސާ  

މި   މެންބަރުންނަށް  ކަންތައްތަކާިއމެދު  ފާހަަގކުރާނެ  އަޅުަގނޑުމެން  އަނެއްހެން  އެހެންވީމާ،  ހޯލްޑިންްގސްއިން. 

މިއާމެދު  ކުންފުނީެގ އެބައިންތޯ.  ދަންނަަވން  އެްއޗެއް  ބެހޭޮގތުން  ސިޓުއޭޝަނާ  ފަިއނޭންޝަލް  ނޫނީ  ޑެޓް   

ތެރޭަގިއ   ހޮޓެލްެގ  ފެންނަނީ. މި ސިޓީ  ހިމަނާލަން  މީތި  ހިމަނާލާފައި  ރިޕޯޓުަގއި  މި  ކޮންޮގތަކަށްތޯ  އަޅުަގނޑުމެން 

ފާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ބެހޭޮގތުން  ދޫަގސްއާ  ހިމެނޭ.  އެބަ  ހޯލްޑްސް  ދޫަގސް  ލީސް  ދޫަގސް  ހަަގކުރެވިފަިއވަނީ 

ލޯނުަގއި   ދެ  މި  އަދި  ރަހުނުކުރެވިފަ.  އޮފް ސިލޯނުަގއި  ބޭންކު  ލޯނަކަށް  ދެ  ނަާގ  އެމް.ވީކޭއިން    7ރައިޓްސްވަނީ 

އަދި   ރުފިޔާއާއި  ޕޯޓްސް    2.31މިލިއަން  މޯލްޑިވްސް  އެމައުންޓެއް  ޕްރޮންސިޕަލް  ޑޮލަރުެގ  އެމެރިކާ  މިލިއަން 

އޭ.ައއި.ޭއެގ    ލިމިޓެޑުން ދެން  ފާހަަގކުރެވޭ.  ކަމަށް  އޮފް    2019ޖޫން    25ދައްކަންޖެހޭ  މިނިސްޓްރީ  ަގއި 

ފިނޭންސްއިން ދޫަގސް ޕްރޮޖެކްޓް ފައިނޭންސް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޮގތުެގ ތަފްސީލު ފޮނުވުމުން އެމް.ޕީ.އެލްއިން  

މިލިއަން ޑޮލަރާއި،    2.5ފް ސިލޯނުން ނަާގފައިާވ  ދޫަގސް ެގސްޓު ހަުއސް ޕްރޮޖެކްޓް ހިންުގމަށް ޓަކައި ބޭންކު އޮ

ޚަރަދުތައް  އެހެނިހެން  އަދި  އިންެވސްޓުމަންޓު  ކޮށްފައިވާ  ޮގތުަގއި  އިކުިއޓީެގ  ޕްރޮޖެކްޓަށް  ދޫަގސް  އެމް.ޕީ.އެލުން 

ދޫަގ ޕްރޮޖެކްޓަށް  ިމ  އެމް.ޕީ.އެލުން  ދޫަގސްއިން  ެއޮގތުން  އަންާގފައިވޭ.  ކަމަށް  ދޭންޖެހޭ  ސްއަށް  އެމް.ޕީ.އެލަށް 



 2020 މާރިޗް 12              ވަނަ ބައްދަލުވުން 4 ސަބް ކޮމިޓީގެ  ކޮމިޓީގެ   ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރްޕރައިޒަސް

 

 

3 

 

ވޭ   އެބަ  އިންޓަރނޭޝަލް    51.4ޚަރަދުކޮށްފައި  އަްއޑޫ  އަނބުރާ  ދޫަގސް  މިހާރު  އެހެންވީާމ،  ރުފިޔާ.  މިލިއަން 

ހަމަ   ވެސް  އަނެްއކާ  ެގންޮގސްފިއްޔާމު  ދަށަށް  ދޫަގސްައށް    51.4އެއަރޕޯޓުެގ  ޑެޓެއް  އިތުރު  ރުފިޔާެގ  މިލިއަން 

ފިނޭންސަށް   އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  މި  ނެނޭގނެ.  މިހާރު  ދަންނަވަން  ފެންނަނީ  މިލިައން    51.4އަޅުަގނޑަށް 

ެއ   ޮއެވެގން  ޑެޓެްއަގިއ  ބޮޑު  އަނެއްކާ  ޭއ.އައި.އޭއަށް  ހަވާލުކޮށްފިއްޔާ.  އޭ.ައއި.ޭއއަށް  ެއއީ  ެއއްކޮށް،  ރުފިޔާ 

ކުންފުންޏަކަށް ހިންިގދާނެ  ފީސިބަލްކޮށް  ކުންފުނި  އެ  ދައްކައިެގން  ރީޕޭމަންޓު  ލޯނު  މި  ޕްރޮފިޓަބަލް    މީހުންނަށް 

ކުންފުންޏެއް ޮގތަށް ހިންިގދާނެކަމާއިމެދު އަޅުަގނޑަށް ޝައްކުއުފެދޭ. ދެން މެންބަރުންެގ މިކަމުެގ ކޮމެންޓަކީ ކޮބައިތޯ  

 މިކަމާ ބެހޭޮގތުން. 

 

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. މިހާރު އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ އަޅުަގނޑުމެން މި ހޯދި މަޢުލޫމާތުެގ މައްޗަށް ބިނާކޮށް މިހާރު 

ދެން އިތުރަށް މި ހޯދަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތަކީ މިސާލަކަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ތި ހޯދަން ތި ވިދާޅުވާ މަޢުލޫމާތެއް.  

ތު ހޯދާއިރުަގއި ދޫަގހަށް ވާޮގތަކީ ކޮބައިތޯ، ދޫަގހުެގ ލޯނަށް ވާޮގތަކީ ކޮބައިތޯ،  އެއީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މަޢުލޫމާ

ބަލާއިރުަގއި   ދަރަންޏަށް  އޮތް  އެމީހުންެގ  މިހާރު  އޭ.އީ.ޭއައކަށް  ދެން  ފަރާތަކާތޯ،  ކޮން  ހަވާލުކުރެވެނީ  ލޯނު  އެ 

 ޙަވާލުާވކަށް ފަސޭހަކަމަކަށް ނުވާނެ. ދެން އަނެއްކާ އިތުރު ތިންހަތަރު މިލިއަން ޑޮލަރުެގ ދަރަންޏަކާ ެއކީަގއި ދޫަގހާ

އެމް.ޕީ.އެލުން ބާރަށް އެބަ ބުނަމުންދޭ ތިމަންނާމެން މި ތިބީ އެ ދަރަންޏާ އެކީަގިއ ތިމަންނަމެން ވާހަކައަކީ އެތަން  

މަންނަމެން ދޫކޮށްލަންށޭ. ދަރަނި ތިމަންނަމެން ހަވާލުވެފައި ބިން ހަވާލުކުރާކަށް ނޫނީ އިމާރާތްތައް ހަވާލުކުރާކަށް ތި

މިއޮތީ   މެދުަގއި  ދޭތެރޭ  ެއ  އެހެންވީމާ،  ވާހަކަ.  އެސް.ޓީ.އެލްެގ  މިދެންނެވީ  އެމް.ޕީ.ެއލް  ެއއީ  ރެޑީެއއްނޫނޭ. 

ތަްއޔާރަށޭ  ވެސް  ހިންަގން  ހަމަ  މިތިބީ  ތިމަންނަމެން  ބުނަމުން  އެދަނީ  ެއސް.ޓީ.އެލުން  ނުވަތަ  އެމް.ޕީ.އެލް 

އަތުަގއި ވެސް ފަންޑު ވެސް އެބަހުއްޓޭ. ތިމަންނަމެންެގ އަތުަގިއ  ސަރުކާރުން ޯގ އަ ހެޑު ދޭިއރަށް. ތިމަންނަ މެން 

ފިނޭންސްއިން  އެބަ  ކޮބައިތޯ  ޮގތަކީ  ނިންމޭނެ  ދެން  މިކަމުަގިއ  އަސްލު  ެއހެންވީމާ،  އެބައޮތޭ.  ވެސް  ޕްލޭނެއް 

ކޮބައި ތާރީޚަކީ  ނިންމޭނެ  އޭަގއި  ައދި  ޤަބޫލުކުރަން.  ވެސް  އަޅުަގނޑު  ކަމަށް  ެއއީ  ސާފުކުރަންޖެހޭ  ެވސް.  ތޯ 

އަޅުަގނޑުމެން އެ ވާހަކައެއް ދައްކާތާ ކިތަންމެ ިގނަ ދުވަހެއްެވއްޖެ. މިކަމެއް ނުއެއް ހިނާގ. ދެން އެހެންވީމާ، ޭއެގ 

މައްޗަށް ދެން މަިއަގނޑު ކަމެއްެގ ޮގތުަގއި އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ އެކަން. ޭއެގ އިތުރުން އަޅުަގނޑުމެން ވީ އެންެމ 

ައޅުަގނޑުމެ ންެގ ހޯދުންތަކުެގ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށްލައި އެ ޑްރާފްޓު އަޅުަގނޑުމެންނާ އަވަހަކަށް 
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އަޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް އޮެވއްޖެއްޔާ ައވަހަށް ޭއތި އިޞްލާޙުކޮށްެގން މައި  ހިއްސާކޮށްލީމަ ދެން އިތުރަށް 

 ފެންނާތީ އެޮގތަށް ކުރިއަށް ެގންދަން ހުށަހަޅަން.  ކޮމިޓީއާ ހަމައަށް ފޮނުވަިއެގން ކުރިއަށް ދެވިދާނެކަމަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެ   މީޓިންގަގއި  ކުރި  އޭ.އައި.ޭއއާ  ކުރީދުވަހު  އަޅުަގނޑުމެން  އިންނާނެ  ހީވަނީ  ައޅުަގނޑަށް  އިތުރަށް  އަދި 

 ރިޕޯޓުަގއި ހުރި ކަންތައްތައް ެއ  ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާފައި އިންނާނެ އެ ބޭފުޅުންެގ ެގޕް ރިޕޯޓު. އެހެންވީމާ، ެގޕް

އިއްޒަތްތެރި   މިއާމެދު  އެނަލިސިސް  ެގޕް  މި  އެއީ  މެންބަރުންނަށް...  ކަންތައްތަކާމެދު  އެ  ެއއީ  ފާހަަގކޮށްފައި 

މެންބަރުންނަށް ވިސްނޭ ޮގތަކާއި މީަގއި އަޅުަގނޑުމެން ރަނަގޅުކުރަންޖެހޭ ހިންުގން ހަރުދަނާކުރުމަށް ޓަކައި މިހާރުން 

ރިޕޯޓުަގިއ  މިހާރަ ކަންތައްތަކެއް  ކޮންމެވެސް  ފިޔަވަޅުތަކާމެދު  އެ  ހުރެއްޖެއްޔާމު  ފިޔަވަޅުތަކެއް  އަޅަންޖެހޭ  ށް 

ފެނިލައްވަނީ  ެމންބަރުންނަށް  ިއއްޒަތްތެރި  އެހެންވީމާ،  ދެކެން.  ައޅުަގނޑު  ކަމުަގއި  ކަމެްއ  ރަނަގޅު  ހިމަނާލުމަކީ 

ހު( މިހާރު ައޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީން މިއަދު އެއްބަސްެވވުނީ ފިނޭންސް ވަުގތުކޮޅަކަށްފަ؟ )ކިހިނެއްތޯ މިކަމާ ދޭތެރޭަގއި

މަޢުލޫމާތު  އާއި  ކޮބައިތޯ  ޕްލޭނަކީ  ެއކްސްޕެންޝަން  ކުންފުނީެގ  ތަޞަްއވުރާިއ  އޮތް  ކުންފުންޏާމެދު  މިނިސްޓްރީން 

ހާލަތަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް   ހޯދުމަށް. އަދި ޕީ.ސީ.ބީެގ ރެކޮމަންޑޭޝަނަކީ ކުންފުންޏާމެދު މިހާރު އޮތް ހާލަތުން އެހެން

މިނިސްޓްރީއަށް ސިޓީ  ފިނޭންސް  އިތުރަށް  އަދި  ޕީ.ސީ.ބީއާ  ބަލަން.  ކޮބައިތޯ  ރެކޮމަންޑޭޝަނަކީ ވެސް  ޕީ.ސީ.ބީެގ 

ހުރިހާ  ކަނޑަެއޅުމަށް. އެހެންވީމާ،  ޮގތެއް  ބެލުމަށްފަހު ދެން އަންނަ ބައްދަލުވުމެްއަގިއ  ޖަވާބަކަށް  ލިބޭ  ފޮނުވާފައި 

  ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. މިހިސާބުން ބައްދަލުވުން ނިމުނީ. ވަްއސަލާމްޢަލައިކުމް.މެންބަރުންނަށް

_____________________ 

 

 

 

 

 

 




