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 {ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެްނބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް؛ މުޤައްރިރުެގ  އިންެނީވ ކޮމިޓީ  }ރިޔާސަތުގައި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ބައްދަލުވުން އަޅުަގނޑު ފަށާނަން. މިއަދުެގ  ެގ މި  (ސީ)މި ސަބް ކޮމިޓީ    ެގ! އަޅުަގނޑުމެން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއާދެ

މައްސަލަ ނެތް    އިގަ ރިޕޯޓެއް  13ރިޕޯޓުެގ ތެރެއިން    23ވާ  މި   ލިބިފައިމެންނަށް މިހާރު. ދެން އަޅުަގނޑު ބައްދަލުވުން

އަޅުަގކަ އިދާރީމޭޒާނޑުމަށް  ައދި  ކުރެ   މެންނަށް  ފާހަެއއްކޮށް  މަސައްކަތުަގއި  ކުރެވުނު  މި    14!  އާދެ  ވުނީ.ަގ 

ބާކީ މައްސަލަތައްދެން އެހެންވީމާ.  ރިޕޯޓެއްަގއި ކުރިއަށްހުރި ރިޕޯޓުތަކާިއެގން އަ  ،  މޯލްޑިވްސް    ޅުަގނޑު  ދާނަން. 

ކޯޕަރޭ ރިޕޯޓު  2016ލިމިޓެޑްެގ  ން  ޝަޙައްޖު  އަހަރުެގ  ހުރީ. ވަނަ  ފާހަަގކުރެވިފައި  ކަންތައްތަކެްއތޯ  ކޮން  ަގއި 

އޭިވއޭޝަ އަހަރީ  2015މިޓެޑްެގ  ލި  ސަރވިސަސް  ންއައިލެންޑު  އަހަރުެގ  ރިޕޯޓްަވނަ  ނެތްތޯ  .   !އާދެ؟ އިޝުެއއް 

އެޝޫއެއި  އިއޭގަ އޯކޭ.   ނެތް.  ބައްލަވަހެންވީމާއް  އައް ވާދެއްއި،  އިންޓަރނޭޝަ  ޕްރަިއވެޓް ޑޫ  އެއަރޕޯޓު    ނަލް 

ފަިއާވ  ރޕޯޓުެގ ފާހަަގކުރެވިނަލް އެއަ އިންޓަރނޭޝައަްއޑޫ  ،  މާވީއެހެން  !އާދެޕޯޓު.  ހަރުެގ ރިވަނަ އަ  2016  ެގޑްޓެލިމި

ކިހާވަރެއްތޯ  137މައްސަލަ   ރުއަމިލި  ޕޮއިންޓް  ލޮސްއެކިއުމިލޭ  ޔާފިން  އެލިއުމިލޭޓެޑް   93.6  .ޓެޑް  އަދި  ލޮސް 

ރުފިޔާ.  137.7 މިވާޮގއެހެންވީމާދެން    މިލިއަން  އަ،  އަޅުަގނޑުމެން  ބަލަންޖެހޭ ތެްއ  އިތުރަށް  ަގއި ކަމު  ދި 

ނިހަފާމި    އެހެންނޫންތޯ ރިޕޯޓު  ުގޅިފަޅު  ންމުމަށް.ަގކޮށް  އިންވެސްދެން  އަހަ  2016ލިމިޓެޑް  ޓުމަންޓު    ރުެގ  ވަނަ 

ެވސް ރިސީވަބަލްސް ޮގތުަގއި    ވަނަ އަހަރުެގ ރިޕޯޓު  2016ފަޅު ިއންވެސްޓުމަންޓު ލިމިޓެޑްެގ  ޅިމި ުގ  ދެ!އާ  ޓް.ރިޕޯ

ާމ  މިކަ،  ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް ފާހަަގކޮށްފަިއވާތީ  ކަން ނުވާލިއަން ރުފިޔާ ހޯދިފައިމި  85.12ހުރި    މި ކުންފުންޏަށް ލިބެން

ރި އަޅުަގނޑުމެން  ފާހަަގކޮށް  މިކަން  ސަޕޯޓުުގޅޭޮގތުން  ކޮމިޓީން  ފޮނުވަން    ބް  ކޮމިޓީއަށް  ދެން  ނިންމަން.  މައި 

،  މާއާދެ! އެހެންވީ  . )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ވަނަ އަހަރުެގ ރިޕޯޓު  2016ޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްެގ  މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް ކޯ

 ޕެނީ ރިކު ކޮމް އިލެކްޓްސްޓޭޓުށް.  މަ އިތުރު އިޝޫއެއް ނެތް ކަ މިހާރު ޑްެގސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެވްސް ސްޕޯޓްމޯލްޑި

  2016ލިމިޓެޑްެގ  ، މިހާރު ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ  ދެން އެހެންވީމާ  .ޓްޕޯރު ރިވަނަ އަހަ  2016  ެގޑްލިމިޓެ

ފާހަަގކު މި  ރިޕޯޓުން  އަހަރުެގ  ރުފިޔާއަމިލި  430.45  ރެވުނުވަނަ    875.3  ކޮށްރީެވއިލު  ޓްސްއެސެ އެތަނުެގ  ެގ  ން 

ރީވެލި  ރުފިޔާއަށް  މީެގއިާވއިުއކޮށްފަމިލިއަން  ރުއަމިލި  26.66ަގިއ  ތެރޭ   ރު  ރީވެން  އެސެޓްސް    ފައިލިއުކޮށްފިޔާެގ 

މައްސަލަ ކަ  .ނެތްކަމުެގ  އިތުރު  އޮތްދެން  އެބަ  ރަނަގޅަށްތޯމެއް  ކިތޯ.  މި  އެ  އާދެ!  އެކަން    ،މާންވީހެޔުނީ. 

ފާހަަގކޮށް ކޮމްއަޅުަގނޑުމެން  އިލެކްޓްރިކް  ސްޓޭޓް  އަ  2016ޕެނީ    ރިހަރު ވަނަ  ފޮމައި  ޕޯޓު  ެގ  ނުވަން  ކޮމިޓީއަށް 

ޑިްވސްެގ  ެގ ރިޕޯޓު. ޚަޒާނާެގ މޯލްއަހަރުވަނަ    2016ޓެޑްެގ  ލިމިޒާނާ މޯލްޑިވްސް  ޚަޮއތީ  !  ޅުަގނޑު ނިންމަން. އާދެއަ

މައްސަ ރި  ެގ  2017 ނެޕޯޓުަގއި  ލިމިޓެޑްެގޚަ ؟ތޯތީލައެއް  މޯލްޑިވްސް  އަހަރާއި    2016  ޒާނާެގ    ވަނަ  2017ަވނަ 

 ނަގމުންދާމުަގއި ހި ެގއްލުސް ކުންފުނި ވެ  އަހަރު  ކުރެވޭ ކަމަކީ މި ދެޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގއަހަރުެގ ރިޕޯޓުަގއި އަ

ލޮއަދި  އިކަމާ އިތުރުވަުމންދާ  އެހެންވީމާ  .ދެއްތޯ  ކަމަށް  ސް  އެކަން  ދެން  ައޅުަގނޑުމެންމި ފާހަަގކުރު،  އެއްކޮށް    



  

ރިޕޯއައެ ނިށް  ވޭސްޓު  ނަން.ންމާޓުތައް  ކޯޕަރޭނޭމެ  ދެން  އޮޑިޓު    2016  ލިމިޓެޑްގެ   ޝަންޖުމަންޓު  އަހަރުެގ  ވަނަ 

  ން މަންޓު ކޯޕަރޭޝަ ނޭޖުމެ  ވޭސްޓް)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  !  ައދި އެއްފަހަރު ވިދާޅުވެބައްލަވާރިޕޯޓު. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  

މައްސަލައެއް  ޑްެގމިޓެލި ސީރިއަސް  ދިމާވަނީ  ތާ  ވަރަށް  އޮ  .ތޯދެއްމި  ބޭފުޅުނެްގ  އެ  ކެޕިމިހާރު  ޓަލް  ތޮރަިއޒްޑް 

އިމިހާރު    އިއާ   ރޝެއަ ކެޕި  ޑްޝޫމި  ރެއިޒްކުރުުމަގއި ޝެއަރ  ރެއި  ،ޓަލް  ފައިސާ  ޝެއަރ  މުަގިއ  ޒްކުރުމި 

ލާވަރާއި  މިންއޮތް    ލާފައިމި  ސަރުކާރުން   މިންވަރަ  ފައިއެ  ސަރުޮއތް  ޙިއްކާކީ  ސާފުވާންޞާރުެގ  ނެތީ ކަން 

  ެއޮގތަށް ފާހަަގކުރުމާއެކު މި ރިޕޯޓު   ކުތާން ހަމަ އެ ނު، އަޅުަގނޑުމެއެހެންވީމާ  އެހެންނޫންތޯ. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(

 )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  .2017ޓެޑް  ނޭންސް ލިމިއިލާމިކު ފައިސް   ޯމލްޑިވްސް ސެންޓަރ ފޯ  ތީ. ދެން އޮނިންމަނީ  ވެސް

ފުނި ންކުަގއި  ޓުޕޯވަނަ ައހަރުެގ ރި  2017  ޑްލިމިޓެ  ފައިނޭންސް   އިސްލާމިކުސެންޓަރ ފޯވްސް  މޯލްޑި   ،އެހެންވީމާ

ހިލުގެއްހަމަ   މޯލްމުަގއި  ނިންމާނަން.  ރިޕޯޓު  މި  ފާހަަގކޮށް  މާކެޓިން ނާގކަން    ޝަންސް ރިލޭ  ޕަބްލިކް  ގ ޑިވްސް 

ރިޕޯޓުތައްރުެގ އޮޑިވަނަ އަހަ  2013އަދި    2012،  2011ޓެޑް  ކޯޕަރޭޝަން ލިމި މިޓު  ރިޕޯޓު  .  . އެއްކޮށްފަ  ތިން 

ހަމަ އެހެން   އެއީ.  ކިހިނެއްތޯޮގތުަގއި.    ތަކެއްެގޓުރިޕޯކި  ފެންނަނީ ވަލިސްޓުކުރަން އަޅުަގނޑަށް    ޅަކަށްފަހު()ވަުގތުކޮ

ެވސް އި  ނާަގޚަޒާމި    ހަމަ.  ތައްރިޕޯޓުބައިވަރު    ތޯދެއް  އެބައިން   ވެސްއި  ންަގޝަ ކޯޕަރޭމިހާރު ޙައްޖު  ،ންތަނުންތަ

މިއެހެންނޫން ތަނެއް  ތޯ.  އެްއވެސް  އެހެން  ތަނެއްަގއި.  އެހެންވީމާ  ހުރިހާ  އަޅުަގނޑުމެނެތް.  ތިން ،  އެ  ވަކިން  ން 

އަހަރިޕޯޓު   އ2013ެ،  2012،  2011  ެއއީ   .ރުެގތިން  ަވކިން  ހެންވީމާ.  ހުރި  2013،  2012،  2011،  ަގއި 

އެބަހުރިތޯބޮ  .2011ރަތަަމ  ފު  ރިޕޯޓުގައި.  ެގ2011ޅުވެލައްވާ.  ވިދާ   މައްސަލަތައް މައްސަލައެއް  އެްއވެސް  ؟ ޑުނުވެ 

ޓުަގއި  ރިޕޯވަނަ އަހަރުެގ    2011  ންގެ ސް ކޯޕަރޭޝަންލޭޝަ ލިކް ރިބްއެންޑް ޕަ  ގ ންޓި ، މޯލްޑިވްސް މާކެއެހެންވީމާ

ކިހިނެއްތޯ، ފިޔާ  ރުން  ިމލިއަ  2.3،  ޔާއަން ރުފިމިލި  2.3ރުެގ  ވަނަ އަހަ  2012އި  މައްސަލަެއއް ނެތް ކަމަށް ބަލަ

. ހުރި ފައިސާ  ލިބެންނެތް  ރވެފަިއ  ދި ރިކަވަހުރި ފައިސާ، އަ  އާދެ! ލިބެން  ތޯ.އެކި ފަރާތްތަކަށް ދަްއކަން ހުރި ދެއް

ރިސީވަދެއްތޯ   ނެތީދެ!  އާ ނެތް  ތެރޭަގއި  ފާހަަގކުރުމާ ންވީމާހެއެ  ކަމަށް.   ބަލްސް  ެއ  މި  ،  ދެން  ވަނަ    2013އެކު 

ނެތީ    ބަލްސްރިސީވަ ؛ެގއަހަރު ފެންނަން  އަހަ  2012ތެރެއިން  އަހަރުަގިއ    2011ނޫންތޯ.  އި  ރުގަ ވަނަ  ވަނަ 

ވަނަ    2013ދެން    .އެބައިން ދެއްތޯ  ެގއަން ލިމި  2.3އި  ގަ   2012،  . އެހެންވީމާޅުވީދާ ވި ލަެއއް ނެތެއްނޫންތޯމައްސަ

މިއިއަ ރެ  ޕޭވަބަލްސް   ނީހަރުަގއި  ރުފިޔާެގ  1.9ދޭތެރޭަގިއ    އާކޯޑްސްއާއި  ފަރަމިލިއަން  މައްސަލަެއއް.  ެގ  އޮތް  އް 

ެއކަވީމާއެހެން އަޅުަގނޑު،  ފާހަަގކޮށްފައި  ތިމެން  މި  ރިޕޯޓުން  ނި  ން  ކިތަކެއްތޯ  .  ލަންންމާވެސް  ެއއީ  ހައުސިންގ 

ވިދާ؟ ނަންބަރު ނެތޭ  މަްއސަލައެްއ  އައާދެ  (ކަށްފަހުުގތުކޮޅަ)ވަޅުވި.  ހައުސިންގ  އެހެންވީމާ !  ، ޅުަގނޑުމެންނަށް 

އިތުރު މައްސަލައެްއ    .ވަނަ އަހަރުެގ ރިޕޯޓު މައްސަލައެއް ނެތް  2014ން ލިމިޓެޑްެގ  ޕަރެޝަޖު ކޯވްސް ޙައްލްޑިމޯ

ވަނަ އަހަރުެގ އަހަރީ    2015މިޓެޑްެގ  ން ލިލަފުށީ ކޯޕަރޭޝައަދި ތި  ށް.މި ކޮމިޓީއަ  ރެވޭފާހަަގނުކުމެންނަށް  އަޅުަގނޑު

ވަނަ    2016މިޓެޑްެގ  ން ލިފުށި ކޯޕަރޭޝަފައި ނެތް. ތިލަވިރެމައްސަލަެއއް ފާހަަގކުތުރު  އިނޑުމެންނަށް  ޓް އަޅުަގރިޕޯ



  

އަޅުަގނޑުމެންނަރިޕޯޓު   އަހަރުެގ ނެތް  ލަެއއްމައްސަކަށް  ަގިއ  ޙަފާހަަގކުރެވިފަކާ  މޯލްޑިްވސް  ޕަރޭޝަން  ކޯއްޖު  . 

 ލިމިޓެޑްެގ  ންޖު ކޯޕަރޭޝަ. ޙައްއި.. ސަލައެއް ފާހަަގކުރެވިފަނަކަށް މައްވަނަ އަހަރުެގ އަޅުަގނޑުމެން  2016ލިމިޓެޑްެގ  

ވަނަ އަހަރުެގ    2017  ން ލިމިޓެޑްެގޕަރޭޝަނެތް. މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯ  މައްސަލަެއއް  .ވަނަ އަހަރުެގ ރިޕޯޓު  2016

ލިމިޓެޑްެގ    ސްިވއޭޝަން ސަރވިސައޭ  ޑްންކަށް މައްސަލައެއް ފާހަަގެއއް ނުކުރެވޭ. ައއިލެރިޕޯޓުަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަ

އަ  2015 ރިޕޯވަނަ  އަހަރީ  ފާހައަޅުަގނޓުަގއި  ހަރުެގ  މައްސަލަެއއް  ނުކުރެވޭޑުމެންނަކަށް  އައިލެންޑު  ަގެއއް   .

އަހަރު   2016ެގ  ޓެޑްލިމި  ސަރވިސް އޭިވއޭޝަން   ރިޕޯޓު ވަނަ  މަްއސަލަެއއް  ެގ  ދެން ޅުަގނޑުމެންނަކަށް  އަެގ 

ވަނަ އަހަރުެގ އޮޑިޓު    2017  ސަރވިސް ލިމިޓެޑްެގ  ންޑް ޭއވިޭއޝަންދެން އައިލެ  ފައެއް ނެތް.ވިއިތުރަކަށް ފާހަަގކުރެ

ެގ  ވަނަ އަހަރު   2013ެގ  މިޓެޑްވްސް ޕޯސްޓު ލިލްޑިށް ނެތް. މޯންނާކަައޅުަގނޑުމެންނަށް މައްސަލަެއއް ފެރިޕޯޓުަގއި  

އަޅުަގނޑުރިޕޯޓު މައްސަލަެއއް  މެަގއި  އިތުރު  މޯންނަކަށް  ނެތް.  ލިމިޓެޑް  ފެންނާކަށް  ޕޯސްޓު  ވަނަ    2016ލްޑިވްސް 

ބަޔާންތައަހަރު މާލީ  ރިކު ެގ  އޮޑިޓު  ނެތް.  ޕޯޓު ެގ  ފެންނާކަށް  މައްސަލަެއއް  އިތުރު  ައޅުަގނޑުެމންނަށް  އަްއޑޫ ަގއި 

ލިމިޓެޑްެގޕް  ޓު އެއަރޕޯ  ރނޭޝަނަލްއިންޓަ ރި   2016  ރައިވެޓް  އަހަރީ  އަހަރުެގ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ވަނަ  ޕޯޓުން 

ވަނަ އަހަރުެގ އަހަރީ    2016ލިމިޓެޑް    ޓުންޓުމަ އިންވެސް ުގޅިފަޅު ކުރުމާއި  ފާހަަގ  ފެންނަ މައްސަލަތައް އަޅުަގނޑުމެން

އާދެ! ދެން އަޅުަގނޑުމެން ސްޓޭޓް    (ޅަކަށްފަހުުގތުކޮ)ވަ  ..ން ހުރި މައްސަލަތައް.ރިޕޯޓުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަ

  2016ޑްެގ  މިޓެލި  ލްޑިވްސްޒާނާ މޯނީ ލިމިޓެޑްެގ ޮއޑިޓު ރިޕޯޓުން ފެންނަން ހުރި ކަންކަމާއި ޚަކްޓްރިކް ކޮމްޕެއިލެ

އަހަރާއި   ރިޕޯޓު  2017ވަނަ  އަހަރުެގ  ފާހަަގކުވަނަ  ައޅުަގނޑަށް  ނުކުތާތަ ރެ ން  ވޭވުނު  މެނޭޖުމަކާއި  ޓު  ންސްޓު 

ްވސް  އަދި މޯލްޑި  ރުެގ ރިޕޯޓުން ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަން ހުރި ނުކުތާތަކާވަނަ އަހަ  2016ލިމިޓެޑް    ކޯޕަރޭޝަން

އި ފޯ  ފައިނޭންސްސެންޓަރ  އަހަރު  2017  ލިމިޓެޑުން  ސްލާމިކު  ރިޕޯވަނަ  އޮޑިޓު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެގ  ޓުން 

ނުކުތާތަކާފާހަަގކުރެވުނު ހައު    ޑިސިައދި  ކޯމަންޓް ލޮޕްވެން  އަހަރު  2017ޝަންެގ  ޕަރޭ  ރިޕޯޓުން  ވަނަ    އޮޑިޓު 

މޯކުތާތަނު  ަގކުރެުވނުފާހަަގނޑުމެންނަށް  އަޅު މާކެޓިންކާއި  ރިލޭޝަންޕަ  ގ ލްޑިވްސް    އަދި   2012ެގ  ލިމިޓެޑް  ބްލިކް 

އަޅުަގނޑުވަނަ    2013 ރިޕޯޓުން  ޮއޑިޓު  ހުރިފާހަަގކުރެވެ  މެންނަށްއަހަރުެގ  އަހަ  2011ކަންކަމާއި    ން  ެގ  ރުވަނަ 

 ބިފައި ހުރި ހުރިހާއަށް ލި( ސީ)   ސަބް ކޮމިޓީ  ެގަގނޑުމެންެގ ކޮމިޓީއަޅު   ެއކުކަމަށާއި  ލަެއއް ނެތް ަމއްސަ  އިަގރިޕޯޓު

މި ނިންމަ  ރިޕޯޓުތައް  މާލިއްޔަތު  މަޖިލީ  އިދެންނެވިހެން  ނިންމަން. ކޮމިޓީއަށްހުެގ  އަޅުަގނޑުމެން  ފޮނުވަން   

ބައްދަލުުވން  މި  އި ބަލަިއ ައޅުަގނޑު  ކަމުގަ   ކޮމިޓީެގ މަސަްއކަތް ނިމުނީމި    ެގޅުަގނޑުމެން، މިހިސާބުން އަ އެހެންވީމާ

 ލާނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. އިނިންމަ

____________________ 


