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 މުޙައްމަދު ނާޝިޒް{ ދާއިރާެގ މެންބަރު ކިނބިދޫ  ؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކޮމިޓީެގ   މާލިއްޔަތު  ދަންނަވަން.    24`.  މަރުޙަބާ  މެންބަރުންނަށް  ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި  ބައްދަލުވުމަށް  ވަނަ 

އިންތިޚާބުވާ  ދަށުން  އޮނިަގނޑުެގ  އައު  ކައުންސިލަރުންެގ  މިއޮތީ،  އެކެްއަގއި  ނަންބަރު  އެޖެންޑާ  މިއަދުެގ 

ރަްއޔިތުންެގ   ޢިނާޔަތްތައް  މުސާރަާއިއ  ލޯކަލް  ކައުންސިލަރުންެގ  ތަފުސީލު  ޮގތެްއެގ  ނިންމާފައިވާ  މަޖިލީހުން 

ޮއތޯރިޓީން   ހިްއސާކޮށްދެްއވުމަށް އެދި އެ  ފޮނުވާފަިއވާ ސިޓީާއ    2021އެޕްރީލް    15ަގވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއާ  ަގއި 

އެ  މެދު މަޝްވަރާކުރުން. މި ސިޓީއަށް އަޅުަގނޑުމެން ިއއްޔެ ކޮމިޓީން ނިންމި ޮގތުެގ ތަފުސީލު، އަދި ފްލޯރއިން  

ަގވަރަމަންޓު   ލޯކަލް  ފޮނުވާނީ.  ޮގތުަގއި  ޖަވާބުެގ  އަޅުަގނޑު  ތަފުސީލު  ޭއެގ  ޮގތަކާއެކީ  ނިންމާ  ފްލޯރއިން  ރިޕޯޓު 

ެއޮގތަށް ކުރިއަށް ެގންދަން   ޮގތަކާ ބެހޭޮގތުން. އެހެންވީމާ، އެ މައްސަލަ  އޮތޯރިޓީން މުސާރަިއެގ ކަންކަން ނިންމި 

ނޮވެންބަރު    15އިން    2012ޖަނަވަރީ    1ޖެންޑާ ނަންބަރު ދޭްއަގިއ މިއޮތީ،  އިނޭގތޯ. )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ދެން، އެ

އާ ދެމެދު ފަނޑިޔާރުންެގ އިންޝުއަރެންސްެގ ޚިދުމަތް މެދުކެނޑިފައިވާތީ، ފަނޑިޔާރުންނާއި އެ ބޭފުޅުންެގ    2012

ހަމަޖަ ފައިސާ  އެ  ޚަރަދުކޮށްފައިވާތީ،  އަމިއްލަފުޅަށް  ފަރުވާއަށް  ބޭސް  އެދި ޑިޕެންޑެންޓުންެގ  އްސަަވއިދެްއވުމަށް 

ސިޓީން   2019  އޮކްޓޫބަރު  A57/2019/20  30-198ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންެގ ނަންބަރު  

އެދިަވޑަިއެގންފަިއވާތީވެ އެ ސިޓީއާ މެދު ޮގތެއް ނިންމުން. މި މައްސަލައާ ުގޅޭޮގތުން އަޅުަގނޑު ސެކްރެޓޭރިއެޓަށް  

ޓަކައި  މަޢުލޫމާތަށް  މެންބަރުންެގ  ިއއްޒަތްތެރި  ކޮމިޓީެގ  ޮގތް  އޮތް  ކުރެވިފައި  މިކަން  މިހާރު  ދަންނަވާލާނަން 

ރެ ދަ  )އޮފް  ޝަބާ.  ިއއްޒަތްތެރި  ހިއްސާކޮށްލުމަށް.  އަޅުަގނޑު  މަޝްވަރާކުރެްއވުން(  މެންބަރުން  ކޯޑުަގއި 

އޮތް  ދީފައި  ވެސް  ކުރީަގއި  ބޭފުޅުންނަށް  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ދަންނަވާލާނަން.  ޓަކައި  މަޢުލޫމާތަށް  މެންބަރުންނަށް 

ދާިއރާަގ މަސްއޫލިްއޔަތުެގ  ކޮމިޓީެގ  މާލިއްޔަތު  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުންެގ  އޮންނާނެ،  ހެލްތު  ޖަވާބު  ހިމެނެނީ  އި 

އިންޝުއަރެންސް ޕްރިމިއަމް ކަނޑައެޅުްއވުން ކަމަށާއި، ބޭސްފަރުވާއަށް ޚަރަދުވެފައިވާ ފައިސާ ބަދަލު ހޯދައި ދިނުން  

އަހަރުެގ   މި  ކޮމިޓީެގ  ދަންނަވަން  ޑިޕާޓްމަންޓަށް  ތިޔަ  ކަމަށް  ނުާވ  ހިމެނިފައި  މެންޑޭޓުަގއި  ވަނަ   44ކޮމިޓީ 

ފައިވާތީ، ެއވާހަކަ ދެންނެވީެމވެ. މިީއ ކުރިން އަޅުަގނޑުމެން ދީފަިއ އޮތް ޖަވާބު. އެހެންވީމާ،  ބައްދަލުވުމުަގއި ނިންމާ

ކުރުމަކީ  ރީއެމްބަރސް  ޚަރަދު  ހުރި  ކޮށްފައި  އަސްލުަގއި  އަދިވެސް  މެންޑޭޓަކު  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ވެސް  މިހާރު 

ންޑޭޓުަގއި މި އޮންނަނީ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ އަޅުަގނޑުމެންެގ މެންޑޭޓުަގއި އޮތް ކަމެއް ނޫން. އަޅުަގނޑުމެންެގ މެ

ަގާވއިދާިއ އަދި ޤާނޫނުައސާސީެގ ދަށުން މިފަދަ މަޤާމުތަކުަގއި ތިބޭ ބޭފުޅުންނަށް ކަނޑަައޅާ ޢިނާޔަތާއި މުސާރައާ،  

އެހެންނަމަވެސް،   ޕެކޭޖަކީ.  އިންޝުއަރެންސް  މި  ބަެއްއ  ތެރޭެގ  ޢިނާޔަތުެގ  ކަނޑައެޅުން.  މިކަންކަން 
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އޮތް އިންޝު ޮގތުން  ާގނޫނީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެއީ  ކުރުމަކީ  ރީއެމްބަރސް  އެއްޗެއް  ކުރި  ޚަރަދު  އަރެންސް 

ދަ   )އޮފް  ހިސާބަކުން...  ަވކި  ފަށާފަިއ  މަޝްވަރާކުރެއްވުން(  މެންބަރުން  ރެކޯޑުަގއި  ދަ  )އޮފް  ނޫން.  މެންޑޭޓެއް 

ނަ އެޖެންޑާ  އާދެ!  މަޝްވަރާކުރެއްވުން(  މެންބަރުން  ކޮމިޓީެގ  ރެކޯޑުަގއި  ުގޅޭޮގތުން،  ދޭކާ  ވަނަ    2019ންބަރު 

މި    44އަހަރުެގ   އެރުވުމަށް  ފަރާތަށް  ެއ  ވެސް  އަނެްއކާ  ޖަވާބު  އެ  ޮގތަށް  އޮތް  ނިންމާފައި  ބައްދަލުުވން  ވަނަ 

އިންެވސްޓްމަންޓް  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  އޭޝިއަން  ެއއީ  ތިނެއް.  ނަންބަރު  އެޖެންޑާ  ދެން،  ުގޅިެގން.  މައްސަލައާ 

ދި ދަށުން  އެހީެގ  ބޭންކުެގ  ޯވލްޑް  އާއި  އޭ.ައއި.އައި.ބީ  މޯލްޑިވްސް  ބޭންކް  ހަމަޖެހިފައިވާ  ހިންުގމަށް  ވެހިރާއްޖޭަގއި 

ސޯލަރ ޕަވަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓު ސްޓޯރޭޖް ސޮލިއުޝަން ޕްރޮޖެކްޓްއަށް އޭ.އަިއ.ައއި.ބީން ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވިހި  

ދެމެދު އޭ.ައއި.ައއި.ބީއާ  ސަރުކާރާއި  ދިވެހި  ޓަކައި  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ލޯނު  ޑޮލަރު  އެމެރިކާ  ލޯނު މިލިއަން   

ަގިއ ސޮއިކޮށްފަިއވާތީ، މި ލޯނާ ުގޅޭ މަޢުލޫމާތު މެންބަރުންނާ ހިއްސާކުރުން.   2021މާރިޗު    17އެއްބަސްވުމެްއަގިއ  

ޕްރޮޖެކްޓު.  ސޮލިއުޝަން  ސްޓޯރޭޖް  އެންޑް  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ޕަވަރ  ސޯލަރ  މޯލްޑިްވސް  ނަން:  މަޝްރޫޢުެގ 

އަދަދު: ވިހި މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު. މަޝްރޫޢު އެހީ ހޯދުމަށް  މަޝްރޫޢުެގ ލޯނުެގ ޮގތުަގއި ނެުގމަށް ހުށަހެޅުނު  

އަހަރު    7އަހަރު.    31ހުށަހެޅުނު ފަރާތް: އޭޝިއަން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިންެވސްޓްމަންޓް ބޭންކު. މެޗުއަރިޓީ:  

ޓުެގ ޮގތުަގއި  އިންޓަރެސް  .1.4މަހުެގ ލައިބަރ ޕްލަސް %  6ްގރޭސް ޕީރިއަޑް. ސަރވިސް ޗާޖު އިންޓަރެސްޓު ރޭޓް:  

އެމެރިކާ ޑޮލަރު. މަޝްރޫޢު ލޯނު ސަރވިސް ކުރުމަށް ހިނާގނެ   9.432732ހިނާގނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ޖުމުލަ ޚަރަދު:  

ޚަރަދު:   ޖުމުލަ  ބެލެވޭ  މެންބަރުން   29.423732ކަމަށް  ރެކޯޑުަގއި  ދަ  )އޮފް  ޑޮލަރު.  އެމެރިކާ  މިލިއަން 

މި އަޅުަގނޑު  އެހެންީވމާ،  ހިއްސާކުރަން.   މަޝްވަރާކުރެްއވުން(  މެންބަރުންނާ  އިްއޒަތްތެރި  ކޮމިޓީެގ  މަޢުލޫމާތު 

އެހެންވީމާ، މިހިސާބުން އަޅުަގނޑު މިއަދުެގ ބައްދަލުވުން ނިންމާލަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ހުރިހާ ިއއްޒަތްތެރި  

 މެންބަރުންނަށް.  

 

_______________ 

 

 


