
 

 

 

 

ސް  ލި ޖި މަ ންގެ  ޔިތު  ަރއް

 
 

މަޖި  ންގެ  މިއްޔ  ރައްޔިތު ޓީ ޔައު ގެ ކޮމި ލީހު  
 

އ     އިޒަ ސްޓޭޓް  އެންޓަރޕްރަ ވުން   ވަނަ   27  ކޮމިޓީގެ   ސް ންޑް   ބައްދަލު

 

2 192  އޮގަސްޓު  0 0  

 

 

 

ނު ތަ ވު ބޭއް ން  ވު ހުގެ ގެ ން:ބައްދަލު މަޖިލީ ންގެ  ޮކޓަރި ރައްޔިތު ުކރ   މިޓީ (3 )ކޮ  

 

ޑިފެ ނު ގަ 14:00 :ށު  

   

ނަ  19 އްޔިވަ ންރަ ޖި ތު  ސް ލިގެ މަ



  

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 މާ،ެއހެންވީންނަވަން. ބަރުންނަްށ މަރުޙަބާ ދަހާ މެންުހރިށް ދަލުވުމަވަނަ ަބއް 27އެސް.އޯ.އީ ކޮމިޓީެގ `. 

ާދީރ އްވުން. އިގޮތުން މަޝްަވރާކުރެ  އެކަމާ ބެހޭ ،ވާނަމަ  އިާދރީ މައްަސލައެއް  ،ތީއޮ މިއަދުގެ ފުރަތަމަ މި 

ކޮންމެވެްސ  އް ޓެތް ބޯީށގައި އޮ. ތިލަފުތްސަލައެްއ އެބައޮީރ މައް އިދާާޅ ރިޔާސަތުްނ ހުށަހަ؟ ތޯއޮތްއެބަ އް މައްސަލައެ

މިޓީެގ މުޤަްއިރާރ ކޮ ތް ަބއޮމައްސަލައެއް އެ ހަދައިެގން ގެންދާ ޔަށްބައިބަ އި،އޭތި ކަފަ އިށަށް ައރައެ ރަ ބަޔަކު

ާހރު ތިލަފުށި ަބލަހައްޓަނީ. ެއ މި ސަލަ ހިނގަނީ ްގޭރޓަރ މާލެ ކުންފުނިންއެ ަމއް ،މާޅާފަ. އެހެންވީ ހުށަހަށްހަމަޔަ

އީ ކާކުގެ ބޯޓެއްތޯ ބަަލއި އެ މައްސަލަ ެބލުމަށް އެބައޮްތ އެ ،ތޯދީގެންއްދަހުޅުން ފުބޭ އެ ،ތޯގެން އެނގިށްންނަބޭފުޅު

ންޑާކުރަްނ ދެން ބައްދަުލވުމަކަށް އެޖެ ްއގެން ދުވަހެއެ މައްަސަލ ދެ އަޅުގަނޑު ،ންވީމާށް ދަންނަވާފަ. އެހެއަޅުގަނޑަ

ެއއްވެްސ  މަޢުލޫމާެތއް ތުްނ އިުތރުގޮ ގުޅޭ މާކައެން. ދެން ޅަެއ މައްސަަލ ހުަށހަ އި ގޮތުގެ އްއިދާރީ މަްއސަލައެ 

ުރ ރި މެންބަ އްޒަތްތެިއރާގެ އިލެތްދޫ ދާބި  .އެންެމ ުފރަތަމަ އެއަށް ނަންައރުވާުފރުޞަތު ޅުގަނޑުއަ ބޭފުޅަކު އޮތިއްޔާ

 . އަޙްމަދު ޙަލީމް

 

 އްެކވުން:ާވހަކަދެ ުރ އަޙްމަދު ަޙލީމްމެންބައިާރގެ ލެތްދޫ ދާބި

އެނގިފަިއ އޮތް. ދެން ވާެނ  ދެން  އެކަމަކުއޭރުގަިއ ތޯ. އިނގޭ  ނުލޫމާތު ލިބުޢު ަގއި ތި މަރީކުއް ތަންކޮޅެ ށްއަޅުގަނޑަ

ްސ، ވެހެންނަމައެ .ދަގޫކަން އުނއްދަްއޔާ ނޫނިއެކީގައި  މާންކަޤީޔަދެން އެހާ ޞައްަޙކޮށް ތައް ތަކީ މިކަަހލަ ވާަހކަގޮ

 .. ްގރޭޓަރ ާމލެގެ ޯދ އެއީނޒޯން ކަންނޭރިއަލް ޑަސްޓްއިން  ،އާއިވްސް ޑިގްރޭަޓރ މޯލްރެއްެގ ވެސް ވަ ކޮންމެ އެއްކަލަ

ރެްންސ ންޝުއަ ބޯޓުެގ ެވރިފަރާތުްނ އިޤްޞަދަކީ ެއ ގެ މައޭ ށް. ދެްނ ކަމަ ތަނާ ގުޅިގެން ހިނާގ ކަމެއް  އެ . އާދެ!

 100%މިީއ ދެްނ  ،ވީމާން. ެއހެތްއިވިފައި އެބައޮްއ ކަްށ އަޑެތަ ގޮލަނީ. އެކަހަ ކަްނ ކުރަމަްށ އެކަ ދަންހޯ

އަެންއާކ ުހއްޓާ އް ކުރިން. ޅެކޮންތަކެްއ އިވިފަިއ އެބަުހރި ތަމިކަަހލަ އަޑުހެންނަމަވެސް، އެ . އެކަމެއް ކަށްއަޅުގަނޑަ

 . ޔާތަށް އިނގޭތޯ. ޝުކުިރއްގޮ ތިތި ދިމާވީ 

 

 :ން ާވހަކަދެއްެކވުންތުސަޔާރި

އެިކ  ،ތަނުަގއިއެކި ތަން ،ގޮތަށް އެޅޭމުބަދުނާ  ގޮތްގޮތަްށ އެކިކި ަގއި އެލުބޮނިތަުކގެ ދެ! ސަރުާކރުގެ ކުންފުއާ

މަީކ ތް ހާމަކޮށްދިނުޤަްތ ބަލަިއ އެކަްނ ޙަޤީޤަީތ އެކަުމެގ ޙަޤީމުންދާކަ ާވހަކަދައްގޮތްގޮތަށް  ކި ފަރާތްތަކުން އެ

ެގ މު ބަލާފައި ެއކަ ންމެއަޅުގަނޑުކަން އެ ،ގައި ވެސް ހިމެނޭ ކަމެއް. އެހެންވީމާމެންގެ މެންޑޭޓުގެ ތެރޭއަޅުގަނޑު

މެން ެއ އަޅުގަނޑު ވާތީ  ށްކަމަކަ މުންއެންގުމަކީ ުމހިެޖހޭ ަފރާތްތަކަްށ ގަންސާފުކޮށްފަިއ ޙަޤީޤަްތ އަން ތުޢުލޫމާމަ

.އެްމެގ ޕީ.ޕީ .ލަންްށ ޓަަކިއ ދަންނަވާތަޢުލޫމާބަުރންގެ މަންތެިރ މެނަން. އިއްޒަތްންޑާކުރާްށ އެޖެމައްސަަލ ބެލުމަ



  

ދު ސަލީމްެގ ބަދަުލަގިއ އަޙްމަ ރާެގ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުާދއި ދަފުށީާވ އޭންނަގައިވަޑަނިިއ ހިމެގަޓީކޮމި ،ފަރާތުން

ެގ ފަރާތުން ނައިަފުރ ޕާޓީެއ  ވަނީގަިއ ، ބަަދލުގަިއ މިހާރު މި ކޮމިޓީވަންގަންނަވަޑައިނިރު މި ކޮމިޓީގައި ހިމެމިހާ

މެންބަރުންެގ  ހުިރހާ، ކޮމިޓީގެ ވާފަ. އެހެންވީމާޑަައޅުއްޔާމް ކަނޝި ރު އަޙްމަދުމެންބަގެ ިއއްޒަތްތެރި ރާދާއި

މަރުޙަާބ  މެންއަޅުގަނޑު ށް ބަރަންިރ މެޒަތްތެގެ ނަުމގައި ެވސް އިއްޓުއެ ރިޓޭނަމުގައި އަިދ ކޮމިޓީެގ ސެްކރެ

 އ.އ ،ވަނީ މި ޖެންޑާގަިއ މެން އަޅުގަނޑުުދ އަމި ،ބަރު. އެހެްނވީމާޒަތްތެިރ މެންއްދަންނަވަން. މަރުޙަާބ އި

ތަށް ކަމަްށ ފިނޮުޅ ގޮ ގެްއލޭ ޤު ރުކާުރގެ ޙައްމަލުކޮށްފަިއވަނީ ދިެވހި ސަޢަގަިއ މުލުކާ ރެމަޑިވަުރ ވިއްތެއެ

ްނ ގޮތު ބެހޭ  ސަލައާ ހަޅާފައިާވ މައް ެއ ކުންފުނިން ހުށަ ،ންނާތީމިޓެޑަށް ފެލި ޓް ޓް ްޕރައިވެސްޓްމަންވެއިން

ެގ ގޮތުަގިއ ހިންގުމަްށ ންޑެއްއަިއލެ  ޕިކްނިކް ރަކީ ތެެރމަޑިވައެ އއ. ،ނަނީމަށް. މި ސިޓީގަިއ ިމ ބުމަޝްވަރާކުރު

 12، ަގއި 2013ންނަނީ  ދަށުން އޮޑުގެއައިލެން ކުޕިްކނި. މި ރަށް ވާ ރަށެއްކޮށްަފއިލުަހވާ ންކުއްޔަށް ސަުރކާރު

އްަދ ދީފަ. ޭއުރ ހުމުެގ އްޤީުކރުރަދާފަިއ ރިސޯެޓއް ތަ ހަ އް ޓްވެންޗަރ ކުންފުންޏެ ޮޖއިން އެކީރާ ިއ ަސރުކާގަ 2013މެއި 

ިއ ެއ ަފރާތުްނ ގައަްނ އެމެރިާކ ޑޮަލރުކަމުލިމި 8.9ގަިއ ހުިރ އިްނވެސްޓްމަްނޓަކީ ސްްޓރީގަިއ އެ ރަށުމިނިމް ޓުއަރިޒަ

 1.3ސިލޯނުން އޮފް  ަކއި ބޭންކުއްޤީކުރުމަށް ޓަރަ ރަށް ތަނަނީ މިންމި އޮ ދެން އެ ފަރާތުންރީކޮށްފަިއވޭ. ރަޖިސްޓް

 އެ ބޭފުޅުން  ،ތައްއެިކ މަރުަޙލާގެ އެކިރަށް ހެދުމު ގާފަިއ މި ލޯުނ ނަރުެގ ލޯނެްއ ނަގާފަ. ދެން މި މިލިއަން ޑޮލަ 

ަކ  ކަންަތއް ުކިރ ވާހަ އެކިެއކި ،ތަްއ ހޯދައިުކާރނެ ފަރާތްއިންވެސްޓު ،މަަސއްކަތްކޮށްފަރާތްތަާކއެކީ އެިކ  ހެދުމަށް

ްސ ނީ ބަިއ ނުނިމެކުރި ޤީްށ ަތރައްތުރަްނ ެއ ބޭފުޅުން އިިމލިއަން ޮޑލަުރ ނަގަިއގެ 1.3. އެހެންނަމަވެސް، ތްއެބައޮ

 ރަން. ދެ ރުކު ްޑ ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްީރގެ ފަރާތުްނ އިތުޓެންޝަްނ ޕީރިއައެކްސް ގެ ތަނު ންީވ އެއަނެއްކާ ބޭނު

ުނ  ލޯ މި އްވާ. ެއހެން އޮ ތްެވސް ބަދަލުކޮށްދީފަިއ އެބައޮ އަިދ ލީސް  ،ފައިުތރުކޮށްދީ އިތްން އެަބއޮފަހަރެއްެގ މަތީ

އޮްފ  ބޭންކުލޯނަށް. ނުދެއްކިގެން ސިއޮފް  އަނބުރާ ބޭންކު ދެްއކޭނުަތކަށް ލޯނެއް ފަރާ މި ހޭ މުއްދަތުގައިދައްކަންޖެ

މަ ެވްސ ކުރީހުކުން. އެ ލާިރ ދެއްކުމަށް މަށްދެއްކުއެ ާލރި  ުކރީހުކުންޓުން ކޯސްގެން ލޯނުން ދިޔައީ ކޯޓަށް. ގޮސި

 4ުކރީ ހުކުންކޯޓުން އަނެއްާކ  ،ދިަޔއިމާ  ކޯޓަށްއަެނއްކާ ވެގެން ނުދައްާކ އޮ .ދޭހަވޭއިްނ މަށް މިކަ ނުދައްކާ އޮތް

ެދއްކުމަށް. ެއ ފައިސާ  މަްސ ތެރޭަގއި 3އި ގަ 2019މާރިުޗ  4 ،ޗުއަަހރު ާމރި . އެއީ މި އިގަ 2019ޗް ރިމާ

ަގިއ ނެްއގެ ގޮތު ހުރަ ،ހުރި ށްފައިކޮއިްޓސް ދިނީ މޯގޭޖުލޯނަށް ރައޮްފ ސި ބޭންކު ،ވާނަމަ މުގައި ކައިފިނުދައްކަ

ނީ. ދިއްދަހުނަށް ިސލޯއޮފް  ރިަކވަރުކރުމަށް ބޭންކު ެތރެމަޑިވަރު. އެ ރަށް ިވއްކާފަިއ އެ ޓާފައިވަީނ އއ.ބަހައް

ޅުްއިވ ކާލަން. ދެން ިމ ހުަށހެުޢލާންކުީރ ވިއް އިިއ ނުދެއްކީމަ ގައްދަތު މުލޯނުން އެ ސިއޮފް  ، ބޭންކު އެހެންވީމާ

 10ގެ %ރުކާރު ސަ  ކުންފުންޏަކީ އް. އަދި މިްނވެްސޓްމަންޓެ ަސރުކާުރގެ އިތޭބައޮއެ މީގައި  ،އަކީފަރާތުގެ ޝަކުވާ 

ންޗަރ ވެންނަ ޖޮއިންޓް ހުފައި ދާހަ ކޭ. ދެްނ ަސރުކާރުްނ މިހެންވެްނޗަރ ކުންފުންޏެންޓްހިއްސާ އޮންނަ ޖޮއި

 އް ވެ ގެ ރެޕްރެޒެންޓޭޓިރުާކރުރ. ސަންނާނެ. ހަމައެކަނި ޝެއަ ހު މެންބަރެއް ނުޑުރުެގ ބޯުރކާތަކުގައި ސަކުންފުނި



  

ންނަނީ. އޮ މި 10ތުަގއި %ގޮ ންގެ. ހަމައެކަިނ ޝެއަރޯހލްޑިބޯޑުގައި ެވސް ،ޏަކު ވެސްކުންފުން ންނާނެނީ

މިކަމުގަިއ  ،މާއެބަ. ެއހެންވީ އޭށް ެގއްލުންވެ ަދއުލަތަ ،ސަުރކާރަށް ،ނގޭނޭ ސަުރކާރަށް މިކަން  ،ހެންވީމާއެ

 ،ންށޭއުޅެނީ ނުއަގުގައި މި ރަށް ވިއްާކލަައދި އެ މީހުން  މީހުން އުޅެނީއޭ. މިކަން ުކރަން އެ ދައުލަތުގެ ބަހެއް ނެތި

 އެ  ނެތޭ. ދެްނ އިޓަުކ ވެްސ ޖަހާފައެއް ީމހުންގެ ވެބްސަ އެ  ިއރު ކުރިޢުލާން އަިދ އި އަރުާވލަިއގެންނޭ.ވަރަްށ އަވަސް 

ންވެގެްނ ރަށް ދޭ ކަށް މިބަޔަވެްސ ގެން ކޮންމެގުޅި ކާވެސް ަބޔަންމެކޮ ގެ  އެތަނުއޮތޭއެބަ  ށްފައިކޮމީހުން ސަސްޕެކްޓު

އިރާެގ ދާބިދޫ އޮތީ. ކިނ ްއސައައިސަމާލުކަމަށް  ، އެ މައްސަލަ ކޮމިީޓގެ. އެހެްނވީމާއިއްގެ ގޮތުގަމެކަ ކުރާ

  .ޒްުރ ނާޝިތްތެރި މެންބަޒައިއް

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ނާޝިޒްމުޙައްމަދު ުރ މެންބައިރާެގ ދާބިދޫ ކިނ

ކުންފުްނޏެއްގެ އެތެރޭެގ މައްސަަލއެއް.  މިއީ ރެވޭ ގޮުތގައިށް ގަބޫލުކު އަޅުގަނޑައްިރރު. ޔާ މުޤަ ޝުކުރިއް

 ްނ އެ ބޭންކު ނޫނީ މެްއ ާވ ކަނަށް މަގުަފހިޝަޕްެތރޭގަިއ ޮކރައޭގެ ،މަކީިއ އޮްތ ކަަޝކުވާުކރެވިފަ އެހެންނަމަވެސް،

  އެކަމުގެ ންިއގެގަކަން ކަމާ ެބހޭ ފަރާތަކަްށ އަންއެ ،ޖެއްޔާވޭ ކަމެއް ެވއްބޭރުން ުކރެއުސޫލުެގ ހޭ ޢަމަލުކުރަންޖެ

ބޭންެކްއ ގެްނ ކުރަްނވެލޮޕްޑިވެ ރަށެްއ  ،ތީއޮ ން މި ށް ގަބޫލުުކރެޭވ ގޮތު އަޅުގަނޑަމިާހރު  . ހޯދިދާނެފްސީލުތަ

ފަަހރެއްެގ  ރުކޮށް، ދެއިތު ، އެ ފާހަގަުކރެއްވި ފަަދއިން ލޯނެއް ނަގާފަ. އެ ލޯނު ދެން މުޤައްިރރުގެންކޮށްމެދުވެރި

ުނ ތާރީޚުްނ ފެށިގެްނ އެއްވެްސ ަވރަކަްށ ލޯ ހުނު ޖެބުާރ ދަްއކަންުނ އަންސ ެއ ލޯވެނަމައެހެން ،ރުކޮށްތުން އިމަތީ

ބޭންާކ އޮންނާނެ ިއރު ލޯނެއްެގ ތެރެއަްށ ވަންނަށް މުކޮއާއް ން ލޯނު ިރކަވަރކުރަންެވގެން ބޭންކު ،ޕޭމަންޓް ނެހެދި

 ފައިސާ ެތރެއިްނ  އޮންަނ އުޫސލެއްގެ  ން ނުކޮށްގެހުްއ ރަ އެްއޗެ ވެސް ެމއް. ެއީއ ކޮންމެވުސްއެއްބަ ެވވޭ  ދޭތެރޭގައި 

އާއްމުކޮްށ  ،ވެގެންަކވަރުކރަންގެން އެ ލާިރ ރިފުވެޚިލާ ވުމާއެއްބަސް  ަބސްވުމެއް. އެ ޭވ އެއްވެދައްކަން އެއްބަްސވެ

 ކުމާ ހުެއ  ުކރީމާ ންކުހުސްގެްނ ކޯޓުްނ ގޮތަށް ަޝރީޢަތަްށ ދާނީ. ޝަރީޢަކުާރ ގޮތަީކ އްޖޭގަިއ ޢަމަލު ހަމަ ރާ

ުރ އްކައިިފއްޔާ އަދި އިތުަގއި ނުދަރޭތެއްދަތުގެ މުްއ. އެ މުއްދަތެަދއްކަން ދޭނެ ފައިސާ  . އެުކރާނީމަލުށް ޢަގޮތައްއެ

ން ެއ ށް ލިބޭނެ. ދެކައެ ބޭންކަވާހަކަައކީ  ،ފަރާތަށްނުުކިރ ހުވިއްކާލުުމގެ ބާރު ރަދެން ތަން  ،ފައިދީތެއް ދަމުއް

ށްފަިއ ، އެ ޢަމަލުކޮން. އެހެންވީމާެރއިތެ ގެރޮސެސްިއ ޕްނަ ޕްރޮސީަޖރާނީ އެ ބޭންކެްއގައި އޮންބޭންކުން ޢަމަލުކުރާ

ިއ ގެ ސިީޓއެއްގަނޑުެދ ގަ އެހެންނަމަވެސް،އޮތީ.  ސިޓީއެއްަގިއ މި ކުވާކަމަްށ ޝަ ްތ އެީއ ގޯސް ގޮތެއްއޮތް ގޮ އެ

، ންވީމާއިނގޭތޯ. ެއހެ ލުތަެކއް ނެތްއެ ތަފްސީ .ކަމެއްކަން ޯގސްކޮށް ކުރީޅުގަނޑުމެންނަށް ކޮންއަ ،އެ ގޯސްކަން

ިއ އޮްތ ފަހިނގާ ދޭތެރޭ  ކާ ފަރާތަ އި ދެން އަނެއްހެން ބޭންަކކާމިީއ ތަކުަގއި ންތުން ިމ ކަރެޭވ ގޮނޑަށް ގަބޫލުކު އަޅުގަ

ކޮށްަފއި އޮްތ  ޓުންކޯަޝރުޢީ ެތރޭގަިއ  ގެލާ ރުޙަމަަޝުރޢީ  ،އަޅުގަނޑަށް ގަޫބލުކުެރވެނީ ،ވާތީ މުޢާމަލާތެއް ކަމަށް 

 ،ށް ހީވަީނ ހުންނާނެހެން އަޅުގަނޑަކުމުގަިއ ހުއެ ުޅ ކަންނޭނގެ. ްނ ރަނގައި ަބލައިލުގަ މީވެްސ  ހުކުން



  

ޭދ ބި ލި ފަހު ބޭންކަށްއެއަށް، އެހެންވީމާންމާފަ. މުމެއް ނިނިންއެއަށް  ،ކޮށްތް ކަށް ރިޢާޔަތައްތަރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ ކަން

ތާީބ ކި ،ގުޅޭ މިއަށްުވރެމަކާ ެއކަ ،މަވާނަ މަށް ކަމެއް ކަީއ ގޯސް ން އެގޮތު އޮތް ލުކޮށްފައި ބޭންކުން ޢަމަ  ބާރުގެ ދަށުން 

ކަށް ގަބޫލެްއ ނުކުެރވޭ މީަގިއ އަޅުގަނޑަ ނޫނީ ްސެގންއައި ށްމެންނައަޅުގަނޑުލިޔުްނ  އަށް މަރިހައަސްލު ފު 

. ށް ކަމަކައޮްތ  އް އެްށ ބަލާިއުރ ހަމަތަޢުލޫމާމަހިަރ މި ދިއަ ،ށް ވަކި ގެންދެވޭނެރަްށ ކުިރއަށް އިތުނަމެންއަޅުގަނޑު

 މުޤައްިރރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްކެ 

ަސަލ ިމ މައް ވޭނު މެންަނށް އެއްެވސް ަވރަކަްށ ސާފެއް ޅުގަނޑުއަސިޓީައކުން  ، މި ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ

ުތްނ ެގ ފަރާ، ަސރުކާުރގެ. ސަރުާކރުވޭ ދަުއލަތުގެސާ ެއބައޮިހއް 10ކުންފުނީެގ %މި  ،ތުންރާޅުއްވި ފަ ހުށަހެ

ރެވިފަިއ ސް މުޢާމަލާތެްއ ކު އެްއވެ ޓްރީއާ . ިފނޭންސް މިނިސްޑަރަކަށްންނަނީ ެޝއަރޯހލްއޮ މި  ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ

ެހްނ މި މިކަން ،ފުކުރެވިދާނެސާ ންނޭންސް މިނިސްޓްރީމެންނަށް ފިއަޅުގަނޑު ނުވޭ. ދެން ސާފެއްށް ކަމަކަ ތްއޮ

ކަން. ނޫން ،ކަންގަންނަވަނީ ކޮަބއިޑައިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ދެކެވަފި ދިއަތޭ. ބައޮއެމި ޝަކުވާ  .ތޭނގާފައި އެބައޮހި

ޖެހޭނެހެްނ ވެސް އެނގެންޯހލްޑަރަށް ޝެއަރ ،ންޏާމުބޭްނކުން ވިްއކަ ނެއްތަނަ އޮންސާ ހިއް 10ލަުތގެ %އެއީ ދައު

ްށ ނަމެންއަޅުގަނޑު ޫސލަީކ ކޮބައިތޯ އު ކަމުގެ ްނ އެދެ؟ ނޫންތޯއެނގިފައިޯތ އޮީތ ވަނީ. ށް ހީއަޅުގަނޑަ

 މް ރަޝީދު. އިބްާރހީބަުރ ންޒަތްތެިރ މެންނު މެދު ދާިއރާގެ އިއްމާފަފުކުރެވިދާނެ. ސާ

 

 ވުން:ވާހަކަެދއްކ ްމ ރަޝީދު އިބްރާހީބަރު ންމެ ދު ދާއިރާގެ ންނު މެމާފަ

ވެްޓ ްޕރައިޓް މަންޓްވެސްފިނޮޅު އިން ،ށް ފޮނުވާފައިާވ މި މައްސަލައިަގއިގަނޑައަޅުޝުކުރިއްާޔ މުޤައްިރރު. 

ގަިއ ޖޭއްރާމެން މި މަސައްކަތްުކރަީނ ދިވެހި އަޅުގަނޑުތަެކއް. ފާހަަގކުރެޭވ ނުކުތާހަަމ ށް އަޅުގަނޑަ ޑް،ޓެމިލި

ާވ ކުެރވޭ ދައުލަުތގެ ހިއްސާ އެބަ  ގަށް ފާހައަޅުގަނޑަ ނާުކރުމަށް. އެހެންނަމަވެސް،ތިޞާދު ހަރުދަޤްއިވިޔަފާރިތަކާއި 

ހިއްސާާދރަކީ މިނިސްްޓީރ  . އެ ނގޭކަށް ނޭަގއި ެއްއ ހިއްސާދާރަ އިރުކާލި އްވި  ފުްނޏެއްކުންއޮތް  10% ޏެއް،ކުންފުން

ފިނޭްންސ  ިއރުގައި ލިއްކާ ކު، ވިއެކަމަ އް.ވާ ކުންފުންޏެ  10% ،ފުންެޏއްާވ ކުންޔިތުން ހިއްސާއޮފް ފިނޭންސް. ަރއް

އެބަ ހޯދަންޖެޭހ ބަހެއް  ،ތޯތްޭސއެއް އޮ އިއޭގަ ންރީއްކަން އުޅޭިއރުގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓް ވިއަށް، މިނިސްޓްރީ

ހުންެގ ކުަގިއ ވެްސ މީތަދުނިޭޔެގ އެހެްނ ޤައުމު ،ނެްއ މައްަސލައަކީ. އަތޯއި ކޮބަތަކީ ގޮ ކޭ ދެނިސްޓްރީްނ ފިނޭންސް މި

ޝަނެްއ ެވލުއޭ، . ެއހެންވީމާލް ފަރމްތަްއ ުހރޭނައިންޓަރޭނޝަ ރާނޭޓްކު ލިވެ އިުރގައިގެދޮާރ ވިއްކާ ގޯތި  މުދަލާއި

ްޑ ންލެޕިކްނިްކ އައި  ގައި އެތެރެމަޑިވަރު އަތޮޅު  .އ، . މީގަިއ މި ބުނަނީ ތުންގޮ ނާބުީމގަިއ  ށްމަކަ  އޮތް ނުހަދާ

 ކޮޓަރި  6މިގޮތުްނ  .ކޭއޮތް ރަށެ އްޔަްށ ދީފައިޢަބްދުލްޣަފޫރަްށ ސަުރކާުރން ކު ގޭ މާރެދިކުށް ހިންގުމަށް ތަރައްޤީކޮ



  

 ެށއް ރަ 7ން އައި ގަމުޕިކްނިްކ އަިއލެންޑް ހިންގެ ރު އޭ އެކު ރަށް ހިންގަނިކޮށްސަފާރީ ބޯަޓކާ ،އިރަށުގައި އަޅަ

ިމލިައްނ  8.97އި ެއ ރަުށގަ ،ލުިވއިރުއެެތރެމަޑިވަރު ރިސޯޓަށް ބަދަ . އއ.ވެކަށް ބަދަުލކުރަްއވާފައިވެއެ ރިސޯޓަ

ަވރުެގ އެގެ ސުވާލަކީ، އަޅުގަނޑުލާފަ. އި ކައްނިކޮށް ބޭްނކުން ވިވަކޮށްފައި އްރިކާ ޑޮލަުރގެ އިންވެސްޓްމަންޓެއެމެ

ދިވެިހ ގެ ިހއްސާއެްއ މިލިއަން  8.97 ސާއަކީއްހި  10%ުތގެ ިދ ދިވެިހ ދައުލައަ އި،ގަހި ދަުއލަތުވެ އް ދިޓެސެއެ

ެމްނ އަޅުގަނޑުިވއްކާލަނީ. އެީއ ިސލޯނުން ިމ އޮފް  ބޭންކު  ތޯެއކަށީގެންާވ ައގެއްަގއި މި  ،އުލަތުެގ އޮްއވާދަ

 ޗް ރިސޯޓަީކ ޭއރުެގ ކުީރގެ ިތ ބީމިސާލަކަށް، ރީ އިން،ނަ  ގިހުިރ ަވރަށްގަިއ އެބަ އްޖޭ. ެއއީ ރާކަމެއް ސާފުކުރަންޖެހޭ

ރުމުަގިއ ކު އޭޓުތަްއ ެވލު. ެއ ަފރާތަށް ވެްސ މުދާތެްއ ހިްނގިރާގެ އިްސ ފަޕީ.ޑީ.އާރު ،ޑީ.އާރު.ޕީގެ ޒަޢީމަކަށް ހުންނެވި

ްއ މެގެ. އެފަދަ ފަރކަންނޭނ .އެލް ޖޭ.އެލް . ހަނދާންޭވ ބޭނުންުކރިންހަނދާ އަޅުގަނޑުްއ ްލ ފަރމެނައިންޓަރނޭޝަ

؟ ޝަްނ ކޮށްފަިއ އޮތްތޯ ެވލުއޭްއ ރމެ، އެފަަދ ފަހެންވީމާއެ . ުކރޭބައެޖޭަގއި ކަންތައްތަްއ އްރާ މި؟ ތޯވޭކޮށްފައިމެދުވެރި

 8.7 ،ެސޓެއްުތގެ ިމވަރުެގ އެލަިދވެިހ ދައު ،ދެަވނަ ކަމަކީ؟ ށްފައިވޭތޯކޮވެުލއޭޓު ،ލެަޓރއެްއ އޮތްތޯ ، ކަމަކީތަމަރަފު

 ާލއިރުގަިއ ފިނޭންްސ މިނިސްޓްީރއަށް ިމކަން އެނގިަފއި އިކަ އްހިއްާސއެްއ ވި ،އްއެސެޓެޮޑލަރުެގ .އެސް ޔޫ ލިއަންމި

 ން. ހުަށހަޅަ އަޅުގަނޑުފުކުރުމަްށ ސާ ތޯއޮތް

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ނުކުރަްނާޏ އިޢުިތރާޟް ނަވާތީއަކަށް ވަޑައިގަންމީޓިން ފް ަލޠީ . ޙުސައިން މުޙައްމަދުތީއޮ ތުރުޞަދެން ފު ފަޟުލް

 ޙުސައިން. ޔޫ.ދެ! ތެްނކި. އާށް ދީފައި ފަުޟލްއަށްޙުސައިނަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:ސައިން މުަޙއްމަދުދީދީ ޙުންބަުރ ފުވައްމުލަކު މެުދ ދާއިާރގެ މެ

 ޅު ފިނޮ ،ގަކޮށްލަން ބޭނުްނވަނީގެ ފާހަ އަޅުގަނޑުއަށް ވެސް. ލްފަޟު ިރރު. ޝުކުިރއްޔާ ޝުކުރިއްާޔ މުޤައް

ށް ހެދިފަިއާވ ކޮއެއް އ10ާ%ގެ ޓުންއިންވެސްޓްމަ ަސންއަކުއަ ،އީމި  ކީޑައިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެ

 ަސން ކުއައަ  ންނަނީށް ފެއަޅުގަނޑަ، މާނީ. އެހެންވީާފހަގަުކރެވެ ންމީތިށް އަޅުގަނޑަކުންފުންޏެއް ކަމަްށ 

 ،ންނަށްޅުބޭފު އެ  ؛ތޯގޮތަކަށްން ކޮށްފައި އޮީތ ކޮްއކަތްމަސަ މިޓެޑުްނ މިކަމުގައި މަންޓް ްޕރައިވެްޓ ލިއިންވެސް

. ނެތީމަދެވިފައިމެންނަށް އަޅުގަނޑު ގައިމީ ނީގެ އެއްވެްސ ަކހަލަ ަބހެއް ެއ ކުންފު ،ރުކާުރގެ ިހއްސާާވ ކުންފުނިސަ

ްށ މެންނަގަނޑުއަޅު ޑަށް ބޮށް ހީވަނީ އަޅުގަނޑަ ،އްޔާބިްއޖެެގ ބަެހއް ލިންފުނީނަށް އެ ކުންމެޅުގަނޑުއަ، މާހެންވީއެ

 ހިނެއްތޯ ިމ ކަންތަްއ ކޮށްފައި  ކި ، ެއ ބޭފުޅުން. ެއހެންވީމާތީތަްއ ގޮސްފަިއ އޮއްހިނެއްޯތ މި ކަންތަކިނގޭނެހެން އި

ނިސްޓްރީގެ އިތުރުން. ދެްނ ފިނޭންސް މި ،ގެޅުވާނެ ކަންނޭނބަހެއް މީގައި ހޯދަިއލުން ރަނގަގެ ންއެ ބޭފުޅު .ތީއޮ

 ޝުުކރިއްޔާ. ؟ ގަިއ އެްއވެސް ކަެމްއ ކޮށްފައި އޮތްތޯމިކަމު ންބޯޑު.ސީ.ބީ އިތުރުން ޕީ އޭގެ އަދި

 



  

 ން ާވހަކަދެއްެކވުން:ތުރިޔާސަ

 . ރަޝީދު ރި މެންބަުރ ފަޟުލް އިއްޒަތްތެ

 

 ރަޝީުދ ާވހަކަެދއްކެވުން:ުރ އިބްާރހީމް ފަުޟލް  ދާއިާރގެ މެންބަފެލިދޫ

އޮތީ. އެހެންނަމަވެްސ،  މި 10%ސަރުކާރުެގ  ؛ޅުނގަ ރަ ،ެޏއްށް ފާހަގަވަނީ ްޕރަިއވެޓް ކުންފުންއަޅުގަނޑަ

 އަޅުގަނޑު މަށް ކަ ގައިެއކީ އްދަތަކާހުގެ ނީ ތި ހުރިހާ ދިާމލެއްކުރެިވގެންދާޖު އިރު މޯގޭދާުކރެިވގެންގޭޖުބޭންކެއްގައި މޯ

ްނ ހެއީ މި . އެ ކެންނުދެ އަޅުގަނޑު  ކަމަކަްށ ްނ ބެލޭެނ ަމއްސަލައެއް ނުމިތަ އީ މި ،. ެއހެންވީމާއިނގޭތޯ ގަބޫލުކުރަނީ 

ލުއެްންސ އިންފު އެއަްށ  ،މެްނ ވަދެގެންއަޅުގަނޑުކަށް ންދާ މަްއސަލައަ ިއ ހިނގަމުމަރުަޙލާގަ ޝަރުޢީ  ،މި ދެންނެވީ

  މަްއސަލަެއއް ޔަްސ ިމ ކޮމިޓީްނ ބަލަިއ ިދރާސާކުރަންޖެހޭ ވި  އި  ކަމުގަނުނުކުެރވުސްއެންލު ރެވުނަްސ އަިދ އިންފުކު

 ްށލީ ހަމަ އިނގޭޯތ. ފާހަގަކޮ ީތ އެކަން ނުދެކޭ އަޅުގަނޑުކަމުގައި 

 

 ދެއްެކވުން:ކަތުން ާވހަސަރިޔާ

ޓުްނ ްއ ބަލަނީ. ކޯމައްަސލައެ ން ކޯޓުެގ ތެރެއި ،ށްދާންއިގެްނ ކުިރއަ ސަލައާ އްން އަިދ މި މަ މެއަޅުގަނޑުޝުކުރިއްޔާ. 

 ގެންދަނީ. އެކުން ން ބޭއި ބަގެކުރުމުޒުންފީތަ ،ން ޢަމަުލކުރަށްގޮތައެއް  މާކުހުކޮށް ނިންމާފަ. ކޯޓުގެ ހުކުންއޮތީ 

 ތް ހިއްާސ އޮ  10%ެގ ދަުއލަތު ،ނާ ގުޅޭ ކަމަކީމެންއަޅުގަނޑުނި އެހެންނަމަވެސް، މީެގ ހަމަެއކަ

ނަްށ މެންއަޅުގަނޑުުފވީމަ ންނަށް ސާމެއަޅުގަނޑުގޮްތ  ތް އޮ ،ގެ ަބިއ ކިހިނެއްޯތ ވެަފއި އޮތީ 10% ގެ ކުންފުންޏެއް

، ހެންވީމާއެ  ަސލައެއް ނޯންނާނެ.ންގެ އެއްވެްސ މައްމެއަޅުގަނޑު  ންޏާ ްނ ކުރަގެްނ އެކައެނގިަސރުކާރަްށ އެއްޗެއް. 

. ދެްނ ޢުލޫމާތަކުން ނޭނގެސަރުކާރަށް އަދި ނޭނގި ވެސް އޮވެދާނެ. މި މަ ،ފައިއެކަން ސާފުކޮށްން މެއަޅުގަނޑު

ަފުރ ައރުވާނަން ނައިއަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ތްތެިރ މެންބަރު ފަޟުލް.އިއްޒައާދެ!  .ނީފުކޮްށލަދިއެކަން ސާ، އެހެންވީމާ

 ތޯ.ޔާމު އިނގޭއަޙްމަދު ޝިޔާމަށް. ޝި ތްތެިރ މެންބަރުއިއްޒަ ދާއިރާގެ

 

 ނައިފަރު ދާިއރާގެ މެންަބރު އަޙްމަުދ ޝިޔާމް ާވހަކަދެއްެކވުން:

ބޭފުަޅުކ  އޮންނެވި ކަށް މި ސިޓީ ފޮނުްއވާފައިމީގެ މަްއސަލައަ ،ނީފެނުމި  ގަނޑުމެން މީގައިޅުއަ މިހާރު !ދެއާ

 ،ނެތި  އްާޝރާތެސަރުކާރަށް މިކަުމގެ އެްއވެސް ކަަހލަ އިމެ، ޮއވެ 10% މި ހައްދަވަނީ ަސރުާކރުގެސަލައަކަށް މައް

އެއްަކަލ ދެން ވަނީ ޅުގަނޑަށް ހީއަ ދެންދެއްތޯ.  ވަނީިވއްކާލީމަ އެ ވާހަކަ ދެން ބޮޑު އިޫޝއަކަށް ިމ  އިންކިޔަނީލަ

މަ ެއ  ނޭނގި ެއކަން ކުރީލަތަށްއުދަ ،ފައިވެ ހިމެޭނ ކަމަކަށް ަފއިސާލަތު އުދަ އް ނޫނީލަތަށް ލިބެންވާ ފައިާސއެއުދަ

މީަގިއ  އެކަމަކު، ޓަކައި.ށްީވ އަޅުަގނޑުމެންގެ ރުހުްނ ހޯދުމަމިދެންނެ ،ހަދަނީ ބޮޑު އިޝޫައކަށް މި  ވާހަކަ 



  

 ޮރސީަޖރޕްގެ ށް އޭބޭންކަ ދެން ވީމަޓުޑިފޯލްލޯނު  ،ެހންޒް އެ ވިދާޅުވިދެންމެގައި ނާޝި ،ައކީދަންނަވަންޖެހޭ ވާހަކަ

 މިސާލަކަށް . ިތ ކުިރއަށްގެންދާނީއޭ އިން ރރޮސީޖަގެ ޕް ކުބޭން ނުޑ ގަބޫލުުކާރ ގޮތަކީ. އަޅުގަ ،އެއީދެން، ހިނގާނީ.  ދޯ

ސްޫއލިއްޔަެތއް ނޫީނ ރުކާުރގެ މަސަ  ކަމަްށ ވަންޏާ ތް އޮ 10% ަސރުާކރުގެ  ،ށް ވަންޏާކަމައޮްތ  10% ދަޢުލަތުގެ

 ،ރަނގަޅަށް ެއއީ ލޯނެްއގެ ދަށުަގއި އޮްތ އެއްެޗއް ކަމަްށ ވަންޏާ  ޓީޕަޕްރޮ މެނޭ ހި 10ެއ % ،ޒިންމާއެއް އެއީ

ންނަންޖެހޭެނ ކަމަްށ ްށ އޮަސރުކާރަޒިންމާ އެ ކަްނތައް ބެލުމުެގ  ،ކިހިެނއްތޯ ވަނީ ،ނޫންތޯޯތ ދައްކާ ލޯނު  ރަނގަޅަށް

ނޭނގެ މައްސަަލއެއް އަޅުގަނޑަްށ ންމައްަސލައިގައި ނެތް ކަ މި ށްންކަބޭ ްނވީމާ،ރަނީ. އެހެޅުގަނޑު ގަބޫލުކުއަ

 ނުކުރަން.  ގަބޫެލއް އޮްތ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ަމއްސަލަެއއް ގެބޭންކު .ހީވަނީ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ރުްނ މަކު ަސރުކާޑޮކިއުމަންޓް މިާހރު އަޅުގަނޑުމެންގެ އަތަުކ ނެތް. އެކަ ،ަވރުންތްއި އޮނގިފަންނަށް އެއަޅުގަނޑުމެ

ަޗރ ޖޮއިންޓްވެން ވޭއެކީ. އޮ އެގްރީމެންޓެއް ަސރުކާރާ ތް  އޮވަނަ އަަހރު ހަދާފައި 2013. މިއީ އްލެ  އުސޫވޭއޮ

ކަްށ ގެ އަދަދަދޭތެރޭ  އ10ާ% އި އާ 5ންފުނިތަކުގައި % ކު އުޫސލުތަކެއް ކަނޑައަޅާފައި ސަރުާކރުން. އެކުންފުނި ހެދޭ

 ރެޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް. ައދި ރުެގ އެްއވެސް ނީންނާނެ ސަރުކާ  ބޯޑުގައި  . އެކަމަކު ވޭސަރުކާުރ ޝެައރއެްއ އޮ 

ތަށް އެމް.އޯ.ޔޫ ހަދާަފިއ ނުވަންނަ ގޮނުވަންނާނެ. ކާރުްނ ަސރު ވެސް ކަމަކަށްެއއް ރޭޝަްނގެޕައޮ ންފުނީގެކު

ނުުކރާނެ. އެހެްނވީމާ، އެ ގޮތަްށ  އިންޖެކްޓެއް ށްކަަމންޓަޓްއިންވެސްކެޕިަޓލް ާކރުން ެއއްވެސް . އަދި ސަރުންނަނީއޮ

މަ. ައިދ ތީފައި އޮއެނގިން . އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މިކަރުން ކަނޑައަޅާފަަސރުކާ ވޭއުސޫލުތަކެއް އޮ

ުމގެ ތެެރއަށް އަޅުގަނޑުމެންނަްށ ލަންއުޅޭިއރު އެކަކާއްވި ންބޭންކު ކުމެްއގެ ދަށުންހު ން ކޯޓު ގާނޫނުގެ ދަށު ބޭންކިންގ

ްސ ހަމައެކަިނ ފިނޭން . އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންށްސާުފކޮ ،ުކރަނީ ުހކުމެއްެގ ދަށުން . އަދި، އެކަން ވޭނެނުވަދެ

 އީ މި  ،ފުކޮށްލަންސާ ޓްރީން ންްސ މިނިސްފިނޭ ވިއްދު ހުށަހެޅު ހީމް ރަޝީއިބްރާ  ،ށްލަންސާފުކޮ މިނިސްޓްރީން

އަޅުގަނޑުމެްނ އޭރުްނ . ހިނެއްތޯއިގަންނަވަނީ ކިއްތޯ. ފިނޭންސިން މިކަާމ ދެެކވަޑަވެފަިއ އޮްތ ކަމެހިނެއްކި

 ުފރަތަމަ  ގަން. އެހެްނވީމާ، އަޅުގަނޑުސިޝަނެއް ނަ ޑި މާުތ ލިިބގެން ލޫރުން މަޢުެނ އޭ  ފަސޭހަވާސިޝަނެއް ނަގަން ޑި

 ނިހާދަށް. މުަޙއްމަދު ރުތްތެިރ މެންބައިއްޒައިރާެގ ދާ ފޭދޫ

 

 :ދެްއކެވުންންބަރު މުޙައްމަުދ ނިހާދު ވާހަކަދާއިރާެގ މެ ދޫފޭ

އަޅުގަނުޑ  .ރަންދުކު ށަހެޅުްއވުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއީއެ ހުށަހެޅުްއވި ހު ތްތެރި މެންބަރު އިއްޒަދު ދާއިރާގެ މެ މާފަންނު

ވަަތ ނޫންތޯ. ނު ަފއިވޭތޯށް އެނގިހިއްސާާދރަ 10މާތެއް %ނގާފައިވާ ގޮތުގެ ެއއްވެސް މަުޢލޫހި ކަންމި ،ދުކުރަނީތާއީ



  

އަޅުގަނޑުމެްނ  ގެންެއކަން ސާފުކޮށް ،ލިޔެ ރަށްދާކަިއ ހިްއސާޓަގޮތް ސާުފކޮށްލުމަށް  ވާއެކަން ހިނގާފައި ، އަދި

 ކުިރއްޔާ. ހަަކ ދަންނަވަން. ޝުދުކުރާ ވާން. އެހެންވީމާ، އެ ހުަށހެޅުމަށް ައޅުގަނޑު ތާއީގޮތެްއ ނިންމަދެން މިއަށް 

 

 ދެއްެކވުން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަ

 މަުދ ާނޝިޒް. މުޙައް  މެންބަރުތްތެރި އިއްޒަދެ! ކިނބިދޫ ދާިއރާެގ އާ

 

  ާވހަކަދެއްެކުވން. ޒްދު ނާޝިމަކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަުރ މުޙައް

 ދު.ިވ ގޮތަްށ ކުރިއަްށ މި މައްސަލަ ގެންިދއުމަށް ހަމަ ާތއީއްޅުށަހެހުއެ  ދު އަޅުގަނޑު ވެސް ނިހާ

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްކެ 

 ޙްމަދު ަޙލީމް.އަ ތްތެރި މެންަބރުިއއްޒަ ބިލެތްދޫ ދާއިާރގެ

 

 ލީމް ާވހަކަދެއްެކވުން:ންބަުރ އަޙްމަދު ޙަ ދޫ ދާއިާރގެ މެބިލެން

ްނ ހަދާފަިއ ހުންނަ ކުންފުނިތަްއ ގޮތުަގިއ މިހެްނ ސަުރކާރު އަޅުގަނޑަށް ގަބޫލުުކރެވޭ  ރު.ްއރިޤަޝުކުރިއްާޔ މު

 އް ވެސް ޑެޑިވިޑެން ،. އަދިތަށްންަނ ގޮމާއެްއ ެއ ކުންުފނީގައި ނޯ ޒިންއްވެސް ަސރުކާުރެގ އެހުންނަނީ 

 ،ންނަ ވަރަްށ ކުޑަކުޑަ ރޭޓަކާއިަފއި އޮައހަަރކު ފިކްސްކޮށް ،ލިބޭނެ. ަސރުކާރަްށ ލިބޭ އެއްޗަކީނު ސަރުކާރަކަެށއް 

 ތަްށ ވަކި ގޮ  ގަނެވޭ ށްއްސާާދރަިއ އަެނއް ހިްށ ދެްނ ސަުރކާރުްނ ެއ ކުންފުިނ ބޭނުން ަވގުތެއްގައޭގެ އިތުރަ

ނެ. ެއީއ ިމހެން ހަދާފަިއ ހުިރ ބައިަވރު ކުންފުނި ސަުރކާރުަގއި ހުންނާ. މިފަދަ ންނަނީއޮ ްސކޮށްފައިއަމައުންޓެއް ފިކް

ީނ ނުކޮށްދެވެންވީމާ، ބިޑު. ެއހެށްނަ ރަށްރަންއޮނުކޮށް ރަށްރަށް ދޭ އުޫސލެްއގެ ދަށުން ހަާދފައި އެއްކަލަ ބިޑު

، ެއހެން ދީފަިއ އޮންނަިއުރ ވީމާ. އެހެންނެްއ ނުކުރެވޭމެ ކައެ ކަށް ނޫނިްއޔާންނަ ގޮތަްއ އޮއްސާއެސަރުކާުރގެ ހި 

އިުތރަށް އަޅުގަނުޑ އޭގެ ،އިށާނެ ކަމަމައުންޓެއް ކޮންމެ އަހަަރުކ ދައްކަންޖެހޭއޮންނަނީ ވަރަށް ކުޑަކުޑަ އެ

 ްނޏާ ވަ ކަމަށް ނޑު ެއ ރަށް ގަންނަޅުގައަ ،ންަނ ރަށެއްއޮ ނަގާފައި ރާ އެކީގައި ހަދަިއގެން ސަުރކާއް ކުންފުންޏެ

އެއްަކަލ  މައުންޓެއް. އެއީކުޑަކުޑަ އެފުދޭވަރަކަށް  . އެވެސް ހަމަކަނޑައަޅާފަ ވޭ މައުންެޓއް އޮސް ވަކި އެވެއަނެއްކާ

ިމ  ނީވަނޑަށް ހީ އޮންނަ ގޮތް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ ށް، ައގުމަގުކުރުުމަގއިމަންކަކި ކަރަށް އެިކއެނުކޮށް ދޭ ރަށްބިޑު

ޯތ ިއލާލާތޯ ނުިވއްކައި ރަށް ވިްއކަިމނިސްޓްރީއަކުންނެއް އެފިނޭންސް  ،ން ސަރުާކރަކުންނެއްަގއި ކޮންމެހެއިމައްސަލަ

ެއ  ފުޅުންެގ މައްސަަލ ެއ ނިމުނީ. ދެން އެ ބޭ މައުންޓް އެ ބޭފުޅުންނަށް ލިބެންޏާ އެނުޖެހޭނެ. ެއ ބޭފުޅުންގެބަލާކަށް

ތެެރއަަކްށ ގެާވކަށް ވެސް އޭޓުއެހެން ކަމެއް ހުއްއަދި  ހުއްުޓވާކަށް ވެސް ކުންބޭ ނެއްމެހެންނަކަށެއް ކޮންބޭފުޅުން



  

 ރިޕޯޓެްއހާ ިހސާުބ ޓްބޭފުޅަކު ނީންނާނެ. އޮޑި ން ަގއި އޭގެއް އި ވެސް ެއއިން އެްއވެސް ތަނެގައޭގެ ބޯޑެއް  ނުވަދެވޭނެ.

ްށ އަޅުގަނޑަ ެއކަމަކު،އެއީ.  މެއްފުކޮށް އޮތް ކަމާ، ވަރަްށ ސާ. އެހެްނވީމިއި ނޫން ކަމެއް ފޮނުވަންޖެހޭވެސް 

 . ..ވަނީހީ

 

 ޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:ރި

 ފަޟުްލ ރަޝީދު. ތްތެރި މެންބަރު އިއްޒަ

 

 ާވހަކަެދއްކެވުން: ރަޝީދު  ފަުޟލް ާރހީމްއިބް މެންބަރު  ދާއިާރގެ ފެލިދޫ

ނުޑ އެޑްކޮށްލަްނ . އަޅުގަކުތާނުެއ ފާހަގަުކރެއްިވ  ތްތެިރ މެންަބރުއިއްޒަ ،އެޑްކޮށްލަްނ ބޭނުން ޅުގަނޑު ހަމަ އަ

 ިއރުގައި  އޮންނައެްގރީމެންޓެްއ ވެފައި  ، ޝެއަރ ހޯލްޑް އިރުންނައޮ ވެަފއިުރ ެއގްރީމެންޓެއްހާމި ،ނުންވަނީބޭ

 ލަކަށް ގަިއ މިސާެއގްރީމެންޓުއެ  ންޖެޭހ އުސޫލުަތކެްއ ވެސް އޮންނާނެޢަަމލުކުރަވިއްކާލަންޖެޭހ ހާލަުތގައި 

ްޓ އިންވެސްޓްމަން  ްއކަން. އަދިދަ މަންޓްމިސާލަކަށް ޕޭ ވީޅުވިދާ އެ  ،ރާތުންސަރުާކރުެގ ފަ އްތޯ.ކަނޑައެޅިފައި ދެ

ަތކާިއ ހުިރާހ އެއްެޗްއ ރަންޖެޭހ އުސޫލުލާއިުރ ޢަމަލުކު އި ވިއްކަ  ާލއަކުން ވެސް ޙަރު މަ އެހެން ަފރާތަކަށް ބަަދުލ ކޯޓު

ެވްސ  ތްތެރި މެންބަރުއިއްޒަގޮތުގައި ހަމަ  ރާގަބޫލުކު ނޑުގަވީމާ، އަޅުަގއި. އެހެންޓުއެ ެއގްރީމެން ނެ ލިޔެފައިހުންނާ

ރިްނ ވެސް. އެހެްނވީމާ، . ެއހެންވީމާ، އެ ވާަހކަ އަޅުގަނުޑ މި ާފހަގަުކރީ ކުނީއޮންނާފާހަގަކުެރއްިވ ގޮތަްށ މިކަްނ 

ީނ އްކަ ކަދަވާ ގަނޑު ވެސް ިމ ، ހަަމ އަޅުމާއި. އެހެންވީގަ އޭތި ތަންކޮޅެްއ ތަފުސީލުކޮްށ ެއ ވިދާޅުިވ ތަޖުރިާބގެ އަލީ

 މާތެއް ޭހ މަޢުލޫޅައިގެން ސާުފކުރަންޖެްނ ހުަށހަސަރުކާރު ،ައކީވާހަކަ ދަންަނވާޅުގަނޑު ހަމަ ެއގޮތަށް. އެހެްނވީމާ، އަ

 ނުދެކެމޭ. . މި ކޮމިޓީން ބެލޭނެ މަްއސަލަެއއް ކަމަކަްށ އަޅުގަނޑު ނޫނޭ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ތްެތިރ ިއއްޒަ އިާރގެނު މެދު ދާފަންދުލިބިފައި އޮތީ. މާސް ތާއީ ހުަށހެޅުމަށް ވެ 2ށަހެޅުން އެަބއޮތް. ހު 2މިހާރު 

 ދު.ހީމް ރަޝީއިބްރާ  މެންބަރު

 

 ވުން:ުދ ވާހަކަެދއްކެބަރު އިބްރާހީްމ ރަޝީނު މެދު ދާއިރާެގ މެންމާފަން

. ގަޅަށްހަަމ ރަނ ވީ ެވސް އެ ފާަހގަކުެރއް ތްެތރި މެންބަރު އިއްޒަ ާރގެދާއިބިލެތްޫދ  . މިާހރު ްއރިރުޤަޝުކުރިއްާޔ މު

ދިވެިހ ަސރުކާރަކުްނ ދިވެިހ  އީ އެ .އްަހގަކުެރއްީވ ހަމަ ަރނގަޅު ވާހަަކއެލް ވެސް ފާޟު އިތުރުން ފަގެ އޭ އަދި

 . ވިއްކާލިތޯ މާުލވެފަހުރުން ވަނީ އިދިޔަ ސަރުކާމިދަޢުލަތުގެ ހިއްާސވާ ކުންފުނިތަކުގެ ބެލެިނވެރިކަުމގައި ަވަރށް 



  

ނގަމުންދާ ގޮްތ ަސރުކާރުން. ސަރުާކރާިއ އެކަްނ ހި ،ްށ ެއ ވިދާޅުވީަވރަށް ސާފުކޮ ނުބަލާ. ލިޯތ ވެސް ނުވިއްކާ

އެންެމ ބޮޑު ެއްއ ލަތުެގ އު ދަ ތިބީ  މިއަޅުގަނޑުމެން  ،ކިޔަނީ މި ލަްތ އުދަ  ިމއީ ވަިކ އެްއޗެއް. ލަތާއުދަ

ެގ ލަތު އު ދިެވހި ދަ ،ށަހެޅިފައިއޮީތ ހު މި ށްސް. ރައްިޔތުން މަޖިލީހަގެ ަރއްޔިތުން މަޖިލި. ދިެވހިރާއްޖޭ ގައިމުއައްސަސާ

ފައިސާ މިީއ.  ގެ ތުންމާ، ރައްޔިއެެހވީ .އޮންނާނީ ާކރުގެ ހިއްސާނޫން އެއީ. ސަރު ކަމެއް . ަސރުކާރާ ެބހޭއްއެހިއްސާ

 އަަހރުްނ ބަދަލުުކރާ  5ައހަރުްނ  5 ،ރަކީ. ސަރުކާންެއްއ ނޫރުާކރުެގ ފައިސާސަ ،ރައްޔިތުންެގ ފައިސާ

 އި އްގަ ނދެާހ ހިތިބި އްޔިތުން ލަތް ދިެވހި ރައު ދަ ެއއްޗެއް. ިދެވހި ގެްނވާދެމިރިދިލަތަީކ އުދަޑީތެޔޮގަނޑެއް. އަ

 .ހިއްސާ ޑޮލަުރގެްނ މިލިއަ 87 ،ވާިހއްސާ 10ގެ %ންދިވެިހ ަރއްޔިތު  ،ތީއޮ މި މީގައި ަޝކުވާކޮށްފައި ދިރިތިބޭނެ. 

 އެއްނުލާނަމޭ.އަޅަ، ަވރަށް ސާފުކޮށް ވިދާޅުވޭއެބަ ދިވެހި ަސރުާކރުްނ  ،ބޭފުޅުން  ހައިރާންވޭ ތިއަޅުގަނޑު

ެގ ކާރު ަސރު ން ަވރަށް ގިނައިންއަށް ައއިއްސަ. މި ފަރާތުހަމަ ލަތާ އުދަމި އޮތީ  މެންއަޅުގަނޑު ންވީމާ،ހެއެ

 ގެ ލަތު އުދަ ިދވެހި  ންތައް،ލަތުން ިމ ކައު ދަ . އެހެންވީމާ، ދިވެހި ވަނީށް ހީޑަނހެްނ އަޅުގަގޮއްސަ ތަންތަނަށް

ަފއި އޮީތ  ކޮށްން މިކަ އާވެރި ތަކުެގ ެބލެނިބޭންކު ،އިސެންޓްަރްލ ބޭންކާ  އި،ނޭންސް މިނިސްްޓރީއާފި ،ވެރިބެލެނި

 ުކރިއްޔާ.ޝު އަޅުގަނޑު އެދެން.ށް ވޯޓުދިނުމަށް އަޅުގަނޑު އެ އިްޞލާޙަ ،ރަނގަޅަށްތޯ ބެލުމަށް

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ހުށަހެޅުން އޮތީާމ  2. ތޯވޭަރންޖެހޭނެ ކަމަށް ެއއްގޮތްުކރެކު ކަތްމަސައް ީވހާވެްސ ބޮޑަށް ނޭދުގަިއ އެބަބުމިޓީ ގަާވއިކޮ

މާުތ ލޫމަޢު ިލޔުއްވާފައި މިކަމަްށ  އަށް ޓްރީންސް މިނިސްފިނޭ  ،ްއވީދުުކރެއީ ތާދު ޅުއްވަިއ ނިހާުދ ހުަށހައިބްރާހީްމ ރަޝީ

އަޅުގަނޑުމެންނަްށ  ،ުކރެއްވީދުތާއީޟުްލ ިއ ފަވައަޙްމަުދ ޢަީލ ުހށަހަޅުއް ނިންމުމަށް. ގޮތެއް އަޅުގަނޑުމެްނ  ހޯދާފައި

 ކަމަށް  ނުކުަރއްވާ ޟުރާތި ބޭފުޅުން އިޢުތި މާ، އެހެންވީ. އެްއ ހުަށހެޅުން އޮތީމާ، ނޫނޭ. އެހެްނވީ މައްަސލައެއް ނެ ބެލޭ

ނިންމާނީ.  ްށ ގޮތެއް މިއަން އަޅުގަނޑުމެ ދާފައި ދެން ލޫމާތު ހޯސަށް ިލޔެފައި އެ މަޢު އަޅުގަނޑުމެން ފިނޭން ޏާވަން

ަކްށ ެތރެއަެގ ޑީޓެއިލް އެ  ގެންކުބޭނަކަށް ންއަޅުަގނޑުމެ !ލަދެއްވާޑުކޮށް މަ ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(؟ )ނޭދަންފެހޯ

 .އެހެންނޫންތޯ  އެމް.އެމް.އޭ ބޮޑީއަކީ  ރީލޭޓަ ގެ ެރގިއުބޭންކު ،އިގަނޑުމެންނާނުވަދެވޭނެ. އެކަން ހޯދަންޖެހޭީނ އަޅު

ގަނޑުމެްނ ޅުއަ ންތޯ. ދެންސުން ސާފުކުރަންވީނޫޭނންނޫން. އަޅުގަނޑުމެން ފުރަތަމަ ފި އްއެ އީކު، އެއެކަމަ

 އެހެންވީާމ، .ށްގެންދަންކުރިއަފައި ދާަގނޑުމެން ފަހުން ހޯޅުއެކީ އަމާތަކާ  މަޢުލޫދާޅުވާ ހުިރހާއެ ވި އަށްދަންޏާކުރި

هللا ޢަބްދު  ތްތެރި މެންބަރު ިއއްޒަ އިާރގެދިއްދޫ ދާ ؛ޅަކުމާ، އެއްވެްސ ބޭފުމިހާރު ެއއް ހުަށހެޅުން އޮތީ. އެހެްނވީ

 ދު.ވަޙީ

 

 :ހަކަދެއްކެވުންވަޙީދު ވާ هللا ންބަުރ ޢަބްދު މެއިާރގެދިއްދޫ ދާ



  

 . ދެން ރަންދުކު އީދުެގ ެއ ހުށަހެޅުއްވުމަްށ ތާހީްމ ރަޝީވެސް ހަަމ އިްބރާ. އަޅުގަނޑު ިރރުއްޤަޝުކުރިއްާޔ މު

ފަރާތުްނ ވެްސ ެއ  2ްތ ގައި ކަންކަން ހިނާގ ގޮތަކު މެންޓުއެްގރީެއ  ތުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް ޙަޤީޤަ

ުތ މާ ހެދޭ އެްގރީމެންޓްގެ މަޢުލޫ ނިތަކާއެކުންފުކު ސަރުާކރުން އަްސލުގައި ެއހެންވީމާ، މި ކޮމިޓީއަށް .ހަގަކުރީފާ

ނިސްްޓރީން ެއ އަޅުގަނޑު ެވސް ގަބޫލުކުރަނީ. އެހެންވީމާ، ފިނޭންސް މި ކަމަށް މުންމުހިން ގޮތް އެނގު ހުންނަ

ސަލަަތއް ދިމާވާއިުރގައި ހަަމ މިކަހަލަ މައް ނަށްށް އަޅުގަނުޑމެންރިއަމާތު އަޅުގަނޑުމެނަށް ހޯދުމަކީ ކުލޫމަޢު

 ނެ ކަމެްއގެ ޮގތުގައި ގަޫބލުކުރަނީ. ނެ ގޮްތގޮތް ނިންމޭކުެރވޭނުގަިއ ޢަމަލުތެރޭކޮމިޓީ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ކާ ެއީކ ޔަބަ  އަމިއްލަ ފުންޏަށްންވެންޗަރ ކުޓްާކުރން ޖޮއިންަސރު ،ންސަށް ލިޔާނަންޑުމެން ފިނޭގަނމާ، އަޅުއެހެންވީ

އަޅުގަނޑުމެނަށް މި މައްސަަލ  ކީ ކޮބައިތޯ. އަދިމާއަންޒިގެ އަދި ަސރުކާރު ، އުސޫަލކީ ކޮބައިތޯރު ގެންގުޅުއްާވ ހަދާއި

ށްަފިއ ކޮީކ އެޭޓޗުއެގެ ހުކުމުެގ ކޮޕީައކާސިޓީއާިއ އަިދ ކޯޓު ިމ  ،ކާރަށްރުހުށަހެޅިފައި އެބައޮތޭ. މިކަްނ ސަ 

މިކަާމ  ،އޮތީމަނގާަފއި ހި ހެންމިކަން މި  ،ށް ލިޔާނަންންސަ ފިނޭ .ނަންވާނަފައި ދަންސަށް ލިޔެއަޅުގަނޑުމެން ފިނޭން

 ގޮުތން  ްޓރީން މިކަާމ ބެހޭ އޮތީ. ފިނޭންސް މިނިސް އެނގިވަޑައިގެންފަިއތޯ ށްއަރީ ޓްސްނޭންސް މިނިފި ގޮތުން  ބެހޭ

 ތްތެިރ މެންަބރު އްޒައި ާރގެތްދޫ ދާއިކީ ކޮބައިތޯ ެޝއަރޯހލްޑަރެްއގެ ހަިއސިއްޔަތުން. ބިލެދެކެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަ 

 ޙަލީމް. އަޙްމަދު

 

 ަޙލީމް ާވހަކަދެއްެކވުން: އަޙްމަދުުރ ބައިާރގެ މެންދޫ ދާބިލެން

ޖޮއިންޓްވެްނޗަރ އެގޮތަްށ ހުންަނ ކުންފުނިަތްއ  . އެހެންނަމަވެސް، މިާހރުތިކަމަށް ނޑަށް ތާއީދުކުެރވޭއަޅުގަ

ިކ ނީ. އެ ންނަަތއް ހަދާފައި ހުކޮންޓްރެކްޓުތު އެކި  ަތފާގޮތުގަިއ ަވރަށްުހިރ  ބިަފއިލިތު މާއަޅުގަނޑަށް މަޢުލޫ

 ގެ ކުީރގެ  އޭކާރުން ވެސްދިޔަ ސަރުން. ހަމަ މިނޫ ކި ަސރުކާެރއްނގޭތޯ. ވަގޮތަށް އިގޮތްރަށަށް އެިކ ރަށް

، އަޅުގަނޑުމެްނ ވީމާހެން. އެ ހަދާފަ ނޫން  އެއްގޮތަކަށެއް  ތަްއ ުހރީކީ ރެކްޓުޓް ކޮން ރަށުގައި ށް ިމ ރަ .ގަިއ ވެސްސަރުކާރު 

ާދ ށް ސީވީމާ، މިއައެހެން ؛ަވރަށް އުނަދގޫވާެނ އެއްަކލަ ،ފިއްޔާބުނެ ކޭ ންްޓރެކްޓެހުިރ ކޮ ފައިދާސްގައި ހަންފިނޭ

އާއްމުކޮްށ ިމ ަހާދ  ހެން ހީވި ވިދާޅުވި  އްރިރު ޤަށް މުނޑަންމެަގއި އަޅުގަމިާހރު ދެ ،ރިފަރކޮށްފަިއ އަޅުގަނޑުމެނަށް

 އިނގޭތޯ. ލު އުސޫ ްއހާ ހެަކ ފަންސާސަތޭޖެހޭނެ އްާޔ އެ ބޭފުޅުްނ ގެްނނަންޖެެއހެންވެއް. ކަހަ ންަނ ވާއުސޫުލ ގެ

 ލީ.ދަންނަވާ ހަމަވެ އެހެން

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:



  

 ދު.ފަޟުލް ރަޝީ

 

 ާވހަކަެދއްކެވުން: ރަޝީދު  ފަުޟލް ާރހީމްއިބް މެންބަރު  ދާއިާރގެ ފެލިދޫ

ާމުތ މަޢުލޫ ނެގީ. ދެން  ްނ އަނބުރާ ގޮތު އެްއގޮތްކޮށްލުމުގެ  ޚިޔާލު  ުހރިހާ  އަޅުގަނޑުން ށަހެޅުހު ޑު ހުށަހެޅިއަޅުގަނ

 ނުކުރަން.ްއ އަޅުގަނޑު ތާއީދެ ކަށްޔަ . ދެްނހުރި ބަ ދުކުރަން ތާއީނުވުމަށް އަޅުގަނޑުފުކުރަން ފޮސާ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ތްތެިރ އިއްޒަފަރު ދާިއރާެގ . ނައިންކުރާނަޖެންޑާއެ  ދެންަސލަ އަޅުގަނޑުމެންމި މައް އޯކޭ ޝުުކރިއްޔާ. ެއހެންވީމާ،

 އަޙްމަދު ޝިޔާމް. މެންބަރު

 

 ުދ ޝިޔާމް ާވހަކަދެއްެކވުން:ނައިފަރު ދާިއރާގެ މެންަބރު އަޙްމަ

ނަން. ލަ އަޅުގަނޑުމެންނާ ހިސާބަށް އަންސަޒިންމާދާރުކަްނ ބޮޑު ގޮތެއްަގއި މި މައް ބޭނުންވޭ މިއަށްވުރެއަޅުގަނޑު 

ކުެރޭވ ެނ ެއކްސްޗޭންޖުިއރުަގިއ ބޭންާކ އެީކގަިއ ވެްސ ހުންނާމަރުޙަާލ ދާ މި  ިމހާހިސާބަށް  ،ނެވީން ިމ ދެންމިހެ

ޓްްސ ރި ޑޮކިއުމަންމުކޮށް އިޢުލާނުކުެރވިފައި ހުއާއްތުގައި. އަދި އަޅުގަނޑު ގަބޫލުުކރާ ގޮ މެންޓޭޝަންއުކިޑޮ ބައިވަރު

ންެމ އެ އި މީގަ ކަމަށް ވަންޏާ  ންވެއްޖެ ން. ެއހެ ހޯދަހިއެްއޗެ ެއ  ،. މިާސލަކަށްތޯއިނގޭ ގައި ވެސް އުޅޭނެ ބޭންކު 

 ކެއް ތަކިއުމަންޓުުހރިާހ ޑޮ އަޅުގަނޑުމެންނާ ހިސާބަްށ މައްސަަލއެްއ މިގޮތަްށ ގެންނަިއރުގައި  ،ރަނގަޅު ގޮަތކީ

 ސް ޔަ ވިއަދި ފޮނު  ވާފައިއްމިހެން ލިޔު ޅަށް އަުކން އަމިއްލަފުއިމަ ދެއްތޯ އަޅުގަނޑުމެންނަށް. މިއީ ހަމައެކަނި ސިޓީނަގެ

 ޙަ ަޞއް ދިއުމުެގ ުކރީގަިއ ށް އަސާކޮްށ އަޅުގަނޑުމެން ދެންުހިރ މުއައްސަސާތަާކ ދިމާމިއަށް ަބރޯއަޅުގަނޑުމެން 

 ށް ަފރާތަ . މިުމ ކަމެއްކަނޭނގެންިސލުވުްނ އެީއ ަވރަށް މުހިވާ ނަށްހިސާބަްށ އަޅުގަނޑުމެންޝަނާ މަންޓޭކިއުޑޮ

ކަމަްށ  ރަނގަޅަށް ަބލަން ބޭނުން ކަންނޭނގެ ިމ ަމއްސަލަ އަޅުގަނޑުމެން ރަނގަޅު ލުްނ ލިޔެ އެގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން

ގޮތެްއ  ނެވޭނެ ގެށް އަޅުގަނޑުމެންނަ ،ުކރެވޭނެ ގޮތެއްރްއ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކުއަ ޓްތަކިއުމަންެއ ޑޮ ،ވަންޏާ

 އަށް.ކޮމިޓީ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ލިބުނީާމ  ގަނޑުމެންނަށްޅުއަމި މައްސަަލ  ،ގޮތަށް ާފހަގަުކރެއްވި އެ  ބަރު ތްތެރި މެންިއއްޒަރިއްޔާ. ޝުކު

ހުީރ  ހައްަދވާފައި ވީ ްޓރީން ޖޭ. ފޮނުާވފައި ފިނޭންސް މިނިސްތް  އެބައޮރީން ންސް މިނިސްޓްގަނޑުމެންނަށް ފިނޭއަޅު

ކަާމިއ  ންޓު ްއ ޕަސެކިތަ އި، ެއއީ ފުންފުޏެްއ ކަމާ ންކޮްނ ކު ،ތާރީެޚއްގަިއ ކަމާއިކޮން ،ކަމާއި އެކީ ކޮންކޮން ފަރާތްަތކާ



  

މާތުތަްއ އެ މަޢުލޫތޯ އަޅުގަނޑުމެން ެބލިން. ކުންފުިނ ހިމެނޭމި  ން މާތެއް. ެއހެންވީމާ، އޭގެެތރެއިހުރިާހ މަޢުލޫ

ސްޓްީރްނ ފިނޭންސް މިނި ،ީސލު އަޅުގަނޑުމެން ހޯދާނަންފްކަމުގެ ތަިތ ވިދާޅުވި ތްތެރި މެންބަރުއްޒައި ދިމާވޭ. ދެން

ވީމާ، ިމ ވާނަމަ. އެހެން ކަމުގައިގެންދަން ނިންމަވައިފި މި ކޮމިޓީން މި މައްސަލަ ކުިރއަށް  ޖަވާބަކުންއްވާމި ދެ

ިމ މައްަސލަ ނިންާމލަން.  މުންރާނެ ވާހަަކ ދަންނަވަކުޑާއެޖެން ،ުތ ލިބުނީމާމާ މަޢުލޫޑަށްމައްސަލަ އެގޮތަްށ އަޅުގަނ

ތްެތިރ އިއްޒަ ގެިއރާފޭދޫ ދާ. ންކުރު އެޖެންޑާކަމެއްއެ ިތއްޔާކަމެއް އޮ ގައި ޑާގައި އޮތީ ެއހެނިހެންއެޖެން ،ދެން

 މަދު ނިހާދު.މުޙައް މެންބަރު

 

 :ހާދު ވާހަކަދެްއކެވުންމަުދ ނިފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައް

ޯޕްޓ ރއައްޫޑ އިންޓަނޭޝަނަްލ ެއއަ ،ކަމަކީ . ފުރަތަމަކަމެއް އެބައޮތް 2ގެ . އަޅުގަނޑުްއރިރުޤައްާޔ މުރިޝުކު

ޑުެގ މެންބަރަުކ ނެތް. ނޑުމެންނަށް މިހާުރ ެއ ކުންފުނީެގ ފަރާތުްނ ބޯގަީތ ެއ މައްަސލައިގަިއ އަޅުެވ ނެތިގެންދާނާވީރާ

ކަންނޭނެގ  ވަތުދީފައި އެބައޮތްޢުނަށް ދަންގަނޑުމެަފރާތުްނ އަޅުޑައިރެކްޓަރަުކ ނެތް. އެ ބޯޑުގެ . އެމް.ޑީއަކު ނެތް

 އިރަކުތޯ ން ްނ ކޮތްކުރަޒިާޔރަ .އީ ކޮމިޓީއޯއެސް. ،ެއތަނަށް ދަށުްނ އަޅުގަނޑު . އެހެްނވީމާ، ެއހެނިހެންެގ ށް ގަމައައްޑޫ

 ،ަގއި ގޮތުވަނަ ކަމެްއގެ 2ސާފުކޮށްލަން ބޭނުން.  ަވހެއް ދުުއލްކުެރވިފައި އޮތް އޮތީ. ޝެޑި އެކަން ހަމަޖެހިފައި

 ވެްޓ ލިމިޓެޑް. މިއީ އިޕްރަ  މޯލްޑިވްސް މިޓެޑް، ަޝންގްރިއްާލ އިންވެްސޓްމަންޓްސް ޕްަރއިވެްޓ ލި އައްޑޫ

ވާނުންގެ ވަޒީފާ ހޯދަްނ ޒު ،ގެ ަރއްޔިތުންގެހިއްާސވާ ކުންފުންޏެއް. މި ކުންފުނީެގ އައްޑޫ 30ސަރުކާުރގެ %

 400 ،ތަކާއި އެހެިނހެްނ ގޮތްގޮތުން ލިބޭ މަޢުލޫމާތުތަކަށް ަބލާއިުރގައިމާތުލިބޭ މަުޢލޫރާތުން ބޭނުންވާ މީހުންގެ ފަ

ދެން އަިއްސ ނުުކރޭ. އަދާ ވަޒީފާނަގއި ތޭަކއެއްާހ ދިެވހިން ވެްސ އެތާކުާރއިރުަގއި ސައަދާ ަވއްޒަފުން ވަޒީފާމުއެތައް 

ވާތަްއ ލިބެމުންދާތީެވ ގޮްސ ބައިަވރު ަޝކުމިހެން ،ނުުކރާ ކަމަާށއި އް ކަންތަެއ ލުން އުސޫ  ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ 

 އައްޑޫ  ،ބާްއވާ ބައްދަުލވުން ބާއްވާ އުޫސލުން އެކީގައި އެސް.އޯ.އެސްތަކާ ވެލައިރަފުޢާހާރު ތަނަށް މިޑުމެންއަޅުގަނ

ދި ިމ އެކީަގއި ބާއްާވ ަބއްދަލުވުން ތަންކޮޅެއް އަވަސްކޮްށލަދެއްވުމަށް އެ މަންޓްސް ޕްަރއިވެޓް ލިމިޓެޑާޓްއިންވެސް

 .ޔާން. ޝުކުރިއްހީތެިރކަމަށް އެދި ދަންނަވަކަމަށް އެްނ އެބަރުންެގ ކިބައިގެ މެންކޮމިޓީ

 

 ހު()ވަގުތުކޮޅަކަށްފަ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 ޕޯުޓގެ އެ ރ އެއަންޓަރނޭޝަނަލްގާނަން އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރަށް އައްޑޫ އިކޮށްފައި އަންއަޅުގަނޑުމެން ޑޭޓެއް ފައިނަލް

 އިާދރީ  ުހގެދެއްވާފަިއ އޮީތ އެއަްށ ދެވޭނެ ދުަވހަކަށް. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދިއުމުގަިއ މިހާުރ މަޖިލީ ވަތުޢުބޭފުޅުންގެ ދަ



  

  ކޮށްފައި އަޅުގަނޑުމެން ދިއުން އޮތީ.އެކަނި ޑޭޓެއް ފައިނަލް. ދެން ހަމަ މަްއސަލަެއއް ނެތްގޮތުން އެއްވެސް

 ޓެޑް.އައްޑޫ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރަިއވެޓް ލިމި ، ކުްނފުނިތް ަސރުާކރުން ހަދާފައި އޮ ކީޝަންގްރިއްާލ ލިމިޓެޑާއެ

. ކޮްނ މި ަސރުކާުރެގ ބޯޑުެގ މެންބަރެްއ އިނދޭތޯ ،ަނންސާފުކޮްށލާ ން ރީޓްން ފިނޭންްސ މިނިސްއޭގަިއ އަޅުގަނޑުމެ

ެއ ބައްަދލުކުރަންޖެިހގެން  ބޭފުޅުންނާ އެ މެންނަށްއަޅުަގނޑުޭއރުން  ންނަނީ.ލަކުންޯތ ކުންފުނި ހަދާފައި އޮއުސޫ

ކަްނ އެ  ހޯދޭނީ.ތޯ ެއކަންކޮށްރުކާރު މެދުެވރިޫނނީ ސަ ،ބޭފުޅުން މެދުވެރިކޮށް ސީދާ ހޯދާނީތޯ އެމަޢުލޫމާތު 

ްމ ރަޝީުދ މާފަންނު ެމުދ އިްބރާހީ، މިއަުދ އަޅުަގނޑުމެން ލިޔާނަން. ންވީމާމެން ބަލާފަިއ ކުެރވޭނީ. ެއހެއަޅުގަނޑު

 ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. 

 

 ވާހަކަެދއްކެވުން: އިބްރާހިްމ ރަޝީދު  މެންބަރުމާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ 

ފަިއ ވިދާޅުވެ ދުަވހު އެ ،އިކުިރ ދުަވހުގަގަނުޑމެން ބައްދަލުއަޅު ަކއާރައީސް. ފެނަ ! ޝުކުިރއްޔާ އިއްޒަތްތެރިދެއާ

 ކުންފުިނން  ،ަފރާތްތަކުން މުދާ ގަތުމަށް ސަރުކާރުން ގެންގުޅޭ އުސޫލު އެ ؛ަގއި ބިލު ދައްކާއޯގަސްޓު 1 ،އޮތީ

ވެްސ  މުންދާ ުއސޫލުތައް މަލުުކރަޢައަިދ މިހާުރ  ވެސް  ގެންގުޅެފައިާވ އުޫސލުތައް އް،އުޫސލުތަ ގެންގުޅޭ

ފަރާުތްނ  ، އެ ކީގަނޑުެގ ސުާވލަޅުއަ. 20. ިމއަދު މިީއ އޯގަސްުޓ ކޮމިީޓއަށް ފޮނުވާެނ ކަމަށްކަނޑައަޅާފައި މި 

 ؟ފަިއވޭތޯ އަްށ ލިބި 1ލާފައި އޯގަސްޓު އި ކުރުމުަގއި ެއ އުސޫުލތައް އެުކލަވަމަލުކުރަމުންދާ ބިޑުކުރުުމގައި ޓެންޑަރޢަ

ފޮނުަވްނ  އީ ންވީމާ، އެއެހެ .ކުށެްއ އެއީ ،ކަމެއް ށްކުރެވޭ މަކީ އެީއ ކުށެއް. ކުހެދުދޮގު  ިޖލީހުގައި މަ ދެން ރައްޔިތުްނގެ

ގަނޑު މުަޤއްިރުރެގ ޅުއަެއއީ އޮތީ. ެއހެންވީމާ، އެ ހަދާފައި ވަްނޏާ ެއއީ ދޮގު  ބުނި ތާރީހަްށ ނުލިބޭ ކަމަށް

  ލުކަމަށް އެކަްނ ގެންނަން.ސަމާ

 

 ން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވު

ަތްއ ޕޮއިންޓު ގަުކރެވޭ ފާހަގަނޑުމެންނަށް ބައްދަުލކުިރ ބައްަދުލވުންތަކުން އަޅުޅުގަނޑުމެން އަ މިހާރު  .ނެްތ ލިބިފަ އަދި

 ށް ޑާއައަޅުގަނޑުމެން މިހާރު އެޖެން ދަނީ. މަސައްކަްތ ކުރަމުން މި އެކީޓާ އެރިޓޭރެޅުގަނޑުމެން މިހާރު ކޮމިޓީ ސެކް އަ

 ަހގަކުެރވިަފއި އަޅުގަނޑުމެން އެބަހުިރ ބައްދަުލކުރެވިަފއި ފާ ފައި އެ މައްަސލަތައް ލާ .ހުރިާހ މައްސަލަަތއް ލާނަން

ވާަހަކ  އެ  ގެންދާނެ ށްއަޅުގަނޑުމެން ކުިރއަ އި،މައްސަލަެއއްެގ ގޮުތަގއި ަބލަކަންތައްަތްއ  ހުިރ މައްސަލަަތއް. އެ 

ާޑ ނާނެ. އެޖެން ވުން އޮންދަމާ ބައްދަލުން ނިމުނީ. މާަބއްދަލުވުަމކު މިއަދުގެ . އެކައިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ދަންނަވަން

 ޝުުކރިއްޔާ. ން.ހިއްސާކޮށްލާނަ އަޅުގަނޑުމެން ތިބޭފުޅުންނާ

 

______________________ 

 




