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 { ނަޞީރުމް މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީ ؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ބައްދަލުވުމަށް ަވޑައިެގންނެވި އެންމެ ބޭފުޅުންނަށް މެންބަރުންނަށް މަރުޙަބާ  ވަނަ    16`. ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީެގ  

އަުގ   ހަމަ  ަމސްވެރިންނަށް  ކަންނެލީެގ  ބޮޑު  މަސައްކަތަކީ،  އޮތް  އެޖެންޑާަގއި  ކޮމިޓީަގއި  މި  މިއަދު  ދަންނަވަން. 

ރައް  ޙައްޤުތައް  އަސާސީ  އެންމެހާ  މަސްވެރިންނަށް  ކަންނެލި  ުގޅޭޮގތުން  ކަނޑައަޅައިދިނުމާއި،  ކާތެރިކޮށްދިނުމާ 

ކުރެވުނު  ކޮމިޓީަގއި  މި  ައޅުަގނޑުމެން  އިއްޔެަގއި  ފައިނަލްކުރުން.  ރިޕޯޓް  ޕެޓިޝަނުެގ  ޕެޓިޝަން.  ހުށަހަޅާފައިވާ 

މަޝްވަރާތަކަށްފަހު، ކޮމިޓީެގ މި ރިޕޯޓަށް ެގނެވުނު ބަެއއް ރެކޮމެންޑޭޝަންތައް މިހާރު ސްލައިޑުން ތި ބޭފުޅުންނަށް 

ެގންނަން ފެނިލައްވާނެ ބަދަލެއް  އިތުރު  ނުވަތަ  އިސްލާޙެއް  އިތުރު  ްގރޫޕްަގިއ  މެންބަރަކު  ިއއްޒަތްތެރި  ެއއްެވސް   .

އެހެންވީމާ،   ފާސްކޮށްލަން.  ރިޕޯޓު  މި  ބައްދަލުވުމުަގއި  ިމ  މިއަދުެގ  ަގސްތުކުރަނީ  ައޅުަގނޑު  ނުވާތީ،  ހުށަހަޅާފައި 

ތި ފެނިވަޑައިަގންނަވަނީ. އިދާރީ ޭމޒުން އަޅުަގނޑު އެދެން ެއ  ެގނެވުނު ދެތިން ިއސްލާޙެއް ތި ބޭފުޅުންނަށް މިހާރު  

ިއއްޒަތްތެރި   ކުރިައށްެގންދަވާ!  ވިދާޅުވެދެއްވުމަށް.  ޕޮއިންޓުތައް  ފާހަަގކޮށްލެވިފައިހުރި  ފާހަަގކޮށްލަން،  ކަންކަން 

ފުރުޞަތު ައޅުަގނޑު  އޮތްނަމަ  ޚިޔާލެއް  އިތުރު  ޕޮއިންޓުތަކާމެދު  ފާހަަގކުރެވުނު  ފުރަތަަމ  މެންބަރުން  އަރުވަން.   

މެންބަރު   އިއްޒަތްތެރި  ޤާސިމް.  ޙުސައިން  އަރުވަން.  ޤާސިމަށް  ޙުސައިން  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ފުރުޞަތު 

 ޝިފާޢުއަށް ފުރުޞަތު އަރުަވން.

 

 އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަޅުަގ ބޭނުންކުރާނީ،  ފުރުޞަތުެގ  ޮގތަށް  އަޅުަގނޑު  އޮތް  ރިޕޯޓު  ޮއތް  ޑްރާފްޓްކޮށްފައި  މިހާރު  އެދެނީ  ނޑު 

 އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީން ފާސްކުރަން ހުށަހަޅަން. އަޅުަގނޑު އެޮގތަށް ހުށަހަޅަން އިނޭގތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ތު އަރުވަން. ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމްއަށް ފުރުޞަهللا ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ޝަހީމް ޢަބްދުލް ޙަކީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

އަޅުަގނޑު   ހުށަހެޅުމަށް  ހުށަހެޅުއްވި  އެ  ދެންމެ  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  މުޤައްރިރު.  އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

 ތާއީދުކުރަން.  
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަންއަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.  

 

 ސަން އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަ

މަސްވެރިކަުމެގ   ވެެގން.  ދަންނަވާލަން  އެއްޗެއް  ފެންނަ  އަޅުަގނޑަށް  އެހެންނަމަވެސް،  ނޫން.  ޯގހީކީ  ރިޕޯޓު 

މޫސުމުަގއި އަބަދުވެސް އަޑުިއވޭ މަސް ުއކާލާ ވާހަކަ. މަސް ނުކިރިެގން ެގންދާ ވާހަކަ. ެއ ޙާލަތުަގއި މަސްވެރިކަުމެގ  

ކު އެްއޗެހި  މޫސުމުަގއި  ބޯޓު  ޗާރޓަރ  ުއކާނުލާ  މަސް  ަމސްވެރިންނަށް  އެ  ދެކޭޮގތުަގިއ  ައޅުަގނޑު  ންފުނިތަކަށް 

ކަމަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. އެކަން އޮތްނަމަ އެކަން ފާހަަގކޮށް،  ޮގތެްއ ހޯދައިދޭންޖެހޭ  ެގނެިވެގން މަސްކިރޭނެ 

ަގއި ކިތަންމެ ވަރަކަށް ބޭނިޔަސް އެ ސަރަޙައްދަކަށް ޮގސް  މީެގ ކުރިން ހޯކޯމާރު ބޯޓުފަހަރު ެގންުގޅުނުއިރުަގއި ރާއްޖޭ

އެ މަސް ކިރުވާފަިއ ހުންނަކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިނޭގ. ެއހެންވީމަ، އެ ރިޕޯޓުަގއި ފާހަަގކޮށްފައި އޮތްތޯ ބަލާލަން 

 ވެެގން އަޅުަގނޑު މިވާހަކަ ދަންނަވާލީ. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަ

ހުޅުވަލާފައި   ފިޝަރީޒުން  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ޚާއްސަކޮށް  އޮތީ،  ކަނޑައަޅާފަިއ  ސިޔާސަތުތައް  ސަރުކާރުެގ  މިހާރު 

ެއ   ރާއްޖޭަގއި އޮތް ކަމަށް  ެއ ފުރުޞަތު  ފަރާތްތަކަށް ޚާއްސަ  ބޭނުންވާ  ބޭރުން މަސްަގންނަން  ވެއްޖެ ރާއްޖެއިން 

އެހެންނަމަ ހުޅުވާލާފަ.  ފުރުޞަތު  ވަނީ  ދެތިން  މިނިސްޓްރީން  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ުގޅިެގން  ކޯވިޑާ  މި  ވެސް، 

ފަރާތެއްެގ ވާހަކަ މިނިސްޓަރ އަޅުަގނޑު އަރިހުަގއި ދެންނެިވ. އެ ބައެްއ ފަރާތްތަކުން ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކުރަމުން  

ން ފަށާފައެްއ  ދާކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް، ައދި މި ކޯވިޑާ ުގޅިެގން ރާއްޖެ އައިސް މަސް ަގންނަން ބޭރުެގ ފަރާތްތަކު

ބަދަލެްއ   ކުރާފަދަ  އުއްމީދު  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ފަހުން  ޑިސެންބަރު  އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ  އެހެންނަމަވެސް،  ނުވޭ. 

މެންބަރަށް އަދި   ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ުއއްމީދުކުރަނީ. އިނުގރައިދޫ  އަޅުަގނޑު  ކަމަށް  އަންނާނެ  ކަމަށް  މަސްވެރި 

 ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

 ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިނުގރައިދޫ
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އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ފިޝަރީޒް ިމނިސްޓަރާ ދޭތެރޭަގިއ ހަމަ އެްއވެސް ކަހަލަ އިތުބާރެއް ހަމަ އެްއޮގތަކަށް ވެސް ނެތީަމ  

ދޫކޮ ހިމަނާލާފައި  ވެސް  އެބައި  ދޫކޮށްލާއިރުަގއި  ހަދާ  ރިޕޯޓެއް  ތަނުން  މި  ދަންނަވަނީ  މި  ށްލީމަ  އަޅުަގނޑު 

އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެކަން ެއންމެ ފުރިހަމަ ޮގތުގައި ކުރެޭވނެހެން. އަދި ކެޕޭސިޓީ ވާހަކަ، ޕްލޭނުެގ ވާހަކަ އޮތް އެބަ 

އޮތް. އަޅުަގނޑުމެންެގ ވެސް އުއްމީދެްއ ެއއީ. އެހެންނަމަެވސް، މަސްވެރި މޫސުމުަގއި ހަމަ މިފްކޯއަށް ވެސް، ހަމަ 

ހަކަައކީ ެއ މަސްވެރިކަމުެގ މޫސުމުަގއި ވާހަކަައކީ ހަމަ ބޯޓެއް ޗާރޓަރކޮށްެގން ެއ  ހުރިހާ ކުންފުނިތަކަށް ވެސް ވާ

މަސް ނުއުކޭ ޮގތަށް ވާހަކައަކީ އެ ފުރުޞަތު އެ ލިޔުމަކީ ެއއީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް ދެކޭތީއޭ އަޅުަގނޑު މިވާހަކަ  

 މިދައްކަނީ. ެއވާހަކަ ދަންނަވާލަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ޤާސިމަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.

 

 ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ޤާސިމް ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ައސްލުަގިއ   ވަރަށް  ވިދާޅުވަނީ  ެއ  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  އިނުގރައިދޫ  ޤަބޫލުކުރެވޭ  ވެސް  އަޅުަގނޑަށް 

އެ ވާހަކަ  އެ  ވާހަކައެއް.  އެބަ  މުހިންމު  މަސްވެރިންނަށް  ސަބަބުތައް  ވިދާޅުވާ  އެ  މިހާރު  ސަބަބަކީ،  މުހިންމުވާ   

ބޮޑު   އޮތީކީ  މި  ބިނާކޮށްފައި  ހަމައެކަނި  ރިޕޯޓު  މުޅި  ައޅުަގނޑުމެންެގ  ހަމައެކަނި  ިމީއ  އެހެންވީމަ،  ކުރިމަތިވޭ. 

 މަސްވެރިކަމަށް މި ރިޕޯޓު މި އޮތީ. ކަންނެއްޔަށް ނޫން އިނޭގތޯ. ރިޕޯޓުަގިއ، މުޅި ރިޕޯޓަށް ބަލައިފިއްޔާމު މިއީ ހަމަ

ކަމަށް  އެ  ދެކޭތީވެ  ެވސް  އަޅުަގނޑު  ކަމުަގއި  ކަމެއް  ބުއްދިވެރި  އެއީ  އިތުރުކޮށްލުމަކީ  ތަންކޮޅު  އެ  އެހެންވީމާ، 

 ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަދި މުޤައްރިރު ވެސް ތި ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. 

 

 ތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަ

ދަށުން   ލޯނުެގ  ލިބުނު  ރާއްޖެައށް  ބޭންކުން  އެގްޒިމް  އިންޑިޔާެގ  އަދި  ފަންޑާއި  ސަޢުދީ  ފާހަަގކުރަން  އަޅުަގނޑު 

އެޮގތުން،   ލިބިފަ.  ފަންޑު  ޓަކައި  ކުރުމަށް  އިތުރު  ކެޕޭސިޓީ  އެ  ވަނީ  އަޅުަގނޑަށް    17.7މިފްކޯއަށް  ކަމަށް 

މިލިއަން ކޮންމެވެސް ވަރެއް ޑޮލަރސް    11ޑު. ދެން، އިންޑިޔާެގ ެއގްޒިމް ބޭންކުން  ލަފާކުރެވެނީ ެއއީ ސަޢުދީ ފަން

ރާއްޖޭެގ   އެޮގތުން  ލިބޭ.  މަޢުލޫމާތު  އަޅުަގނޑަށް  ކަމަށް  ިމ    2ލިބިފައިވާ  މެދުރާއްޖެތެރެއަށް  އަދި  ސަރަޙައްދަކަށް 
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ެގންދާނެ ކަމަށް އެ ފަރާތުން އަޅުަގނޑަށް  ުގނައަށް އިތުރު ވެ   2ދެންނެވީ ކޫއްޑޫެގ ކެޕޭސިޓީ މިހާރު ހުރި ވަރަށްވުރެ  

 މަޢުލޫމާތު ދީފައިވޭ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، އިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ކުރިއަށްެގންދަވާ! 

 

 އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ަގނޑަށް ެވސް ނޭނޭގތީކީ ނޫން އިނޭގތޯ.  އަޅުަގނޑު އަނެއްކާ ވެސް މި ފާހަަގކޮށްލީ، ތި ެއއްވެސް އެްއޗެއް އަޅު 

ެއ    2މިހާރު   ދެވެނީ  އެއްޗެއް  ދޭންޖެހޭ  ޙާލަތުަގއި.  ކޯވިޑު  ދުނިޔެ  މުޅި  އޮތީ  މި  ދިޔައީ.  ވެެގން  ބައި  އަހަރާއި 

ޤައުމުތަކުެގ ެވސް ޙާލަތު ރަނަގޅު ެވެގން. އެ ޤައުމުތަކަށް ވެސް އެހެން ޤައުމުތަކަށް ދޭނެ އެއްޗެއް ހުރެެގން. ތި 

ށްފައި ހުރި ވާހަކަ، ލިބޭނެ ވާހަކަ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ވެއްޖެ ދައްކާތާ. އެހެންނަމަވެސް، އެ އަދިެވސް އަިއސް ސޮއިކޮ

ައޅުަގނޑުމެން، އަނެއްކާ އަނެްއ ކަމަކީ ތިޔަ ބޭފުޅުންެގ   އަތަށް ލިބުނީމަ ދެއްތޯ އެ ކަމެއް ކުރެވޭނީ. އެހެންވީމަ، 

މިއަދު ދަންނަވާލަން  އަޅުަގނޑު  ފަރާތްތަކަށް    ސަމާލުކަމަށް  ެއކްސްޕޯޓުކުރާ  މަސް  ރާއްޖޭެގ  ވެސް  މިައދު  ވެސް، 

މިމަސް   އަދި  މަހާއި  ހިކި  ިގނައިން  ސަބަބަކީ  އޭެގ  ލިބެމުންދިޔަ.  ހަފްތާަގއި  މިދިޔަ  ޚަބަރުތަކެއް  ނާޒުކު  ވަރަށް 

މަ މަސްވެރިންނަށް  އެ  ެއހެންނަމަވެސް،  ކުރަމުންދޭ.  ބޭރު  ލަންކާއަށް  ވަރަށްިގނައިން  ލިބިފައި ބޭރުކުރަނީ  ޢުލޫމާތު 

އޮތީ ލަންކާެގ ސަރުކާރު ދުނިޔޭެގ އެހެން އެްއވެސް ޤައުަމކުން މަސް އެތެރެ ނުކުރުމަށް ނިންމި ވާހަކަ އަޑުއިވިފައި  

ެއ   އެހެންވީމާ،  އެބަހުރި.  ވެސް  ދޭތެރޭަގއި  މަސްވެރިންނާ  ފަރާތްތަކާއި  ަމސްަގންނަ  އަނެއްކާ  ކަންބޮޑުވުން  އެ 

ފާހަ ވާހަކައަކީ  ރިޕޯޓު ނުކުތާތައް  އޮޅުންފިލުވާފައި  ފަރާތަކުން  ސަރުކާރުެގ  މަޢުލޫމާތެއްތޯ،  ރަނަގޅު  އެ  ަގކޮށްފައި 

ބެހޭ  މަސްވެރިކަމާ  މިަވރުެގ  ކޮންސަރންއެއް.  ވަރަށްބޮޑު  އެއީ  ހިމަނާލާފައި،  އެެވސް  ނިންމާލާފައި،  ވާހަކަައކީ 

ށް ވެސް ރިޢާޔަތްކޮށްފައި ރިޕޯޓު ފޮނުވުމަކީ  ރިޕޯޓެއް ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީން ނިންމާފައި ދާއިރުަގއި މިއަދުެގ އެ ޙާލަތަ

މަސްވެރިންނާ   ވެސް  މެންބަރުން  މަޖިލީހުެގ  ައޅުަގނޑުމެން  އަދި  ެވސް  މަސްވެރިންނަށް  ދެކޭޮގތުަގިއ  އަޅުަގނޑު 

ދޭތެރޭަގއި ހުރި ކޮންސަރންެއއް ކަމަށް ދެއްކުން އެއީ މުހިންމު ކަމަކަށްވާތީވެ ެއވާހަކަ ވެސް ސާފުކޮށްލަދެްއވާފަިއ  

ނޭގތޯ. އެ ވާހަކަ ެވސް ރިޕޯޓުަގއި ހިމަނާލުމަކީ މުހިންމު ކަމެކޭ އަޅުަގނޑު މިދެންނެީވ. އަޅުަގނޑަކަށް އަދިވެސް  އި

 ފެންނާކަށް ނެތް ތި ބޯޓު ޗަރޓަރކޮށްެގން މަސްވެރިންެގ ާވހަކައަކީ... 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އަޅުަގނޑު ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓުެގ ރެކޮމެންޑޭޝަންތަކަށް.. 
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 އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ރާއްޖޭެގ   ޮގތަށް  ނުވާނެ  ދަތި  މަސްވެރިންނަށް  ހަމަ  މޫސުމުަގިއ  މަސްވެރިކަމުެގ  ހުށަހަޅަނީ  މި  އަޅުަގނޑު 

ާވހަކައަކީ މަސް ބާނާ ސަރަޙަްއދަކުން އެ މަ ައނެއްތަނަށް ދަތުރު ނުކޮށް،  ސް ކިރޭނެ  މަސްވެރިންނަށް އެއްތަނުން 

ދަތި   މަސްވެރިންނަށް  ޗާޓަރުކޮށްެގން  ބޯޓުފަހަރު  މޫސުމުަގއި  މަސްވެރި  އެ  ކުންފުނިތަކުން  ަގންނަ  މަސް  ޮގތަށް 

ލިޔުމަށް.   ރިޕޯޓުަގއި  ކުރުމަށް  ޢަމަލު  ކުންފުނިތަކުން  ެއ  ޮގތަކަށް  ކިރުވޭނެ  މަސް  އެ  މަތިން  ޮގތެއްެގ  ނުވާނެ 

ތާ ބޭފުޅަކު  ކޮންމެެވސް  އެދެން  ެއ  އަޅުަގނޑު  ހުށަހަޅަނީ  މި  ައޅުަގނޑު  ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ކޮށްދެްއވުން.  އީދު 

ރިޕޯޓުަގއި ހިމަނާލުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭެގ މަސްވެރިން މަސްބާނާ މޫސުމުަގއި މަސް ނުކިރި އުކާލަންޖެހޭތީވެ، މަސް ކިރާ 

ރަށްރަށަށް   ބަދަލުަގިއ އަދި  ުއކާލުމުެގ  މޫދަށް  ބަދަލުަގިއ  ކުންފުނިތަކުން އެ މަސް ވާހަކައަކީ  އުކާލުުމެގ  ޮގސް އެ 

ފަހަރު ޗާޓަރުކޮށްެގން ެއ   މަސްވެރި މޫސުމުެގ އެ މަސްވެރިންނަށް ކިރޭނެޮގތަށް މަސް ވިްއކާ ކުންފުނިތަކުން ބޯޓު 

ރިޕޯޓުަގއި  އަޅުަގނޑު  ކަުމަގއި  ކަމެއް  މުހިންމު  ހަމަޖެއްސުމަކީ  ކުންފުނިތަކުން  އިންތިޒާމެއް  ޮގތުެގ  ކިރޭނެ  މަސް 

 ޅުަގނޑު ހުށަހަޅަމެވެ. ހިމެނުމަށް އަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ެގނެވިފައި  ރިޕޯޓުަގިއ  މި  މެންބަރުން  އިްއޒަތްތެރި  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  މެންބަރު،  ހުރި   އިްއޒަތްތެރި 

މި   މިހާރު  ހުށަހަޅުއްވާފަިއވަނީ  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ރިޕޯޓު އޮތްޮގތަށް ރެކޮމެންޑޭޝަންތަކަށް އިހަވަންދޫ 

މެންބަރު   ިއއްޒަތްތެރި  ސަމާލުކަމަށް،  މެންބަރުންެގ  އިްއޒަތްތެރި  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  އެހެންވީމަ،  ފާސްކުރުމަށް. 

 ޝިފާޢު ކުރިއަށް ެގންދަވާ! 

 

 އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަ ޙަސަން  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ކިހިނެއްހޭ  މިހާރު  ޕޮއިންޓެއް.  މުހިންމު  ވަރަށް  ފާހަަގކުރައްވަނީ  އެ  ޙްމަދު 

ކުރާނީ  މެންޝަން  ަވރަކަށްހޭ  ކިހާ  ރިޕޯޓުަގިއ  މި  ައޅުަގނޑުމެން  ކުރާނީ.  އިތުރު  ޤާބިލުކަން  މާލީ  ކުންފުންޏެއްެގ 

ންޝިއަލް ކެޕޭސިޓީ އިތުރު  ކުންފުންޏެއްެގ ފައިނޭންޝިއަލް ކެޕޭސިޓީ އިތުރު ކުރާނެ ޮގތްޮގތް. ވިޔަފާރިެއްއެގ ފައިނޭ 

ޮގތްޮގތް ހުންނާނެ. )މެންބަރަކު ހުށަހަޅުއްަވއިެގން ޔައުމިްއޔާއިން އުނިކޮށްފަ( މީހެއްެގ އަތުން   ކުރާނެ ލައްކަ ިގނަ 

އިންޓަރެސްޓެއް ނަާގ ޮގތަށް ރުފިޔާ ބޮރޯކޮށްެގން އިތުރު ކުރުން. އެ މީހުންެގ ބޭންކުތަކުން އޯވަރ ޑްރާފްޓު ފެސިލިޓީ 

މީހުންގެ ހޯދައިެގ އެ  ޕަބްލިކް  ކުރުން.  އިތުރު  ވިއްކައިެގން  އެސެޓު  މީހުންެގ  އެ  ޮގސް  ދެން،  ކުރުން.  އިތުރު  ން 
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ޙިއްސާ ވިްއކަިއެގން ފައިނޭންޝިއަލް ކެޕޭސިޓީ އިތުރު ކުރުން. އެހެން ބޮޑު ކުންފުންޏަކާ ޖޮއިންޓު ވެންޗަރކޮށްެގން 

 ފައިނޭންޝިއަލް... 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޒާމީ މައްސަލަެއއްަގއި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަލީމަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން. ނި

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 

 ހޯރަފުށީ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ޔައިން އުނިކުރުމަށް ދެންމެ އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ވިދާޅުވި ަވަގށް ކުންފުންޏެއް، އެ ޔައުމިއް 

 އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން.
 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ސެކްރެޓޭރިއޭޓުން އެ ބައި އުނިކޮށްލަދެއްވާ! 

 

 އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އާދެ! ވަރަށްބޮޑަށް މަޢާފު ކުރައްަވއްޗޭ، ަވަގށް ނެުގމެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، ަވަގށް ނެުގމުެގ އިތުރަށް ައޅުަގނޑު  

ދެންމެ މި ފާހަަގކުރެއްވި ވަރަށްިގނަ، އަދި ބައެއް ކުންފުނިތަކުން މި ފައިނޭންޝިއަލް ކެޕޭސިޓީ އިތުރު ކުރަން ހަދާނެ  

ށް މަސް ަގންނަ ކުންފުންޏަކަށް ޖޮއިންޓު ވެންޗަރ ހެދިދާނެ އެ މީހުން އެކްސްޕޯޓު  ޖޮއިންޓު ވެންޗަރ ވެސް. މިސާލަކަ

ކުރާ ކުންފުންޏަކަށް ވެސް. ޭއރުން އެ ދޭތެރޭަގއި އުފެދޭނެ ކްރެޑިޓު ލައިނެއް. އެއީ ވެސް މާލީ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރަން 

މާލީ   ޯއޕަންކޮށް  ވަރަށ  ފެންނަނީ  އަޅުަގނޑަށް  އެހެންވީމާ،  ރިޕޯޓުަގިއ  އެްއޮގތް.  މި  ކުރުން  ިއތުރު  ޤާބިލުކަން 

ޤަބޫލުކުރާ   އަޅުަގނޑު  އެއީ  ބަޔާންނުކޮށް.  އަޅުަގނޑުމެން  ދިމަދިމާލަކުންކަން  ކޮންކޮން  ކުރާނީ  އިތުރު  ދޫކޮށްލަން. 

 ޮގތުަގއި ރަނަގޅު ޮގތަކީ. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ހުށަހެޅިފައިވަނީ   މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ރެކޮމެންޑޭޝަންސްަގިއ  ހުށަހެ  1މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެން  މިހާރު  އެއީ  ޅުމެއް. 

ކަނޑިތީުމ  ހުށަހަޅުއްވާ  ޝިފާޢު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ފާސްކުރުމަށް  ރިޕޯޓު  މި  އެްއކޮށް  އުނިއިތުރާ  ެގނެއްސަހުރި 

ށް ފެނިވަޑަިއަގންނަާވ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ތާއީދު ކުރަްއވާފައި ވަނީ. ެއހެންވީމަ، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަ

ޮގތަކަށް ވޯޓު ދެްއވުމަށް. )ޯވޓުދެއްވުން( އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. މި ކޮމިޓީެގ އަޣުލަބިްއޔަތުން ފާސްވެއްޖެ. މި ހިސާބުން 

 މިކޮމިޓީެގ ބައްދަލުވުން ނިމުނީ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. 

 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


