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ނަ  19 އްޔިވަ ންރަ ޖި ތު  ސް ލިގެ މަ



  

   ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ްށ މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. ިމއަުދ ށް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަވަނަ ބައްަދލުވުމަ 29ކޮމިީޓގެ `. އެސް.އޯ.އީ 

ަދއުލަތުެގ އަދި ދަުއލަތް ހިްއސާވާ ކުންފުނިތަކުގަިއ ހިންާގ ކޮރަޕްޝަްނގެ ޢަމަލުތަްއ  ،ތީއެޖެންޑާގައި ފުރަތަމަ އޮ

ކޮމިޓީްނ  ސްވަިއލާފައިާވ ހުުދ ަކރުދާން އެުކލަކޮރަޕްޝަްނ ކޮމިަޝނު-ިމ ނަމުގަިއ އެންޓި ،ހުއްޓުވުން

-އެންޓިގޮތުްނ މަޝްވަާރކުރުން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ުތގެ ރިޕޯާޓ ގުޅ  ގޮދިރާސާކުރެްއވުމަށްފަުހ ދިރާސާުކރެއްިވ 

ށްފަ. މިާހރު މިކަާމ ގައި ނަްޝވަރާކޮނޑުމެން ވާނީ މި ކޮމިޓީ އަޅުގަރިޕޯޓް  މިދެންނެވި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން 

ޑްރާފްޓު ރިޕޯޓު. ެއ  ންގެ ފަިއލްކޮޅުގަިއ ވާނެ ންބަރުފަިއ އިއްޒަތްތެިރ މެ  ރިޕޯޓެްއ ތައްާޔރުކޮށްގުޅިގެން ޑްރާފްޓު 

ތްެތރި މެންބަރުްނ ޒައިއްެއހެންވީމާ، ފައިނަްލކޮށްލުން އަސްުލ މި އެޖެންޑާެގ ދަށުން އަޅުަގނޑު މި ހިންގަނީ.  ރިޕޯޓު

ޮކރަޕްޝަްނ -ކޮށްފައިވާނީ އެންޓިމި ރިޕޯޓް ދިާރސާކުރުމަށް ައޅުގަނޑުމެން ރިޢާޔަތް .އްވުން އެދެންބައްލަވަިއލެ

ދި ދައުލަްތ ހިއްާސވާ ކުންފުނިތަކުަގއި ހިންާގ އަދަުއލަތުެގ " ،ވާފަިއވާއްނުޓީއަށް ފޮކޮމިޝަނުން މި ކޮމި

ހުދު ކަރުދާާހ  ފައިވާ ޝަނުން އެުކލަަވއިލާޮކރަޕްޝަން ކޮމި-ިމ ނަމުގައި އެންޓި "އް ުހއްޓުވުންލުތަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަ

މެން ިމ ރިޕޯޓް ަތއްޔާރުކޮށްަފއިވަނީ. ދެްނ އަޅުގަނޑުމެންނަްށ  ެގ މަްއޗަށް ބިނާކޮްށ އަޅުގަނޑު ބެހ  މަޢުލޫމާތު

އިރުތުރ  ،ދިޔަިއރު ބައްދަލު ވެސް ކުެރވުނު މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަމުން ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނާ-އެންޓި

ަތއްހާުރކޮށްފައިާވ ރިޕޯޓެްއ  ،ޓާ ެއއްކޮށް ެބލުމަށްފަހުެއ ބ ފުޅުންގެ ބައްަދލުވުމާިއ ެއ ރިޕޯފުުކރުމަށް. ތައް ސާކަންތައް

ގޮތުްނ ގޮތެްއ ނިންމުން ުފރަތަމަ ކަމަކަްށ  ޓާ ބެހ  މިހާރު އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންެގ ފައިްލކޮޅުގައި ވާނެ. މި  ރިޕޯ

ފުޅުާވ  ބ ނުންުފރުޞަތު އިރި މެންބަރުން ފައިލްކޮޅު ބައްަލވައިަލއްވ، އިއްޒަތްތެ އެޖެންޑާގައި އޮތީ. އެހެންވީމާ

ކޮމިޓީެގ  ،ަގއި 5.0 ން މި އޮތީލަން. މީގެ ނިންމުަނވާއް ދަންން އެްއޗެނައަުރވާފަރާތްތަކަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު 

ޒްކޮށްަފއި މުޅި ރިޕޯޓުގަިއ ސަމަރައި އެއީ  ކަން  9ކަެމއް. އެ  9 ، ާފހަގަކޮށްފައިތްނިންމުން. ނިންމުމުގައި އެބައޮ

ޑްކުެރވިދާނެ. ވެްސ އެ އްރު ޮޕއިންޓެތިރ މެންބަރުން ބ ނުްނވާ ކަަމށް ވަންާޏ އިތު ހުިރ ކަންތައްތައް. އިއްޒަތް

ދައުލަްތ  ދަުއލަތުގެ އަދި " ؛ައރުވަން. ކޮމިޓީގެ ނިންމުމަކީފުރުޞަތެއް ބ ނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު

ކޮރަޕްޝަްނ -ނަމުގަިއ އެންޓި މި  "އްޓުވުންހު އްމަުލތަޢަޮކރަޕްޝަންެގ  ިއ ހިންގާ ތަކުގަ ފުނންހިއްސާާވ ކު

ސް.އޯ.ީއ ކޮމމިޓީެގ ބައްދަުލވުންތަކުގަިއ އެގޮތުން  ގުޅ  ކޮމިޝަނުން އެުކލަވަިއލާފައިާވ ހުުދ ކަރުާދހާ

ރުން އަންނަިނިވ އެއީ ިމއަދު ތިއްބެިވ މެންބަ ،އި ެއ ވަގުުތ ތިއްބެިވ މެންބަރުންގަ މިޓީކޮވަރާކުރުމަށްފަުހ ޝްމަ

 ،ރަޓައިޒ ޝަންެގ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްޓައިޒ ޝަްނ އެންޑް ކޯޕްޖުމްޫހރިއްޔާާއއި ޕްަރއިވެކަންތައްތައް ަރއީސުލް

ށް. އަދި މިއަްށ ކޮށްދެއްުވމަށް އެ ފަރާތްތަކަށް ދެންނެވުމަޒުންޑ ޝަންސް ތަންފީމެވާ ރެކަ ތިރީގައި މި

ތަކުެގ ބިޒްނަްސ ާސވާ ކުންފުނިސަރުކާުރ ހިއް ،އްތޯ. ފުރަތަމަ ކަމަކީ ފިނެންސް މިނިސްޓަރު ދެ ނެއިތުރުކޮށްލަްނވާ

ކުންފުނިތަުކގެ ދުރު ރާްސތާތައް ކަނޑައެޅ  ސްޓްރެޓެޖިކް ެއކްޝަން ޕްލ ނެްއ  އެ ،ލޮޕްމަންޓް ޕްލ ނާއިޑިވެ



  

ކުިރއިުރ މީޓު އަިދ ކުންފުނިތަކާިއ ޕީ.ސީ.ބީއާ ،ކަނޑައެޅުން. ދެން އަޅުގަނޑުމެން އ .ސީ.ސީ ރިޕޯްޓ ބެިލއިރު

ނެއް ަތއްޔާރުކޮށްަފ. ލ ބައެއް ކުންފުނިތަކުން ެއބަހުރި ސްްޓރެޓެޖިކް އެކްޝަްނ ޕް ،ގެންދިޔައަޅުގަނޑުމެންނަށް ސާފުވެ

ހާ އެންމެންނަްށ ުހރި މިސްރާބު  ދާ  ކުންފުނި ،ެއކަހަަލ ޕްލ ނެްއ އޮތިއްޔާ ،ބައެއް ކުންފުނިތަކުަގއި ނެތް. ެއހެންވީމާ

ޕްލ ނެްއ  ރެޓެޖިްކ ބިޒްނަސް އެކްޝަން ، ހުރިާހ ކުންފުންޏަކުްނ ެވސް ސްޓް ހެންވީމާސާފުވެގެންދ . އެ 

 ،ށް ކަންތައްތަްއ ކުރުުމެގ ބަދަލުގައިކޮއެޑްހޮކް  ،ރުދަާނވެހަހިްނގުން  ގެ ފުނީއެކުލަަވއިލަންޖެހ . އ ރުްނ ކުން

ްޕރޮސެސްކޮްށ  ަހގަވެފައިވަނީ، ބީލަންތައް ފާ ކަންތަްއ ުކރެިވގެންދާނެ. ދެވަަނ ަކމަކަށް ޕްލ ނެއްެގ ގޮތުން 

ނެ ގޮތަށް ބެސްޓްްޕރެކްޓިސްގެ އުސޫލުްނ ވަރު ހިމ ންގައި އެޑްވާންސް ފައިސާ ޫދކުރެވ ނެ މި އުމު ގެންދިށްއަކުރި

އަވަްސ ފުރުޞަެތްއެގ ވީ އެންމެ  ންރަޓައިޒ ޝަނުޓައިޒ ޝަން އެންޑް ޯކޕްޕްރޮކިއުމަންްޓ ޕޮލިސީެއއް ްޕރަިއވެ

ން ތަކެްއޗާިއ ސަރުާކުރ ހިއްާސާވ ތުެގ މަތީެއްއގޮތްވާ ގޮ ސީއާ އެ ްޕރޮކިއުމަންްޓ ޕޮލި ،ލައިއި ތެރ ގަިއ އެުކލަވަ

ދެްނ ދެނީ. ޓައިޒ ޝަން ބޯޑުްނ އެކަން ުކރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ލަފާްޕރަިއވެ އެއީ ކުންފުނިތަކަށް ދެންނެވުން.

. ގާއިމުވެފައް ކުންފުނިތަކުގައި ަބއެރަނގަޅު ުއސޫލުތައް އެަބހުރި  އެަބހުިރ ވަރަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަވެފައި 

ްއ ޑެސްޓ ންޑަ، ތަކެްއ ނެތް. ެއހެންވީމާލުސޫ ިއ ެއކަހަަލ ހަރުަދނާ އުންފުނިތަކުގަމަވެސް، ަބއެްއ ކުއެހެންނަ

ވެްސ އެައްށ  ކަށް ުހރާހ ކުންފުންޏަ ޓައިޒ ޝަްނ ބޯޑުން ކަނޑައަޅުއްވާފަިއ ެއ ބ ފުޅުންނަށް ދެއްވީމާ ޕްރައިވެ

ަތްށ ބ ނުންާވ ގޮ ންންފުނިކު އ ރަކު ، ުކޑަކުރެވިގެންދާނެޢަމަލުކުރެވ ނެ. އ ރުން ޮކރަޕްޝަނަށް އޮންނަ މަގުަތއް

ތިންވަަނ ކަމަަކްށ ؟ ގޮތުްނ އިތުުރ ޚިާޔލުފުޅެއް ހ ބެ   އެ ާމއްދާއާތޯ . އެބައޮތްއިމުގެ ބަަދލުގަރުއެކަން ކު 

ެއުކ އޮޑިޓް މިނިވަންކަމާ  އިންަޓރނަލް އަދި އެކްސްޓަރަނލްން ކުތަްއސާވާ ކުންފުނިހި ސަރުާކރު ،ފާހަގަކުެރވުނީ

އޮޑިްޓ  ،ލައިއިކުންފުނިތަކުގައި އެކުަލވަކޮމިޓީތައް އޮޑިޓް  ،ލައިއި ހަރުދަނާކޮށް ުކރެވ ނެ ނިޒާމު އެުކލަވަ

 ން ކައިްޞލާޙުކުރަން ލަދާދީފައިވާ ކަން  ، ޖަވާބުދާރީކޮށްޓް ގުޅިގެން މެނ ޖްމަން ގައި ާފހަގަުކރާ މަސަްއލަތަކާތަކުރިޕޯޓު

ކުންފުނިތަކުގަިއ  ްއ ބައެއް ޓެނިަޓރުކރުން. އިންޓަރނަްލ އޮޑިމޮ ތޯބަލަމުންދ ކޮމިޓީްނ  ފީޒުކުރަމުންދާ ގޮތްތަން

ކަން ބެލުމަށް ވަކި ކޮމިޓީެއްއ ، އެ ކުރުމަށްއިންަޓރނަލް އޮޑިޓު ންފުނިތަކުަގއި ބޯޑުންކުނުވެސް ނެތް. ބައެއް 

 ރަނގަޅަށް އިންަޓރނަްލ ރަށްވަ  ކުންކުންފުނިތައެ  ޓީެމއް ނަަގއިެގން ޓްއ ެގ ދަށުން އިންަޓރނަްލ އޮޑި ،ނަގާފައި

އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ރިޕޯޓުން ފާހަގަުކރެވ . އެގޮތަށް ހިްނގާ ކުންފުނިަތްއ ކަމަށް  ހިންގާފައި އެބަުހރިއޮޑިޓް 

ަކހަަލ ކުންފުނިތަުކގަިއ ކޮރަޕްޝަްނެގ އެ ދި . އަތްއެބައޮ އި ވެފަ ހިންގުން ހަރުދަނާކަްނ ވެްސ ިމ ރިޕޯޓުތަކުްނ ފާހަގަ

، މަދުކަން ފާހަގަކޮްށލެވ . އެހެްނވީމާ މަތުުކރެވިފައި ުހރި ކަންތައްަތއް ވެސް ނިސްބަތުން ވަރަށްހުށް ތުމައްސަލަ ކަމަ

ވަނީ. ައިދ ނައެކަން ުކރެވ ނެ ގޮތް ެހއްދެވުމަށް އަޅުގަނޑު މި ދަން ،ލެއް ކަނޑައަޅާފައިސޫ އެކަހަަލ ަހރުދަނާ އު

އަދި އެކަްނ ، އެކަން ުކރެވ ނެ ގޮތް ،ކެްއ ކަނޑައަޅައިއެކްސްޓަރނަްލ އޮޑިޓްކުރުމަށް ވެސް ރަނގަޅު އުޫސލުތަ



  

ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ރިޕޯޓުަގިއ  ކޮށް ެބލުމުގެ އިންތިޒާމު ވެސް ހަމަޖަްއސަންޖެހ ކުރ ތޯ މޮނިޓަރ

 ޝަހީމް.  ޒަތްތެިރ މެންބަރު ޙުަސއިންއްހިމެނިފައިވަނީ. އި

 

 ވާހަކަެދއްކެވުން: މްކުނު ދާިއރާގެ މެންަބރު ޙުސައިްނ ޝަހީހެންވ ުރ ދެ

ްނ އެްއެޗްއ ގޮތު ގުޅ   ބީލަންތަކާ  ްށ ދިޔައިމަ.ރަދެންމެ ތަނަޮކޅެއް ބާ ،އިނގ ތޯ  އި ގަ 5.2ޝުކުރިއްާޔ މުޤަްއރިރު. 

ލަން ކަމަށް. މިާހރު ަސރުކާުރގެ ިހއްސާ އޮންަނ ކުންފުނިތަކުން މިސާލަކަށް، ީބލަން ކާމިޔާުބކުަރީނ ވާނަދަން

ނީ. ދެން ަސރުކާުރ ިހއްސާވާ ކުންފުންެޏްއ ގަޕްރޮޖެްކޓުތައް ނަ ،ސްވެއް ސިޓީއެ ނެތް ކެޕ  އި ފުނީގަކުން .ސަރުކާުރގެ

އެ ީމުހންނަށް. އަދި އެންމެ އަުގ ކުޑަވީމަ ވެސް ެއ މީހުންނަްށ  އެބަހުރ   ޖުންޓ ވާޑްޑުގައި ބައިެވރިވީމަ ަބއިވަުރ އެބި

 އިތުރު އިުޢލާންކުރުމަކާ  ، މީހުން ކާމިޔާބުކޮށްފައި މިަތއްވީތީ. މި ބިޑު  ކުންފުންޏަކަށްވާއްސާލިބ  ސަުރކާރު ހިއެބަ

މީހުްނ  އެ ެއއްެގ ދަށުން ދާއްދުަގއި އޮންަނ މާއިވާއިންޓަރަނލް ގަ  ގެުނކައި އެ ީމހުން އިުތރު ބިޑުުކރުމަކާ ،ނުލައި

 16ިއ ކްޓުގަްޕރޮޖެ އިލާ ގެ މަުގ ހަދަވަރަކަްށ ރަށު ، ފަސްދަންނަވަންޏާއްެގ ގޮތުްނ ލެ . މިސާނީބ ނުން ބަޔަކަްށ ދެ

ފަ. ކްޓް ނަގާޖެ ްޕރޮންފުނިންސަރުާކރު ހުްއސާވާ ކު އެަބހުރި މިާސަލކަށް ،އަން ޑޮަލރުގެ ތަފާތު ުހރެފައިލި މި ވަރަކަށް

ެއ ކުންފުނީގެ ވެރިންނަްށ އެބައޮވ  އެންމެ ރަނގަޅު ނޫން ގޮތަްށ އެ ވިޔަފާިރ  ،ްށ އެބައޮތްނަހުންމީ އެކަމަކު، އެ

، ޑިފަރެންްސގެ ެތރެއިްނ ެއއްބަިއ ނަގާފައި އެކީގަިއ ެއ  ލުމާ ޖިންގންަޏކަށް ބ ނުްނވާ މާދުއްވައިެލވެން. ެއ ކުންފު

 ،ގޮތަްށ ޕްރޮޖެކްްޓ މި އޮންނަނީ. އެހެްނވީމާ ވެްސ ހަމަ ދިނީަމ ހިފާ އަށް މީހާ ތްލޯވެސްޓް ބިޑަށް ލާފައި އޮ

 ،ނުެނގ  ގޮތަށް  އަށްޑިަހ ޕްރޮޖެކްޓުދިހަވަންދެން ހަތް ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަިހވާ ގޮތަށް އެ ކުންފުނިތައް ޯއވަރލޯޑް

ވިންުކރާ ޕްރޮޖެކްޓުަތްއ  ގެންފަރާތުން އިޢުލާްނކޮށް އަދި ަސރުކާުރގެ ،އިށް މީގައި ލިޔުމާކަނުވާނެ ގޮތަ ނަގައިގެން

އަލުން ބަޔަކަށް ސަބް ކޮންްޓރެކްޓްުކރެވ ިއރެްއގައި ެއވެސް ޓްރާންސްޕ ރަންޓް ގޮތަކަށް ކުރުން. އެހެންނޫީނ  ވެސް

 . ، އެ ާވހަކަ ާފހަގަކޮްށލީ. އެހެންވީމާވެސް އަޅުގަނޑަށް ޔަޤީންކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަިހވާނެކަން ހަމަ ޔަޤީން. މިާހރު

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ހަރުދަާނ  ގެ ގައި މި ބުނަނީ. އަސްލު ްޕރޮކިއުމަންޓު 5.2ތެރި މެންބަރު ތި ާފހަގަުކރެއްިވ ޕޮއިންޓް ތްއިއްޒަ

ަބއެއް ކުންފުނިތަކުގަިއ ަވރަްށ  ،ިރ މެންބަރަްށ ވެސް ފާަހގަވެގެންދާނެތް. އިއްޒަތްތެކަނޑައެޅިފައެްއ ނެއުސޫލުތަކެްއ 

 ަގއި ކުންފުނީއެ  ކިާހވަރަކަށްތޯ  ،ރުއި ކުލެވިގެްނ އަންނައް އެ ތަ ޕްރޮިކއުމަންޓް ޕޮލިސީ ރި.ހު ކެްއ އެބަތަރަނގަޅު އުޫސލު

ްނ ، ޕީ.ސީ.ބީމާއ ަގއި ހުންނާނެ ރިުކއަރމަންޓުތަކެއް. އެހެންވީ؛ ރެވ ބ ނުންކު ކެޕ ސިޓީ ުހރީ. އެ ޮޕލިސީެގ ދަށުގައި 

 ކަ ނަވަނީ ކުންފުނިތަކަށް. މިހާރު އ ގެ ޑްރާފްޓުތައް އެުކލަވަިއލެވިފަިއވާ ވާހަ އެކަން ކޮށްދ ށ  އަޅުގަނޑުމެން މި ދަން

 ރި މެންބަރު. ތްތެ ޒަ. އާދެ! އިއްތްގައި މަޢުލޫމާުތ ދީފައި އެަބއޮރީ ކުށްން އަޅުގަނޑުމެންނަ.ބީސީޕީ.

 



  

 ހެންވ ުރ ދެކުނު ދާިއރާގެ މެންަބރު ޙުސައިްނ ޝަހީމް ވާހަކަެދއްކެވުން:

 މި ްތ ވެްސ ަހރުދަނާ އިނގ ތޯ.  ގޮތްހަަމ މި އޮ ،ން މީގަިއ ަހރުދަނާކުރަްނ ލިޔެަފއި ދޫކޮްށލައިފިްއޔާމެއަޅުގަނޑު

ަކްނ ކަން ވެްސ ހިނގާ މިާހރު ،ާވ ކަންކަން، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަގޮތް ވެސް ހަރުދަނާ. ެއހެންވީމާ އޮތް

ލިޔާނެ. ަހަމ ބުނެފިއްާޔ ނޫނީ ނު  މިކަން ލިޔާށ  ަތކަށްގޮންކަްނ މި ހިނާގ ކައަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކޮށްފައި ިމ 

މިހާރު ުކރިން ނެތް ކޮމިޓީއެްއ  ،ނަންޏާބުގޮތުން ަހރުދަނާކޮށް ލިޔާނީ. ސާފު ބަހުން ކުެރވ  ން ކަކަންރަނގަޅަށް 

 ސް އެކަަހލަ ބަސްބަ  .ެއހެންނޫންތޯ "ހަރުދަނާ" ،"ނަަމވެސް" ؛އްކަލަ، ހަރުދަނާ އެއެހެންވީމާމިއީ. 

 . އިކަންަކން ކުރާިއރުގަަކހަަލ ނުވާނެހެން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މިބ ނުންކޮށްގެން

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ޑެތި ބައެްއ މަޝްރޫޢުތަްއ ހިންގުމަްށ ންާދ ބޮަސރުކާުރގެ އޮފީސްަތކުން ކުރިއަށްގެ -4.6މި ރިޕޯޓުެގ ، އެހެންވީމާ

 10.27ާމލިއްޔަތު ގަވާއިުދގެ ތުގެ ލަހަާވުލކުރެވ  ގޮތަށް ދައު  ިހއްސާވާ ކުންފުނިތަކާުނލައި ަސރުާކރު  ބީލަންކުރުމަކާ

މަލުުކެރވ  މިގޮތަްށ ޢަ ،ވާހިނދު ަގއިމުބީލަްނ ުކރިއަްށ ގެންދިއު ުނލައި އިއާއްމުކޮްށ ީބލަމަކަްށ ހުޅުވަ ؛ވަނަ މާއްދާ

މަްޝރޫޢުތަްއ ަސްބ  ތިއެފަަދ ބޮޑެ ،ންފުންޏަކީހިއްސާާވ ކު ރުކާ ޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަްށ ހަާވލުކުާރ ަސރުމަ

ކާރު ހިއްސާާވ އަދި ސަރު  ،ކެއް ނޫންކަމާއިތަކަން ލިބިފަިއވާ ކުްނފުނިނުކޮށް ހިްނގުމުގެ ޤާބިލު ކޮންޓްރެކްޓު

 ސަްބ ކޮންޓްރެކްަޓރަކާ ަތްއ ުނލަިއ މަސައްކަތްއިޅުވަހުކޮްށ ބީލަމަްށ ަހވާލުުކރެވ  މަޝްރޫޢުަތއް އާއްމު ކުންފުނިތަކާ

ެއ ޕްރޮޖެކްޓުަތކަށް ަސރުާކރުން ކުރަންޖެހ  ޚަރަދުަތްއ  ޢަމަލުުކރުމުން  ތަށް މިގޮ ،ކަާމއި ގެންދާށް އަކުރި ގެންހަވާލުކޮށް 

 ؛ގޮތުން ފާހަގަ  މެންނަށް މިކަމާ ބެހ އަދި ޕްރޮޖެކްޓަްށ ހ ދަވާ ުމއްދަތު އިތުުރވުން. މިއީ އަޅުގަނޑު ،ބޮޑުވާކަމާއި

، މީގަިއ ޙަްއލެްއ ގޮތުަގއި އަޅުގަނޑުެމްނ ާފހަގަވެަފއި އޮތީ. އެހެންވީމާ ކަންއިއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ިތ ވިދާޅުވި

ކުންފުނިތަކަްށ  ންޕީ.ސީ.ބީ އް ިލޔާށ  ޑީޓެއިލްކޮށް. ލިޔެފައިޕްރޮކިއުމަންޓް ްޕރޮސީޖަރެ، ންޑ ޝަން މި ލިޔަނީމެރެކަ

އަޅުގަނުޑ  ގަނޑު ހުަށހަޅައިފިއްޔާ ންޑ ޝަން ބ ނުންފުޅުާވ ަކމަށް ވަންާޏ އަޅުމެކަރެ ށ . އެނޫން ގޮތަކަށް ދ 

 ރި މެންަބރު އިްބރާހީމް ރަޝީދު. ޑިސްކަސްކޮށްފައި ބަދަލުުކރެވިދާނެ. އިއްޒަޔްތެ 

 

 ވާހަކަެދއްކެވުން: މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީްމ ރަޝީދު 

ިމާހުރ  ،ފައިވ ތޯހިމެނިއެުކލަަވއިލިިއރު ގަިއ މި ރިޕޯޓު ، ބ ނުްނވަނީންއަޅުގަނުޑ ފާހަގަކޮްށލަ މުޤައްިރރު.ޝުކުރިއްާޔ 

ކުިދ  ؛ްއ ވެސްތަތްދ  ބޮޑެިތ ކުންފުނިޚިދުމަ ލާތީ ސަުމވާބޮޑެތި ކުންފުނިތައް އެބަފެނ . އްސާާވ ހި  އް ތުެގ ބައެލަދައު

ަފންތީގެ ވިޔަފާރިަތއް ުކރިއެުރވުމަށް ޮއވ  ސިޔާސަެތްއ  މެދުިދ އަ އިނގ ތޯ. ކުދި ރިފަންތީގެ ިވޔަފާ މެދުއަދި 

ުކިދ ލާތީ ޚިދުމަތްދ  ކުންފުނިން ކުދިސަމުވާ ،ެރވ އަޅާފަ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުން ކަނޑަސަރުކާރު



  

ެވްސ މިހާރު . ޔާރުފި ހާސް ލައްކަ ފަންސާސް އެއް ،ފިޔާ ަލއްކަ ރު އެއް ނޑަކަށްން. ގާްތގަކަބީލަމުގައި ބައިެވރިވާ

ޑުމެން އެ ަފރާތްތަކަށް ކޮންމެވެްސ ަވރަކަށް ިމ ރިޕޯުޓަގިއ ، މިީއ އަޅުގަނއެކަން ުކރަމުންދަނީ އިނގ ތޯ. ެއހެންވީމާ

ިތ ދާވާ ބޮޑެއިމިލިއަން ފަ  500ބޮޑެތި  ،ފަންތީގެ ވިަޔފާރިތަކަށް މެދުއަދި ކުދި  ،ޖެހ ހެން ހީވަނީހިމަނަން

ެގ އަލަްށ އުފެދ  ވިޔަާފރިތަކުޑު ކާމިޔާުބކުރީަމ ބި ،ބިޑުގަިއ ބައިެވިރވެ އިގެން ހުށަހަޅަ ޕްރޮޕޯަސލް ކުންފުނިތަކުން

ްށ ޏަބޮޑެތި ކުންފުން ކަން.އިސްކަންދ ންޖެހ ނެ އަށްފަންތި މެދު  އަދި ، ބީލަމުގަިއ ކުދިއެހެްނވީމާޙައްޤު ގެްއލ  އެބަ. 

ެއ  .އިގަމީމަށް އަޅުގަނޑަށް ހީވަީނ ންޖެހ  ކަކަނަޑއަޅަްތރެޝްހޯލްޑެްއ ައލުން ެވސް މެކޮން ނެރިެވވ ބައިވެ

 ުކރެވ . މަށް އަޅުގަނޑަށް ާފހަގަކަ ނުވާ ފާހަގަކޮށްފައި

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

މި ރިޕޯުޓގަިއ އަޅުގަނޑުމެން ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަުރ ފާހަގަކުިރ ޕޮއިންްޓ ަހއިލަިއޓްކުެރވިފައެްއ ނުވާނެ. 

 ؛ރުން ަސރުކާ. ވާނެށްފައިތިކަން ހައިަލއިޓްކޮ ،ރުބައްދަުލކުރިއި ތަކާ  ބަެއއް ކުންފުނިސް، އަޅުގަނޑުމެންމަވެއެހެންނަ

ވީަމ   މަޢުލޫމާތެއްތްއަޅުގަނޑަށް އެނގިފައި އޮ މެއް. އެހެންނަމަވެސް،ކަ ޑ ޓުން ބ ރުންކޮމިޓީގެ މެމި 

ިދ އަ . އަިދ ކުދިތައް އެބަ ުކރައްވާކުރުމުގެ މަސަްއކަތްއް ްޕރޮޓެކްޓު ތަރުކާރުްނ އެސް.އެމް.އީސްހިއްސާކޮށްލާނަން. ސަ 

އެ ބ ފުޅުންނަށް ެއ  ،އް ަޙއްލުކޮށްތަ ދިމާވާ ދަތިވިޔަފާރިތަކަްށ މިހާރު  ،ފަންތީގެ ވިޔަާފރިވެރިންނަށް މެދު

ދިނުމުެގ މަަސްއކަތްތައް އެަބ ކުރަްއވާ. އެގޮތުްނ އެސް.އެމް.އީ ގާނޫނަްށ ވިޔަފާރިތަކަްށ ވަެދވ ނެ ގޮތްތަްއ މަގުފަހިކޮށް

 ަޙްއުލ ރެއިްނ ެއއަށް، އ ގެތެ އެހެންވީމާދަލުތަކެްއ ގެންނަން ވެްސ ސަރުާކރުްނ އެަބ މަސައްަކތްކުރައްވާ. ބަ

ންނަ ކަމެްއ ތެރ ގަިއ އޮ ގެތެރެއިން ސީދާ ކުންފުނީގެ މެންޑ ޓުލިބިގެންދާނީ. އެކަމަކު، އަޅުގަނޑުމެންނަށް މީގެ

 ބަ އެސަރުާކރުން ކުރަްނ އެކަމަށް. އެއީ  އެންކަރ ޖުއެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެން ރާށ  ނުބުނެވިދާނެ.ކުނު

 ،ތެރ ަގިއ ވެސް  ގެ ށް. އަޅުަގނޑުމެންގެ ރިޔާީސ ވަޢުދުްއލުކުެރއްވުމަޙަމަސައްކަތްކުރަްއާވ އެކަްނ 

ފާރިތަކަްށ އެގްޒަމްޕްޝަންސްތަކެްއ ތީެގ ިވޔަންފަ ިދ މެދުކުިދ އަ ،ހިމެނ  ގެ ވަޢުދުެގ ތެރ ަގއިއްޔާ ރިރައީސުލްޖުމްހޫ 

ެއ ބ ފުޅުންގެ ިވޔަފާރިަތއް ުކރިއެުރވ ނެ ގޮތްތައް ހޯދުމަށް. އެކަމުެގ މަސައްކަްތ  ، ވިޔަފާރިަތއްއެގެން ނަމަވެްސ ދީ

 އެބަ ކުަރއްވާ އިކޮނޮމިކް މިނިސްްޓރީން ަވރަށް ާބރަށް. އާދެ! އިއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ޙުސައިްނ މުޙައްމަދުދީދީ. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ދީދީމުަޙއްމަދު އިންސަޙު މެންބަރު  ދާއިާރގެ މެދު  ފުވައްމުލަކު

ޖެކްްޓ އިމްޕްލިމެންޓްުކާރ އެޖެންސީތަކުްނ ެއ ޕްރޮ ،އޮްނނަނީ ގަިއ މި  5.4ޝުކުރިއްާޔ މުޤަްއރިރު. އާދެ! އަޅުގަނުޑ 

 ،ގޮތަކީ  ކީ މިހާރު ވާމިހާރު އަޅުގަނޑުގެ ކޮންަސރނަ ؛ތްތަކެއް ޕްރޮެޖކްޓްނެ ގޮލާބަ އިނިޓަރުކރުމުގަމޮ ޕްރޮޖެކްޓް

 ކަްށ ހުންނަ ކޮންސަލްޓެންޓަ މިސާލަކަށް، ؛ކްޓުތަްއ މޮނިޓަރުކރާ ފަރާތްަތއްޖެއެ ްޕރޮ ންގޮސްގެކުރިއަށް ކްޓުތައް ޖެޕްރޮ



  

ހުރިޯތ ނޫންޯތ ެއ ބ ފުޅުންނަށް ރަނގަަޅްށ  އްސަ ްއ ރަނަގޅަށް ގޮތަރާތަްށ އަސްުލ ރަނގަޅަށް ްޕރޮޖެކްޓުފަެއ ފަރާތް، 

އަޅުގަނޑު ވެްސ މި ކޮމިޓީަގިއ  ؛ފުވައްުމލަކުަގއި ،ފާހަަގުކރެވ އެަބ ށް އަޅުގަނޑަ . ެއގޮތުން މިާހރުހުރ ބެލިފައެއް ނު 

 ފުވައްުމލަުކގެ  ،އެ ބ ފުޅުން ވިދާޅުވީކެވުނުއިރުަގއި ވާހަަކދެ ފެނަކައާ ހުކުރީ ދުވަ  ،ގަކޮށްފަިއ އޮންނާނެހަވެސް ފާ

 އިނާ ޒަރަނގަޅަށް ހުންަނ ޑި ، އެގޮތަށްމާތަްއ އެބަުހރި ާވހަަކ. އެހެންވީލަމައްސަ ަވރަށް ބަިއވަރު  އިނަރުދަމާގަ

އެއްގޮތަށްޯތ ެއ ކަންތައްތަްއ ުކރެވިފަިއ ުހީރ ރަނގަޅަްށ އިވެލުއ ްޓ ައސްުލ ކޮންސަލްޓެންެޓއް ުނކުރ . ުނކޮްށ 

 .ވެސް އެބަ ޢައްޔަންުކރ  ކޮންސަލްޓެންޓު ކު،ންނަށް. އެކަމަތުވަނީ ަރއްޔި ްއލުން މިގެބަބުން އ ގެ ހުރުމުގެ ސަ

 މަސައްކަތް ވެްސ އެބަ ުކރުވާ ހަމަ ބައެްއ ަލއްވާ. އެކަމަކު، ިމ ެދ ން ހަާވލުކޮށްގެ ކްޓް ބަޔަކާ ރޮޖެ ކާ ޕްއަނެއް

މި ެދ ފަރާްތ ގުޅިގެްނ  ،ްޕރޮޖެކްޓް ހިންާގ ފަރާތާ އިގޮތަީކ ެއއްކަަލ ްޕރޮޖެކްޓް ކޮންސަލްޓެްނޓާ ވާ  ވެްސ މި  ށްއަޕާޓީ

ދީގެްނ ެއ ބ ފުޅުްނ ވަްލ އެއީ އެ ބ ފުޅުްނ އެޕްރޫ  ށް. ހިންގުްނ ަކމައެީއ ޮކރަޕްޝަނެއް  ،އަޅުގަނޑަށް ގަބޫލުުކރެވެނީ

ެއ ، މޮނިޓަރކުާރ ފަރާތް ބަލާިއރުގައި  ޙަޤީޤަތަށް ކު،އެަކމަ. ، އެގޮތަށްއެބަ ރިލީްސކުރަްއވާ. އެހެްނވީމާޕ މަންޓުތައް 

 ،ހިތަށްައރާ ެއއްޗަކީ ެގ ، އަޅުގަނޑުިމކަންތައް ިމ ނިންމެނީ. އެހެންވީމާ ްށ މޮނިޓަރނުކޮށްޅަފަރާތުން ރަނގަ

ެއ  އެީއ މިސާލަކަށް، ؟ޔަޤީްނކުެރވ ނީ އ ިތ ުހީރ ރަނގަޅަށްތޯ ދ  ޚިދުމަތްތައްކިހިނެއްތޯއ  މި ރައްޔިތުންނަްށ 

އެންަވޔަރަންމަންޓް މިނިސްްޓރީެގ ެއ  މިނިސްްޓރީއެްއ ވެއްޖެއްޔާ  ކުންފުނިން އެބަ ގެްނގުޅ ، މިސާލަކަށް ަސރުާކރުގެ

 ،ހުެރގެންތޯ ސްގެ ބަަދލުގަިއ އިންަހއުްސ ކެޕ ސިޓީ ސޯއައުޓް  ،ްށ ެއ ކުންފުނީެގ އިންަހއުސްއަލަމިއްއަ ބ ފުޅުން

ވަރަްށ  ތްތަކެްއ ހޯދުމަކީ އެޑްރެސްުކރެވ ނެ ގޮ އެބައް ކުރެވ ނީ. އެއަްށ ރަނގަަޅށް ތަންކަ އްތޯ މި ނެ ކިހި ޔާއްނޫނި

 ކަމަްށ ދެކެން. ޝުކުިރއްޔާ.  ކަމެއް މުންހިމު

 

 ދެއްެކވުން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަ

ޕްރޮޖެކްްޓ  ،ށް ިމ ލަނީއަނިންމުމުގެ ެތރެމި އަޅުަގނޑުމެން  މި  ،އިއްޒަތްތެރި މެންަބރު ިތ ފާހަަގކުރެްއވި ކަންތައް

ހަވާލުުކރުމުެގ  ރާ އެޖްންސީތަކުން އެ ޕްރޮޖެކްެޓއް މޮނިޓަރކުރުމުގައި ަބލާނެ ގޮތްތަކެްއ ޕެރޮޖެކްޓުކުޓުންމްޕްލިމެއި

ްއ ކަނޑައަޅަންޖެހ ެނ ކެރާނެ ގޮތްތަެއ މޮނިޓަރކު  ،ުކރުމުެގ ުކރިންލުަހވާ  ކަމަށް. ޕްރޮޖެކްޓު ނެ ކަނޑައަޅަންޖެހ ން ރިކު

ކުންފުންޏެއްޯތ  ހުރި  ކަންހަާވލުކުެރވ  ކުންފުންޏަީކ އެަވރުެގ މަސައްކަތެއް ކުރުމުެގ ޤާބިލު  ކަމަށް. އަދި ްޕރޮޖެކްޓު 

ކަމަށް. އ ރުން ިތ ވިދާުޅާވ  ނުވާނެންކޮށްގެލުވާ ޖެްކޓް ހައެ ޕްރޮ ، މެނުވީހުހެދުމަށްފައް ސްމަންޓެސެބެލުމަށް އެ

ޅުވާ ކަންތައް ދިާމވާތީ، މި ރިޕޯޓުގައި ޮކރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަްށ . ތި ވިދާކަންތަކަށް ޙައްލެއް އަންނާނީ

 ގައި ަބއި ކުރީ ށް މިކަން މިގޮތަށް ނުކޮށްފިއްޔާ. އެހެންވީމާ، މިކަން ހުއްޓުވ ނީ ިމގޮތަށްންނަ ކަމަކަންތައްތައް ހު

 ރިތޯ ހު ޓީ ކަމަށް ކެޕ ސިއެ ކުރުމުެގ ގޮތުންިއ ައދި ހަވާލު  ބަލާެނ ގޮތާުކރިން ެއކަންވާލުުކރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓު ހަ 



  

މެންނަްށ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ބ ނެއް ލިޔެ މަްއސަލަތަކަށް ލު ން ތިރު. އ  ހަވާުލކުރުން އިފަންޓެއް ހަދާއެސެސްމެ

  ވަނީ.ހަގަފާ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ދީދީމުަޙއްމަދު ޙުސައިން މެންބަރު  އިާރގެދާ މެދު  ފުވައްމުލަކު

، ސްޔަވި  ފެނަކަ ؛ތަކަށްކުންފުނި ،ފުދ ވަަރކަށްހަމަ އިވ   ތައް ޑުއަ ،ކަމަކީ ށް ފާހަަގކުރެވ  ޅުގަނޑައާދެ! ދެން އަ

ަތާކ ޓްރޕާޕެއަ ސް .ތަންތަނުން ެއބަ ގަނ  ބައިަވރު އެއްޗެހިަތކެއް ، އަދި މި ސްޔަ.ސީ ވިސްއު.އެ.ޑަބްލިއެމް

ންަނ ހު ތާ އެރ ކު މަތުހުގަންނައިރުަގއި އެބަ ތު ޓްސްޕާ ރން މިހާރު ސްޕެއަ ބ ފުޅު . ެއހެންވީމާ، އެތައްހިއެއްޗެ

އެްއޗެހިތަކެްއ ބަިއވަުރ ހަމަ  ކަމަށް. އެއީ  ކުރާ ތަށް ޯއވަރ ސްޓޮކްގޮ ލިބ  އް އެއްޗެ ަޖރަކަށްނ ޕްރޮކިއުމެންޓް މެ

 އެ  ،ިއރުއަންނަތަްއ ޮޕލިސީ. އެހެންވީމާ، ކަމަށް ްނނަހުފަިއ ހައްޓާިއ ބަގަރސް އެާތ ސްޓޯ ގެނެޑަރކޮށްގެން އޯ

ށް ރަނގަޅަްށ ަވރަ ސް ވެއް މި އެއްެޗހިތަ އާއިލެވެލް ރީއޯޑަރ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް  ނަށްންއަޅުގަނޑުމެ ބ ފުޅުން

 ންނަ ން ބ ނުންކުރަްނ ހުބ ފުޅު . އެީއ އެ ނޫްނ އެއީކީ ސްޮޓކެއް މިސާލަކަްށ ާހުރ އެީއ މި .ތަކަްށ ވެސްޓުޕާރސްޕެއަ

ސާފުކޮްށ  ތަކުން ޕޮލިސީ ގެ ނއް އެތާއެހެންވީމާ، އެވެސް ކޮންމެެވސް މިންގަނޑެ؛ ވީމާ ސްއަރޕާޓްސްޕެ

ގަނޑަްށ އަޅު .ބީންޕީ.ސީމެންޑ ޝަން ކަރި . އެ ރުްއ ހެދ އިތަޕޮލިސީ ،ނޑު ގަޫބލުކުރަންގައަޅު މެއްކަ ންޖެހ ކަނޑައެޅެ

ހަަލ ގޮތަކަްށ ޖެހ ނީ. އެކަ ހަްއޓަންއްސ  ބައްޗެގެ އެ އްޑެީޕރިއަ ވަރެްއގެ  ިމވެނި .ގެނކަންނ  ވަނީ އެބަ ދ ންޖެހ  ހީ

 ެވސް  ފަހުން ށް ވަރަްށ ނޑަގަޅުެރވިދާނެހެނެއް. ދެްނ އަކު ކަންތަްއ  ހިެއއްނުވ  އެ އަޅުގަނޑަކަްށ  ނޑައެޅިގެންކަ

 ތަޅު ެއއްޗެހިތައް  އަޅުވާ  ރުަގއިފެްނ ދޫކުރާއި  ،ރުގައިއި ތަންތަނަްށ ވެސް ގެންނަ ކަްށ ފެނަކަމިސާލަ ،ޑުއިވުނުއަ

 ޅުވ  ތަކެއް ނ ުކރާިއރުގައި ތަޅުކުޗެސް ގެނެ ،ތަޅުތަްއ ގެނެސްހަމަ  ނ ގެވެސް އެބަ ަތއްތަޅު އެއްޗެހި އެ ؛ވެސް

 ސް ގޮ އެބަހުރ . ގެން އްސަގެނެ  ޅެއް ތަރުފިޔާއަށް  500 ،ތަޅުތައް އިން 2000 ،ންއި 1000ކަށް. އެހެްނވީމާ، ޔައެ

ެގ . މީ ހަމައަށްްއޔިތުންނާރަ ދަނީ ުހރިހާ ލޮސްތަކެއް މި  އެ  ުނވ . އެކަމަކުއެއް ދިމަރު ތަޅުތަކެްއ އިއަޅުވާއް ތަޅުތަ

ގޮތަށް.  ވެްސ ހިނގި ިއ ކުީރގަ ކަންތައްަތްއ ހަަމ ހިނގަމުންދ    މިާހރުވެްސ އެ ރަްށ ބޮޑަށްވަ ހަމަ ސަބަބުން

 . އްޔާޝުކުރި

 

 އްެކވުން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެ

 ގައި މި  5.2 ،މިދަންނަވަނީ މެންުނދިނުމަށް އަޅުގަނޑުނޑުމެން ތިކަން ވިޔައަޅުގަ ،ެގ ގޮތުގައިއްލެއްޙަ ށްތިކަމަ

ގޮތަށް ބެސްްޓ  ާވންސް ފައިސާ ދޫކުރާނެ މިންަވރު ހިމެނ މުަގއި އެޑްގެންދިއުުކރިއަށްޕްރޮެސސްކޮށް ތައް ބީލަން ،އޮތީ

 ސް ންެމ އަވަ އެ ވީ  ން ޑުޝަން ބޯޒ އިޓަރަ އިޒ ޝަން ކޯޕްރަިއވެޓަ މެންްޓ ޕޮިލސީއަްށ ޕްކިއުރޮޕް ން ެގ އުޫސލުޕްރެކްޓިސް

އެދުަމްށ ތަކެއްޗަްށ  ،ންމަތީާވ ގޮތުެގ ިލސީއާ އެްއގޮތްމެންޓް ޕޮޕްރޮިކއު އިލައި،ެއކުލަވަ އްެގ ތެރ ަގއި ފުރުޞަތެ



  

 ،މަވެސް ންނަ. އެހެއިޞްލާޙެއް ގެނެވިދާނެކުޑަ  ދެންނެވުން. މި މާއްދާއަށް ނީގައިހޯދުމަށް ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފު

މިސާލަކަްށ ވެދާނެ ތަފާތު ންޖެހ . އެމް.އޯ.ކިއު ންނައޮ ކިއު.ލިީސގައި އެމް.އޯޕޮ. ޖެހ ންކަނޑައަޅަޕްރޮކިއުމެންޓް ޮޕލިސީ 

މިސާަލކަްށ  ،ޕާޓާއިރއިންޖީނުގެ ސްޕެއަ ވިދާޅުވާ  ތިއި މެޑިކަލް ިއކުއިޕްމެންޓާ  މިސާލަކަށް  .އާއި އެސް.ޓީ.އޯއާފެނަކަ

ކުން ޮޕލިީސާއ ޏަ ކުންފުން އެ އްާޔ ތިޮޕލިސީ ކަނޑައަޅާފައި އޮހެްނވީމާ  ެއއްޗެހި. އެލަ ކަހައެ  ،ރިޒަރވާއޮއިްލ 

ން އެކަްނ ރުބުނަނީ. އ މި ނޑައަޅާށ  ކަ އެޕީއަށް. .ސީ.ޕީނެ ވެސް ދ ންޖެހ  ފައިއެއްގޮތަށް ރިުކއަރމެންޓްތަކެއް ހަދާ

ްސ ޑީޓެއިލްލިސީ ެތރ ގަިއ . ޕޮ ށްކަމަ ނެހ ޖެްނ ބަލަންތަކެްއ ކުރިޓްމެންރކުއަ ދި ރިސާފުވެދާނެ. ދެން އަ

 . ިރ މެންބަރު ނާޝިޒްތެމިދަންނަވަނީ. އިއްޒަތް މެންއަޅުގަނޑު ންނަންޖެހ ނ އަ

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަުރ މުޙައްމަދު ނާޝިޒް

ކޮންމެވެްސ  ވަނީށް ހީ ގަނޑައަޅު ދެކެވުނު ވާހަކަތަުކގައިމިތާނގައި ން ނޑު ހަމަ ުކރިގައަޅު. ްއރިރުޤަޝުކުރިއްޔާ މު

 ކަމެްއ އެަބއޮތް. ދެނޑު ކަންބޮޑުާވ ގައަޅު ،އެެހންނަމަވެސް ކަންނ ނެގ މީގަިއ މިިހރީ. ުކރެވިފައި އެޑްރެސް ށް ވަރަކަ

ލެވެލް. އެީއ  ެއކި ެއކި ުއސޫލުތަކުގެ  ،ހުންނަނީ ތަކުަގއި މި ްއ އެސް.އޯ.އީމިާސލަކަްށ ބައެ ،ކަމަކީ ފުރަތަމަ

ތިްނ ސާލަކަށް މިނުެޖހ ނ . ރާކަށްކުހެން ޓެންޑަރޮކންމެ ޔާ އްްށވުެރ ކުޑަވެއްޖެއަ ރުފިޔާއަން ލިމި 3މިސާލަކަށް 

 ެއހެންވީމާ، .ގޮތަށް ކުެރވ  އޮންނަީނ ކަމެްއ ކޮށްލައިގެްނ ހަަމ  ުކރާ ދެން އ ަނ ގެނެސްގެްނ ން ކޯޓ ޝަފަރާތަކުން 

 އް ޖެހ  އެކޮްށލަންލަރގެ ތެރ ގައި ކަ ތާދާޅުވި ނުކުދެްނމެ ތިވި ،ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ،ނޑަށް ހީވަނީގައަޅު އަސްލުގައި 

ހެޮޔ  ާޔ ދެންއްވިކަށް ޔަދިމާާވ ކަންކަން. ކުްއލިކަށް ޔަކުްއލި ،ނީއޮންނަ  މިކަމަށް ެނއްދެން އަ. ކަންނ ނގެ ކަންތައް

 ރު އިދިމާވާ  ކަށްޔަކުްއލި ލަންވީ.އް ހޯދައިގެން ގަނެތަނެ ހުރި  އެހަމަ ގޮސް ، ސްޔަމިިލއަން ރުފިާޔއަށް ވި 30، 20

ެއގޮތަށް ދިމާާވ ވީމާ، ންއެހެވެސް. އް ބ ނުންވާ އެއްޗެ ދަންހޯއެ ރ  ގައި ހުއް ގަރާޖެކޮންމެވެްސ ފަހަރަށް  ގިނަ

ެގ ނކަންނ  މެްނ އެބަޖެހ  އަޅުގަނޑު އަށް އިޝޫވަީނ މި ެދ އަޅުގަނޑަށް ހީ ކެްއ އެބަުހރ . އެހެންވީމާ،ތަކަންތައް

ތު މިެހްނ ކުްއލި ާހލަ ،އެހެން ކުރާ ަފރާތްތައް ކަންންތެރ ގައި އެގޮތަށް އެކަ ރެސްުކރަން. ދ ން މީގެރަނގަޅަށް އެޑް

ވެްސ މުގެ ަބޔަށް އުޅުގޮތުން  ކުގަިއ ޢަމަލީއްތަކަންތަެގ މެންޓުކިއުރޮޕް މި  ައސްލުަގއި ުކރާ ަފރާތްތަކަށްތަކުރާރު

ނޑަްށ ގަޅުމިީއ އަ ،ހެންނަމަވެސްއަންނަން. އެްނސްޓަކެއް ޝަރެސްޓރިކްކޮންެމވެސް ވަރެްއެގ  ގެ ނކަންނ  ބަޖެހ އެ

ގޮތަްށ  ދެންނެވިމި. ހެންއެންމެ ބޮަޑށް މިހާުރ އޮންަނ އެްއ ލީުކއ ޖު ގައިތެރ  .އީތަކުެގ އެސް.އޯ ގެ ނޑުމެންގަވަނި އަޅުހީ

ވެްސ   ސްޓޮކެއް ގެ ބޮޑު ންނަިއރު އ ހު .ގެން އެބަހުިރ ނަގާފަމާވެ ކަށް ދިޔަކުއްލި ވެސް ޕާޓްސް ރއަ މިސާލަކަށް ސްޕެ

 ދާ މާއްެއ ލިބ ނެ ަކހަަލ ގޮތަކަްށ ކަމަށް ފުރުޞަުތ ނުްއ ަހލަ ކަންތައްތައެހެންވީމާ، އެކަ .ބަހުރ ތެރ ގައި އެއެތާ 

 ދ  ާވހަކަ ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑު އެ ރުމަށްކުރާފްޓުޑް

 



  

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ފ ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަުދ ނިހާދު 

މިހާުރ  ،ހުަށހެޅުއްވި ގޮތަށް ަބލާއިުރގައި އެޝީދު މް ރައިްބރާހީބަރު ރި މެންތެްއރިރު. ިއއްޒަތްޤަޔާ މުޝުކުރިއް

ލައްަކ  1ލަީނ   މި ިދރާގުްނ ކުރިމަތި  ރު އިކުެރވ ބިޑު .ގުސާލަކަްށ ދިރާ މި ؛ެގ ހަަމ ަވރަްށ ބޮޑެތި ކުންފުނިރާއްޖ 

އެްއވެސް ވަރަކަްށ ުކިދ  ،ކީތަގޮ ވާ ހެންވީމާ، މިއެ ގަދަ ބޮޑެތި ކުންފުނި. ވަރަްށ ވަރު ޔާގެ ބިޑަކަްށ ވެސް. އެއީރުފި

 ަތއް ސީޕޮލި  . ެއހެންވީމާ، ކުިދ ިވޔަފާރި ހިމާޔަތްކުރަްނ ހަމަ ކަނޑައެޅިގެން ވ މާޔަްތ ުކރެވިފައެްއ ނޯ ވިޔަފާިރ ހި

މަްށ އަޅުގަނޑަށް ފެނ . ކަ ދ ންޖެހ  ފާލަަމކަށް މީގަިއ ، އެަވރުެގ ބާރުެވރިކަވެްސ ލަފާދ ން ހަދާއިރުަގއި މީގެން 

 ންެޖހ  މާޔަތް ލިބެހިމް.އީސްތަކަށް ދުުކރަން. ދެން އެސް.އެގެ ެއ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީޝީދު ާރހީމް ރަބް، އިއެހެންވީމާ

 ހަަމ ދަނީ މިާހރު އެ ރިންރި ުހރިހާ ވިޔަފާިރވެހު ރިތަުކގެ ކުދި ވިޔަފާ ނިއްޔާނޫޕޮލިސީސް ހެދ ިއރުގައި. ެއހެން

 ައރުވާިއރުގައި އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީން އެކަާމ ފައެއްމެން ލައަޅުގަނޑު މީހުންގެ ފުރުޞަތު. އެ ،ދަނީގެންނޑިނެތިފު

ނާޝިުޒ ެއ ހުށަހެޅުްއިވ މެންބަރު  ރި ތެްސ ދެކެން. ދެން އިއްޒަތްވެ އަޅުގަނޑު ކަމަށް  ވިސްނަންޖެހ  ދ ތެރ ގަިއ 

 ސް ވެ  ުރ މާއްދާގެ ގޮތުގަިއ އެކަންއަދި އިތު .ވެސް ާތއީދުުކރަން އެއަށް  ؛ބޫުލކުރަނީގަހުށަހެޅުން އަޅުގަނޑު 

 40 ން،މިިލއަނު 30 ،ހެންެއ ވިދާޅުވި ތަކަްށ ހިްނާގ ކަންތައްތަކުގައި ކުްއިލ ގޮއަޅުގަނޑަށް ފެނ . އެީއ  ހިމަނާލަން 

ރި އެަބ ުކރެވ . ވިޔަފާ  ސް އެަބ ުކރެވ .ޗ ޕާން ތަކުަވރަށް ބޮޑެތި ހަަމ އަަދދު ން މިލިއަނު 8ާޔއިން ފިރުމިލިއަން 

ާރ ވާަހަކ ވެްސ ތާއީދުކު  ށް ފެންނާނީ އެއަށް މަްށ އަޅުގަނޑަކަ ންޖެހ  އަޅަާބރުކަންތައްތަކަްށ ވެްސ  ، އެ އެހެންވީމާ

 ން.  ލަދަންނަވާ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

މެން އަދި އިުތރު ެދ އަޅުގަނޑުާޏ ވަން ކަމަށް ރާ ޟުނުކުރާއިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން އިޢުތި  ،ވީމާއެހެން

ހާވެްސ ބޮޑަްށ ވީ ،ދާއިރުޓު ޕޮލިސީ ހަމަންޕްރޮކިއު ،ނަކީމެންޑ ޝައް ިރކަޝަން ލިޔާނަން. އެމެންޑ ކަރި

ިލސީަތްއ ށް އެ ޕޮނާާރ ގޮތަކަށް ުބރޫޔަާފރިތަފަންތީގެ ވި ކުިދ އަދި މެދު  ނ ން ބައްލަވަްނވާއެސް.އެމް.އީސްތަކު

ެގ ިއރާރު ހުޅަނގު ދާހެންވ  މް ރަޝީދު. އިބްާރހީ ؟ތޯޅު. އެގޮތަްށ ރަނގަގެންިދއުމަށްންކޮށްގެން ުކރިއަށްބައްޓަ

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ޙުސައިްނ ޝަހީމް. 

 

 އްކެވުން:ހަަކދެްމ ވާޙީ  މެންބަުރ ޙުސައިން ޝަުރ ދެކުނު ދާިއރާގެހެންވ 

ންަނ ރަދުކުރެވެްނ ހުވަރަްށ ބިޑުނުކޮށް ޚަ  ފުނި އެކިންކު  އެކި  ،ޅުވީދާއެ ވި ނާޝިޒްނބިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަުރ ކި

ީމަގ ށް ، އަޅުގަނޑަންވީމާެއހެ؟ ނީ. ެއހެންތޯބޫލުކުރަގަކަމަށް އަޅުގަނޑު  ްއވީހެޅުއެއީ ެއއްގޮތްުކރަން ހުށަ .ކަންތައް

. ބޮޑުކޮށް ހަމަ އެއްޗެހި ގަންނަންމަ ހަނެ މަ ބ ނުންވާކަހަލަ ބޮޑެތި ތަންތަނަށް ހަ  އިއާކޯސްެޓލް ށްކަލަމިސާ އިހަމަ



  

ތަންތަނަްށ  ީޓ އެ ސިބިލިކްްފލެ ހަމަ އި ގައިރު އެކަަހލަ ކަންކަްނ ދިމާވާ ، މާެލއިން ަކރަންޓު ކެނޑި މާއެހެންވީ

  އެހެންވީމަ. .ލުުކރަންބޫގަ ގަނޑުއަޅު

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ލު ކަނޑައަޅާިއރު ކުދި އަިދ އުސޫ  ؛ތައްރިޔަފާ ގެ ވިަފންތީ މެދު ކުދި އަދި  ،ނަންއިންެޓއް ލާޕޮ އިތުރުޅުގަނޑުމެން އަ

 ޕޮިލސީ ެގ ފުނިތަކުންތަށް ސަރުާކރުެގ ބޮޑެތި ކުގޮނެ ރެްއވ  މާޔަްތކުހި ވެްސ ބޮޑަށްީވހާ ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް  މެދު

 އި ްށ ބަލަްއވަފާ ލަތަހާކުންފުނީގެ މާީލ  ،ކަށްމަލިސީތަްއ ކަނޑައެޅުން. ދެވަނަ ކަޑައަޅާއިރު ބައްަލވައިގެްނ ޕޮކަނ

ެއ  ،ޅައިން ކަނޑައަޕީ.ސީ.ބީ ންގަނޑަކީ ކޮބައިކަންމި ނެ އްވާއިުރ ބިޑުނުކޮށް ކުރެވ ކަނޑައަޅު ޕޮލިސީ ރޮކިއުމަންޓްޕް

 ން.ްއވުފައި ބ ޅާލިމިޓުތަކެްއ ކަނޑައަ ތް އޮ މަށް ކަކަނޑައަޅާިއރު އެުލ ެއ އުސޫ ،ޝްަވރާުކރުމަށްފަހުމައެކު ޏާކުންފުން

ށްގެްނ ެއ އުޫސުލ ބަދަލުުކރަްނާޏ މަޝްަވރާކޮ ފިނ ންސް މިިނސްޓްރީއާ .ބީއާިއ ނޫީނ ޕީ.ސީ ރަންޏާ ދަކުބައަދި ެއ ލިމިޓު

ގަންނަންޖެހ  އް ކުންފުނިތަކަށް ތެ ލަހާންީސ ރޖެއިމަްށ ކުންފުންަޏށް ކަޔަކުްއލި ، ތިންވަނަ ކަމަކަށްދެން  .ރުންބަދަލުކު

ކަނޑައަޅާފަިއ  އަދި  ކަށްފަހު(ޅަ)ަވގުތުކޮޑައެޅުން. ުލ ކަނންޖެހ ެނ އުސޫ ގަންނަ ވަންޏާ  ަގއި ޗެްއ ގަންނަންޖެހ  ކަމުއެއް

 ތަކުާރރުނުވާ ގޮތަށް ކުންފުީނެގ އެކަން  ،ބަލައި ބައިތޯ ކޮ ބަަބކީހުނު ސަޖެގަންނަންކަށް ޔަ ކުއްލި ؛އެކަން

ޑ ޝަންސްތަކެއް ހިމެނުން. މެންކަރިއެކަމަށް  ، ބަލައިތޯކީ ކޮަބއި ޔަވަޅުތަކަޅ ނެ ފިމަސައްކަތްތައް ބައްޓަންުކރުމަށް އެ

  .ގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ޝިޔާމްއިރާ ނައިފަުރ ދާ ؛އާދެ! އަޅުގަނޑު

 

 :މަުދ ޝިޔާމް ާވހަކަދެއްެކވުންއަޙްގެ މެންަބރު ރާއި ނައިފަރު ދާ

 ުރ ކަންތައްތަެކއް މިިހރީ އަސްުލ ަބއިވަވަރަށް  މެންއަޅުގަނޑު ދެން  .ގ ތޯާޔ އިނުކރިއްޑަށް ޝު! ަވރަށް ބޮއާދެ

ްއ. ކައެުމ ާވހަންތްެތރި މެްނބަރު ނާޝިުޒ ެއ ވިދާޅުީވ ަވރަށް މުހިއިއްޒަ އި ގަތަކެްއ ކަނޑައަޅަންޖެހ . ދެންމެޕޮލިސީ

 ިމ ދަންނަވަީނ އެއްަކލަ  އި.އަްނ ރުފިޔާގަ ިމލި ދެ ،ނީކުރެވެ ްނ މި އަޅުގަނޑުމެން އަްސލު އ ތި ސީލި އި ގަލުއަސް

 ެވސް . ިމހެންށްނިތަކާިއ ގާްތ ކުންފުނިތަކަންފުކު ކަިއރި .ތޯއެވޯޑްުކރ  ކަންަތއްތައް ެދއް އި ބަންލާފަކޮށް ނުބިޑު

ދެްނ ބޫލުުކރަނީ. ގައަޅުގަނޑު  ކަމަށް ޖެހ  އަޅުވަން އެކި ީސލިން އި ގަކުންފުނިތަވެސް އެކި ކު ޑްކުރަން ޯވރއެއެއްކަަލ 

ލިސީއެްއ ޕޮ ށް އެއްަކހަލަ ކުންފުނިތަކަކަ ހުރިހާ އެއް،ލިސީޔުނިފޯމް ޕޮ މަޕީ.ސީ.ބީން ހަ އް ކަނޑައަޅާއިރުަގއިޕޮލިސީތަ

 ވަިކ ކަންތައްތަެކްއ ތްތަކެްއ ނޫނީިކ ޚިދުމަވަ  ،ންޏަކީހަަމ ކޮންެމ ކުންފު  ަގއި ގޮތުލުުކާރ ބޫގަ ގަނޑުއަޅު ނެހެދ ނެ.

ށް ަވަރްށ ންޏެއް. ދެން އަޅުގަނޑަންފުކު މެޖެހ  ހަމަ ކޮންން އެބަޒުވާސްޓަަމއިހަމަ ކަ ،ވާތީ ންފުންޏަކަށް ކުރާ ކު

ްނ ވަކި  ،ނަށް ފެންނާނެމެންއަޅުގަނޑު އި ވެސް ަބދަލުވާއިުރގަ އްރެކޮންމެ ަސރުކާ  ،ބޮޑަށް ފާހަގަކުެރވ  ކަެމއް

ެނ ގަންނާވަދެ އި ލާފަމާކެޓިން އެޖެންޓުންތައް ބަން ޑްށް ސ ލް އެންނިތަކަކުންފު ނޫިނއްޔާ ،ކޮންސިއުމަބަލް ކޮށްޞަޚާއް



  

ގައި ހިފައިެގްނ އްޗެއް ުކރާ އެ ރއޮފަ އައިސް އްނިތަްނފުވާހަކަދައްކަން. ދެން ވަރަްށ ގިނަ ކު ނާންހަމަ އެމް.ޑީ

 ެއއްވެސް   އިނގ ތޯ. ދެން އަޅުގަނޑުށް ކުިރއަށްދ . މިސާލަކަގެން އެބަ އި މަ އެޢަހަ ންޑީ.ކުގެ އެމްކުންފުނިތަ

ިމ  އި ީސ ލެެވލްގަލިޕޮ  ،ންޖެހ  ވިސްނައަޅުަގނޑުމެން އެބަނީީކ ނޫން. މިާސލަކަްށ ށް އަެނކަތިކުރަނަކަކުންފުންޏަ

ްނ ހުްވ ގ  ލްޑި. މިސާލަކަްށ މޯމޯލްޑިްވ ގ ސް ،ރުގައިއިތަކެްއ ދ  ޝަންމެންޑ ކަރި އެްޑވައިސެްއ ނޫނީ އްތަކަށްކަންތަ

ދެނީ. ދ އިރުގައި ުކރީގަިއ  ތެއް މިދުމަރޫރީ ޚިޒަ. ރީ ކަމެއް މި ުކރަނީ ިއނގ ތޯރޫ ޒަށް މެން ހަމަ ވަރައަޅުގަނޑުހަމަ 

ްއ ކުެރވިގެން ުމިޅ ތަ ހ ދަށް ބަިއވަރު ލަތުން ަވރަދައު އި،ްށ އިންވެސްޓުުކރެވިފަަބރު ފުޅިއަ އެބަހުރ  މިސާލަކަށް

 އް ގެެނވިފަ.ހާ އެްއޗެހުރި  ފުޅިާއއިރ  ހުރމަންޓަށް އެބައަ ކެޓަށް ބ ނުންވާ ރިކުޅި މާމު ހުންގެ މީއެ ނިއްޔާޤައުމަށް ނޫ

ކަްށ ލަސާ މިދެން އި،އެީކގަ ުކރުމަކާރފައޮކުރާ ރޓު މި އޮފަން އެޖެންމާކެޓި އެންޑް ސްސ ލް ެއއްކަލަ ނައަން އެކަމަކު

 އަނެއް ްސޓ ޖުން  އްއެ ،ދެންނެވީބައި. މި ށް އެ ޓ ޖަކަސް ވާންސް ޑްއ ެގ އެ ދެން  ނޫނިްއޔާ ށް،ކަޔަފުޅި ނީ ުލއިދަ މި

ަވރެއްެގ ކީ ިކހާޔަދަހ އި ހުރި ވިފަކުރިން ކުރެ  ،މެން ިވސްނަންޅުގަނޑުއަޖެހ  ވެސް އެބަ ިއރުސްޓ ޖަށް ބަދަލުކުރާ

ަބލަން.  ބަޖެހ ްނ އެކަންކަ މި  ވަނީ މި އާއި މެތޯބޮުޑ ގެްއލު ލީމަ ިކހާއި ގޮތަށް ކަނޑައެ އިފައެ ބަްނލާ ،ތޯއާއިއްދައެހ 

 ،ރޮޑަކްޓެއް ްނ އެއް ޕް ވިހެމިދެންނެދެން  އެއީ ؛ފެނ ނަށް އެބަންމެގަނޑުއަޅުމަ ހަރަްށ ހަފަ  ަވރަށް ގިނަ ދެން ހަމަ

އަޅުގަނޑުމެންނަްށ ވަރަްށ ގިަނ ފަހަރަްށ  ަބލަންޖެހ . އަދިވެްސ  ދާއިރު ކަްށ ގެން ްބރ ންޑެއް އެޑްވާންްސ ސްޓ ޖައެއް

ން މިސާަލކަްށ ތި ވިދާޅުާވހެ .ުކރެވިފަ ޓުމަންުޓ މި ހުންނަނީމް އިްނވެސްރޓަ ގްންށް ލޯރަކަށް ވަ މިސާލަފެނ އެބަ

އްގެ ސަބަބުން ެއަބ ޑީއެ.އަންނަ އެމް އިހުންނަިއރު ބަންލާފަ އިތޯ. ކުެރވިފައިނގ  ތަކަށްޖެން ސެޓުފެނަކައިން 

ވެްސ ރ އަ ގެނެވިަފއި ުހރި ސްޕެ އިގެ ކުރީގަ ދެން އ ގޮަތކީ  ވާ  ުލކުރީމަތޯ. ބްރ ންޑު ބަދަ އިނގ ބްރ ންޑު ބަދަލުކުރ 

ިތ ނީ ާކ ިމ ޖެހެނެއްއަ ނުކުެރވ ނެ. އް ބ ނުމެ އް އެރއަސްޕެ ެއއްވެްސ ހުިރ  އި ގ ތޯ. ސްޓޮްކގައިނ ނުކުެރވ  ނުމެއްބ 

 ދެ  ،ރެއްރުކާ ސަ ެއއް ން އެބަދ  އިނގ ތޯ.ޅިގެޑައެހަަމ ކަނ .ދ އެބަޖަްސ ޑެމ  ޑްންޕްލ  ،ޑްން ޯއގަނައިޒްޅުވިހެވިދާ

ވެސް ެއ  ނާޝިޒު، ދެން އެބަުހރ  ދިނީމާޑެމ ޖު  ކަމެއް. އެ  އްމުކޮްށ ވާ އާ އީމިން ވަނީ. ިމހެ ނޫން ކާރަކުން ސަރު

ަމ ހަ ހަމަ އެ ރިކުަޔރމަންޓް. ސެޓެއް އެބަހުރ ން ކުާވ ޖެހަލާ  ހަމަ  އިްސ ގުދަނެއްގަ ކޮންމެވެ ،ރ ޅުވިހެން އެބަހު ދާވި

ބަަދލުުވްނ ބަދަލުވާ ރ ންޑް ހެްނ ބްން. މިދަންނަވާވެތައްަތއް އެބަޖެހ  ހުއްޓުކަންމިކަހަަލ . ސެެޓއް އެބަހުރ   ޖެންމީޓުވާ

ދިއުަމީކ ދާަކލަ ތިރިން މައްޗަްށ ެޖހ . އަނެއްކާ އަޅުގަނޑުމެން އެއްމިކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެޑްރެސްކުރެވެން އެބަ

ެލްއެގ ސޫކޮންމެވެސް އު އި ސްުލގައަ ،އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހ  ،ގޮތްތޯ ރަނގަޅު ީއ ދަޢުލަތަށް އެންމެމިވެސް 

 އްޓ ެނ ގޮތްތަކެްއ ބަލަްނ އެަބޖެހ . ހިފެހެ ކަންތައްތައްތެރެއިން މި 

 

 ސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:ރިޔާ



  

މެން ތިްނ ޅުގަނޑު އަލްކޮށްޑީޓެއި  ލިސީޕޮ  ކިއުމަންޓްްޕރޮ ؛ކަމަށްާފހަގަުކރެއްިވ  ތިމިހާރު ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރު 

އްާވ މިހާުރ ތަްށ ެއ ބ ފުޅުން ފޮނުއަޅުގަނޑުމެން އަ ފްޓު ތަްއ ޑްރާލިސީޕޮ އެ  ،އަންނައިރުން ގެިލޔެ ޕޮއިންޓަކަށް

ވަންާޏ އަޅުގަނޑުމެންނަްށ  ކަމަށް  ބައި ުނހިމެނ  އެ  އި ލްސްގަ ޓެއިދަވާިއރު އ ެގ ޑީހައްތައް. ޓުޕީ.ސި.ބީން ޑްރާފް

، އިފަހަޅުްއވާހުށަ ނާޝިޒް ރި މެންބަރު އްޒަތްތެއި، އެބައި ަކވަރުުކރެވ ނެ. ެދން ހެންވީމާއެ އެބައި ހިމެނިދާނެ.

 ރިޕޯުޓގެ  މަނާނަން މި ގަނޑުމެން ހި އަޅުއިންޓުތައްދުކުެރއްިވ ެއ ޕޮ އީތާ އްވި، ޝިޔާމް އީދުުކރެން ތާސައިޙު

ންެމހެްނ ންފުނިތަކުން ކޮވާ ކުސާ އްހިއަށް. ސަރުާކުރ  5.5 ،އަޅުގަނުޑ ދާނަންދެްނ ގެ ެތރެއަށް. ރިކޮމެންޑ ޝަން

ލުަތްއ ްނގުމުެގ އުސޫ ްނ ހިއް ދިެވިހ ރުފިޔާއިމުޢާމަލާތްތަމުޢާމަލާތެްއ ފިޔަވަިއ އެހެްނ އިން ހަދަންޖެހ  އިސާ ބ ރު ފަ

 އް ކުންފުނިތަކުގައި ސޫލެ ަހރުދަާނ އުގަތުމަގަާޔއި ވިއްކުުމގައި ޢަަމލުކުރާެނ ރުކުންފުންޏަްށ ބ ނުންާވ ޑޮލަ  ،ހެދުމަށާއި

 ފާހަގަުކރެވުނު އެބަހުިރ ޑޮަލރު  މެންނަށްޅުގަނޑުއަުކރުމަށް އެްނގުން. އެއްގޮތަްށ ޢަމަލު ެއ އުޫސލާ ،ށްއިމުކޮގާ

ަޞކޮށް މިާހުރ . ޚާއްއްޢާމަލާތެްއ މުއެތަޔަތުަގއި ނިުމގެ ލަުރ ގަތުވެފަ. ޑޮޗެްކ ބައުންސް  އި ޗެކްތަްއ ދީފަގަތުމަށް 

ބޮޑެިތ  ަގއިގަތުމުގެ ނަމު ޮޑލަރު ތްތަުކގައި ވެްސ އެބައޮރު.ސީގެ މައްަސލައާޕީ..ަބލާ އެމް.އެމް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން

ްސ ވެ ގޮތަމުގައި ޑޮަލުރ ފެނަަކއިން  ،އެބަުހރި ާފހަގަވެފައި  މެންނަށް. އަިދ އަޅުގަނޑުގާފަވައްކަމުެގ ކަންތައްތަްއ ހިނ

 ށްއވ  ކަމަރެރުފިާޔއިން މުޢާމަލާތްކު  ،ގޮތަށްކަންތައްތަްއ ނުކުރެވ ނެ  ، މިންވީމާ. އެހެއެކަހަަލ ކަންތައްތަްއ ހިނގާފަ

. ފައި އޮންނަންޖެހ ނީކަށް އަްނގާކުންފުނިތަ ،އިހަދާފަޕީ.ސީ.ބީން ލެްއ ުއސޫގޮުތގެ  ރާނެެއކަން ކު  ވަންޏާ

ެއ އި ލެއް ކަނޑައަޅާފަރު ގަންނާނެ ގޮތުެގ އުސޫ ޑޮލަ ،ޏާކުންފުނިތަކުން ޑޮލަރު ގަންނަންޖެހ  ކަމުަގއި ވަން 

 ގޮުތެގ ލަރު ވިއްކާނެތަކުން ޑޮންފުނި ލިބ  ކުާއމްދަނީ ންއަދި ޮޑލަރުފައި އޮންނަންވާނީ.  އަންގާންފުނިތަކަށްކު

 ،ޑަށް އެބަފެނ . އެހެންނޫނިއްޔާނެ ކަމަށް އަޅުގަނނިންމާފައި އޮންނަންޖެހ  އިވެސް ކަނޑައަޅާފަ ލެއްއުސޫ

ްއ ެއ ކަންތައްތަ  އި،ގަންތައްތަްއ ހިނަވއްކަމުެގ ކަ ،ުކ ނާޖާއިޒު ަފއިދާ ަނގައިރަށް ގިަނ ބަޔަމީގެތެރެއިްނ ވަ 

ޫސުލ ެއ އު ،. ެއހެންވީމާންތައްތަްއ އެއީޤީޤަތަކަްށ ހުިރ ކަޙަ ވެސް  މިއަދު ހެީރ ފެންނަން.ހިނގާފައި އެ 

 ދު. ޝީ! އިބްރާހީްމ  ރައާދެ އޮތީ. އިލާފަ ޝަންންޑ  ކޮމެރި މި  ކަމަށް ފެންނާތީ ނެންނަންޖެހ ފައި އޮކަނޑައަޅާ

 

 ވާހަކަެދއްކެވުން: ދު މެންބަރު އިބްރާހީްމ ރަޝީެގ މާފަންނު މެދު ދާއިރާ

ވެްސ  . އަދި ގާނޫެނއްތުތަކެްއ އޮވ ޔާސަސި އިސާ ގަެނވިއްކުމުގެ ިމ ބ ުރ ފަ ވެސްމިާހރުއްިރރު. ޤަޝުކުރިއްާޔ މު

ެނ ންނާއޮވެސް  ތަުކގައި ބ ންކާއި ެބހ  ގާނޫނުރާއްޖ ގެ . ދިެވހި ހިމަނާފަވެސް އޮންނާނެ އި މް.އެމް.އ  ގާނޫނުގައޮވ . އެ

ކޮްށ އެކަްނ ނިވަ ހިމަނާފައި އި ، ދެން ގާނޫނުގަ ެހންވީމާއެތް. ެގ މުޢާމަލާތްތަްއ ކުރާެނ ގޮމުއްކުބ ރުފައިސާ ގަނެވި

 .ނީނާޅަވަޅުޔަްސ އެމް.އެމް.އ އިން ފިޔަ އެންގި  ގިން.އެން އަޅުގަނޑުމެން އަށްއޮތީ. ދެްނ އަނެއްާކ ޕީ.ސީ.ބީކޮށްފައި 

ގޮތެއް ަބލަންޖެހ .  ނެވ ކުރެ ޓަނިއެ މޮ ންއި.އެމް.އ އެމް ަވރަކަށް ސްކޮންމެވެ ރިޕޯޓުން ތި، އަޅުގަނޑަށް އެހެންވީމާ



  

ޅެްއ ފިަޔވައެއަށް  ދިޔަިއރުއިހުިރހާ ކަމެއް ހިނގަ ގެޕީ.އާރު.ސީއެމް.އެމް. އަހަރު  ތުވެދިޔަ ފަސްފާއި އ އިންއެމް.އެމް.

އްކާެނ ނެވިިއސާ ގަފަ ބ ރު ނ ބުބަެވސް އެ އިނުގަބެހ  ާގނޫ އްޖ ެގ ބ ންކާ ިހރާއެއް ނެތް. އަެނއްާކ ދިވެއަޅާފަ

 އަށް މި ލާޒިމުކުރީ. ުކރިޔަސް ތަންފީޒުކުރާނެ ސީ.ބީން އަނެއްާކ ޕީ.މެ. ދެން އަޅުގަނޑުއަޅަންޖެހ ނ ކަނޑަލުތައް އުސޫ

ރުދަނާުކރަްނ ޫސލުތައް ތަންކޮޅެއް ހަމުގެ އުޒުކުރު، ތަންފީެއ ބ ފުޅުން. އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނ ގޮތެއް 

 ރިާޢޔަތްކުރަން.  ކަށްލުތައަންގާފައި އޮތް އުސޫ  ، އެއީއެހެންވީމާ ހ .ޖެއެބަ

 

 އްކެވުން:ދެރިޔާސަތުން ާވހަ

ެގ ދު އެމް.އ ގެ ގާނޫނާއި ގަވާއިއެމް. ،ޅަންޖެހެނީއެ ބ ފުޅުން ުއސޫުލ ކަނޑައަ އަޅުގަނޑުމެން އުސޫލު ކަނޑައަޅާއިރު

 ؛އ ަރކު ހިތަށްއެރީ ން ފުންޏަކު ކުން ުއސޫލެްއ ނެތީމަ އެތަށް ނީ. މިާހރު އެގޮހެގަންޖެ ންޑައަޅާފަިއ އަކަނ ،ތެރެއިން

 އި ރި ނަގާފަލާ  އިފަދީ ތަނަކުން ޗެކެއްވެސް މަ މިައދު ކޮންމެބ ނުންވީ އިތާގައަންނަ ހަފު ،ލަރު ބ ނުންވީމަމިއަދު ޑޮ

ދީފައި ޗެކެްއ ރުިފޔާ  ުރ ވިއްކަްނވީމަމާ، ޑޮލަކަެމއް ވަނީ. ވީ ބައުންްސވަނީ. ކޮންމެވެސް ކްނީ. ދެން އެ ޗެ ންނަހު

އެމް.އެމް.އ   ؛ންނަނީ. ކުންފުންޏަކަށް ާލރިއެއް ުނލިބ . އުސޫލުއޮ އިގަނީ ބަޔަކު. އަންނައިރު އެ ޗެކު ަބއުންސްވެފަނަ

ސްޗ ްނުޖ ީމހުން ެއކް އެ  ބުާނ ގޮތަްށ އުޫސލު ކަނޑައަޅަންޖެހ ނެ. މިސާލަކަށް ޑޮަލުރ ވިއްކަްނޏާގައިގާނޫނު

 ނޫނީ  ބ ންުކ ތްރޫކޮްށ އެކަްނ ކުރަންޖެހ ނީ. ،.އ  ްތޫރކޮށްއެމް.އެމް ،ންްސ ނަގަންޖެހ ނެ. އެހެންނޫނީލައިސަ

ުކރަންޖެހ ނެ ގޮތުެގ ގާނޫާނިއ  އެކަން ންބައެްއ މެދުެވރިކޮށް ެއކަން ުކރަންޖެހ ނީ. އެ ުއސޫލުއޮތް ންސް ލައިސަ

. ދެްނ ކީންޑ ޝަނަމެދ ށ  ކުންުފންޏަށް. އެީއ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރިކައިއަންގަ ގަވާއިާދ އެއްގޮުތގެ އުސޫުލ ކަނޑައަޅާފައި

 ހުސެން.؛ ޮޕއިންޓް 5އޮތީ 

 

 ފުވައްމުލަކު މެުދ ދާއިާރގެ މެންބަުރ ޙުސައިން މުަޙއްމަދުދީދީ ވާހަކަދެއްެކވުން:

 ަސރުކާުރ ހިއްާސވާ ކުންފުނިތަކުން އެ  ، ގޮތުްނ ވެއްޖެއްޔާޝުކުރިއްޔާ މުަޤއްިރރު. އާދެ! މި އަޅުގަނޑު ދެކ 

އެ އުސޫަލކީ އެއީ މިހާރު ްޕރައިެވޓް ސެކްޓަރގައި ިވއްކަންެޖހ   ؛ އުސޫެލއްބ ފުޅުންނަށް ސީދާ ޑޮލަރު ވިއްކާނެ

ވެްސ  ށް ެސކްޓަރަ ޕްރަިއވެޓް ުތގައި ޙަޤީޤަންނާނެ ކަމަކަްށ އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ގަބޫލެްއ ުނކުރެވ . ެއއީ އޮ އުސޫލު

ްޓ ބޮޑަށް ުކރިއ ޓްެވގެންދާނެ. ައިދ ޑޮަލރުތައް ވިއްކަްނ ފަށައިފިއްާޔ ހަަމ ބުލެްކ މާކެ ސަރުކާުރގެ ކުންފުނިތަކުން 

އެީއ ހަމަ ޕާސަަންލ  ،އިތުރަށް ޮކރަޕްޝަނަށް ަމގުފަހިވާެނ ކޮންމެ އުސޫލެްއ ހެދިަޔސް. ކޮންމެ އުޫސލެއް ހެދިޔަސް

ކޮރަޕްަޝްނ  އުސޫލު އަންނަ ތާނގައި. ، އެ ުއސޫލު އޮންނާނީކްޓްގެ ދަށުން އެކަންަތއްތައް ދާނީ. އެހެންވީމާކޮންޓްރެ

ދަރަަޖއިެގ ކަމެއް. އެީއ އަޅުގަނޑުމެްނ  ލު މުސްތަހީ އި ުނހިނގާނެ ގޮތަކަްށ އެކަްނ ުކރެވ ެނ ކަމަީކ ަހމައެ ތާނގަ 

 ރުްނ.ބ  ހިތަްއ ހަަމ މުޅިން ދާނީ ވ ެނ އެްއޗެްއ ވެްސ ނޫން. ެއ އެއްޗެ ޑޮކިއުމަންޓްސް ހެިދގެން ްޓރ ސްުކރެ



  

ބ ރު ފަރާތުން ނޫނީ އެ ފިޔަވަޅުގެ ދަށުްނ  ،މަ ކ ޝްނާނެ. ހަ ފެންޗެކަކުން އެަކއްޗަކުން ވެސް ނު ،އެކައުންޓަކުން

ގަނޑަކަށް ހިޔެްއ ުނވ  އަޅު ގެންއިއުސޫލެއް މިއަށް ހަދަ ؛އެކަންތައްތައް ހިނގަމުންދާނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަކަށް

ސަރުާކރުެގ ޑޮަލރު ިވއްކ ނެ އުޫސލެްއ. ދެން އަޅުގަނޑު ދެކ ގޮތުން ެވއްޖެއްާޔ  ނެއް ހެއެއްވެސް ކަމެއް ުކރެވިދާނެ

ާދީނ ކިގެންމިސާލަކަްށ ެއ ޑޮލަރުތަްއ ިވއް ؛އްއަނެްއ ކުންފުންޏަްށ ވިއްކ ެނ އުސޫލެ  ންކުންފުނިތަކުން އެްއ ކުންފުނި

ކަންތަްއ  ށ . ހަމައެަކނި ސަރުކާުރގެ ކުންފުނިތަކުެގ ތެރ ގައި އެ ން އެމް.ޕީ.އެލަސީ.ލިއު.އެސްސަރުކާުރގެ އެމް.ޑަބް

ްށ މީގަިއ ާޔ އަޅުގަނޑަްށ ީހވަނީ އެގޮތުްނ ެއކަން ވެދާެނ ކަންނ ނގެ. ޕްަރއިވެްޓ ސެކްަޓރަކުރެވ  އުޫސލެްއ ޮއވެއްޖެއް

ހެނެްއ. ފާނެއިވ  އެކަންަތއް ރަނގަޅަށް ހިނގަފުރުޞަެތއް ލިބިއްޖެްއޔާ އަޅުގަނޑަކަށް ިހޔެއްނު ޑީލްކުރާނެ

 ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

މަލާތްތައް ކުންފުނީގެ ހިްނާގ ޢާގުޅ  ބޮޑެތި މު ނިތަކުން ފައިސާާއއި ވިަޔފާރިއާސަުރކާރު ިހއްސާވާ ކުންފު -5.6

ަސރުާކރު ހިއްސާާވ  -5.7ށް ކުންފުނީގެ ބޯޑުްނ ިނންމައިގެން މެނުީވ ނުުކރުން. ގަވާއިދާިއ އަސާީސ ަގވާއިާދ އެްއގޮތަ

ކުރުމަށް ކުންފުނިތަކާެއުކ ޙު ލާޞްކުންފުނިތަކުގެ ގަާވއިދުގައިާވ ކޮރަޕްޝަނަްށ މަގުފަހިާވ ފަދަ މާއްދާތައް އި

، މި ކަހަަލ ކަންތައްަތއް. ެއހެންވީމާ މަސައްކަތްތައް ކުރުން. ވަރަްށ ގިަނ ކުންފުނިތަކުެގ ހިްނގާ ަގވާއިދުގަިއ އެބަުހރި 

. 5.8ކުރަން. ދެން ސަރުާކރު ހިްއސާވާ ކުންފުނިތަުކގެ ޙު ލާޞްއެ ކަންތައްތައް އެ ކުންފުނިތަކާ މަޝްަވރާކޮށްގެން އި

 އާދެ!.

 

 ވާހަކަެދއްކެވުން:ހެންވ ުރ ދެކުނު ދާިއރާގެ މެންަބރު ޙުސައިްނ ޝަހީމް 

ކޮށް ނިންމަންޖެހ ެނ  ،ން ުކރަންވާނ ކޮންމެވެސް ަކަހލަ ހިސާބަކުން މިކަ މަ،އޮތީން މިހެ މީގައި މި މަސައްކަތްުކރުމ 

 ން ކަންނ ނެގ ރަނގަޅީ. ތުކަހަލަ ގޮތަކަށް އޮ

 

 :ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން

 -5.8ކުރުން. ޙުލާޞް މަސައްކަތްކޮށް އެ ާމއްދާތައް އި ކުންފުނިތަާކއެކުކުރުމަށް ޙު ލާޞްވާ މާއްދާތަްއ އިމަގުފަހި

މުަވއްޒަފުން ހޯދުމުގެ ުކރިން ނީޑް އެސެސްމެންޓެއް ހެދުމަށް. އަދި ސަރުކާުރ  ންކުންފުނިތަކުސަރުކާރު ހިއްސާވާ 

ސަރުާކރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުން މުަވއްޒަފުން ހޯދުމުގެ ކުރިްނ  -5.8 ؛ހިއްސާވާ ކުންފުނިތައް ސީ.އެސް.ާއރުގެ

ތަކުން ސީ.އެސް.އާރުގެ ދަށުން ހިްނާގ ސަރުާކރު ިހްއސާވާ ކުންފުނި -5.9 .ނީޑް އެސެސްމެންޓް ހެދުމަށް. އޯކ 

ފާހަަގކުރެވުުނ  ަހރުދަނާ އުސޫލެްއެގ ތެރެއިްނ ުކުރން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ަވރަށް ބޮޑަށް  ހަރަކާތްތަްއ ކަނޑައަޅާ 



  

ސީ.އެސް.އާރު ނަމުގަިއ އެންެމ ބޮޑަށް ކުންފުނިތަކުްނ ވަްއކަންކޮށްފައި، ކުންފުނިތަކުން ލާިރ ނަގާފަިއ ހުންނަނީ. 

 ،، ސީ.އެސް.އާުރގެ ދަށުްނ ސަުރކާުރ ހިންާގ ކުންފުނިތަކުން ހިންގާެނ ަހރަކާތްތަްއ ކަނޑައަޅާފައިވީމާއެހެން

، . އެިކ ކުންފުނިތަކުަގއި ސީ.އެސް.އާުރ ކޮމްޕޯނަންޓް ތަފާުތވާނެ. އެހެްނވީމާނޑައެޅިފައުސޫލުތަކެްއ އޮންނަންޖެހ ެނ ކަ

. ންން. ހައްދާފައި އަދި ެއ އެޕްޫރވް ވެްސ ކުރަންެޖހ ނެ ޕީ.ސީބީޕީ.ސީ.ބީ ދަންޖެހ ނެއްއުޫސލު ހަ  އެ ކުންފުނިތަކުން

 ން.ސެހު ވެސް. އިއްޒަތްތެިރ މެންބަުރ ކުންފުނިން ބަެއއް ފަަހރު ހަދާފާނެ އެކަމަްށ މަގުފަހިާވ ޮގތަށް އީއެ

 

 ވާހަކަެދއްކެވުން:ހެންވ ުރ ދެކުނު ދާިއރާގެ މެންަބރު ޙުސައިްނ ޝަހީމް 

ހިްނާގ  އިސަބްސިޑީ ދީގެްނ އަދި ލޮސްގަ ްނ ސަރުކާރުފާަހގަވެފަިއ އެބަުހރި ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްިރރު. އަޅުގަނޑަށް 

 2އެބަ ސްޕޮްނސަރކުރ . މިސާލަކަށް ޢަބްދުްއރަޙީމް ފައުންޑ ޝަނަށް  ށްބައިަވރު ކަންކަމަހަމަ ކުންފުނިތަކުން ވެސް 

އަތޮޅު ފޮނަދޫ ދާއިާރެގ  .ލ .ންގެ މަޖިީލހުގެ އިއްޒަތްެތރި މެންބަރުލައްކަ ރުފިޔާ ހަމަ ދީދީ އެަބއޮވ . ކުީރގެ ަރއްޔިތު

 އެޗް.ޑީ.ސީގެ ދަރަީނެގ ލައްަކ ރުފިޔާ. އެކަމަކު  2ން ހަަމ މެންބަރު ފައުންޑ ޝަނަކަްށ ވެްސ ހަމަ އެޗް.ޑީ.ސީ

. މިދެންނެީވ ތާނޯންނާނެން ދެ ހާރު ން. )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( މިދެން މިހެ ފަހަނައަޅާފައކަންތައްތައް ހައްދު

ނުވެ ލޮްސގައި ހިްނާގ ފައިދާ ުހއްޓ  އެެހން ފެންނަން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތައް ބެިލއިރު އެބަ

ނުާވ ައހަުރ ޫނީނ ބައިންދާނީ. ނޫނިއްާޔ ފައިދާށްތޯ ިހ ދީ ހެދ  ގޮތަގޮތަްށ ސްޕޮންސަރ އެްއޗެކުންފުނިތަކަށް ވެްސ މި

ީވ ތަެންއ  މިސާަލކަށް މިފްކޯއަީކ ދުވަހަުކ ވެްސ ފައިދާެއއް ؛ނުވާ ތަންތަނަށް ލޮސްގަިއ ހިންާގ ތަންތަނަށްއިދާފަ

، އެީއ ަސރުކާރަްށ އެދ  ތަންތަނަށް. އެހެންވީމާޝިޕް އެބަނޫން. އެކަމަުކ މިފްކޯގަިއ ެވސް ހެސްކިޔާފަިއ ސްޕޮންަސރ

 ތެއް ިވސްނަންޖެހ ނެ. ކޮންމެވެސް ގޮ އަށް ންއެއް ނޫްނހ . އެއިތުުރ ބާޑުހަމަ 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

އެކަމަކު ބަެއއް ފަަހރު ަސރުކާރުްނ ކިޔާނަން. ފާޑު އަށް އާދެ! އުސޫުލ ގެންނަިއރު އަޅުގަނޑުމެން ބަލާފައި އެ

އެްއ ، ސްޓެްލކޯއިން ބަމިސާލަކަށް ސްޓެލްޯކއަކީ ސަބްސިޑަިއޒްކުރާ ކުންފުންޏެއް. އެހެންވީމާ ؛ޑައިޒްކުރަންސަބްސި

ހާލަތްތަކުަގއި ސީ.އެސް.އާރުގެ ދަށުން ކޮށްދ ންޖެހ  ކަންތައްތަކެއް ުހރެދާނެ އެ ކުންފުނީގެ ސީ.އެސް.އާުރެގ 

ޅައިެގން އައިަމ އަޅުގަނޑުމެން ބަލާފަިއ ރިވިއުުކރާިއރު ިތ . ެއހެންވީމާ، ުއސޫުލ ކަނޑައައިގަކޮމްޕޯނަންޓުގެ ތެރ  

ކުރާނެ ކަހަަލ ތަންތަން ވެސް. އެބަުހރި ނުކުރަން ައޅުގަނޑުމެން ރެކޮމެންޑުބައެްއ ތަންތަން  ؛ވިދާޅުވި ކަންތައްތައް

 ދީދީ.އާދެ! އާދެ! އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޙުސައިްނ މުޙައްމަދު

 

 ންބަުރ ޙުސައިން މުަޙއްމަދުދީދީ ވާހަކަދެއްެކވުން:ފުވައްމުލަކު މެުދ ދާއިާރގެ މެ



  

ދިޔައިރުަގއި އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާުރ ަވަރްށ މިާހުރ މީތި ނިމިގެން ޝުކުރިއްާޔ މުޤަްއރިރު. އާދެ! އަޅުގަނޑަށް

 ؛އި ންނާހުލާބިޒްނަސް ކު  ،ކުންފުނިތަކުގެ ބޮޑެތި ބ ފުޅުން ދަތުރުފަތުރު ކުަރއްވާިއރުގައި އިނާންގިނައިން ފެނ  އެމް.ޑީ

ގަނޑު ހަނދާންވާ ގޮތުްނ މޯލްޑިްވްސ އަޅުހަމަ ަވރަށް ފަހުްނ ވެސް އަޑުއިވިގެްނދިޔަ  މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް

، ގ ސްގެ އެމް.ޑީއަކު ބިޒްނަސް ުކލާސްަގއި ވަރަްށ ކަިއރި ިހސާބަކަށް ދަުތރުކުެރއްިވ ވާހަކަ. އެހެްނވީމާ

ށް ވެްސ ައިދ ންނަކުންފުނިތަކުެގ އެމް.ޑީރެއަްށ އެބަޖެހ  އަންނަން. ތެތައް ވެސް ީމގެޕޮިލސީއަޅުގަނޑުމެންގެ މި 

ދުނިޔ ެގ އެހެްނ ކުންފުނިތަކުގަިއ  ،ދަުތރުކުރާެނ ޑިސްޓެންސްތަކާއި ނިތަކުގެ ސީނިައރ ބ ފުޅުންނަށް ވެސްކުންފު

ކަްށުވެރ ރއަންނާީނ ވަިކ އަވަ ހުތަކުގަިއ ވެްސ އެސްންަނ ގޮތަށް. މިާސލަކަށް ދުނިޔ ގެ ބޮޑެިތ ޕީ.ހުވެސް 

ނޫީނ  ،ނުދެވ ނެ ން ބިޒްނަސް ުކލާހަކުދާކަްށ ްށ ނެ. ލަންކާއަްއ ނުލިބ ޓިކެޓެ ނޫނީ ބިޒްނަްސ ުކލާސް  ،ދިގުވެއްޖެއްޔާ

ދުނިޔ ގެ ބޮޑެތި ކުންފުނިތަުކގައި ެވްސ  ،ންނާނެ ބިޒްނަސް ކުާލހެއްކަްށ ނޯގަޑިިއރުގެ ދަުތރަ 3 .ބެންކޮކަށް ދާކަށް

ެއ  ؛ތައް ވަމުންދާ ކުންފުނިތައްބޮޑެތި ލޮސް  ިދވެހިާރއްޖ ގަިއ ެވސް ހަމަ ެވއްޖެއްޔާ ންހަމަ. އަޅުގަނޑު ދެކ ގޮތު

ކުރާިއރުގަިއ ވެްސ ަހަމ އަދި ެއ ބ ފުޅުންެގ ދަތުރުފަތުރު  އިކުންފުނިތަކުގަިއ ހުއްޓާ، ެއ ކުންފުނިތަކުެގ އެމް.ޑީ.އިންނާ

އްސަްށ އަޅުގަނޑުމެްނެގ ކުާރ ގޮތަްށ އެ އެއްޗެިއ ވެްސ ޕްރެކްޓިސްތަންތާނގަ އެ  ،ދުނިޔ ގެ ބެސްޓް ްޕރެކްޓިސަސް

އިުތަރްށ އ ެގ ތައް ވެްސ އެބަޖެހ  ކަންނ ނެގ ެއ މިްނގަނޑުގެ ތެެރއަްށ ފެތިގެންދާން. ދެްނ އަޅުގަނޑު ސްއޯ.އީއެސް.

ޔަތުްނ މުެގ ހައިސިއް ބޯޑުގަިއ އިންަނ މެންބަަރކަށް މަޤާ ،މިހާުރ މަޤާމުެގ ހައިިސއްޔަތުްނ ބޯޑުގަިއ އިންަނ މެންބަރަކު

ލަްނ ރަނގަޅު އެްއެޗްއ އިަބލަ ށް ހީވަނީ. އެއީ ވެސް އަޅުގަނޑައިތުުރ ބޯޑު އެަލވަންސެްއ ދިނުން މއިންނަ މީހަކަށް

 ކަންނ ނގެ. 

 

 ްމ ރަޝީުދ ވާހަކަެދއްކެވުން:މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީ

ވެްސ ތާއީދުކުރަން. ިމހާރު ބ ރުެގ  ށް އަޅުގަނޑުންތަްއތަކަފުވައްމުލަކު މެންަބރު ޙުސައިްނ އެ ާފހަގަުކރެއްިވ ކަ

މިާސލަަކްށ  ؛ބ ރުގެ އެކިއެިކ ްގރާންޓުތަކުން ލިބިފައި ،އަޅުގަނޑަށް ާފހަގަުކރެވ  ގޮތުންންޓްަތއް، އެ އެކިއެިކ ގްރާ

އެބަުހިރ ނުގަިއ ދިަޔ ތަދީފައި ހުންަނ ޕްރޮޖެކްޓްތައް. ދެްނ ފާއިތުވެ މްފާޑުއި ކަންތައްތަކަްށ އެބަުހރި ޒްފިޝަރީ

ން އެިކެއިކ ފަރާތުން އަމިއްަލއަށް މިނިސްޓްރީ  ެވސް. އެަތކެއްވަކިން ހަދާފައި ުހރި އެކައުންޓު ،ތައްއެކައުންޓު

ާޓ ށް ހިން. އަިދ ތިމާވެާދކަން ާފހަގަުކރެވ  އެކިެއކި ގްރާންޓްތަުކން، އެގްިރކަލްަޗރ ކަަހލަ އެއްޗެ  ކަންތައްތައް ދަުތރު

އިނގ ތޯ.  ންއްތަކަށް. އ ގެ ައރިމަތިރ  އެކިއެކި ކަންތަކު  ިއރުިއރުކޮޅުން އެބަ ދަތުރުން ވެސް ހަމަރީބެހ  މިނިސްޓް

 ،. އެހެންވީމާ ނަށްކުރަމުންދާ ވާހަކަ ރައްޔިތުންދައުލަތުގެ ފަންޑުތައް މެނ ޖު ،ދެން އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީ

ިއރުއިުރކޮޅުްނ  ،ޖެހ ނެ ކަމަށްވަންންތައްތައް ބައްލަ ކަ ރަޕްޝަނުގެ މި ބުނާކުރާ ގޮތަށް ކޮ ފަންޑުތައް މެނ ޖު

 ށް ސަބަބެްއ އެނގ  ގޮތަ ،ޮކންމެވެސް ކަަހލަ. ެއހެންވީމާ ދަތުުރކުރަންޖެހ  ސަބަބެްއ އޮންނަންޖެހ ނެ  .ންދަތުރުކުރު



  

ލުުކރަނީ. ސި ކަމެއްކަން ހާންއެނގެންޖެހ ނެ ކޮ ންބެހ  ރިޕޯޓު ކޮންމެ ދަތުރެއް ކޮށްފައި ވެސް އެ ދަުތރާ ށް،ޕީ.ސީ.ބީއަ

އްޔާ އެބަޖެހ  އްސި ގޮ އްޑުމެން ދަތުރެއަޅުގަނ؛ ާރ ބެހ ދަތު ގޮއްސަ ؟ ލުުކރަން ދެއްތޯ ދަނީސިރު ކަމެއް ހާމިހާ

ހި. ހަމަ ެއގޮތަށް އެކަން ުކރަންޖެހ ެނ ރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހަށް ހުށަހަޅަންޖެހ  ެއއާ ބެހ  މާލީ ިރޕޯޓްތަކާ އެއްޗެ

 .... ށް ހަމަތަކަ، އެ ފާަހގަކުެރއްވި ކަންތައް. އެހެންވީމާއިނގ ތޯ

 

 ހަކަދެއްެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ 

ްމ ރަޝީުދ ިތ ފާހަަގކުރެްއިވ އާިއ އިްއޒަތްތެރި މެންބަުރ އިްބރާހީދީދީއާދެ! ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަުރ ޙުސައިްނ މުޙައްމަދު

ޓްތަުކަގިއ ރިޕޯޓް އެބަ ަތއްޔާުރކުރަންޖެހ . ެއ ރިޕޯ ލީޓަ ރނުކުތާ އަޅުގަނޑަށް ވަރަްށ ސާފު. ކުންފުނިތަުކގެ ކުއަ

، ެއ ރިޕޯޓްތަްއ ތަކުެގ ބ ނުމަށް ދަުތރުކުިރ އަދަާދއި ކުިރ ސަބަބާއި އަިދ އ ގެ ނަތީޖާ. އެހެންވީމާންނާނެ ކުންފުނިއޮ

ކުންފުނިތަުކެގ މައިްކރޯ ލެެވލަށް  ،ރިވިއުުކރާިއރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ުސވާލުކޮްށ އެކަްނ ކުެރވ ނެ. އެހެންނަމަވެސް

 ؛ށްނިތައް ހިންގުުމގަިއ ވަރަްށ ބޮޑަްށ ދަތިތަކަޅުގަނޑުމެން ވަންނަންާޏ ކުްނފުތެރެއަްށ އަ ގެ އޮޕަރ ޝަން

މިސާލަކަށް ޯމލްޑިްވ  ؛އެކަން ހިނގީމަ އަޅުގަނޑުމެން އެ ރިޕޯްޓ ހިފައިގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ،އެހެންނަމަވެސް

 މެންނަށް އ ިތ ބަލާފަިއ އެ ީލ ރިޯޕޓް އަންނައިުރ އަޅުގަނޑުޓަރެގ ކުއަ މޯލްޑިްވ ގ ސް. ގ ސްގެ ވާހަަކ ވިދާޅުވީ

 ނަށް އަޅުގަނޑުމެންއޮިތއްޔާ ވާލުތައް ުކރެވ ނެ. ކޮށްފައި އެ ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގަބޫލުނުކުެރވ  ކަންތައް ސު

ްއ ދ ްނ މެންޑ ޝަނެސުވާލުުކރެވ ނެ. ދެން އެބ ފުޅުން ޖަސްޓިފިކ ޝަން ެދއްވީަމ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެއަްށ ރިކަ

 ނެ. ފެނިއްޖެއްޔާ ދެވ 

 

 ްމ ރަޝީުދ ވާހަކަެދއްކެވުން:މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީ

ން ރިޕޯޓެްއ އަޅުގަނޑަށް އިނގ ނެ މާިލއްޔަތު ކޮމިޓީ ؛އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާުރ ތި ރިޕޯޓް ؛ރިރުމިހާރު މުޤައް 

، އިތުރަްށ އް ނެތް. އެހެންވީމާއިތުރަށް ބެލ ނެ ގޮތެ  މެންޑ ަޝންލާ ގޮތް. އަިއސް ރިޕޯޓް ރަނގަޅަށް ރެކައިއެކުލަވަ 

ވެްސ އެބަުހިރ ދާއިުރގަިއ ަވކިވަިކ ކަންކަމަށް. މިހާރު  ންހެ މި  ،، ތީގަިއ ފާަހގަކުރަްނވީބެލ ނެ ގޮތެްއ ނޯވ . އެހެންވީމާ

 ...ސަރުާކރަށް ވެސް ސަުރކާރަށް ވެްސ ނ ނގި އެބަދ  ުފރަފުރަިއގެން. ރައީސް އޮފީހުން ،ދައުލަތުގައި ހަމަ

ފާހަގަުކރައްަވއ   އޮޑިޓް ރިޕޯުޓގައި  ލިއްޔަާތ އެްއގޮތަށް ަޚރަުދކޮށްފައިވާ ކަމަށް ށްފަހު( ަދއުލަތުެގ މާވަގުތުކޮޅަކަ)

ތުަގިއ ޙަޤީޤަށް ފޮނުވަނީ ރިޕޯޓެއް. ފޮނުވަިއގެން ހުިރހާ އެންމެން ވޯޓު ދެނީ. އެކަމަުކ ހަރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީ  ،ކިޔާފައި

ވިެހން ފުރަފުަރއިގެްނ ދާިއރުގަިއ އެބަދ  މަޖަލަްށ ވެސް. ެއ ެއ ފާހަަގކުރެއް އެހެނެްއ ނޫން. ެއ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަުރ 

ވޯލްްޑ ބ ންކުްނ ދ  ްޕރޮޖެކްޓުަގއި ދަުތރުަތްއ  ؛ާޓ ބެހ  އެކިއެކިށްފާޑު އަިދ ތިމާވެއި މިސާަލކަށް؛ އެކިއެކިދާއިރަށް 

 ްއސަ ެއކަމަކު ގޮ  .ށްކަވެސް ކަމަދާންޖެހ ީނ ކޮންމެވެސް ސަބަބަކަށް. ކޮންމެއޮންނަނީ ދެވ  ގޮތަށް. އެކަމަކު 



  

މަޑުކުަރއްވަްއޗ   ،ްނ އެަބ ފާަހގަުކރެވެންޖެހ . ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު، އެކައެބައާދ ! އެހެްނވީމާ މަޖާކޮށްފައި

ގަިއ ިއރުއޮންކޮްށގެން މަސައްކަްތކުރާ މި ުކރައްވަނީ. ދެްނ އަޅުގަނޑު މައިކު އްއަޅުގަނޑު މިހާރު ރަސްމީ މަސައްކަތެ 

 ... ފުޅަކުބ ވަކި 

 

  ޒް ާވހަކަދެއްެކުވން: ނާޝިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަުރ މުޙައްމަދުކި

 ؟ނީވިދާޅުވަ ވަކި ބ ފުޅެއްގެ ވާހަަކއ ތޯ ތި

 

 ްމ ރަޝީުދ ވާހަކަެދއްކެވުން:މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީ

ރަޕްޝަްނެގ ހިނގަމުންދާ ކޮ އި މިލަތުގަ ވަކި ބ ފުޅެއްގެ ވާހަކަެއއް ނޫން. މިހާރު އަޅުގަނޑު ިމ ދައްކަނީ ދައުނޫނ ، 

 ަދއްކަނީ އިނގ ތޯ. މައްސަލައިެގ ރިޕޯޓެްއގަިއ އަޅުގަނޑު ވާަހކަ މި

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ަތއް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްފިން. ދެން އެއަށް އަޅުގަނޑު ޕޮއިންޓެްއ  ޕޮއިންޓުއިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ާފހަގަުކރެއްވި

هللا އި އަޅުގަނުޑ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް ފޮުނވާނަން. ދިއްދޫ ދާިއރާެގ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަުރ ޢަބްދު ކޮށްފަޑްރާފްޓު

 ޙީދު.ވަ

 

 ވަޙީދު ާވހަކަދެއްކެވުން:هللا ދިއްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަުރ ޢަބްދު

ކުރާިއރުގަިއ  ރަން ަސއިޓް ކޮމިޓީއެއްެގ ގޮތުަގއި މި ކޮމިޓީަވރއަޅުގަނޑުމެން އޯ ،ޅުގަނޑަށް ވެސް ފާހަގަުކރެވެނީއަ

، ފާސްުކރާނެ. އެހެންވީމާ ބ ފުޅުން ބަޖެޓް ފާހަގަކުރަްނ  އެ ނެ.ބ ފުޅުން ފާަހގަުކރާ ކޮންމެ އަަހރަކު ވެސް ބަޖެުޓ އެ

ބަޖެޓުގައި ހިމެނިގެންދާ ދަތުރުަތއްޯތ ތޯ،  ަކންތައްތައްބ ފުޅުންގެ ބަޖެޓުގަިއ ހިމެނ  އަޅުގަނޑުމެން އެ

، ރަނގަޅުކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކޮންމެ ކުންފުންޏަކުން ވެްސ ެއ އެހެންވީމާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ބެލިދާނެ. 

އި ބަެޖްޓ ށް ދިރާާސކޮށްލެްއވުން. އެއީ ކޮންމެ އަހަަރކު ވެްސ އަަހރު ފެށ ިއރުގަ ފާސްކުރާ ބަޖެޓް ކޮންެމވެސް ގޮަތކަ

އެހާ ބޮޑެތި ަޚރަދުތައް ޖަހާފަިއ ޮއްތ  ފާސްކުރަންޖެހ ނެ. ދެން އ ގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޓްެރވެލް ކޮމްޕޯނަންޓުގައި

، ައހަރު ފެށ ިއރުގަިއ އެހެންވީމާ .ކޮބައިތޯ ،ވެސް ސުާވލުުކރެވ ނެ ވަންޏާ އެބ ފުޅުން އައިސްގެން ކަމަށް

ރަޕްޝަނަްށ ނޫނިއްޔާ ކޮ  ،ބަޖެޓުގައި ހިމެނ  ކަންކަންވިއްޖެއްޔާ އަހަރު ެތރ ަގިއ ކުރެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ މަޝްވަރާ

 ކަންކަން ހިނގުން ކުޑަވެގެންދާނެ ކަމަްށ ބެެލވ . ދެން މުވައްޒަފުންނާ ގުޅ  ކަންތައްތަކުަގއި ވެސް ހަަމ މަގުފަހިވާ

، ެއ ސްޓްަރކްޗަރ ގަިއ ވެސް. ެއހެންވީމާސްޓްަރކްޗަރ ފާސްކުރަްނ ކޮްނމެ އަހަެރއް ނެ ކުރާކުންފުންޏަށް ލާޒިމު



  

މު ކަމަށް އަޅުގަނުޑ ންލުްނ މުހިަލއިްށ ލިބިގެްނ ެއ ބައެ ސްޓްރަްކޗަރ އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަ ،ފާސްކުރެވިފައި

  ކަމަށް ވާތީ. ަސއިޓް ކޮމިޓީ ރދެކެނީ. އެއީ އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ޯއވަ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 އެއް ުނކުރެވ ެނ.އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރިވިއު  ޮގތަށް ގެނެސްތް ސަރުކާުރގެ ކުންފުނިތަކުެގ ބަޖެޓު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޮ

 ށް ޑަ، ޑިވިޑެންއިސަބްސިޑީްޒގެ ގޮތުަގއި ކުންފުނިތަކަށް ދ  ބަޔާސަރުާކރުން  އެއީ އެކަމަުކ އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ބާިއ އަދި އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތަުކން އަޅުގަނޑަްށ ފާހަގަުކރެވ  ކަންތައްަތްއ ތަފްސީލުކޮްށ ުކރަންާޏ އަަސރުކުާރ ސަބައަސަރު

ިރ މެންބަރަްށ ާފހަގަކުެރވ  ކަންަތއްތަކުގަިއ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިުތުރ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބެލ ނެ. ދެން އިއްޒަތްތެ

ކުންފުނިތަކުން ުކިރ  ،ްއ ނިމ ިއރުކޮންެމ ުކއާޓަރެ ކުންފުނިތަކުެގ އިްސރާުފ ކުޑަކުރުމަށްޓަަކއި ،ޕޮއިންޓެއް ލެވ ނެ

ިރވިއު ރިޕޯުޓގައި ހިމަނަންޖެހ ެނ  ،ފަހުއިސްރާފު ކުޑަކުރުމަށް ކުންފުނިތަކުން އެޅ ނެ ފިޔަވަޅުތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބެލުމަށް

ާރ ދަތުރުަތއް ެވްސ މައެކަިނ ބ ަރށްދާ ދަތުރެްއ ނޫން. ރަށްރަށަްށ ކުމިާސލަކަްށ ހަ ؛ކަމަށް. އ ރުްނ އަންނާނެ ދަުތރު

އޮންނާނެ. މިސާލަކަށް ތަންތަން ކުއްޔަށް ހިފާއިުރގައި ޮބޑުއަގުގައި ހިފުން ވެސް ޮއވެދާނެ. ނޫނީ ތަނަކަްށ 

ފްޓަުކްނ ްކރާ ނޫީނ އާދަިއގެ ަގލްފު؟ ރ ލޯންޗެްއގައިތޯސްޓަ 7، ރސްޓަ  5ދަނީ ވީ.އައި.ޕީ  ކުރާިއރު މި ދަތުރު

، އެކަަހލަ ކަންތައްތަްއ އެ ރިޕޯުޓްނ އެހެްނވީމާ؟ ތަނެއްތޯ އްަގއި ދެވެްނ އޮތް ނޫނީ ފެީރއެ؟ ދެވެން އޮތް ތަެނއްގައިތޯ

 އާދެ ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރު.؟ ންސް ީލމަ. އެގޮތަށް ރަނގަޅުތޯމެންޑ ޝަކުރެވ ެނ މި ިރކައަޅުގަނޑުމެންނަށް މޮނިޓަރ

 

 ްމ ރަޝީުދ ވާހަކަެދއްކެވުން:މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީ

ޒިންާމވާ ގާނޫނެއް ޮއވ . ދައުލަތުެގ ބަޖެޓް ބަހައްޓަންެޖހ  ފާހަގަކުރަނީ، މިާހރުވެސް ަދއުލަތުެގ ޚަރަދަށް  މި

 ވާ އްރަދުުކރެވ ެނ މިންގަނޑެްއ ވެްސ ގާނޫނު ކަނޑައަޅާފަިއ އޮވ . މި ހުރިާހ ކަމެއް އޮމިސްރާބެއް ވެްސ އޮވ . ޚަ

ރިރަށް. މިފަހަުރ ން. ެއކަން ފާހަގަުކރެވ ނެ ިއއްޒަތްތެރި މުޤައް ވެސް ުކރަނީ އެ އުސޫުލގެ ތެރެައކުން ނޫވެސް މިހާރު 

، ެއ އިނގ ތޯ. ެއހެންވީމާ އި ންްޓ ހުީރ މަތީގަުވެރ އެއް ޕަސެންނަންޖެހ  ވަރަށްއޮވެސް ދަުއލަތުެގ ބަޖެްޓ ޕޮޒިޝަން 

ބޮޑަްށ ސަރީޙަކޮްށ  ،ނީޚަރަދުކުރެވ ެނ މިންގަނޑެއް ޯނވ ، ގާނޫނުތަްއ އޮވ . އެކަމަުކ އަޅުގަނޑުމެން މިކަން ިމ ކުރަ

ހެންވީާމ، ަފރާތްތަކަށް އަނެއްކާެވސް އަޅުގަނޑުމެން ބަލަމުންދާކަން ކަށަވަުރކޮށްދ ން. އެ އެ ،އަކުރުްނ އަުކރަށް ލިޔަނީ

ޚަރަދުކޮށްގެްނ ުމ ކަންކަން. ދައުލަުތގެ މިާހރު ބަޖެޓުްނ ންއަޅުގަނޑުމެންގެ ފާހަގަުކރާ ކަންކަަމކީ މިީއ ވަރަްށ މުހި

މަނިކުފާނު ބ ނުންފުޅެްއ  ގެ ސިޔާސަެތއް ނޫން. އެޙްލިޞާ ދު މް މުޙައްމަކަންތައްތަކަކީ އިބްާރހީ އެ  އި،ށް ފުރުމާބ ރަ

ކަންަކްނ  އެ ެތރެއިްނ  ގެއޮތީ. ކޯލިޝަން  އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ގައި . އެކަމަުކ ޯކލިޝަނެއްނުވ  ެއހެން ހައްދަވާކަށް



  

ިއ ރިޕޯުޓަގިއ ންކޮޅެއް ަސރީޙަ އިބާރާތުްނ މިކަން ފާަހގަކޮށްފައެބަ ހިނގާ. އެހެްނވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން ިމ މާއްާދ ތަ

 ހިމެނުމަށް އަޅުގަނޑު މި ހުަށހަޅަނީ. 

 

 ން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވު

ުކރަނީ. ތުއަށް ފޮުނވަން ގަސްލޯތަކާއެީކ މި ކޮިމޓީ ރިޕޯޓް އަޅުގަނޑު ފްޙުލާޞް ، މިާހރު މި ހުށަހެޅުނު އިއެހެންވީމާ

އަިދ  ،ޅުގަނޑު ރިޕޯޓަްށ އެަބ އިތުުރކުރަންއަ؟ މީެގ ޮކބައިތަ ؛ނިންމުމަށްފަހު ،ށް އެބަލަންމެންޑ ޝަނައަދި ރިކަ

 އަށް އެބަ ސް.އޯ.އީ ކޮމިޓީއަްށ ފޮނުއްވައިެދއްވުމަށް. ެއ ނިންމުމުެގ ތެރެ އަޅުއްވާ ފިަޔވަޅުތައް ތަފްީސލުކޮްށ އެ

ލާނަން ިމ ރިޕޯްޓ ފާސްުކރުމަްށ އި ވޯޓަށް އަހަތަާކއެކީ ައޅުގަނޑު ޙުލާޞް، މި ގެނެވުނު އިއިތުރުކޮށްލަން. އެހެންވީމާ

މިހާުރ އަޅުގަނޑުމެން ިމ  ، ފާްސވީންޤު، ކޮިމޓީގެ އިއްތިފާދެއްވުމަށް. ެއހެންވީމާޑައިގަންނަވާ ބ ފުޅުން ވޯޓުފެނިވަ

 ކުްށ އިމްލާ  ގޮތަްށ ފާސްުކރުމަށް. ވަރަްށ ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ. އާދެ!ްތ ތަކާއެީކ ކޮމިީޓ ރިޕޯްޓ އޮޙުލާޞް ހުށަހެޅި އި

، ދެން ކޮމިީޓ ށް އަޅުގަނޑުމެން ރަނގަޅުކުރާނަން. އެހެންވީމާއަޅުގަނޑުމެން ރަނގަޅުކުރާނަން. އިމްލާ ކު

ޖެހިދާނެ. ދެްނ މިއަުދެގ މާދަމާ. މާދަމާެގ އަޅުގަނޑުމެން ެދ ބައްދަުލވުން ވެސް ާބއްވަން އޮންނާނީ ބައްދަލުވުމެއް 

ންތައްތަްއ މާދަާމ ގައިާވ ކަ 3 ،ްއގައި ނުނިިމދާނެ. އެހެންނަމަވެސްަފހަރެ 4އެޖެނޑާ ؛ އެޖެންޑާގެ ހުިރހާ ކަމެއް

 ،ކޮމިޓީ ވެސް ބާްއވައިގެން ނަަމވެސް 3މިޓީ ވެސް މާދަމާ އަޅުގަނޑުމެން ދެ ކޮ ،ނިންމަން ބ ނުންވ . އެހެންވީމާ

ގަނޑުެމްނ ، އެކަން އަޅުމައްސަަލ ނިންމާފައި އަޅުގަނޑުމެން ރިސެސްއަށް ދާނީ. އެހެްނވީމާ ދެ އަޅުގަނޑުމެން އެ

 މި ހިސާބުން ނިމުނީ.ނިންމަން. މިއަދުގެ މި ބައްދަުލވުން 
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