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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. އާދެ! މިރޭގެ ިމ ވަނަ ަބއްދަލުވުމަށް ވަަޑއިގެންެނވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް މަރުޙަބާ 31މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީެގ `. 

ނަކީ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައިސަލް އަދި ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ގަންަނވާ މެންބަރުންބައްދަލުވުމުަގއި ބަިއވެރިެވވަަޑއި

އިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް އަދި ހިންނަވަރު ދާ ރާގެ މެންބަރު ޣަފޫރު، މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޝަރީފް،ދާއި

 އިބްރާހީމް ދީދީ،ރާގެ އަދި ފޭދޫ ދާއި ،ޢާމިރު އަޙްމަދުރާގެ މެންބަުރ އަޅުަގނުޑ ކުޑަހުވަދޫ ާދއި މުޙައްމަދު ޞާލިޙް.

 ކޯގެ ބޭފުޅުްނނާ ގައްދޫ ާދއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު. އާދެ! މިއަދު ހުށަހެޅިފައި އޮތް މައްސަަލއަކީ ސްޓެލް 

ވަނަ ނަްނބަރެއްގެ ގޮުތގައި ޢާއްުމކޮށް  3 ވާ މައްސަލަެއއް. އެހެންނަމަވެްސ އެޖެންޑާަގއިސުވާލުކުރުމަށް ހުށަހެޅިފައި 

ވާނަމަ ެއ ަގއި އިދާރީ އެެހން މައްސަލައެއް ވެސް މަސައްކަްތ ކުރައްވާ އުސޫލުން މިއަދު އެޖެންޑާމުޤައްރިރު 

 .ޝަރީފް ަވުގތު ހުޅުވާލަން. މިނިޓު 5މައްސަލައަކަށް 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން:ޝަރީފް މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް 

ނޑުމެން ދެން މައާދެ! އިދާރީ މައްސަލަެއއް ނެތް. އަ  ވަޑަިއގެންނެވީމާ ބޭފުޅުން ށް ދެންނެވޭީނ އްސަލަ ކުރިއަޅުގަ

ނަޑކަށް ހިއެއްނުވޭވެދާނެ ކަންމަ. ބައެއް ބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅުބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލީ ސްޓެލްޯކގެ  ނޭނގެ އަޅުގަ

މީގެ ދެން ، ވަުރގެ ސިއްރުތަެކއް ހުންނާހެނެއް. ވީމާކޮންމެހެންގެންދާިސއްރު ޖަލްސާއެްއގެ ގޮުތަގއި  އިމައްސަލަިއގަ

 އި ދެން މުސްތަޤުބަލު ުކރުމާހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ އެްއވެސް ނެތް. އޮތީ ކޭޝް ފްޯލރއާ ބެ މާބޮޑު ކޮންޓްރޯލް އިޝޫ

ބޭފުޅުން  އެަތކަްށތޯ އެކަމަށް ނުކޮށް ސްޓެލްކޯ ހިންގޭނީ ކޮންގޮސަުރކާރުގެ ބަެޖޓުން ބޮޑެތި ހޭދަތަޞައްވުރު 

ސްދުކުރަްއވާ ފިޔަަވޅުތަކަކީ ކުރުާމ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުއްވަން ގަ ޚަރަދު ކުޑަ  އިއާ ވިސްނާަވޑަިއގަންނަވަނީ ކިހިެނއްތޯ

ނޑުމެން ކަންބޮޑު މިވަނީ ބޮޑެތި އަދަދުތައްކޮބައިތޯ ބަލާ  މުންދާއިރުގައި ކުރަސަރުކާރު ބަޖެޓުން ޚަރަދު ލުން. ދެން އަޅުގަ

ގެން މިއުޅެނީ ކީްއވެގެންތޯ ސާފުކޮށްލުްނ ވެސް މާލެ ކަހަލަ ބޮޑު ސަަރޙައްދަކުން ދޭ ކަރަންޓުަގއި މި ދެކޮޅު ނުޖެހި

އެއީ ހަމަ ކޮށްލަންޖެހޭ ކަމެއް. އެއީ ކުރީ ޒަމާުނގައި ވެްއޖިއްޔާ ސަރުކާރުން އެަބއޮވޭ އަންަގވާފައި ވަކި އަދަދަކަްށ 

އަރާނެއް މިހާރަކު ނުއެއް ޮއވޭ. އެހެން ކަމަށް ވަނީވިްއޔާ ދެން މިހާބޮޑަށް ކޭޝް ފްލޯރ އަށް ތާށި  .ޔުނިޓެއް ިވއްކުން

ނޑުމެން ދެން ބޭފުޅުންނަށް ދިމާވެގެން އުޅޭ ދަތިތަކެއް ސާފުޮކށްލާފައި  ކަމެއް ނެތް ކަންނޭނގެ. އެެހންވީމާ، އެ އަޅުގަ

 ށް ގެންދާނީ. ކުރިއަ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ހުރިހާ  އިސް ބޭފުުޅން ވަޑަިއގެންނެވީތީ ކޯގެއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ މި ކޮމިޓީން ދަންނަވާލި ދަންނަވާލުމަކަށް ސްޓެލް

. އެނިގވަަޑިއގަންނަވާެނ ފަދައިން މި މައްސަލައަީކ ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ދަންނަވަން ބޭފުޅުންނަށް މަރުޙަބާ 

ން ރުފިޔާގެ އޯވަރ ޑްރާފްޓް ފެސިިލޓީސް އިތުރު ކޮށްދިނުމަށް އަށް ނަގާފަިއވާ ފަންސާސް މިލިއަ ސްޓެލްކޯ

އި އޮްތ ން ފޮނުވާފަންެގ މަޖިލީހުން ގޮތެްއ ނިންމަވާލާދީ ަރއްޔިތުމްހޫރިއްޔާ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާ ޙަޖުރައީސުލް

ގޮެތއް ނިންމުމަށް ކޮމިޓީަގއި ަމޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ކޮމިޓީެގ މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަތީ މައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުން 

ބޭފުޅުންގެ އަރިހުން ސާފުކުރުމަށް ޓަކައި  ލަ ސާފުކުރުންތައް ހަމަ ތިކަހަ މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ސާފުކުރަންޖެހޭ ބައެއް

ގެ ނަންތަްއ ށް މިތަނަށް ވަޑައިގެން ިތްއބެވި ބޭފުޅުންއެހެންވީމާ، ެއގޮތުން ދަންނަވާލިދަންނަވާލުމަދަންނަވާލަން. 

ޑެޕިޔުޓީ މެނޭޖިންގ  މަދު ލަޠީފްރު މެނޭޖިންގ ޑައިރެކްޓަުރ، މުޙައްއަޅުަގނޑު ދަންނަވާލާނަން. ޢަބްދުއްޝުކޫ

މަދު ހީމް ނިޒާމް ސީިނައރ އިންޖިނިއަރ، މުޙައްއިބްރާ ޝަފީޢު ސީނިއަރ އިންޖިނިއަރ، އަޙްމަދުޑައިރެކްޓަރ، 

ހުރިހާ އިންޖިނިއަރ.  ބްރާހީމް ނާޝިދުއި ސައިފް އިންޖިނިއަރ، އަޙްމަދުއެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ، އަދި ސަލީމް 

ބޭފުޅުްނނަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ  ދެން މިކަމާ ގުޭޅ ގޮތުން މިހާރު ތި .ވަންބޭފުޅުންނަށް ވެސް މަރުޙަބާ ދަންނަ

ނޑު އެހެން މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ވިދާޅުވުމަށް ބޭނުންފުޅުނަމަ އެ އަލީަގއި އިތުރު އެްއޗެއް ވިދާޅުވާން ފަހު އަޅުގަ

 ބޭނުންފުޅުތޯ އެްއޗެއް ދަންނަވާލަން. އަރުވަމުން ގެންދާނަން.

 

 ހަކަެދްއކެވުން:ވާޢަބްދުއްޝުކޫރު  މެނޭޖިންގ ަޑއިރެްކޓަރުކޯގެ ސްޓެލް

ފެއް އަރުވަްނ ކޯ ހިނގަމުންދާގޮތުގެ ކުޑަ ތަޢާރުގޮތެްއގައި ސްޓެލް ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. ައޅުަގނޑުމެން ޢާއްމު

ގޮތުްނ ކުއްިލއަކަށް ވެސް އެީކގަ. ުއސޫލެއްެގ  ޚަރަދުތައް ކުރަމުންދާތަަނކަށްވާީތއާ ބޭނުންވޭ. ެއއީ މިކަހަލަ ޮބެޑތި

ތެރޭގައި ހުރި ވަރަށް ގިނަ  މިހެން ދިމާވާ ބޮޑެތި ޚަރަދުތައް ކުރުމަށް އަޅުަގނޑުމެން އޯީޑގެ ބޭނުންކުރަނީ އަޮތޅު

ތްތަާކއި ރަށްތަކެއް ވެސް ސަުރކާުރން އެންެގވުމާއި ގުިޅގެން އެތައްތަނަށް ކަރަންުޓ ފޯރުޮކށްދިނުމުގެ މަސައްކަ

ނޑަކަށް ހިެޔއްނުޭވ އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ޙަ ވާލުެވގެން މިއުޅެނީ. ދެން ބިޒްނަްސގެ އުސޫލުން ކަންަތއްކުރާނަަމކާ އަުޅގަ

އް ނުކޮށް ނޫނީވިއްޔާ އިންވެސްމަންެޓްއ ކެއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް އެ ތަްނތަން އެ ހުރި ފެންވަރަކަށް އިތުރު ޚަރަދުތަ

ންގަމުން ގެންދާ ްއގޮތަކަށް ެވސް އެތަުނަގއި މިހާރު ހިކަމަކަށް. ބައެއް ތަންތަނަކީ ހަމަ އެ ނަހަދާ އެތަން ހިންގޭނެ

ނޑުމެްނނަކަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ެއއްެޗއްސެއް ނޫން. ދެން ގިަނ  ރުތައްޖަނަރޭޓަ ޓެކްނިކަލް ޮގތުން ބަލާނަމަ އަޅުގަ

އެ  .ރުތައްނަރޭޓަޖައި އަުޅަގނޑުމެްނ ޙަވާލުނުވެ ވެސް އެބަ ދޫކޮްށލަމު މި ބަެއއް އެްއޗެހި ހުރުމާއި އެީކގަ އިރަށްރަށުގަ

 އަދިވެސް މިހާތަނަށް ވެސް އެބައުޅޭ ދެތިން ހަތަރު  އިެއކީގަ  ން ވެސް ާއކުރަންޖެހޭ ތަކެއްޗަށްވާީތއާއެްއޗެއްަސކީ މުޅި

ނޑުމެން ެއގޮތަްށ ޙަވާލުވާންޖެހޭ. އެހެްނވީމާ މިކަހަލަ  އިއެތަންތަނަށް ވެސް ބޭނުންާވ ޚަރަދުތަކާއި ެއކީގަ ، ރަށެއް އަުޅގަ

ވެްސ  ކަންަތއްތަްއ ކުރެވެްނ ނޯންނާތީއާަގނޑުމެންނަށް ޮކންމެވެސް ގޮަތކުން ލިބެން ުހރެގެން މެނުވީ އެފައިސާ ައޅު



  

ހިނގާ  ަގނޑުމެްނގެ ފައިނޭންސް ޑިރެކްޓަރ ސަލީމްބެހޭގޮތުން އަޅު . ދެން ިމހާރުގެ ޚަރަދުތަކާކުރަނީ މި އިއެީކގަ

ދެއްވާނެ. ދެން   ހާ އެއްެޗއްގެ މަޢުޫލމާތު ސަލީމްއެ ހުރި އާ ރަުދތަކާއި، އަދި ލިބޭ އާމްދަނީނުހިނގާ ގޮތާއި، ދެން ޚަ

 ބެހޭގޮތުން ޖަވާބު ާރގެ ބޭފުޅުްނގެ ެއ ޚަރަދުތަކާވަރަކަށް އެކި ދާއި ބޭފުޅުްނ ކުރަމުން ގެންދިޔަ އިތުރު ސުވާލުަތއް ތި

ރޭޝަންގެ އެންމެ އިްސކޮށް ނިޒާމަކީ ަޕވަރ ެޖނެ، ނަވާނަމަ އެންމެ ފުރަތަމަ ނިޒާމްފުަގއި ދަންދެއްވާނެ. ދެން ތަޢާރު

. ހާހުރި މާލޭގައި ާވނީ ނިޒާމްރުތަކާއި ހުރިހާ އެްއޗެއް ބަލަހައްަޓވަމުން ގެންދަ ޖަނަރޭޓަޅުްއވާ ބޭފުޅާ. ހުރިހާ ބޮޑެިތ އު

އެއީ. މާޭލގެ ހުރިހާ  ެއއީ އިެލކްޓްރިކަލް ޑިޕާޓްމަންުޓގެ އެންމެ އިސްކޮށް އުުޅއްާވ ބޭފުޅާ ،ދެން އިބްރާހީމް ނާޝިދު

ޓްރިބިއުޝަެނއް އަދި ޓްރާންސްމިޝަންގެ ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ކުރަްއވަމުން ގެންދަވާީނ އިބްރާހީމް ނާޝިދު. ދެން ޑިސް

ގަކުން ވެްސ ހުރިހާ ދާއިރާައކުން ެވސް އަޅުަގނޑަްށ ނހުރިހާ ރޮ ޠީފަކީ ޑެޕިުޔޓީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ.މުޙައްމަދު ލަ

ލަހައްަޓާވ ކަމެއް ބަ ބެޭހ ހުރިހާ މުޙައްމަދު ސަލީމަކީ ފައިނޭންސްއާ ންވަރަށް ގާތުން އެހީތެރިވެެދއްާވ ބޭފުޅެއް. ދެ

ޕަވަރ ހައުސްަތކާިއ،  ،ރުތަކެއްޖަނަރޭޓަތެރޭގެ މި ހުރިހާ  ދެން ޝަފީޢުއަކީ އަތޮޅު .ރއެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަ

އަކީ ހުރިހާ ޕްރޮޖެކްޓްްސ ނެ. ދެން ސަިއފްކަމެއް ބަލަހައްޓަަވމުން ގެންދަވާ ހުރިހާ ލެކްޓްރިކަލް ޑިސްޓްރިިބއުަޝނާއި

ގުން ސުވާލުކުރަްއވައިިފއްޔާ މި ނބެހޭގޮތުން ނޫނީ ރޮ މިކަންކަމާ، މުން ގެންދަާވ ބޭފުޅާ. އެހެންވީމާއެއް ބަލަހައްަޓވަ

 ޝުކުރިއްޔާ.  ވާނެ. މިހާހިސާބުން އަޅުަގނޑު ނިންމާލަން.ބޭބޭފުޅުން ޖަވާބުދެއްވަމުން ެގންދަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އާދެ!  ދެ! ޝުކުރިއްޔާ. ައޅުަގނުޑ ވިލުފުށި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.އާ

 އިބްރާހީމް.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ

ނޑުމެން ިމ  ަމރުޙަބާ ދަންނަވަން. އަދި  ޝުކުިރްއޔާ ަވޑަިއގެންދެްއވީތީ އަދި އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް މިލިއަން  05އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ކޮމިޓީގައި  ރުފިޔާގެ އޯ.ޑީއާ ނޑުމެން މި  ،ބެޭހގޮތުން ައޅުގަ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީަގއި މަޝްަވރާކޮށްފައި އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ބޭފުޅުންނަށް ދިމާވެަފއިާވ ދަތިތަކަީކ ކޮބައިޯތ ބަްއލަ ބައްދަލުވުން މި އިންތިޒާމުުކރީ ތި ވާފައި އަުޅގަ

ބޭފުޅުންނަށް ދެވެން އޮތީ ކޮން އެހީތެރިކަމެއްޯތ މިކަންކަމުން އަރަިއގަތުމަށް ބަލަން އަސްލު ޙަޤީޤަތުގައި.  ން ތިމިޓީކޮ

އެހެން އެްއވެސް މަޤްޞަދެއް އޮެވގެން ނޫން. އެހެންވީމާ، ޮކބައިތޯ ސްޓެލްކޯއަށް ދިމާވެަފިއ އޮތް ގޮންޖެހުންތަކަކީ މާލީ 

ނުލައި ކުރިއަށް ދެވޭނީ  ޑީތަަކާކއި.އްލުކުރަން މިސާލަކަށް އިތުރު އޯއިތޯ މިކަންކަން ޙަދަތިތަކަކީ ކޮބަގޮތުން ދިމާވާ 

ޑީ މި ބޭނުންވަނީ ތަރައްޤީެގ ކޮންކޮްނ މަޝްރޫޢުތަކެއް ހިންގަންތޯ. ޑިވެލޮޕްމަންޓަކަށް ކޮްނކޮން .ތޯ ނޫނިއްޔާ އޯކިހިނެއް

ނޑު ދަްނނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މިހާރު ފުއެހެންވީމާ، ެއގޮތުްނ ޑިވެލޮޕްމަންޓެއް އެެއއް ބަާލލަން.  ރަތަމަ އަޅުގަ



  

ގިނަ ފައިސާ އެބަހުރޭ މި  ސްޓެލްޯކިއން މިއަށް ލިބެންޖެހޭ ވަރަށް އިގޮތުގަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ

، އެހެްނވީމާ ިއ ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ.އެންސްޕާެގ ފަރާތުން ވެްސ ުނލިބި. އަނެްއކާ ސަުރކާރުން ިމ ދޭ ސަބްސިީޑގެ ގޮުތގަ

ނޑަށް  ގޮތުަގއި ދާނަމަ ސްޓެލްކޯ ނުޖެހޭނެ ވެސް ބަރާބަރަްށ ލިބި މިކަންކަން ރަނގަޅު އެ ފައިސާ ކަމަށް އަޅުގަ

ވީމަ ހަމަ ރި އުސޫލުން ހިންގާ ކުންފުންޏެއް. އެހެންނަމަވެސް ވިޔަފާތަކާއި އެްއެޗހި މިގޮތަށް ނަގާކަށްޑީ.ލަފާވަނީ މި އޯ

ވެސް ޖެހިދާނެ. ދެން ސުވާލަކީ މިހާތަނަށް ސަރުާކރުން ނޫނިއްޔާ އެންސްާޕއިން  ލޯނުތަކާއި ެއއްޗެހި ަނގަން

ނުޑގެ. ދެްނ  ކިހާވަރެްއގެ ަފއިސާެއއް ދަްއަކން ޖެހިފަހުރިތޯ، ނުލިބި ކިހާވަރެއް އެބަހުރިތޯ؟ ެއއީ ެއްއ ސުވާލު އަުޅގަ

ިއ ތެރޭގަ  ކިތަްއ މަޝްރޫޢު މި އަހަރު އިުށގަބޭފުޅުން ރާއްޖޭގެ އެިކއެކި ރަށްރަ އަޅުަގނުޑގެ ެދވަނަ ުސވާލަކީ މިހާރު ތި

ނޫނިއްޔާ އަލަށް މި އިންޖީނުގެތަްއ ޑިވެލޮޕްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުތަކެއް އެބަ ހިނގާތޯ. އެހެްނ  ހިންގަން ނިންމާފައިވޭތޯ

ނޑަްށ ވެސް ފެންނާތީވެ މި ހިނގަންޏާ މިގޮތަށް ފައިސާ ބޭނުންވެދާނެ ، ވީމާސުވާލު މި ކޮށްލަނީ. އެހެން ކަމަށް އަޅުގަ

 މި ދެ ސުވާލަށް ޖަވާބުދެއްަވިއފިއްޔާ ވަރަށް ރަނގަޅު. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާދެ! އެކަމާ ބެހޭ ބޭފުޅަކު ެދއްިވއްޔާ ރަނގަޅު.

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: ސްޓަންޓް ިޑރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ސަލީމްލްކޯގެ އެސިސްޓެ

ނޑުމެން ަދއްކާ .އާދެ! މި ދެން އޯ  5005 .ީޑއެްއ ނެގީއިރު، އަޅުަގނޑުމެން އެންމެ ފުރަތަމަ މި އޯޑީެގ ވާހަަކ އަުޅގަ

ނުޑމެންގެ ކުންފުނީެގ ވޯރކިންގ ކެޕިޓަލް މެނޭޖްކު ޓަަކއި އޭރު ައޅުަގނޑުމެން ެނީގ  ރުމަށްވަނަ އަހަރު. ެއއީ އަުޅގަ

ނޑައެޅުުމގައި މިލިއަ 50 ނޑުމެން އޯީޑގެ އަސްލު ލިމިޓް ކަ ބޮޑަށް ބަލަީނ ން ރުފިާޔގެ އޯީޑއެއް. ދެން އަުޅގަ

، ނަށް ޝޯޓްވާ މިންވަުރ. އެހެްނވީމާއަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ދެންނެިވ ވޯރކިްނގ ކެޕިޓަލް މެނޭޖްުކރުމަށް އަޅުަގނޑުމެން

މުން ން ރުފިޔާ މެނޭޖުކުރަމިލިއަ 50ތެރޭގައި ައޅުަގނޑުމެން ވަނަ އަހަރާ ދޭ 5002ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  5005

 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެްނ ދުނިޔޭގެ ބާޒާުރަގއި ޑީެސިއލްގެ ައގު މަްއޗަށް ޮގސްގެން 5005 ގެންދިޔައީ. އެހެންނަމަވެސް

ވެްސ  ކުންފުނީގައި މި ދަންނަވާހެން މި ކޭޝްފްލޯރ މެނޭޖުކުރަން ދަތިވެ އަދި ސަރުކާރުގެ ތެރެއިން

ނޑުމެން ވަނަ އަހަރުްނ  5002މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ލިބުމުގައި ލަސްަތކެްއ ކުރިމަތިވާތީވެ އަުޅގަ

އިނގޭތޯ. ދެން ެއގޮތަށް ައޅުަގނޑުމެން ހަމަ  އިނަށް އިުތރުކޮށްފަމިލިއަ 50.ޑީގެ މި ދަންަނާވ ލިމިޓު ފެށިގެން އޯ

ވަަނ  5002މި  އިޑީ އާކޮށްގެން ބޭނުންކުރަމުން އައީ. އައިސްފަ .ވެސް މި ދަންނަވާހެން މި އޯއި ކޮންމެ އަހަރެއްގަ

ޗާުޖ  ރރިފް ރޭޓު ރިވައިްސކުރިއިރު އެއަށް ސަބްސިޑީސް ކޮމްޕޯނަންޓަކަްށ އަދި ފިއުލް ސާއަހަރު ކުންފުނީގެ ޓެ

ވީާމ ސްޓެލްކޯ އަށް ދައްކާ އެްއޗެއް  އެއީ ސަރުކާރުން މި ދަންނަވާހެން ކަސްޓަމަރުންގެ ބިހާފުގައި އިކޮމްޕޯނަންޓެއް ލާފަ



  

އަށް  ރކުރާ ބިލުތަކުގައި މިދެންނެވީ އެސްޕާ މިވަަނ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރުން ފެށިގެން  5002އަޅުަގނޑުމެން 

ސަރުކާުރގެ ތެރެއިން މި ދަންނަވާހެން އެންސްޕާއިން  ލުކުރަމުން އައީ. އެހެންނަމަވެސްފުދޭވަރެްއގެ ބޮޑު އެމައުންޓެްއ ބި

ިއ ސަބްސިޑީްސގެ ފައިސާ ގޮުތގައި ލިބެންވާ ފައިސާ ާއއި އަދި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަްށ ކަރަންޓު ބިލުގެ ގޮތުގަ

އަޅުަގނޑުމެން ބިލުކުރާ ބިުލތަކަށް އެ ލިބެންވާ ަފއިާސ ލިބުމުގައި ވަރަށް ޮބޑަށް ލަސްވެގެންިދއުމުގެ ސަބަބުން 

އެހިސާބަށް ދިަޔއީ.  ވަަނ އަހަރާ 5031ހަރުން ފެށިގެން ވަނަ އަ  5033އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ތާށިކޮށް 

ށް ލިބެން އޮތް. އެއީ ރުފިާޔ ސަރުކާރުގެ ތެެރއިން ައޅުަގނޑުމެންނަން މިލިއަ 371ނަ އަހަރު ނިމުނުިއރު ވަ 5031

ން ރުފިޔާ. މިލިއަ 571މިިލއަން އިނގޭތޯ.  571އާދެ! ރަނަގޅު. އެީއ ، ންމިލިއަ 371އެންސްޕާ އިން ލިބެން އިން 

ިކ ކާުރގެ އެން ރުފިޔާ އެއީ ސަރުމިލިއަ 300ނެއް ން ރުފިޔާ އެއީ އެންސްޕާ އިްނ. އަމިލިއަ 371ތެރެއިން  އޭގެ

އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުން  ވަނަ 5032 ވެވަނަ އަހަރުގެ ަބޖެޓު ފާސް 5032 ދާއިރާތަކުން. އެހެންނަމަވެސް 

ނޑުމެންނަށް ޓަިއގެން ސަރުކާރުން ވަަރށް ފައް ފައިސާ ދައްކަމުން އެބަ ގެންދޭ. އޭގެ ނަތީޖާ އެއް ރެގިއުލާކޮށް އަުޅގަ

ނޑުމެން މުޅި ޖުމްލަ އެންސްޕާ ވެސް އޭގެ ަސރުކާރުން ތުން މިއަދުގެ ނިޔަލަށްގޮ ނަށް ތެޭރގައި ހިމެނޭ ގޮތުން އަޅުގަ

އެއީ އެްނސްޕާ އިން ދައްކަންޖެހޭވަރު. ން ރުފިޔާ މިލިއަ 52އި އޮތީ. ޭއގެ ތެރޭަގއި ން މިހާރު ދައްކަންވެފަމިލިއަ 55

ްނ މިލިއަ 52ދަންނަވާަލން ބޭނުން، . ވަރުދާއިރާތަކުްނ ދައްކަންޖެހޭން ރުފިޔާ އެއީ ސަުރކާުރގެ މިލިއަ 52އަނެއް 

ނޑުމެްނގެ އެއް ގާްތަގނޑަކަށް މިހާރު ހަމަ އެންމެ ، މަހުގެ ބިލު އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ ރުފިޔާ މިއީ އެންސްޕާއިން އަުޅގަ

 .ރެ ެއބަ ފައިސާދަްއކަމުން ގެންދޭމަހެއްގެ ބިލު އެންސްޕާަގއި ިމ އިންނަނީ. ވަރަްށ ރެިގއުލާޮކށް މިއަހަރު ފެށުނީއްސު

ޑީެއއް ބޭނުމެއް .ަވނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އަުޅަގނޑުމެން އޯ 32ނަތީޖާ އެއް ގޮތުން މިއަހަުރގެ ފެބްރުއަރީ މަހު 

ީޑ ެއކްސްޕަާޔެވގެން ދިަޔއީ. ދެން އަިދ ޭއގެފަހުން .މާރްޗ މަހުގެ ނިޔަލަްށ އޯ ކުރަން އިނގޭތޯ. ެއގޮތުން އޮްއވާނު

ހަމަ ފޭވަރަބަލް ކޭްޝ  އި ނޭޖެކުރަމުން. އަދި ައޅުަގނޑުމެންެގ ކުންފުނީގަމެ .ޑީއާ ނުަލއިއަޅުަގނޑުމެން މި އަންނަނީ އޯ 

ނޑަށް ވަރަށް ، ން ކުރަމުން އަންނަނީ. އެހެންވީމާވެސް މެއިންޓެއި ބެލެންސް މިހާރުން މިހާރަށް ދަންނަވަންޏާމު އަޅުގަ

 ބޮޑަށް ރިލީފެއް އެކަުމގައި ލިިބއްޖެ އިނގޭތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ރިާޔޟް  ރަޝީދަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. ޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަ

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟްވި

 އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ މުޤައްރިރު. 

 



  

 ސްޓެލްކޯއިން ވަަޑއިގެންެނވި ބޭފުޅަކު ވާހަކަެދއްެކވުން:

އަތޮޅުަތކުެގ ަރށްތަކުގެ ަޕވަރ ހައުސްަތއް.  އަޮތޅުތައް، ޓަމުން ދަނީ ކ، އއ، އދ، އަދި ވގެސްޓެލްކޯ އިން ބަލަހައް

. މިައހަރު ތެރޭގައި ރޭވިފައި ހުރީ އްޓަމުން ދަނީ އެ އަތޮޅުތަކުގަރަށެއް މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން ބަލަހަ 52އެގޮތުން 

އޯޕަނިންގ އިންނާނެ . ދެން ޓެންޑަރ ޖަނަރޭޓަރު ގެންނަން ބިޑުކުެރވިފަ 37ތެރޭަގއި މިހާރު އިންނާނެ  މަސައްކަތްތަުކގެ

ނޑުމެން ހަވާލުީވިއރު ވެސް މީގެ ތިން އަހަރު  މާ. އެއީ ހަމަ ޖަނަރޭޓަރތަކުގެ ހާލަތު ވަރަށް ދެރަކޮށް ހުރީމާދަ އަޅުގަ

ނޑުމެން  ޖަނަރޭޓަރ ގެނެސް އެ އެްއެޗހިތަކުގެ ބޭނުންކުރަމުން ދަނީ.  35ކުރިން. ެއގޮތަށް މިދިަޔ އަަހރުވެސް އަުޅގަ

ބަދަލުގައި ގިނަ ހިންގުމުގެ ޕެނަލް. އެއް ޖަނަރޭޓަުރެގ  ގއަެނއް ްޕރޮޖެކްޓަކީ ސިންކްރޮނަިއސިން އެގޮތުން ދެން އޮތް

ނުޑމެން އެބަ ގެންނަން ހަތަރު ސިންކޮރޮނައިސިން  ޕެނަލް.  ގޖަނަރޭޓަރތަކެއް ހިންގުމަށް ޓަކައި މި އަހަރު އަުޅގަ

ނޑުމެން . ދެްނ ހުިއ ހަރު ކުެރވިފައެގޮތުން ެއއް ޕެނަލް މިހާރު ގުީޅގަ ރި ޕެނަލްތަކުގެ މަަސއްަކތްތައް ެވސް އަުޅގަ

އިތުރުން ހަމަ އެމް.އީ.ޭއގެ ސްޓޭންަޑޑަށް ފެއްތުމަްށ  އޮގަްސޓު މަސް ނިމެންވާއިރަްށ ހަތަރު ރަށުގައި ހަރުކުެރވޭނެ. އޭގެ 

ޓޭންކުަތއް  އުލްއި، ފިޓަކައި ައޅުަގނޑުމެން މިއަަހރު ހަމަ ރަށްރަށުގައި ސެކިުއރިޓީ ކެމެރާ ސިސްޓަމް ހަރުކުރުމާ

ނޑު ޖެހުމާއި މި ކަންތައްތައް ކުރަމުން މިދަނީ މިހާރު ވެސް. މިއަހަރު ނިމެންވާއިރަށް  ބަނުމާއި ހޮނުދަނގަ

ނުޑމެން މިއަހަރު އަދި ރާވާފައި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ކަންތަްއ ކުރެވޭނެ. އޭގެ އިތުރުން ބޮޑު ދެ ޕްރޮޖެކްޓަކަށް އަޅުގަ

ލޮކޭޓުކުރުމުގެ މަަސއްަކތް. އޮކްޓޯބަރގެ އެންޑަްށ މާރާތްކުރެވޭ ަޕވަރހައުްސ ރީށް އިމިއިނީ ގާފަރުަގއި އަލަ

ަޕވަރހައުސްެއއް އިމާރާތްކުރުުމގެ  ިއތުރުން މާފުށީގައި އައު އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ މަަސްއކަތް ނިންމައިލެވޭނެ. ޭއގެ

ނޑު އީ އަތޮޅުަތކުގެ، މި ހަތަރު އަތޮުޅގެ ގޮެތއްަގއި އެ މަސައްކަތް ައޅުަގނޑުމެންނަްށ މިއަހަރު ފެށޭނެ. މައިގަ

 އިންޖީނުގެތަުކގައި ިމވަގުތު ުކރެވެމުންދާ ބޮޑެތި މަސައްކަތްަތއް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ރިާޔޟް ރަޝީދަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.  ޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަ

 

  ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟްވި

ނޑުމެްނގެ ދަޢުކުރިްއޔާ މުޤައާދެ! ޝު ޑީ އަދި އެހެން .ަވތަކަށް ވަަޑއިގެންެދއްވީީތވެ ްސޓެލްކޯގެ އެމްއްރިރު. އަދި އަުޅގަ

ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. މި ކޮމިޓީގައި، މި ކޮމިޓީން ސްޓެލްކޯގެ ބޭފުޅުންނާ 

އެްއކޮށް. އެއީ ކޮންމެފަހަރަކު ެވސް ކޮންމެ އަހަރަކުްނ  މުންދާތީއާ.ޑީ ަނގަބައްދަލުކުރަން ޙަޤީޤަތުަގއި ޭބނުންވީ މި އޯ 

ނޑުމެންނަށް މި މަޢުލޫ ެޗއް ިމއީ. ދެން އެހެންނަމަވެސް އިތުރުކުރަމުންދާ ެއއް މާތު ލިބުނުއިރުގައި މިއަދު އަުޅގަ

އެންމެފަހުން  ށްގެން އުޅުނީ، މިނގޭތޯ. އަޅުަގނޑުމެން ކުރިން ހީކޮލަތު އެހާ ގޯހެއްނޫން އިކުންފުނީގެ ހާ



  

ވަރު އޮްތ ސަކޭތަ ނޫނީ ހަތަރު ސަތޭކަ މިލިއަން ރުފިޔާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި މަޢުލޫމާތު ގެނަިއއިރު ގާތްަގނޑަކަްށ ތިން

ކަށް ދޭން ުރފިޔާގެ ފެސިލިޓީސް ެއއް ްސޓެލްކޯ އަށް ނަގަން މިލިއަ 50ކާރުން ދައްކަން އޮތް. އެހެންވީމާ، ސަރު

އިނގޭތޯ. ދެްނ  ން އެބަ އޮތް ސަުރާކރުން ދައްކާޖެހޭ ކަމެއް ނޫން. އެއަށްވުރެ މާގިނައިއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ވިސްނަން

ލަތާ ދޭތެރޭގައި ހިނގާ ގޮާތ ންބަރުން ބޭނުންފުޅުވީ މިހާރުގެ ހާމެ ،އެހެންނަމަވެސް، ބަެއއް ޢިްއޒަތްތެރި ބޭފުޅުން

ކަހަލަ ނިޔަތެއް  އްގޮތަކަށް ވެސް ިމއީ އެހެންވަތު ދޭން. އެސާފުކޮށްލަން ތި ބޭފުޅުންނަށް ދަޢުބެހޭގޮތުން ކަންތައް 

އޮެވގެން ކުރި ކަެމއް  ނޫން މިއީ. ައޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ރަނގަޅުހެން ައޅުަގނޑުމެން ަބއްދަލުވިކަން ވެސް ިމ އިނގޭތޯ. 

ނޑުމެން  ޕޯޓު ކާރުން ދޭންޖެހޭ ސަވެސް ބޭނުން، ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ުކންފުނި ހިންގުމަށް ޓަކައި ސަރު އެއީ އަުޅގަ

ނުޑެގ ، މެން މި ބައްދަލުކުރީ. އެހެންވީމާެއގޮުތގެމަތީން އަުޅަގނޑު، ދޭންޖެހޭނެ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ނޑަށް ިމވަގުތަށް . އެހެްނީވމާ، މި ބައްދަލުވުމަކީ ވަރަްށ މުހިންސުވާލުތަކަށް ދާނަން މު ބައްދަލުވުމެއް ކަަމށް އަުޅގަ

ނޑު ސާފުކޮށްލަން ބޭުނން މިހާރު ކުންފުންޏަށްވަނީ އެނިގއްޖެ މިހާ ހިސާބުން ލިބުނު މަޢުލޫމާތުން ވެސް . ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ަވމުން ދަނީ؟ ކުރިން އަބަދުފައިދާތޯ ެގއްލުންތޯ މިހާރު  އަށްމި ސްޓެްލކޯ  އިވެނީ ވެސް އަުޅގަ

 އެއްއްގެ މައްޗަށް ކިހާ ފައިދާ ވޭޯތ؟ ފައިދާވާނަމަ މިހާރު އަހަރެހެްނވާނަމަ ގެއްލުން ކިާހވަރެއް ގެއްލުްނވަމުންދާ ވާހަކަ. އެ

ސްޓެލްކޯ އަށް ެވގެންދޭތޯ؟ ެއއީ އެއް ުސވާލު. ދެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގޭ ވަަރށް ބޮޑު ޚަރަދެއް އެބަ ދާކަން 

މަށް އިުރގައި ތެުލެގ އަުގ ދަށަށް ޮގއްސި ކަޗަީކ. މިހާރު ބާާޒރުން ތެޔޮ ލިބޭތެލަށް. ތެޔޮ މައިަގނޑު އެްނމެ ބޮޑު ެއއް

ނުޑ ައޑުއެހިްނ އަ، ޔޮ ޚަރަދު އެަބ ކުރޭ. އެހެންވީމާޮބޑުެވގެންދާނެ. ވަރަްށ ބަިއވަރު ތެ ޏާ ސްޓެލްޯކގެ ޕްރޮފިޓުވަން ުޅގަ

ނުޑ މި ވާހަކަ މި ދަްއކަނީ ތެޔޮ ގެްނގުޅޭ ހިސާެބއްަގއި އުޅޭތީ ދަްއކާ ވާހަަކ ެއއް ދޭތެރެއަކުން، ނޫން. މި  އަުޅގަ

ނުވާެނ އް ނުކޮށް ިތ ކުންފުންނި ސަވަިއވްހެޮޔކުރުމަށް ޓަަކއި ކަންތައްަތކެ ލަތާ ދޭތެރޭގަިއ މި އަގުކުންފުނީގެ ހާ

ކޮްށގެން ނޫންނަމަ އެތުރު ކުރާ މީހުން އަތުން އެތެރެ މި އަމިއްަލއަށް، ންވީމާައުގގައި ގަނެެގނެއް. އެހެ އިނގޭތޯ ބޮޑު

ގަތީ. ފަހަރެއްަގއި އެހެން ވެސް ވެދާނެ. ރަނގަޅު ައގު ހޯދަިއގެން މި ކުރުމުގެ ވިސްނުމުަގއިތޯ ނޫނީ އެގޮތަށްތޯ ވަަޑއި 

ނުޑ ސާފުޮކށްލަން ބޭނުންވަނީ ކިހާވަެރއް މަހެއްގެ މަްއޗަށް ޚަރަދުވޭޯތ އާއި އަދި ތެޮޔ އަމިއްަލއަށް  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

މާލެ އަށް  ގެނަސްގެން ވެއްޖެްއޔާ ކިހާ ަވރެއްގެ ފައިދާ ެއއް ކުންފުންޏަށް ވެދާނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތޯ؟ ދެން މިހާރު

ކަރަންޓް ދިނުމުގަިއ ހުރި ޮގންޖެހުންތަކަކީ ދަތިތަކަކީ ކޮބައިތޯ؟ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ދޭެތރެ ދޭތެރެއިން ައޑުިއވޭ ހަަމ 

މިހާރު ފޯތު ޕަވަރ ޕްރޮޖެކްޓްސްގެ ދަށުން އިންސްޓޯލް ކުރި އިންޖީނުތައް ަވކިހިސާަބކަށް ގޮސް އޭތި ހުއްޓުނު 

އޮވޭ. އެހެްނވީމާ، އެ ޙަޤީޤަތެއްތޯ؟ މިހާރު އެ ޕްރޮޖެކްޓްސް އެއްކޮށް ނިމިފައިތޯ އޮތީ؟ ވާހަކަެއއް ވެސް ައޑުިއވިފައި 

އެ ނިންމުމަށްފަހުގައި ކިހާ ދުވަހަކާއި ހަމައަށް ކަރަންޓް ަމއްސަލަ ަޙއްލުވެަފއި އޮންނާެނތޯ؟ އެ ހަމަ ސާފުކޮށްލަން 

އެންމެން ރާއްޖޭގަިއ މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ އެންމެން  ބޭނުންވާ ކަމެއް. ދެން އަޅުަގނޑުމެން އަބަދު ވެސް އަޅުަގނޑުމެން

ނޑަށް ހީވަނީ ޖާގައިގެ  ވެސް އުންމީދުކުރާ ކަމެއް ްސޓެލްކޯ އެހެން ދިމާލަކަށް ބަދަލުކުރުން އިނގޭތޯ. މިހާރު އަޅުގަ



  

ތުރަށް ގޮތުން ބެލިޔަްސ، މިހާރު ދެ ފަރާތު އޮތް ދެ މަުގ ެވސް ދީފި. ދެން ދޭންޖެހޭނީ މޫދުން ބައެްއ ސްޓެލްޯކ އި

ބޮޑުކުރަން ވެއްޖެ ކަމަށް ަވންޏާ. ހަމަޔަޤީނުން ވެސް ހުރިހާ ދިމާލަކުން މަގުތައް؛ ެއހެންވީމާ، އެހެން ދިމާލަކަށް 

ނޑަކަށް ިހއެއްުނވޭ މަްއސަލަ ޙައްުލވެގެން ދާނެހެނެްއ. އެހެންވީމާ، މި ކަުމަގިއ  ބަދަލުނުކުރާ ހިނދެއްގަިއ ައޅުގަ

ނަކީ؟ އެބަ އޮތްތޯ އެހެން ދިމާލަކަށް އިންޖީނުގެ ބަދަލުކުރުމުގެ އެއްވެްސ ކޮބައިތޯ ސްޓެލްޯކގެ މިހާރުގެ ޕްލޭ

ވިސްނުމެއް. މިހާރުން މިހާރަށް ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ގޮތުަގއި ހަމަ އަޅުަގނޑަށް ވަރަށް ބޮަޑށް ފާހަގަކުރެޭވ ެއ ކަންތަްއ. 

ނޑަށް ރަނގަޅު 2އެހެންވީމާ، މި  . ދެން އަދި ރަނގަޅު ތި އޯ.ޑީ މިހާރު ސުވާލަށް ޖަވާބު މި ވަގުތު ދެއްވީމަ ައޅުގަ

މިލިއަންގެ އޯ.ޑީެއއް. ކިހާވަެރްއެގ އިންޓަރެސްޓެްއގައިތޯ ނަގަނީ.  50އޯ.ޑީ ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް ވަންޏާ މިހާރު، އޯ.ޑީ 

ުސވާލަށް  5އެ އިންޓްރެސްޓު ރޭޓު ކުޑަ ކުރުމަކީ ވެސް ސްޓެލްކޯ ިއން މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް އެއީ. އެ 

ނޑަށް.ޖަ  ވާބު ދެއްވާ އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އާދެ! ޝުކުރިއްާޔ. ޝަކޫރު ވާހަކަދެްއކެމުށްފަހު އެކަމާ ގުޅުން ހުރި އެހެން ބޭފުޅަކު ވާހަކަދަްއކަންޏާ އަޅުަގނޑަްށ 

ނޑުމެން މި ރެކޯ ޑު ބެލުމަށް ތަންޮކޅެްއ ރަނގަޅު. ނަން ވިދާުޅވެފައި ުކރިއަށް ގެންެދވިްއޔާ އިދާރީ ޭބފުޅުންނަށާއި އަުޅގަ

 ފަސޭހަވާނެތީ އެހެންވީމާ. ކުިރއަށް ގެންދަާވ.  

 

 ޝުކޫރު ވާހަކަެދްއކެވުން:ގެ މެނޭޖިންގ ަޑއިރެްކޓަރ ޢަބްދުއްސްޓެލްކޯ

އެންމެ ފުރަތަމަ ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުންތޯ، އެ ސުވާލަށް ސަލީމް ޖަވާބު ދެއްވާނެ. ދެން ފޯތް ޕަވަރގެ ތިން ވަނަ 

ގޮތުން ނިޒާމް އެއަށް ޖަވާބެއް ެދއްވާނެ. ދެން ހުރި އެއްޗެއްސަށް ެއ ބޭފުޅުން ނިންމަވާލެއްވީމަ  އިންޖީނާ ބެހޭ

 އަޅުަގނޑު ަޖވާބު އަުރވާނަން.

 

  ާވހަކަދެއްެކވުން: ސްޓަންޓް ިޑރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ސަލީމްއެސިލްކޯގެ ސްޓެ

ފަިއނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމެންޓްސް  އޮޑިޓް  މި ދެންނެވީވަނަ އަހަުރގެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ  5031ތި ބޭފުޅުން ވެސް 

ޕްރޮފިޓެއް  ގލިބިވަޑަިއގެންފަިއ އޮންނާނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ. އަުޅަގނޑުމެންނަށް އަސްލު ޙަޤީޤަުތގައި އޮޕަރޭޓިން

މިހާރު ވެސް އެބަ އޮތް ިއނގޭތޯ. ޭއގެ މާނަައކީ ައޅުަގނޑުމެން މި ދަންނަވާހެން ކަރަންޓް އުފައްދަން ހޭދަކުާރ 

ލިބޭ. ފްރޮފިޓެއް  ގޗަާކއި ކަރަންޓް ވިްއކަިއެގން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބޭ ެއއްެޗއްަގއި މި ދަންނަވާހެން ޮއޕަރޭޓިންއެއް 

ކުންފުންޏަކީ ކުރިން ވެސް ފާހަގަކުެރްއވި ގޮތަށް ވަރަށް ގިނަ ލޯނުތަކެްއ މީގެ ކުރިން ނަގާފައި ެއ  އެހެންނަމަވެސް

ލޯނުތަކުގެ  ،ވާތީވެ ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމެންޓްތަްއ މި ދެންނެވީނުދާ ތަނަކަށްބަރަށް ދެއްކެމުން ލޯނުތައް އަދި ބަރާ



  

ކުރޭ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އަސްުލ ންވަރަށް އެބަ ޗާރޖްރެސްޓް މި ދަންނަވާ ޕީރިއަޑަށް އެ ފޯލްވާ މިއިންޓް

ނޑުމެންގެ ވާހަކަައކީ  ނޑުމެންަނށް މިހާރު އަޅުގަ އް އަސްލު ޙަޤީޤަުތގަިއ ޮލސްއެ އަެނއް ނެޓުޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ  ލޮސްެއއް އަންނަީނ މި ދަންނަވާ ނީ އިނގޭތޯ. އެހެންނަމަވެސް ނެޓުއިންނަ ނޑު ަސބަބާ ހެދި. އަޅުގަ މައިގަ

އެއްކޮށް އަދި ކުރީަގިއ  ހެން ލޯނާކޮސްޓް ވަރަށް ބޮޑު އިނގޭތޯ. އެއީ ފޯތު ޕަަވރގެ ވެސް މި ދަންނަވާ ފައިނޭންޝަލް

 ދަންނަވާހެން މާލޭގެަވރު މި އެބަ އުޅޭ އެކި ދުަވސްލޯނެއްަވރު  7ލޯނުތަކާއި އެކު ޖުމްލަ  ވެސް ނަގާފައި ހުރި

ތަރައްޤީކުރުމަށް ނަގާފައި ހުރި ލޯނުތައް. އެ ލޯނުތަކަށް ބަރާބަރަށް ފައިސާ ދެކެވޭ ގޮތް ކުިރއްސުެރ  ކަރަންޓު

ންވީމާ، އަސްުލ މިހާރު ވަރަށް ބޮޑު. އެހެ ދެއްކެމުން ައއިސްފައި ުނވާީތވެ ައޅުަގނޑުމެންގެ ަފއިނޭންސް ކޮސްޓް

ލޮސްެއއް އަންނަނީ. އެކަމަކު އަޅުަގނޑުމެންގެ އޮޕަރޭޝަނަށް ބަަލއިފިއްޔާ އޮޕަރޭޝަނަކީ ޭއގެ  ޙަޤީޤަތުގައި ނެޓު

ނޑުމެން އެ ޒާތުަގއި މި ދަންނަވާހެން ފައިދާ އޮޕަރޭޝަނެއް. ދެން ސްެޗއަރކޮްށ މި ޑީސަލްގެ ވާހަކަ ވިދާުޅވީމަ، ައޅުގަ

ނޑުމެން މި  ގަތުމުގެ ލިބެންދެންޑީސަލް  އެގްރީމެންޓެްއ ކޮްށގެން ެއގްީރމެންޓެއްގެ ދަށުން ޑީސަލް ަގންނަމުން އަޅުގަ

މިލިއަެނއްހާ ރުފިޔާ  300އަންނަނީ އިނގޭތޯ. ގާތްަގނޑަކަށް މުޅި ކުންފުންޏަށް ބަލާއިރު މަހެއްގެ މަްއޗަށް 

ނޑުމެން ޑީ ީމގެ ކުރިްނ ދެންނެވިހެން އަޅުގަ.ސަްލގެ ޮގތުގަ. ދެން އޯއަޅުަގނޑުމެން އެްސ.ޓީ.އޯ ައށް އެބަ ދައްކަން ޑީ

ގެ ރޭޓުަގއި 5.5އެމް.އެލުން ދީފައި އިނީ %ޑީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ބީ..އޯ ިއޒެއް ުނކުރަން. އެހެންނަމަވެސްޓިލައެހާ ޔޫ

 އިނގޭތޯ.

 

  ވުން:ވާހަކަދެްއކެ ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް

 ޕަރޭަޝނަލް ޕްރޮފިޓެއްގަިއ، ނެޓުރިޔާޟް ދެންމެ އެ ކުރެްއވި ސުވާުލގެ ޖަވާުބގައި ެދންމެ ވިދާޅުވެއްޖެ އޮ

ެއއްޮކށް  ނަޑކަށް މަހަކު ިކހާވަރެްއގެ ނެޓު ލޮސްެއްއ އޮވޭތޯ؟ ިފގަރއާލޮސްއެްއގަޭއ މިހާރު ދަނީ. ގާތްގަ 

 ދެއްވަފާނަންތޯ؟

 

  ާވހަކަދެއްެކވުން: މުޙައްމަދު ސަލީމް ސިސްޓަންޓް ިޑރެކްޓަރލްކޯގެ އެސްޓެ

ނުޑމެންނަށް މުޅި އަހަރު ދުވަހަށް  5031  މިލިއަން ރުފިޔާ ލޮސް އިނގޭތޯ ެއއީ. 55ވަނަ އަހަރު އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު އަރުވަން. ސުވާލާ  ުގޅުަވިއގެން އިތުރު ސުވާލެއް ކުރަން ބޭނުން މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އަޅުގަ

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްމަ



  

ޑީ ވެްސ .ވިދާުޅވީ އޯ  ސްކުރަން ކިހިނެއްތޯ ަހއްދަވަނީ؟ މިހާރު މިސާލަކަްށ ތިެއ ރީފައިނޭން ވާއިުރަގއިނެޓު ލޮސް

ދެން އެ މަުދވާ ަބިއ  ތޯ؟ފަހަނައަަޅއިޮގސް ގ ޕްރޮފިޓުލޮސް ިތވަނީ އޮޕަރޭޓިން އް ނުކުރަްއވަމޭ. ދެން އެއީ ނެޓު ބޭނުމެ

 އޭތި ފައިނޭންސް ކުރަްއވަނީ ކިހިނެއްތޯ؟  މިލިއަން ރުފިޔާ ލޮްސަގއި  55

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: ސްޓަންޓް ިޑރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ސަލީމްލްކޯގެ އެސިސްޓެ

ނޑަ އަޅުަގނުޑ ފައިނޭންޝަލް ްސޓޭޓްމެންޓެއް އަެނއް މަިއަގނޑު ދެ ފައިނޭންްސ ކޮސްްޓގެ   92ކަށް ގޮުތގަިއ ގާްތގަ

ނޑުމެން މި ދަންނަވާހެން ސަރުކާރަށް ލޯނު މިލިއަ ން ރުފިޔާ އެބަ އިނދޭ ޗާރޖްކުރެވިފައި އިނގޭތޯ. ދެން އަޅުގަ

އެ  ނޑު މި ދަންނަވާ ސަރުކާރަކަށް ނުެއއް ދައްކާނެ. އެހެންނަމަވެސްނުދައްކާ ކަމުަގއި ެވއްޖެްއޔާުމ އެ ފައިސާ ައޅުގަ 

ހަމަ އެގޮތަށް ރެސްޓް ރޖްކުރަންޖެހޭ މި ދެންނެވި އިންޓްނަގާފައި އޮތް ލޯނަށް އެ ޗާޕީރިއަްޑގެ ތެރޭގައި ައޅުަގނުޑމެން 

ނޑުމެން ނުަދްއކާ ކަުމގައި ެވއްޖެއްޔާމު މި  ވެސްކުާރނީ. އެހެންނަމަމި ދަންނަވާހެން ޗަރޖް އެ ަފއިސާ އަުޅގަ

 ުކންފުންޏަކީ ވަރަށް ބަިއވަރު  ދަންނަވާހެން ކުންފުނީގައި ެއ ފައިސާ ހުންނާނެ ދެއްތޯ. ޭއގެ އިތުރުން އަނެްއކާ

ނޑަކަށް މުޅި އަހަރު ދުވަހަްށ އެސެސްތައް ބޭނުންކުރާ ތަަނކަށް ވާީތވެ ޑިޕްރިިސއޭޝަން ކޮސްޓް ވަރަށް ޮބޑު. ގާްތގަ

އަރާ. އެކަމަކު ޑިޕްރިސިއޭޝަަނީކ  ބިިލއަން ރުފިޔާ ޑިޕްރިސިއޭޝަން ގޮުތގައި އެބަ ދަންނަވާހެން 359ބަލައިފިއްޔާ 

ނޑު ިމ ދަންނަވާހެން މި ދެންނެވި ފައިސާ ައޅުަގނޑުމެން ޕޭކުރާ  ވާތީވެ އެކްސްޕެންަސކަށް ނޮން ކޭސް އެ ެވސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި ދަންނަވާހެން ނެޓް ލޮސްއެއް ެދއްކި ކަމުގައި ވިަޔސް ެވސް އަސްުލ  އެްއޗެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ

މެން މި ރެސްޓް ައޅުަގނޑުަދންނަވާހެން އެީއ މީަގއި އިްނޓް މި ކޭޝްފްލޯރެގ ތާށިކަމެއް ނާންނާނީ ޙަޤީޤަތުގައި އެ

ށް އަުޅަގނޑުމެން ޗާރޖް ކުރިއަސް ެވސް އަޅުަގނޑުމެން ސަރުކާރަުކން ނުދައްކާ ކަމަށް ވަންޏާމު ދެންނެވީ ބީ.އެމް.އެލަ

އްތޯ. ޭއގެ އިތުރުްނ މި ދަންނަވާހެން އެ ދައްކަންޖެހޭ މިންވަރު ހުންނާނެތާ އަޅުަގނޑުމެން އަުތގައި ރީެޓއިންެވފައި ދެ

ވާީތެވ ންސަކަށްކޭސް އެްކސްޕެ-ކީ އަނެއް މި ދެންނެވި އަނެއް ނޮންމި ދަންނަވާހެން ޑިޕްރިސިއޭޝަނައަނެއްކާ 

ނޑުމެން އެ ޕީިރއަޑަ އެ ވެސް އަޅުަގނޑުމެން  ކަށް އެ ފޯލްވާ ޑިޕްރިސިޭއޝަނެްއ ދަްއކާ ެއއްެޗއް ނޫން. އެކަމަކު ައޅުގަ

ނޑުމެްނ ެއއީ ެއކައުންޓް އެީއ ސްޓޭންޑަޑްަތއް ބުނާ ގޮުތގަ .ކުރަންޗާރޖް އެބަޖެހޭ ބީ.އެމް.އެލަށް  . އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ލޮސްއެއް ދެއްކި ކަމުަގއި ވިަޔސް ވެސް މި ދަންނަވާހެން އަޅުަގނޑުމެން އަުތގަިއ ފައިސާ ހުރޭ އިނގޭތޯ މި  ނެޓު

 ދަންނަވާހެން މެނޭޖްކުރެވޭ ވަަރށް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު އަރުވަން ޢަބްދުލްޣަފޫރަށް.   އާދެ! އަުޅގަ

 



  

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ވެިދޔަ ދިހަވަަރަކށް އަހަރު ދުވަހު ތެޭރަގއި ެވސް ހަމަ ސްޓެލްކޯ އިން މި ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަްނ ބޭނުން ވޭތު އަޅުަގނޑު 

ގަންޖެހޭނީ ކުންފުންޏެއް ނގޭތޯ. ސަރުކާރުން، ސްޓެލްކޯ ހިނތަން އި ނީ ފައިދާއެއް ނުވެ ހަމަ ހިނގަމުން އަންނަފެންނަ

ވާ ފައިސާ ސަުރކާރުން ހެޔޮ ކުރަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ އެގޮތުގަ. ސަުރކާރުން ސަބްސިަޑއިޒްކުަރްއވަން ކަރަންޓު ައގު 

މި ފެންނަނީކީއެއް. މިސާލަކަށް ބައްަލާވ ދެންމެ ކޮންމެވެސް ބޭފުޅަކު  ސްޓެލްކޯ އަށް ދެއްވަންޖެހޭނީ. އެގޮތަކަށް ނޫން

ކުރަނީ ޢާއްމު ފަރާތަކަށް ތެޔޮ ގެންނަން. ެއ ރަތަމަ އެސް.ޓީ.އޯ ިއން އިޢުލާންވިދާޅުެވއްޖެ ތެލުގެ ވާހަކަ ެވސް. ފު

ކުރަްނ މި ޖެހެނީ ސްޓެލްކޯ އަށް. ފަރާތުގެ ފައިދާ އާއި އެސް.ޓީ.އޯގެ ފައިދާ ާއއި ފިއުލް ސަޕްލައިގެ ފައިދާ ާއއި ސޭވް

ޕަސަންޓް ތެލުގެ ކޮސްޓުން ސްޓެލްކޯ އެބަ އިތުރަށް ޕޭކުރަންޖެހޭ މި  20، 10މިއީ ޙަޤީޤަތަކީ. އެހެންވީމާ، މި ހުރިހާ 

ކުާރ ތެލުގެ ހަމަ ބޮޑު ވޮލިއުމެއް މި ދަނީ ސްޓެލްކޯއަށާއި އެހެންީވމާ، ރާއްޖެ އަށް އެތެރެ ފަރާތްތަކަށް ވެސް.

އި ހުރި އިންޖީނުގެަތކަށް. އެހެންވީމާ، ަދއުލަތުްނ ސަބްސިޑަިއޒްކޮްށގެން ެވސް ކުންފުނިތައް ހިންގުމުެގ ރާއްޖޭގަ 

ވާންޖެހޭނެ ކަމަްށ އެހެންވީމާ، މި ކަންކަން ޙައްލު ހުރީ މިހާރު. ނިޒާމެއްގެ ތެޭރގައި ސްޓެލްޯކ އަށް އުޅެންޖެހިފައި ތި

ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖްމެންޓް އޮިޑޓެއް އެންމެފަހުން ހެއްދެވީ ކޮްނ އަޅުަގނޑު ޤަބޫުލކުރަނީ. ެދން ތި ބޭފުޅުން ތި 

ދުވަހަކުތޯ؟ ނޫނިއްޔާ އަދި ހައްދަވަން ޚިޔާލުކުަރއްވަންތޯ؟ ސްޓެލްކޯ އަކީ ހަމަ ހެލްތީކޮށް ހިނގަންޖެހޭނެ ކުންފުންޏެއް 

ހަލަ މަޝްވަރާތަކެއްތޯ އެްއކޮށް ޮކން ކަ ރަނީ. ދެން އެކަމުގައި ސަުރކާރާގޮތުަގއި އަުޅަގނޑުމެން ހަމަ ޤަބޫލުކު

ކުރެވެމުންދަނީ. މިހާރު ސްޓެލްކޯަގއި ހުރި އެސެޓްސްަތކަށް ބެލި ކަމުގައި ިވޔަްސ މުޅި ކުންފުނީގައި ހުރި 

އިފިއްޔާ މި ދަްއކަންޖެހޭ ވާނެ ެއވްރެޖްކޮށް މި ަބލަހިފައި އޮތް ލޯނުގެ އަދަދު ބޮޑުއެްއޗެއްސަްށވުރެ ދަްއކަންޖެ

ބޮޑު މުސްތަޤުބަލެއް ރަނަގޅަށް ފެންނަން އޮތް ކުންފުންޏެއް  ޗަާކއި ެއކު. އެހެްނވީމާ، އެހާރެސްޓާއި ހުރިހާ އެއް އިންޓް

 ނޫން ކަމުގައި ައސްލު އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ފާހަގަކުރެވެީނ ސްޓެލްކޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ޖަވާުބ ދޭން ފުރުޞަތު އަރުވަން.  ޝުކުރިއްޔާ އަުޅގަ

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ސައިފް  އަޙްަމދުއަރ އިންޖިނި ސްޓެލްކޯގެ

ނޑު ފުރަތަމަ ޖަވާބު އަރުވާނަން އިނގޭތޯ ތެލުގެ ަކންތަކުގެ ވާހަކަ ދެްއކިއިުރ.  ކުރިން ކުރި ސުވާލަކަށް ައޅުގަ

ނުޑމެން ކުރިން ޓެންޑަރއެއް  5030ވަނަ އަހަރު  5002އަޅުަގނޑުމެން އަނެއް  ވަނަ އަހަރު ކުރީކޮޅުަގއި އަުޅގަ

ނށް ތެޔޮ ވިްއކާނެ ބަޔަކު ޯހދަންސްޓެލްކޯ އަ ،ނަލްކޮށްނާއި ލޯަކލީ ތެޔޯ ހޯދާނެއިންޓަރނޭޝަ ޑުމެްނ ވެގެން. އަުޅގަ

ވެގެން. ދެން އޭގެ ބޭރު ފަރާތްތަކުން ވެސް ކުރިމަތި ލީ. ށް އެހެން ގޮތަކަށް ތެޔޮ ހޯދަންނުކޮ ވެސް އެސް.ޓީ.އޯ މެދުވެރި



  

ނޑުމެންނަށް ދުބާީއގެ ފަރާތުން ކުރިމަ ތިލީ ާރއްޖެ ބަޔަާކއި ގުިޅގެން. ެއކަމަކު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވީ ޭއެގ ދެން އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ކުންފުންޏަކީ. ދެްނ  ނުޑމެންނަކަށް ބޭރު ފައިސާ ލިބޭ ކުންފުންޏެއް ނޫން އަުޅގަ ހުށަހެޅުނު ދައްޗަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ޕޭކުރަން ނޑުމެންގެ ބޯޑު  ންމި ޖެހެނީ ބޭރު ފައިސާ އިން. އަޅުަގނޑުމެ އެ ބޭފުޅުންނަށް އަުޅގަ  އޭުރގައި އަުޅގަ

ގައި ެވސް ދެންނެވިން ބޭރު ފައިސާ ލިބޭނެ ގޮތް ހެދިދާނެތޯއޭ. ދެން އެކަމަކު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ސަރުކާރު  މެދުވެރިކޮށް

ވެސް ސޮއި ކުރަންޖެހުނީ.  އެީކަގއި އަނެްއކާ ފައި އެ ފަހަރު ވެސް ެއސް.ޓީ.ޯއއާއެ ޔަޤީން ކަން ނުލިބިގެން ދޫކޮށްލާ

ނޑުމެން މިހާރު އެބަ އޭގެ  އެއީ ނޑުމެންނަށް ފިއުލް ކަންތަކުގައި ކަންތައް ދިމާވާ ގޮތް. ދެން އަޅުގަ އަުޅގަ

މިހާރު  އޮލަޓަރނޭޓިވް މެޝަރސް ިފުއލް ޑީސަލް ނޫން އެހެން ފިއުލަކަށް ދެވޭތޯ އެބަ ބަލަން. އެޮގތުން އަޅުަގނޑުމެން

ންބަރަކު އަނެއްކާ ކުރެްއވި ސުވާެލއް ވެސް ޭއގެ ވެސް ޖަވާބަާކިއ ފައި އަނެއްކާ ކުރިން އެއް މެގޭހަށް ސްޓަޑީެއއް ހަދާ

ނޑުމެން މަސައްކަތްުކރަން މިހާރު މާލޭގައި މިހިރަ ޕަވަރ ނޑު ދަންނަވާނަން. އަޅުގަ ހައުސް މާލެ އިން  އެކީ އަުޅގަ

. އެ ބަދަލުކުާރއިުރ ހަމައަށް ބަަދލުކުރެވޭތޯ ރަށުން ކުރެ އެ ތަން ތިލަފުއްޓާ 5ބޭރު ގްރޭޓަރ މާލެ ރީޖަންޭއ ކިާޔ 

، ފެސިލިޓީސްއާ. އެހެްނވީމާ އަޅުަގނޑުމެން އެހިސާުބަގއި މި ބިލްޑް ކުރެވޭތޯ މި ބަލަީނ ގޭސް ސްޓޯރރޭޖްކޮްށގެން އެ 

ނޑުމެން އެ މަޝްޫރޢު މިހާރު ބޮޑު މަޝްރޫޢެއް  އޭގެ ސްަޓޑީޒްަތކެއް ހަދަިއގެން އެ ކަން ކުރެވޭނީ. އެހެންވީާމ، އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ޭއގެ ަފއިނޭންސް ލިބިއްޖެްއޔާމު ެއ ގޮތުަގއި ލިޔެަފއި  ސަރުކާރަްށ މިހާރު އޮންނާނީ ހުށަހެޅިފަ. ދެން އަުޅގަ

ނޑުމެން ލަފާކުރަނީ މިހާރު އަޅު ނޑުމެން ކަރަންޓް މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ދާނެ. މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ގޮއްިސއްޔާުމ އަޅުގަ ގަ

ާވނެ ކަމަށް. ައޅުަގނޑަށް ކިަޔނީ ސައިފް އިނގޭތޯ. ނަން ޑަ ވެސް ކު ވުރެ ހަމަަގއިމުއުފައްދަން ޚަރަދުކުާރ ވަރަށް 

 ފުކުރައްވާތި.ޢާނުދެންނެވުނީ. މަ

 

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޭޖްމެންޓް އޮޑިޓްތައް އެ މެމިހާުރ އަނެއް މެނޭޖްމެންޓް އޮޑިޓުގެ ވާހަކަ އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލިްނ އިނގޭތޯ. ކިހިނެއްތޯ؟ 

ނޫނިްއާޔ  އެނގޭނީ މިހާރު ދަނީ ރަނގަޅަށްތޯދޯ ކުރަްއވަންތޯ ސްޓެްލކޯެގ؟ އޭރުންހައްދަވާފައޭތޯ ނޫނީ ަހއްދަވަްނ ޚިޔާލު

 އިތުރަށް ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ަކންތައްތަކަކީ ކޮަބއިތޯ؟ މި އޮިޑޓް ހެއްދެވީމަ ނޫންތޯ އެނގިަލއްވާނީ.

 

  ާވހަކަދެއްެކވުން: ސަލީމް ިއރެކްޓަރ މުޙައްމަދުއެސިސްޓަންޓް ޑަ ސްޓެލްކޯގެ 

 ވާލުކޮްށގެން ވެސް ން ބޭރުގެ މި ދަންނަވާ ބަޔަކާއި ޙަ ވަނަ އަހަރު ރާއްެޖ އި 5030ސަލީމް އިނގޭތޯ. އަުޅަގނޑުެމން 

ކަންތައްތަކަްށ ންްޑކޮށްފައި ހުރި ން އެ އޮިޑޓުގައި އެ ބޭފުޅުން ރެކޮމަކުރިން އިނގޭތޯ. ދެމެނޭޖްމެންޓް އޮޑިޓެއް ތައްޔާރު 

ނޑުެމންގެ މި ދަންނަވާ ކުންފުނި ހިންގުން އަނެއް ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ބޭފުޅުންގެ  މި ދަންނަވާހެން އަޅުގަ

ށް ގެނައިން. ދެން އަކަންތައްތައް އަުޅަގނޑު މި ދަންނަވާ ބަދަލުތައް ކުންފުނިކަހަލަ ރެކޮމަންޑްކުރަްއވާފައި ހުރި ބައެއް 



  

މެ އަހަރެްއގައި ވެސް މި ދަންނަވާހެން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ޢައްޔަްނކުރައްަވއި މި ދެންނެވީ ޮއޑިްޓ އޭގެ އިތުރުން ކޮން

ފައިނޭންޝަލީ އަދި ޮއޑިޓް ކުރަްއވާ އިނގޭތޯ. ކުަރއްވާަފއި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް މި ދެންނެވީ ފަރމަކުން ކުންފުނި 

ވެސް. ފައިނޭންޝަްލ އޮޑިެޓއް ހެދޭ. އެ ބޭފުޅުްނ  ރިޕޯޓު ފޮނުއްވީމަ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް މިހާރު ރިޕޯޓް ނެރުއްވަނީ

އާއި ިމ  ބައްލަވާ އަޅުަގނޑުމެން ފަިއނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލްސް އާިއ މި ދެންނެވީ ސެގްރިގޭަޝން އޮފް ޑިއުޓީސް

ރީ ރަނގަޅަށްތޯ. ެއ ބޭފުުޅންގެ ރެކޮމަންޑޭޝަން ވެްސ ދެންނެވި އިންޓަރނަލް ކޮންްޓރޯލްސް ކުންފުނީގެ ތެޭރގައި ހު

އެްއކޮށް ފޮނުްއވާ. އެހެްނވީމާ، ފައިނޭންޝަލީ ވެސް ައދި މި ދެންނެވި އަނެއް ކޮންމެ އަހަރެްއގައި ވެސް ެއގޮތަށް  އާއެ

ބެލޭ އިނގޭތޯ. ދެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަގަކުރެއްވި އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަސްލު ޙަޤީޤަތުގައި ެގއްލުމެއް ނޫން 

މި ދަންނަވާހެން ދުނިޔޭގެ ބާޒާރު ބޭރުގެ ީޑސަލްގެ ައގު މައްޗަށް ދިަޔއީމަ  ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 5005އިނގޭތޯ. 

ވަނަ އަހަރުެގ  5002ހިސާބަށް ައއީ.  ވަނަ އަހަރާ 5002ނުގެނެިވގޮސް  ބަދަލު ޓެރިފު ރޭޓަށް އަޅުަގނޑުމެން 

ށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހިސާބަ 5035ބަދަލުގެނައި ފަހުން ޓެރިފު ރޭޓަްށ ނޮވެމްބަރ މަހުން ފެށިގެން އަޅުަގނޑުމެން 

ޮލސްއެްއ މި ދެއްީކ. ެއކަމަުކ  ނޑުމެންނަށް ނެޓުަގއި މި ދަންނަވާެހން އަުޅގ5031ަމުން ދިަޔއީ އިނގޭތޯ. ދެން ފައިދާވަ

ޑުމެްނގެ ފައިނޭންްސ ލޮސް ބޮޑަށް އަނެއް ެއކްިޓވޭޓް މި ކުރަނީ އަޅުަގނ ގޮތަށް އަސްލު ހަޤީޤަތުގައި ނެޓު މި ދެންނެވި

ވަނީ މި ދަންނަވާ ގޮތަށް ައޅުަގނޑުމެން ލޯނުތަަކށް މި ދައްކަންޖެހޭ ފައިާސ މަ. ފައިނޭންސް ކޮސްޓް ބޮޑު ކޮސްޓް ބޮުޑވީ

ނޑުމެން ފައިނޭންސް ސްޓޭޓްމެންްޓަގއި އެ ޓްރޫ އެންްޑ ފެއަރ  އަޅުަގނޑުމެން އެޕޯޝަން ެއބަ ކުރަންޖެހޭ އަުޅގަ

 ވަނަ އަހަރާ  5035ރުން ފެށިގެން ވަނަ އަހަ 5002ހެންވީމާ، އެްއޗެއް ގޮުތގައި މި ދަންނަާވހެން ދެއްކުމަށް ޓަކައި. އެ

 އިނގޭތޯ. ުފންޏެއްހިސާބަށް ފައިދާއެއް ވީ ކުން

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން:ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ 

ވާއިރު ތި ބޭފުޅުްނ ންފުޅުއްެގ ައގު ބަހައްޓަން ޭބނުސަރުކާރުން މިސާލަކަށް ވަިކ ރޭޓެްއގައި ކަރަންޓު ޔުިނޓެ

ބޭނުންފުޅުވާ ައގެއް ވެސް ިއންނާނެ ދެއްތޯ. އެ ައގަށް ޭބނުންވާ ވަރަށް ސަރުކާރުން ސަބްސިޑަިއޒްކުަރއްވާތޯ ަފއިާސ. 

ެއއްކޮށް ކުންފުނި  ށް ލޯނު ދައްކައި އަިދ ފައިދާއާެވގެން ކަމަށް ތި ޭބފުޅުންނަރުފިޔާ ޔުނިެޓއް ކަމަށް 5ލަކަށް މިސާ

އަދަދުގެ ތަފާތު ވާ ބައި  ށް އެ ރައްޔިތުންގެ އަތުން ނަގާނީ. އެހެން ވެއްޖެއްޔާ ސަރުކާރުން ތި ބޭފުޅުންނަރަން ކުރެވޭ

 ސަބްސިޑީ ގޮުތގައި ެދއްވާޯތއޭ؟

 

  ާވހަކަދެއްެކވުން: ސްޓެލްކޯގެ އެސިސްޓަންޓް ަޑިއރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ސަލީމް

ވަނަ އަހަުރގެ  5002 ޓެރިފު ރޭޓެއްން ެވްއޖެއްޔާ އަުޅަގނުޑގެ ަކނޑަެއޅިފައި އިންަނގޮތު ޓެރިފު ރޭޓްއާދެ! މިހާރުގެ 

މި ދެންނެވި ރިވައިސް ކުރީ އޭރުެގ ޓެރިފު ރޭޓް އޭރު އަޅުަގނޑުމެން އެ  ޓެރިފު ރޭޓެއް.މި ދެންނެވީ ރިވައިސް ކުރި 



  

އަހަރު ދުވަުހގެ  5ވެިދޔަ ވާގޮތަށް. އެހެންނަމަވެސް ވޭތު ކެޓް ރޭޓަށް ބަލާފައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފަިއދާމި ދެންނެވި މާ

ގޮުތގަިއ  ގެއި އަދި އެހެން ެއއްޗެިހން ވެސް މި ދަންނަވާހެން ައނެއް ރޯމެޓީރިއަލްރޭގައި މި ދަންނަވާހެން ީޑސަލާތެ

އިތުުރެވގެން ދިަޔއީމަ  ވެސް މި ދެްނނެވީކުާރ ސްޕެއަރޕާޓްސް އަދި ލޭަބރ ކޮސްޓް ޑުމެން މި ބޭނުންއަޅުަގނ

ބެހޭ ގޮތުން ކޮންމެވެްސ  ކުރަން ވެފައި މިއޮތީ. އެ ކަމާޤީަޤތުގައި މިހާރު އަލުން ރިވަިއސްއަޅުަގނޑުމެން އަސްލު ޙަ

ނޑުމެން މަޝްވަރާ ވަރަކަށް ންމެވެްސ ަވރަކަށް މިހާރު އޭތި ިހއްާސ ކުެރވި ސަުރކާރުެގ ކަމާ ެބހޭ ފަރާތްތަކަށް ކޮއަުޅގަ

ނޑުމެން  މިާހރުވަނީ އިނގޭތޯ. ކުރެވިފައި  ވަނަ އަހަުރގެ ޑިސެމްބަރ  5002ރަކްޗަރގެ އިތުރުން ސްޓް ގެ ޓެރިފުއަުޅގަ

މު ބޭނުންތަކަްށ ލް ކަސްޓަމަރުންނަށް، މި ެދންނެވީ ޢާއްރުން ިނންމަވާފައި އިނީ ރެސިޑެންޝަ މަހުގެ އޭުރގެ ސަުރކާ

ހެންވީމާ، އެ ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ކަރަންޓު ބިލުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ސަބްސިޑައިްޒކޮށްެދއްވާ ގޮތަށް. އެކަރަންޓު ބޭނުން

ވަނަ އަހަުރގެ ޑިސެމްބަރ މަހުން ފެށިގެން މިހާތަނަށް ވެސް މި ދަނީ ހަމަ ޢާއްމު ރައްޔިތުންގެ  5002އުސޫލުން 

ތެރެއިން މި ދަންނަވާހެން ޢާްއމު ދިރިއުޅުމަށް ކަރަންޓް ބޭުނންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ސަރުކާުރން ސަބްސިޑަިއޒްކޮށްެދއްވާ. 

ުތންނަށް ފޮނުއްވާ ބިލުތަކުން އެ ބައި އުނިކޮށްފައި މި ދެންނެވީ ހަމަ ސީދާ ޑައިރެކްޓްީލ އަޅުަގނޑުމެން ޢާއްމު ރައްޔި

ްނ މިލިއަ 52ނޑު ކުރިްނ އެ ދެންނެވި ކުރަނީ އިނގޭތޯ. މި ދެންނެވީ އެއީ އަޅުގަ ޅުަގނޑުމެން އެންސްޕަރ ައށް ބިލުއަ

ނޑަ  ޔާ އެބަ ބިލު ކުރެވޭ. އޭެގ ން ރުފި މިލިއަ 52 ކަށް މަހެއްެގ މައްޗަށްރުފިޔާ އަކީ. އެވްރެޖްކޮށް މިހާރު ގާތްގަ

ދަންނަވާހެން ދައްކާ  ކަސްޓަމަރުން ބޭނުންކުރައްވާ ކަރަންޓަށް މި .ދެ ބާވަެތއްގެ ސަްބސިޑީޒް މި ހިމެނެނީ ތެރޭގައި

ްލގައި ިމ ދަންނަވާ ފިއުލް ސަރޗާޖް ާކއި އަދި ޑީސަމި ދެންނެވީ ސަރުކާރުން ދެއްވާ ސަބްސިޑީޒަ ކާިއ،ސަބްސިޑީޒަ 

ނޑަކަށް މިހާރު ނަވާވީސް ކާސަބްސިޑީޒަ  ން ރުފިޔާ ކޮންމެ މަހެއްގެ ވަރަކަށް މިިލއަ ދެ ކޮމްޕޯނަންޓް އެއްކޮށްލީމަ ގާްތގަ

 އިނގޭޯތ. އެބަ ދައްކަވާވެސް ހަމަ ސަރުކާރުން 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ޝަީރފަށް ފުރުޞަތު އަ ވާލެއް ރިާޔޟަށް ފުރުޞަތު ދީފައިގުޅޭ ސު   ރުވާނަން.އަުޅގަ

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު

އަޅުަގނޑު ހަމަ ދެންމެގަިއ ތި ވިދާޅުވި އެްއކަލަ ުކރީގައި ދުބާއީ ކުންފުންޏަކާިއ ބޭރުގެ ކުންފުންޏެއް ވެްސ 

 ން އިުރގައި އަގާ އިނގޭތޯ. ދި ނީ އެސް.ޓީ.ޯއއަށޭ. ދެން އެހެންނަމަވެސް ދިކުރަންޓްރެސްޓް ީވކަމަށް ތެޔޮ ސަޕްލައިއިން

މިހާރު ލިބޭ އަގަކީ މާކެުޓގައި ހުރި އަގަށް ބަލާފައި ރަނގަުޅ  .ދޭތެރޭގައި ެއްއވެސް ވަަރކަްށ ނެގޯޝިއޭޓް ކުެރވުނުތޯ

އަެގއް ކަމަށް ޤަބޫުލކުރަްއވަްނތޯ އިނގޭތޯ. އެ ސުވާލު ކުަރން މިއުޅެނީ ެއއީ ސްޓެްލކޯ ައށް އެންމެ ދެން ފައިދާ އެއް 

ވޭނީ އަގު ހެޮޔކޮށް ތެޮޔ ހޯދައިގެން. ދެންމެ ވިދާޅުެވއްޖެ ގޭހުގެ ވާހަކަ. އެހެންީވމާ، އެއް ފަރާތުން އަެގްއ ނެރެ



  

ހުށަހެޅީމަ އެ އަގަށް ތިރިކޮްށފައި މިހާރު އެ ލިބޭ އަގަީކ އެއީ މާކެޓް ައގަށް ބަލާަފއި ރަނގަޅު އަެގއް ކަމަށް 

ވުރެ ައގު ދަަށށް ގެންދިއުމަށް ޓަަކއި ެވސް ޑެއިލީ ތި ބޭފުޅުން ެއއްެވސް ބޫލުކުަރްއވަންތޯއޭ؟ އަދި ެއއަށް އަމިއްލައަށް ޤަ

މަސައްކަތެއް ކުަރއްވަންތޯ؟ އަެގއް ޮއވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އެ އަގު އޮވެދާނެ ހަމަ އޮންނަ ވަރެއްގަ. ދުނިޔޭެގ 

އްޗަށް. އެހެންވީމާ، މިީއ ބާޒާރުަގއި ވަރަށް ޮބޑަށް ަދށަށް އެބަ ދޭ ބަެއއް ފަހަރު. އަރަިއގެން ެވސް އެބަ ޭދ މަ

ށް ަބްއލަވަިއގެންތޯ އެސް.ޓީ.އޯާއ ޙަޤީޤަތުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ދިމާވާ މައްސަލަ އަކީ މިއީ. އެހެންވީމާ، އެގޮތަ

ެއއްވަރަށް އެސް.ޓީ.އޯ އިން ދޭން ނިންމީމަ އެސް.ޓީ.އޯ އަށް ދިނީތޯ.  ބޭުރގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި އަގާ ވާލުކުރެްއވީ.ޙަ

ކަމުެގ މަްއސަލަ އަށް މިހާރު ަޙއްލެްއ ެއބަ ލިބޭ. އެހެންވީާމ، ސަުރާކރުން މިހާރު އެސް.ޓީ.އޯ އަށް ދެން ޑޮލަރު ތާށި

ނޑުމެން މި ދަންނަވަނީ އެހެން ބަޔަކަށް ދޭކަށޭ ނޫން. އެސް.ޓީ.އޯ އިްނ  ވެސް ޑޮލަރު ފޯރުކޮށްދެނީ އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

ކަމަށްވަންޏާ ެއސް.ޓީ.އޯ އަްށ ލިބޭ ޕްރޮފިޓް ބޮޑުެވގެްނ  އަުގ، ރަނަގޅު އަެގއް ލިބިއްޖެ  ނަގަން ވެްސ ވާީނ އިނގޭތޯ.

ދާނެ. ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ދޭނެ ކަމެއް ނެތް. އެއީ ޑޮލަުރ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހިފެހެއްޓުމަކީ ވެސް މުހިންމު ކަމެއް. 

ކުެރއްވިންތޯ؟ އެގޮަތކަށް ައޅުަގނުޑ ބާރުައޅަނީކީ ނޫން. އެހެންނަމަވެްސ އެ ައގަށް މި ދެންނެިވޮގތަށް މަޝްވަރާ

 ކިހިނެއްތޯ އެކަން ވެގެންިދޔައީ. 

 

 ސައިފް ވާހަކަދެްއކެވުން: އަޙްަމދުސްޓެލްކޯގެ އިންޖިނިއަރ 

ދެން  . އެއީ ބޭރު ފަރާތަާކއިކުރިމަތިލެއްވީ ތިން ފަރާތެއް ޓެންޑާއަށް  އޭރު އަުޅަގނޑުމެން ހުށަހަޅައިސައިފް އިނގޭތޯ. 

ބޭރު ފަރާތުގެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޑޮލަރުން ނުދެއްކޭނެތީ އަނެްއާކ ދެން  އެސް.ޓީ.އޯ އާއި އެފް.އެސް.އެމާ.

ދެން ވެސް މި ދިވެހި ަފއިސާއިްނކަން ދެއްކޭނީ.  އެއް ރިުކއާރމަންޓެއް އެީއ އޭރު އި ގަ ރއަޅުަގނޑުމެްނގެ ޓެންޑާ

ން އަޅުަގނޑުމެްނ ދެ، ތީ ޔޫ.އެސް ޑޮލަރުން. އެހެންވީމާއޮ އޮތް އަގު އިއެކަމަކު ެވސް ބޭރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފަ

ުރ ވެސް އަޅުަގނޑުމެން އެސް.ޓީ.އޯާއ ނެގޯޝިއޭްޓކުރިން. ދެން އޭ ރުފަރާތަށް އެ ޓެންޑާރ ވިްނވީ. އޭދެވަނައަށް ދިަޔ 

ައގު މި ނެރެނީ ޕްލެޓްސް އިން. ކޮންެމ  އިދުނިޔޭގެ މާކެުޓގަ  އިުރގަ އި ިއން ފޯމިއުލާއަކީ އޭއަޅުަގނޑުމެްނގެ ހަދާފަ

ނޑުމެން އިތުރުކޮށްދިނީ އެ ބޭފުޅުންގެ ހަފްތާއަކު ޕްލެޓްސް  އިން ނެރޭ ރޭޓަށް ހަމައެކަނި އެސް.ޓީ.އޯ އިން އަުޅގަ

ެގ މުއްދަތު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ރުރގެ އެ ޓެްނޑާއެތިކޮެޅއް އިނގޭތޯ. އެހެްނވީމާ، އޭ ހެޑަށް އެ އަރާ ކުޑަުކޑަ އަގޯ

ހަމަވެ ޮގއްސަވަނީ.  ދެން އެކަމަކު މިހާރު އެ މުއްދަތުފުދޭވަރެްއގެ ރަނގަޅު ައގެްއަގއި އެސް.ޓީ.އޯ އިން ލިބިގެންިދޔަ. 

ނޑުމެންނަށް ެއސް.ީޓ.އޯ އިން ެތޔޮ ފޯރުކޮށްދެެވނީ އެ ބޭފުޅުން  ދެން މިހާރު ޕަމްޕިންގ ވެސް އެކަމަުކ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ދެނީ މިހާރުސްޓޭ  ވެސް.  ޝަނުން އެދޭވަރަްށވުރެން އަގުހެޮޔކޮށް އަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ



  

ނޑުމެން މިހެން ބޭރުގަ ންގަވަނީ ތެލަށް ސްޓެލްކޯ މި ހި އެއްޗަކީ ބަލާލީމާ މި ފެންނަ އިތިބެފަ އިއާދެ! މިހާރު އަޅުގަ

 ނަންަގވާ އުސޫަލކުން. ނެތި އިތުރުކުރަްއވަިއގެން ފައިސާ އެްއގޮތަށް ަކރަންޓު ބިލަށް ވަކި ލިމިޓެއް  އަންނަ ބަދަލާ

އެްއ މިންވަރަށް  ޓެރިފާަކނަޑއަޅާފަިއ ދެން އެ  ޓެރިފް ވަިކ އަަގކަށް ބޭފުޅުން ކޮްނ ހިސާބަކުންތޯ ތި ، އެހެންވީމާ

ޭލވަރުގެ ބުަރެއއްަގއި އްޚަރަދުތައް ކުަޑކުރަްއަވއިގެްނ ރައްޔިތުންނަށް ދެމެހެއްޓެެނވި ގޮތަކަށް އެ މީހުންނަށް އުފު

ފުޅުން ބޭ ކަންތައްތަެކއް ކުރެްއވޭނީ. އެކަންކަމަށް ތި ޓަކައި ވުމަށްކަރަންޓު ދޫކޮށްލެވޭނެ ދުވަހެއް ގެންނެ

 ތަނުަގއި ެއ ސެލްފް ފައިނޭންސިންގ ައދި ކުރިއަށް އޮތް ގ،އެ ސެލްފް ސަސްޓެއިނިން ވިސްނާަވޑަިއގަންނަވަންތޯ

 އެ  ޓަކައި ޓު އުފެއްދުމަށްއް ނައަރާގޮތަކަށް ަރއްޔިުތން ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ކަރަންކަރަންޓު ޖެނެރޭޓްކުރުމަށް ބުރުލެ

ޭރވުމަކީ ކޮބައިތޯ. ެއކަން ކާމިޔާބު ކުރެވިދާނެތޯ؟  ބޭފުޅުން ާރވާފަިއ އޮތް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްަތއް ހޯއްެދވުމަށް ތި

 ްއގެ ވާހަކަ ޕަވާރ ޖެނެރޭްޓކުރުމުގެ މަޝްރޫޢެވެސް ގޭހުން  ތިލަފުށީަގއި ބޭފުުޅން ވިދާުޅވެއްޖެ އަޅުަގނޑަށް އިނގޭ ތި

ނޑަށް ފާހަގަކުރެވެނީ ތި ވެސް. މިކަ ބޭފުޅުންގެ ފައިނޭންސް  ންކަމަށް ހުރި ދައްޗަކީ ކޮަބއިތޯ؟ ދެން އަޅުގަ

ެއއީ އެންމެ  .އެްއވަރަކަށް އިދާރީ ޚަރަދުތަްއ އެބަކުރެވޭ  އާސްޓޭޓްމަންޓްތަކަށް ބަލާއިރުަގއި މުވަްއޒަފުންގެ މުސާރަ 

 ނުގަންނަވަންތޯ؟ ދެންަޑއިބޭފުޅުން ވިސްނާވަ ޭވނެ ގޮތަކަށް ތިއެފިޝަންޓްކޮށް ކުރެވޭ ޚަރަދެއްތޯ؟ އެ ކަންކަން ކުޑަކުރެ 

 ރ ރީޖަން ފިޔަވައި އެހެން ހަތަރު އަތޮޅެއްގައި އެކަިނ ކަމަށް ކަރަންޓު މިހާރު ތި ދެންމެ ވިދާޅުވެއްޖެ މާލޭގެ ްގރޭޓަ

ީމގެ ކުީރގަިއ  .އެއްއަތޮަޅކީ ވެސް ައޅުަގނޑު ތަމްސީލުުކރާ ސިޓީ އައްޑުރުކޮށްދެއްވަނީ. ބޭފުޅުން އެ ޚިދުމަތް ފޯ

 ވާހަަކ. އަދި އެ އަތޮޅުން ފައިދާ ވާމިއޮތީ އެސް.ޓީ.އޯ އިން ެއކަން ކުރަމުން ގެންދަ އިއަޅުަގނޑަްށ މަޢުލޫމާތު ލިބިފަ

ކުަރްއވާ. އިންކާރު ވެސް  ަބއެްއ ބޭފުޅުން އެކަމާ ، ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބެނީ. އެ ޙަޤީޤަތެއްތޯ؟ ެއްއވެސް ވެސް ލިބޭ

މި ބުނީ އެސް.ޓީ.އޯ އިްނ، އަދި  ރުަގއި ގެއްލުްނވިތޯއަޮތޅުގަިއ ކަރަންޓު ދިން ުދވަްސވަ ން ައއްޑުއެސް.ޓީ.އޯ އި

ފެްއގެ ދަށުން ގެ ހުރިހާ އަތޮޅުަތކަށް ެއއް ޓެރިސްޓެލްކޯއިން ކަރަންޓު ދެްއުވމުގައި އެ ކަރަންުޓ ދެްއވާ ުހރިހާ ރީޖަން

ަރއްވަީނ ޕޮލިސީއަކީ ކޮބައިތޯ؟ ދެން ތެލުގެ ބާޒާރަށް މި އަންނަ ބޭފުޅުން ޚިޔާލުކު ތި ދެްއވުމާ ބެހޭ ގޮތުން  ކަރަންޓު

ކީ މި އަންނަ އޮތީ ކޮން ގޮަތކަށްތޯ؟ މިހާރު މި ވާގޮތަ އިބޭފުޅުން ޕްލޭންކުރައްވާފަ ތި ުކޑަކުރުމަށް ޓަަކއި ޝޮކްތައް 

. ކަެމއް ގަވާނީ ކިހާވަެރއްއިުރަގއި ެއއްވެްސ ރަްއޔިތަކަށް ޔަޤީނެްއ ނޫން ފިއުލް ސާރޗާޖަށް ަނންމަހުގަ ބިލު އަންނަ

ރިސިއޭޝަނަްށވުރެން ބޭފުޅުންގެ ޙަޤީޤީ ޑިޕް ެއއްގޮތަށް އޮޑިްޓކުރަްއވާ ބޭފުޅުންނަށް ތި ދެން ތި އޮޑިޓިންގ ސްޓޭންަޑޑާ

ކަމަކަށް  ގޮތް  ވެސް އެްނމެ ރަނގަޅު ާވގޮަތށް ދެއްކީމަ ެއއީ ނެޓު ލޮްސެއއް ޝިއޭޓް ކުަރްއަވއިގެންމަތިން ޑިޕްރި

 ދޭތެރޭ ތި  ދެވޭނެ އެްއވެްސގޮތެްއ ނެތްތޯ؟ އެކަމާ ހަމައަށް ޑިޕްރިިސއޭޝަނަކާ ިލސްޓިކް އި ރިއަތެޭރގަ  އޭގެނުފެނޭ. 

ނަކަ ކޯޕަރޭޝަން އުފައްދަވަިއގެން ބައެއް އަޮތޅުތަްއ ރައްވަނީ ކޮން ގޮަތކަށްތޯ. ދެން ފެބޭފުޅުން ކުރައްވާ ކަންތައް ކު 

، ބޯެޑްއ މި އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ ސިޓީކްޓްރި ެއކަނި ސްޓޭޓް އިލެ ދެްއވީ އެ ޮބޑުެވެގންގޮސް ސްޓެލްޯކއިން ފެނަކައަށް

ނޫިނއްޔާ މި  އި އެކަން ނުކުެރިވގެންތޯ އުޅެނީވީއިުރގަތަނެއްގެ ގޮުތގައި ތި ކުްނފުނި މުޅި ަދއުލަތް ތަމްސީލުުކރާއެއީ 



  

ނޑު އެއް ުސވާލު ހަތަރު އަތޮޅު މިއޮތީ ކިހިނެއްވެގެންތޯ؟ ގިނައިން ކަރަންުޓ  . އެއީުކރަންދެން މުހިންމު ކަމަކީ އަުޅގަ

ގެންގުޅުްއވަނީ.  ބޭފުޅުން މިހާރު ތި  ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތައް ޕަނިޝްކުރައްވާ ޕޮލިސީެއއް ތިޖެނެރޭޓްކުރާ ފަރާތްތައް، 

ބޭފުޅުން ކުރައްވާ ކަމެއްތޯ؟ އެހެން ހެއްދެވީމާ ދިމާވާ  ވަރަށް ަކރަންޓު އުފެއްދެން ނެތީމަ ތި  އެއީ ެއކަށީގެްނވާ

ބޭފުޅުން ރައްޔިތުންެގ  ތިމިންވަރަކަށް ބޭނުމެއް ނުކުރޭ. ވާ ބޭނުންކުރަްއވާ މީހާ ބޭނުންކުރަން ލައަކީ ކަރަންޓުމައްސަ

މިްނވަރު ބޮުޑވެގެްނ  އި ވިްއކެވީމަ އެ ިވއްކޭމެންނަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް އެްއވަރަށް ކަރަންޓު ޖެެނރޭޓް ކުރަްއވާފައެން

. ޤައުމުތަުކގައި އެކަން ކުަރްއވާ ގޮަތކީ ނެތް. ެއއީ ދުނިޔޭގެ އެހެން ަޝއްެކއް އިރޭގަކުންފުންޏަށް ފައިދާވާނެކަމާއި ދޭތެ

 އެހެން އެކަން ނުކުަރއްވަނީ ީކއްެވގެންތޯ؟

 

 ސްޓެލްކޯއިން ވަަޑއިގެންެނވި ބޭފުޅަކު ވާހަކަެދއްެކވުން:

ްށގެްނ މި ދަންނަވާހެން ކަރަންުޓ އާދެ! މި އަޅުަގނޑުމެންެގ ުކންފުންޏަކީ ވަރަށް ބަިއވަރު އެސެޓްސްތަެކއް ބޭނުންކޮ

ނޑުމެންގެ ެއސެޓް ވެލިއު އެބައަރާ  އުފެއްދުމުގެ މަސަްއކަތް މި ކުރަނީ. ގާތްަގނަޑކަށް މިހާރު  5.5ވެސް އަުޅގަ

ނޑު މިހާރު އެންއިނގޭތޯ ބިލިއަން ރުފިޔާ ނަޑކަްށ މެފަހުން މި ނިންމާލި ފޯތް ޕަވާރ. ދެން އަޅުގަ ގެ ޕްރޮޖެކްޓަކީ ގާތްގަ

އެވަުރަގއި މި ދަންނަވާހެން ގިނަ ެއސެޓްތަެކްއ ، ެއއީ. އެހެންވީމާ އަން ރުފިާޔގެ މި ެދންނެވީ އެސެްޓ ވެިލއުމިލި 933

ކުރާއިރު ައޅުަގނޑުމެންެގ އަދި ޭއގެ ތެރޭަގއި އެ ވަރަށް ައގުބޮޑެތި މި ދަންނަވާހެން އެސެޓްތަެކއް ބޭުނން

 ަވޑަިއގަންނަވާނެ ޑިޕްރިިސއޭޝަން ބޮޑު އަދަދަކަްށވަނީ. އެނގިކީ މި ދަންަނވާހެން އެ ނިސްބަތުން ހަމަ ޑިޕްރިސިއޭޝަނަ

ަލިއފަށް ބަލާފައި މިދެންނެވީ މި  ބޮުޑވެފައި، ޭއގެ ިމދަންނަވާހެން ޔޫޝުއަލް ވެލިއު  މިދެންނެވީ ބޮޑުވާނެ އެސެޓް 

ނަޑއެޅެނީ. އެހެްނވީމާ،  މިލިއަން  359 ބޭނުންުކރާ ބައެްއގެ މި ދަންނަވާހެން އެސެޓް ބިލިއަން ރުފިާޔގެ 5.5ކަ

އި އޮިޑޓަުރން މިތަނަށް ކޮންފޯމްކޮށްފަމިދަންނަވާހެން ފިގަރ އިނގޭތޯ. ެއއީ ޔަލިސްޓިކް ރުފިޔާއަކީ ެއއި ހަމަ ރި

އަތޮޅު ައޅުަގނޑުމެން  ލެްއގެ ގޮުތަގއި ވިދާުޅވީ ައއްޑުދެން ެދވަނަ ުސވާ ވެރިފައިކޮށްަފއި އިން ިފގަރ އެއް އެއީ.

ރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ތޮޅުގެ މަރުަކޒީ އިންޖީނުެގިއން އޭއަ ޅު މި ދަންނަވާހެން އައްޑުއި ހިންގިއިރު ައއްޑު ައތޮކުރީގަ 

ރީޖަނަލް ޔޫޓިލިޓީސްތަކެއް ުރގެ ސަރުކާރުްނ އި އޭވަނަ އަހަރުގަ  5002ފައިދާވަމުން އައީ އިނގޭތޯ. އެހެންނަމަވެސް 

އި އިންޖީނުގެަތްއ ދުަތކުަގއި ހިންގަމުން އަސަރައްޙައް ކިރާއްޖޭގެ އެ  މިދެންނެވީ ރުއި ައޅުަގނޑުމެން އޭފައުފައްދާ

ނޑުމެން އޭރު ވެްސ ސަރުކާރުރީޖަނަލް ޔޫޓިލިޓީސްތަކަށް ޙަވާލުކުަރއްާވގޮތަށް އޭ ރު ހިންިގ ން ނިންމެވީމަ ައޅުގަ

ވެސް  އަތޮުޅ މަރުކަޒީ އިންޖީނުގެ އް މި ދެންނެވި އިންޖީނުގެތައް ަޙވާލުކުރީ. ެއ ބީދައިން މި އައްޑުއިންޖީނުގެތަ

ނޑުމެން ޙަ ނޑަކަްށ ވާލުކުރީ. ދެން ސްޓާފް ކޯސްޓަށް އޭރުގެ ރީޖަނަލް ޔޫޓިލިޓީސް ކުންފުންޏާ އަޅގަ ގާތްގަ

ނޑުމެންނަްށ  . އެއީ ާރއްޖެތެރެއާއި މާލެއާސްޓާފުން 550މިތިބީ  އިމިހާރުގަ ގެއަޅުަގނޑުމެން  އެްއކޮށް. ތިބިއިރު އަުޅގަ

ަތކާ އެ މީހުންނަށް ލިބޭ އިތުރު އެހެން ބެނެފިޓްސް ،ާއއި މުސާރަ ްސޓާފް ޯކސްޓާއި، ސްޓާފުންެގ މަހެއްގެ މަްއޗަށް 



  

ނޑުމެންގެ އާމްދަނީގެ  5.1 އެްއކޮށް ނޑުމެންނަށް ޚަރަދު މި ކުރެވެނީ. އެީއ އަޅުގަ  މިލިއަން ރުފިޔާ މިހާރު އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ އެޑްމިނިސްޓްޭރޓިވް ކޯްސޓް ނޫނީ .9% ގާތްަގނޑަކަށް  މި  ުޑވުމުަގއިޯއވަރހެްޑ ކޮސްޓް ބޮ ދެން ައޅުގަ

ނުޑމެން ރާއްޖެތެރޭގައެއް ސަބަބަކަށް ދިމާވޭ ދެންނެވީ މި ދަންނަވާހެން   އެކި ސަރަޙައްދުަގއި މި ދަންނަވާހެން  އިއަޅުގަ

 ތަކަށް މި ދަންނަާވހެން އަޅުަގނޑުމެން ބަެއއް ތައްއިންޖީނުގެތައް މެނޭޖްކުރަމުންދާއިރު މި ލޮޖިސްޓިކަށާއި މިކަަހލަ ކަން

ނޑުމެން  ނަވާހެން އެއް ތަނުން އަނެއް ތަނަށްމިކަހަލަ އެއްޗެހި މިދަންކޭބަލް ރޯލުތަކާއި ރުތަކާއި ނެރޭޓަކަހަލަ ޖެ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ، ކޮސްޓާ އެްއޗެހި ވަރަށް ޮބޑު. ދެްނ އަދި އެހެްނވީމާމި ޓްރާންސްޕޯޓު  ެއޑްމިން ކޮސްްޓ އަުޅގަ

ވެގެްނ ަނކަށްުވރެން ތަންކޮޅެްއ ބޮޑު ތަ ހެން ހިނގާއްއި މިދެންނެީވ އަނެތަެންއގަ ސެންޓްރަލީ އެއްމިދަންނަވާހެން 

ނޑުމެްނގެ އޮޕަރޭޝަނަށް ގޮތުަގއި މި ދަންނަވާ އަނެއް އެދަނީ. އެހެންނަމަވެސް އަުޅަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ ހެން އަޅުގަ

ނަޑށް ހީވަނީ މި އަދަދު ރީޒަނަބަލްހެން އިނގޭތޯއެ ބަލާއިރު   . ނޭޗާރ އޮފް އޮަޕރޭޝަނަށް ބަލާއިރު އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިބްރާީހމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު، އިތުރު އެހެން ބޭފުޅަކު.ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭޯތ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

ނޑު ދެންނެވީ މިކަންކަން ޙަ ޓްމަންްޓ ފިއުޗާރ އިންވެސް ޓަކައި  އްލުކުރުމަށްއަޅުަގނޑު ދެންނެވި ޖަވާބު ނުލިބޭތީ. އަޅުގަ

މި ޕްރައިސިންގ ކުރާއިރުަގއި މި ގިނަ ކަރަންޓު ބޭނުންކުރާ މީހުން  ކައިޓަ ކުރުމަށްއަދި އިތުރަށް ޖެނެރޭޓް

 އް ނުދެްއވާ. ނުކުރެވޭތީތޯ. ސުވާަލކަށް ޖަވާބެ ރޭޓްޕަނިޝްކުރާގޮތަށް އެ ގެންުގުޅއްވަނީ އެ މިންވަރަށް ފައިސާ ޖެނެ

 

 ވާހަކަެދްއކެވުން:ޝުކޫރު ގ ަޑއިރެްކޓަރ ޢަބްދުއްގެ މެނޭޖިންސްޓެލްކޯ

އޮތީ ދާދި މިދާކަށް ދުވަހަކު ނޫން. ވަރަްށ  އިބްލޮކް ޓެރިފަަކށް ހެދިފަޓެރިފެއް މިހާރު މިއޮތް ޝުކޫރު އިނގޭތޯ. 

މަވެސް ހެންނަޑިމާންޑް ބޮޑުވީކީ ނޫން. އެއި އޮތީ. އޭރު އަދި މިހާރަށްވުރެން ކުރީއްސުރެން ދުރާލާ އެކަން ކުރެވިފަ

ުރ ސްކަރޭޖް ކުރުމުގެ އުސޫލެއް އޭކުރެވޭވަރު މަދުވީމަ ހަމަ ތިޔަވިދާޅުިވގޮަތށް ކޮންޒިއުމަރުން ޑިމިކޮޅުން ޖެނެރޭޓް

ހިސާބަށް ވެސް އަިއއްސަ ިމއޮތީ ެއއަށް އިތުރު ބަދަެލއް  ްތ ޓެރިފް ބްލޮކް ޓެރިފް މިހާރާެއއޮ އޭރުބޭނުންކުރީ. ދެން 

އޮތީ. ދެން  އި ދާޅުވީ ހަމަ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ެއވަރަށް ޖެނެރޭޓް ނުކުެރޭވތީ އެހެންވެފަނައައިސް. ޙަޤީޤަތުަގއި ތިަޔވި 

ނޑުމެން އޭ. ކޮންމެ ފަހަރަކު ވެސް ން ނޫނީ ޑީ.ބީން ނޫނީ ވޯލްޑް ބޭންކުކެޕޭސިޓީ އިތުރަށް ބޭނުންކުރެވެންޏާ އަޅުގަ

ގެ ގޮތުަގއި ބޭފުޅުން ލޯނެއް ަގނޑުމެންނަށް އެ ކުން ޯލނެއް މި ނަގަނީ. ނެގީމާ ޖަނަރޭޓަރު އަޅުއެކަހަލަ ކޮންމެވެސް ތާ

ޑެްއގެ ގޮތުަގއި ވިަޔސް ޯފރުކޮށްދެއްާވއިރަުކ މުސްތަޤުބަލަކަށް ެއއްެވސް ހާލެްއގަިއ ވިޔަްސ އަދި ގްރާންޓް ެއއި 



  

ރޭޓަރު ަވގުތު ޖަނަ ރމަންޓަްށ ލޯނަކަށްވީމަ ދެއްވަނީ. ެއއީ އެ. އެއިރެްއގެ ރިކުއަކެޕޭސިޓީެއއް ނުއެއް ދެްއވާ

ނޑުމެންނަކަށް އިތުރަކަށް އެްއެވސް ފަރާތަކަށް ދޫކުރެޭވކަްށ ހި ންގައިގެން ކަރަންޓު ބޭނުންކުރާ ެއއްިޗއްސަކުން އަުޅގަ

ެއ ހުރިހާ ފަރާތަކުން  އެއް އޮންނަ ނޫނީިވއްާޔ ބޭނުންވެފައި އޮންނަ ކެޭޕިސޓީ އެ ނޯވޭ. ޙަޤީޤަތުަގއި އޭރު ދިާމވެފައި

ނހޭ އެްއވެްސ ޖަނަާގ ބަހައްޓަންޖެވެސް ދެްއވަނީ. ނުހިން ުޑމެންނަކަށް ލޯނުގެ ފައިާސ ރޭޓަރަކަށް އަުޅގަ

ުކން އެ އެއް ނުއެއް ދެްއވާ. ން އެހެން އެއްވެސް ތާނުކުރެވޭނެީތއާ ވެސް ެއކީަގއި އޭ.ޑީ.ބީން ނޫނީ ވޯރލްޑް ބޭންކުއަދާ

 ވެސް  ތްތަކުންކުރެވޭ ވަރަށް އެުހރިހާ ފަރާވެސް ހަމަ އެ އެއިރެްއގެ ޑިމާންޑް މީޓް އެހެންވީމާ، އަބަދު

ވެސް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލޯނު ދެއްވަނީ. އެހެންވީމަޔާ ވެސް ެއކީަގއި ދެން އެގޮތަށް އެހެން ވެފައި އިނީ. މިހާރު

އަޅުަގނޑުމެން އަުތަގއި ޕަވަރ ހައުސްގެ ގޮުތގައި ހެދިފައި ހުރި ދެ ޕަވަރ ހައުސް އެބަުހރި. އޭގެ އިތުރުން ފެން މީރު 

ެވސް ދެ މެގަރ ވޯުޓގެ ފަހެތި  . ދެން އަދި ާގކޮށީަގއިއެީކގަިއ ޖަނަރޭޓަރުން ފުރިފަ އޮތީ ހަމަ ހިނގުން ވެސް އެ

ވެސް ތަެނއް ހަދާފައި އަޅުަގނޑުމެން ދެ އިންޖީނު  އިޢިމާރާތުގެ ކަންމަީތގަ ބަހުރި. ދެން އަދި އިންޖީުނގޭގެ ައއުއެ

ވޭ ވަރަކަްށ ނޫނީިވއްޔާ އެހެން ެއއްވެްސ ފަރާތަކަްށ ކަށް ގެންދެްނވީމާ، އިތުުރެވގެން އެހެން ތާ ބަހައްޓާފައި އެހެރީ. އެހެ

ެވސް  ކުީރގައި  ދެންވެްސ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފޯރުކޮށްެދޭވ ގޮތަކަްށ އަިދ މިަވގުތަކު ެނތް އެްއވެްސ ެއއްެޗއް. މިހާރު 

 ސް ވެފައި އޮތީ ވެ ވެްސ އަދި ޙަޤީޤަތުަގއި ޭއގެ ބޭނުން ރޭޓަރެއްގެ ވާހަކަ. އެޅުވި ފޯތް ަޕވަރެގ ތިން ވަނަ ޖަނަވިދާ

ނޑަށް އަދިެވސް އެ ނުެއްއ ހުންނަންޖެހެނީ އޭތި ބެހެއްޓިފައޭރު  މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަުރގަ. . އެކަމަކު އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެ ޖަނަބެހެއްޓޭ. އަންނަ އަހަުރެގ އޭޕްރީލް ނޫނީ މެއި ހި  ރޭޓަރު ލިބި މިތާ ސާބަށް އަުޅގަ

ންމެވެސް ހިސާބަުކން މާލޭގެ ެއކި ހިސާބުތަކުްނ ކަރަންޓު ަކނޑަން ޖެހުމަީކ ނުބެހެއްޓިއްޖިއްާޔ ައޅުަގނޑުެމންނަށް ކޮ

ނޑުމެން މިހާރު އެނަރޖީ މިނިސްޓްރީ  އި އާ ވެސް ެއކަށީގެްނވާ ކަމެއް. ެއހެންވީމާ، އިމަރޖެންސީގެ ޮގތުން އަޅުގަ

ޓަރު ވަގުތީ ގޮތުން މިހާރުން ރޭ ދި ރައީސް އޮފީހާ ވެސް މަޝްވަރާކޮށްގެން އިތުރު ތިން ޖަނަފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއާ އަ

. ށް ގެންދަވަމުން މިގެންދަވަނީ މް ކުރުމުެގ ކަންތައް މިހާރު ކުރިއަސް ގެނައުުމގެ މަސައްކަތް ޕްރޮިކއުމިހާރަށް ވެ

ނަށް ނުލިބޭތީއާ ވެސް ެއކީަގއި އަދި އެ އަށް ފައިސާ ދައްކާަފއި ެއކަންތަްއ އަދި ޑޮލަރު އަޅުަގނޑުމެން އެހެންނަމަވެސް

އިރާދަފުޅުކުރެްއވިްއޔާ މިއަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން އެ ތިނެތި  އް ނުެއއް ކުެރވޭ. އެހެންނަމަވެސްއިޒެ ފައިނަލަ

 އަޅުަގނޑުމެން މިތަނަށް ގެެނސްފައި ބެހެއްޓޭނެ. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ނަސީމް ފަިއޞަލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ކާށިދޫ

ޕްރޮފިޓަކާ ެއއްކޮްށ  ޕެނީ ހިނގަމުން ދަނީ އޮޕަރޭޓިންގމްވެސް ކޮ  ދާޅުެވއްޖެ މިހާރުވި އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ސަލީމް

ނޑު ހަމަ ސުވާލެއް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މި އެހެން ކަމަށް  .ކަމަށް ވަންޏާ މިހާރު ހުރި ދެން އަޅުގަ

 ލަފާކުރެވޭތޯ.  ތަކަށް ބަލައިލާފަިއ ކިހާ ދުވަހަކުން މި ކަންތައްަތކުން އަރަިއގަނެވޭނެ ކަމަށް މިލައިބިލިޓީސް



  

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: ސްޓަންޓް ިޑރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ސަލީމްލްކޯގެ އެސިސްޓެ

ނޑުމެންގެ ޯޝޓް ޓާ އިނގޭޯތ.  ވޭކުރެނޑުމެންނަށް މިހާރު މަދަނީ މީޓްމް ލައިބިލިޓީސްތަްއ އަޅުގަ ރއާދެ! އަުޅގަ

ނޑުމެްނ ލޯންގް ޓާމް ލައިބިލިޓީއަޅު  އެހެންނަމަވެސް  ލޯނުތައް. އްަޗކަށް މިއުޅެނީސްތަކުގެ ތެރޭަގއި އެންމެ ބޮޑު އެ ގަ

ނޑުމެން އައީ ބަރާަބރަށް މިދެންނެވި ލޯނުތައް  5005ކުރިން މިދެންނެވި ގޮތަށް  ވަނަ އަހަރާ ހިސާބުްނ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އޮން ލޭްނޑް  .ދައްކަމުން ނޑުމެންނަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ނަންަގވާފައި އަުޅގަ ދެން މި ލޯނުތަކަކީ އަުޅގަ

ނޑުެމން އައީ ބަރާބަރަށް ލޯނުތަްއ  ވަނަ އަހަރާ ހިސާބަށް 5005އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، ތައް ކޮށްފައި ހުރި ލޯނު އަުޅގަ

ނޑު އިޝާރާތް ދައްކަމުން ައއިސް ކުރިން  ،މި ޑިްސއޮގަރޭޓް ވަނަ އަހަރު  5005ޮކށްލި ފަދައިން ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ޓެރިފް ރޭޓް ވެސް ބަދަ  5002ން ލުކުެރވޭނެ ގޮެތއް ނެތި އަޅުަގނޑުމެމިދަންނަވާހެން އަގު ބޮުޑވެ ައޅުގަ

ަގއި ޓެރިފް ރޭޓް 5002ކުންފުނި ހިނގަމުން. ެދން  އީ ަވރަށް ބޮޑު ލޮސްެއއްަގއި މިދެްނނެވީވަނަ އަހަރާ ހިސާބުން އަ

ނޑުމެ ނޑުމެްނ ވީމަ އަންގެ މިދެންނެވި ަފއިނޭންޝަލް ކޭޕަބިލިޓީސް ވެސް ރަނގަޅުރިވައިްސ ކުެރވިގެްނ އަުޅގަ ުޅގަ

ިއގެން ހުރި ލޯނުތައް ރީޝެޑިއުލް ކޮށްލަ  ވެަފއިޑިފޯލްޓް އިއަޅުަގނޑުމެން ކުީރގަ  ރުކާރަށް ޕްރޮޕޯސްކުރިން މިދަންނެވިސަ

ވާހަކަ ދެކެވުނު. ވަނަ އަހަރާ ހިސާބަށް އެ 5033ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެންގޮސް  5030ދެން  ދެއްކޭނެ ގޮތެއް. އެ

ނޑު ވަިކކޮޅެްއަގިއ އެކަން ނުޖެހި އެހެންނަމަވެސް ނޑުމެން ސަރުކާރަށްދިޔައީ. އޭރު އަޅުގަ ހުށަހެޅިން  މެންނަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ށް މަހެްއގެ މަްއޗަށް ތިން މިލިއަގާތްަގނޑަކަ ނެއްހާ ރުފިޔާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެއްކިދާނޭ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ދިޔައީ . ދެން އެހެންނަމަވެސް ގޮތެއް ނުނިމި އޭރު ދެންނެވި ހާލަތަށް އޭރު ބަލާފަފައިނޭންޝަލް މި އަޅުގަ

 ށް ދިަޔއީ. ދެން އޭރު ސަރުކާރުގެ ިވސްނުންފުޅު މަޝްރޫޢު ވެސް ކުރިއައަނެއްކާ ފޯތް ޕަވަރ ވެސް މިދަންނަވާހެން އެ 

ނޑުމެންނަށް އެ ހަކަައކީ މިދެންނެިވ ބޭފުޅުން މަޢުލޫމާތު ދެއްީވ ފޯތް ޕަވަރ ވެްސ ނިމުނީމަ ވާ ހުރި ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފޯތް ަޕވަރެގ ސެޗްކުރާީނޭއ. ފޯތް ޕަވަރ ނިިމގެން އަ ޝެިޑއުލް ލޯނުތައް ރީ ރީ ލޯނު ެއގްރިމަންޓް ުޅގަ

ލޯނު އޮންލޭންޑް ކޮށްފަިއ އޮތް ރޭޓް މިދަންނަވާހެން ޅުަގނުޑމެންނަށް އެ ސަރުކާރުން ެއ ވެސް ލިބުނުއިރު އަ 

ބޫލުކުރެވޭތީ އަޅުަގނޑުމެން ސަރުކާުރގަިއ އަޅުަގނޑުމެން ދެކޭގޮުތގައި ތަންކޮޅެއް ބޮޑު ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޤަ

ފޯތް ޕަވަރަގއި  އީުކރަން. އެށް ދާން ބޭނުމޭ އެ ރޭޓްތައް ކުޑަދެންނެވިން އަޅުަގނޑުމެން ިއތުރު ނެގޯޝިއޭޝަނަކަ

ްޑ ލޯނު ކޮމްޕޯނަންޓަކާ. ަސރުކާރުން އަނެއް ގްަރއުން އިމްޕޯނަންޓެއް. އެއީ ގްަރއުންޑް ކޮމްޕޯނަންަޓކާމިއިންނަނީ ދެ ކޮ

ނުޑމެންނަށް މިދަންނަވާހެން  ކޮމްޕޯނަންޓް ެއއްކޮށް އޮންލޭންޑް ކޮށްފައި އިނީ. ޭއގެ މާނަައކީ  ންޓަރްސްޓާއިވެސް އަުޅގަ

ގޮތުަގއި ެދއްވި  ގެއަނެއް ބެނީާޑ މިތަނަށް ަގވަރމަންޓުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވާހަކަައކީ ދިވެހި ސަރުކާރަށް ގްރާންޓެއް 

އިތުރުްނ  ވެސް ަލއިފަ. ޭއގެ ރުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އޮްނލޭންޑް ކުރީ އިންޓްަރސްޓެއްެވސް މިދެންނެވީ ސަރުކާ  ބައި

ނޑުމެން ސަުރކާރަށް  އޭގެ ލޯނު ކޮމްޕޯނަންޓް ވެްސ މި ލޯނު ކޮމްޕޯނަންޓްގެ އިްނޓްރަސްޓް ރޭޓް ެވސް ބޮުޑވީަމ އަުޅގަ



  

ނޑުމެްނެގ ރިކު  ްޓތައް ދަށްކޮށް ދިނުން. ެއއީއެސްެޓކޭ މި ނެޯގޝިއޭޓް ކޮްށގެން މި ރޭދެންނެވިން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަްށ ދެއްކޭ ވަރުގެ ރޭެޓްއގަ ވަރުކުރެވޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެވސް އެޯފޑް ނޑުމެންނަށް  އިއަުޅގަ ިމދެންނެވީ އަުޅގަ

ނޑުމެން  ކޮމިޓްމަންޓެއް ދެވޭނީ. ދެން އަދިވެސް މިދަންނަވާހެން އެައކަށް މުޅިއަކުން ގޮެތއް ނުެއްއ ނިމޭ. ދެން އަޅުގަ

 ހެން ލުކުރަނީ މި ސަރުކާރާ ވާަހކަ ދެކެިވގެން މިދަންނަވާހެން ފޯތް ޕަވަރގެ އިންޓްަރސްޓް ޭރޓާ އެްއޗެހި މިދަންނަވާޤަބޫ

ނޑަކަށް މިާހރު ވެސް ައޅުަގނޑުމެންގެ  ސަރުކާރުން ކުަޑކޮށް ދެްއވައިިފއްޔާމު ައޅުަގނޑުމެްނނަށް ގާތްގަ

ނެއްހާ ރުފިޔާ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ލޯނުގެ ގޮުތަގިއ އްޗަށް ިތން މިލިއަފައިނޭންޝިއަލް ކޭޕަބިލިީޓއަށް ބަލާއިރު މަހެއްގެ މަ 

ނުޑ ވަރަްށ ުކރީއްސުރެން ައޅުގަ ަގކޮށްލަފާހަ އިމީގަ  ން ގެންެދވިދާނެ. އެެހންނަމަވެސްދައްކަމު ނޑުމެްނ ން އަުޅގަ

ވެފައި ހުރި ނިމި ޑިފޯލްޓްމިދަންނަވާހެން ނު ވެސް ަބއެއް ަދއްާކފައި އެްއކޮށް ނަގާފައި ހުރި ލޯނުތައް ކޮްނމެވެސް

މި ދަންނަވާހެން ވެސް އެބަހުރި. އެހެންވީމާ، މިދެންނެވީ މި ލޯނުތަކާމެދު ސަރުކާރުން ގޮތެއް  ލޯނުތައް

ނޑުމެންނަށް ވެްސ އެފޯޑް  ދެްއވީމަ ެއގޮތަކީ ނިންމަވައި ނޑުމެންނަށް ކެީރ ކުރެޭވ މިދަންނަވާ ގޮތަކަްށ ައޅުގަ ކުރެވޭ އަުޅގަ

ން މިވަރުގެ ބޮޑު އެްއޗެްއ ށް ދެވޭނެ. ދެ ނުޑމެންނަށް އެ ލޯނުތައް ދެއްކުމާއިގެން ކުރިއަގަ ވާ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅު

ވަރަކަށް އަހަރު ދުވަހުގެ ތެޭރގަިއ ެއއްެވސް  7ައސްލު މިވޭތުވެިދޔަ ގާތްަގނޑަކަށް  އެިކއުމިލޭޓްވެފަިއ މިއޮތީ

ބޮޑު. މިދެންނެވީ އެކްރޫޑް އިންޓްރެސްެޓއްެގ  ރަށްމިންވަރެއް ދެްއކިފައި ނެތީމަ އަސްލު މީގަ އިންޓްެރސްޓް މިހާ ވަ

 ގޮތުަގއި އަރާަފއި އިން ެއްއެޗއް ވެސް ވަރަށް ބޮޑު އިނގޭތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . މަޑުކޮށްލައްާވ.ދީފާނަން ސުވާެލއް އިނދެއްިޖއްާޔ ފައިޞަލަށް ފުރުޞަތުއިތުރު 

 

 ކަދެއްެކވުްނ:ވާހަ ނަސީމް ފަިއޞަލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ކާށިދޫ

ނޑު އިތުރަށް ާސފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މިހާރު ތެޔޮ ކުރީަގއި ވެސް ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރު ވަރަށް ބޮޑު  އާދެ! އަުޅގަ

ކޮންސަރނަކަށްވެަފއި އެ ވާަހކަ ދައްަކަވއިފި. ސީދާސީދާ ތި ބޭފުޅުން ތެޔޮ އެތެރެކުަރްއވާ ކަމަށް ވަންޏާ މިހާރު މި 

ރާިއރު ކިހާވަރެްއގެ ކޯސްޓެއް އޭެގން ކުޑަކޮށްލެވޭނެ ކަމަށް، ކިަތއް ޕަސެންޓް ކުޑަކޮށްެލވޭނެ ގަންނަ ރޭޓާ ކޮމްޕެއަރ ކު

 ކަމަށް ލަފާކުރެވޭތޯ؟

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ސައިފް  އަޙްަމދުސްޓެލްކޯގެ އިންޖިނިއަރ 

ނޑުމެން ޖެ ނޑުމެން އަމިއްލައަށް އެތެެރކުރާ ަކމަށް ވަންޏާމުން އަޅުގަ ހޭ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ސައިފް އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

ނުޑމެންގެ ނުހުންނާނެ އެވަރު ސްޓޯރޭޖް ފެސިލިޓީޒްތަކާ އެްއޗިއްެސއް. އެހެްނވީމާ،  އިހަދަން އިނގޭތޯ. އަުޅގަ



  

ނޑުމެން  އަޅުަގނޑުމެން އޭރު ވެްސ ެޓންޑަރ ކުރީ. ކުރާ ަބޔަކު މާޭލގައި ުނވަތަ މާލެ ަކއިރި ަސރަޙައްދެްއގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ރިުކއަރމަންޓް  އަބަދު ފެިސލިޓީޒެއް ހުރެފައި ނާވަރެްއގެ ސްޓޯރޭޖްބު ެވސް އެބޭފުޅުންގެ އަުތގައި ައޅުގަ

ނޑުމެން އަތޮޅު ކަމާއި އަެނއްކާ ހުންނަންޖެހޭނެެތޔޮ  ވަރަށް ފުލްފިލްވާ ހިންގާ އިންޖީނުގެަތކަށް ވެްސ އެ ތަުކަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން ޓެންޑަރތެޔޮ ގެންދެވޭނެ ކަމަށް. އެގޮތަ  ނޑުމެންނަށް ސީދާ ނަމްބަރޒް ފްލޯޓް ށް އަޅުގަ ކުރީ. ދެން އޭރު އަޅުގަ

ބޮޑެއް ނޫން. ތަންކޮޅެއް  އެހާ ބޮުޑ. މިހާރުހާއެހެން ދަންނަވާކަށް ހަނދާނެއް ނެތް. އޭރުަގއި ބާޒާުރަގިއ ތެޔޮ ވެސް 

ނޑުެމންނަށް ހަނދާންވާ ގޮތުގަިއ ވެއްޖިއްޔާމުން ދަށްކޮށް ހުރި ދުވަސްވަރެއް. އެކަމު ވަރަކަްށ  05 ވެސް އަުޅގަ

 ލާރިއަށްވުރެ ބޮުޑ ެއއްެޗއްަގިއ ތަފާތު އުޅޭ އޭުރަގއި އިނޭގތޯ. ދެން އަޅުަގނޑު ސީދާ ަނމްބަރޒް ސީދާ ދަންނަވާކަށް 

 ލާފައި ނެތް އަުޅަގނޑަކަށް.ނޭނގެ އެހާ ކުީރގެ ެއއްޗަކަްށވީމަ ބަލައި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވީމަ ޝަރީފް ވަރަށް އަުރވާނަން އެހެންތޯ. ދެން ުގޅޭ ސުވާލެއް  ށް ފުރުޞަތުަގނޑު އިބްރާހީމް މުޙައްަމދު ޞާލިޙައަޅު

 ކުރުކޮށް ވިދާުޅވެދެްއިވއްޔާ ަވރަށް ރަނގަޅު.

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

ގެ ގޮތުަގއި ބޭރު ދައުލަތްަތކުން ވަރަށް ކުރުކޮށް. އަުޅަގނޑުެގ ސުވާެލއް ދަންނަވަން މި އުޅެނީ ގްރާންޓް އެިއޑް ، ނއާ

ވެސް އަނބުާރ  ންޑް ކުރަްއާވއިރު އެ ފައިސާދެއްވާ އެްއޗެއް ވެްސ އޮންލޭ ރާއްޖޭގެ ަޕވަރ ހައުސްތަަކށް

ޖެހޭތޯ އިންޓްރެސްެޓއްގެ ގޮތުަގއި. އެހެން މިދަންނަވަނީ އަޅުަގނޑު ބޮުޑ ހައިރާންކަމެއްގެ ތެރޭަގިއ ދައްކަވަން

ވަނީ ވިއްޔާ ހަމަ ހިލޭ ނޫންތޯއޭ އޮންނާނީ. އެއަކަްށ ޅަށްތޯ. ެއއީ ގްރާންޓެއް ަކމަށްނގައަޅުަގނޑަށް މި އިވުނީ ރަ

އިންޓްރެސްޓް ެވސް އަދި ްޕރިންސިޕަލް އެމައުންޓެއް ެވސް ދައްަކވަން ނުޖެހޭތޯ. އެހެންވީމާ، ެއއީ ކޮންހިސާބަކުން، 

ބޭ އެްއޗެހިން ވެްސ ތި ބޭފުޅުން ރަްއޔިތުންގެ ފެށުނީއްސުރެ މި ގްާރންޓަށް ލި އަލަށް ފެށުނު ކަެމއްޯތ ނޫނީ މިއަދު

މަލުކުރެއްވިފައި އޮތީ. ެއއީ ވަރަށް ކްރިޓިކަްލ ހިސާބަށް ޢައަތުން ނަގާފައި ސަުރކާރު ަބޖެޓަށް ދައްކަންޖެހޭ ގޮތަށްތޯ މި

ނޑުމެްނ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންަނށް ބޭރު ދައުލަތުން ހިލޭ އެްއޗެއް ދެްއވައިފި  އްޔާ އޭިތ މައްސަލަެއއް. އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫ ންްޑ އެއީ ކިހާ ފައިސާެއއްތޯ އެ އޮންލޭމިހާރު ، ތޯކުރަނީ. ކިހާަވރެއްލުއޮންނަންވާނީ ހިލޭ ކަމަށް ައޅުގަ

ޖެހޭނެތޯ. އެީއ އިތުރު އިންޓްރެސްޓް ވެސް ދެއްވަންތެރެައށް  ކުރަްއވާއިރު ޕްރިންސިޕަލް އެމައުންޓާއި އަދި އޭގެ

 ސުވާލު. އެ ނުކުތާ ސާުފކޮށްލަން ބޭނުން.

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: ސްޓަންޓް ިޑރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ސަލީމްލްކޯގެ އެސިސްޓެ



  

ވެސް ދަންނަވާލި ގޮތަށް ލޯނުތައް މިދަންނަވާހެން ސީދާ ސަރުކާރަށް މިދަންނަވާހެން ދެއްވަނީ  އަޅުަގނޑު ކުރިން

އަދި އެހެން  އިނގޭތޯ ބެނީޑާއިން ވެސްޓް ވެސް މި ދެންނެވީ ސަރުކާރަށް މިދެންނެވީ އިނގޭތޯ. ގްރާންޓް ކޮމްޕޯނެން 

ނޑުމެންނަށް އޮންލޭދިމާއަކުން ވެސް މި ދެއްަވނީ. ދެން ސަރު ލޯނު ންޑް ކުރަްއވަނީ ސަބްސިޑީ ކާރުން އަޅުގަ

ން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތި ކުެރވޭނީ އިނގޭތޯ. ދެސޮއިއެގްރިމެންޓެްއގެ ގޮތުަގއި ަސރުކާރާއި ސްޓެލްޯކއާ ދެމެދު 

ގްރައުންޑް ކޮމްޕޯނެންޓެއް ވެއްިޖއްާޔ މިދަންނަވާހެން ފާހަގަކުރެްއވި ގޮތަށް އަުޅަގނޑުމެންގެ ެވސް އާިގއުމަްނޓަކީ 

ދެއްވަންވާނީ ހަމަ ފްރީކޮށޭ. އެއީ ައޅުަގނޑުމެންގެ ވެސް ާއގިއުމަންޓަކީ ވެސް އޭތި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ސަރުކާރުްނ 

 ! ރަނގަޅު. އެްއގޮަތކަށް ވެސް ނުދެްއވާ. އެއީ. އާދެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން.ރަޝީދަ އަްޙމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ގައްދޫ  ށް އަޅުގަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރަޝީދު އަްޙމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ގައްދޫ

ތެރި ބޭފުޅުން ވަޑަިއގެންދެްއވި ކަމަށް ޓަކައި. ޙަޤީޤަތުަގިއ ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިުރ. ޝުުކރިއްޔާ ސްޓެލްޯކގެ ޢިްއޒަތް

ނޑުމެންނާ ހަމައަށް އަިއއްސަ އޮތް  މިލިއަްނ  05އަޅުަގނޑުމެން ތި ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލަން ޖެހުނު ސަބަބަކީ އަުޅގަ

ރޑްާރފްޓަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދެެކވެމުން ދިޔައިުރަގއި ައޅުަގނޑުމެ ންގެ ކަންބޮުޑވުންތަެކއް ޑޮލަރުގެ، ރުފިޔާެގ ޯއވަ

ކުޑަކުެރވޭނީ. ެއީއ ލަކުންތޯ ޚަރަދުަޙޤީޤަތުގައި މަްޝވަރާކޮށްލާފަިއ ސްޓެލްކޯއިން ކޮންދިމާ ގޮތުން ހުރީމަ އެއާ ބެހޭ

ނޑުމެންނަށް ވާަހކަދެކެިވގެން މަޝްވަާރކޮށްލަން ބޭނުންވި ސަބަބަކީ. ދެން  ނޑު ގޮެތްއގައި އަުޅގަ އަސްލުަގއި މަިއގަ

ނޑުމެން ބަލާީލ ތި ބޭފުޅުންގެ މިއަހަރަށް ަތއްޔާރުކޮށްަފއިާވ ފައިނޭންޝިައލް ރިޕޯޓުން ދައްާކގޮތުަގިއ އެދުވަހު އަޅު  ގަ

ވެއްިޖއްޔާމުން މުސާރައަްށވުެރ ބޮޑަށް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަްނ ކޮސްޓް ބޮުޑވެގެންދާ މައްަސލަ އެއީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް 

ނޑުމެން ދެކޭގޮތުަގއި ފާހަގަކޮށްލެވުނު ވަރަށް ބޮުޑ މައްސަލައެއް. ޙަޤީ ެއއަށްވުރެ ުކޑަ ޤަތުަގިއ އެއީ އަުޅގަ

ުކަޑކުރެވޭނީ ކޮން ގޮެތއްަގއިކަން އެއީ ތި ބޭފުޅުން އެކަން ބަްއލަވާނީ. އެއީ އަޅުަގނޑުމެން  .ކުރެވެންޖެހޭނެ އެްއޗެއް

މުސާރައަށް  ސްޓް.ން ކޮވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަކުރާ މައްސަލަެއއް. ޭއގެ މުސާރައަށްވުރެ ބޮޑަށް އެޑްމިނިސްޓްޭރޝަ

ނޑަކަށް މިއިންނަނީ މިލިއަން.  302 ދޭކޮސްޓަށް ެއބަ އިނ ން އިންއިުރގައި އެްޑމިނިސްޓްރޭޝަންމިލިއަ 357 ގާތްގަ

ކަންތައް.  ެއއްެޗއް. އެހެންވީމާ، އެއީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވުނު ެއއް އެހެންވީމާ، ެއއީ ވަރަށް ބޮޑުވެގެންދާ

ގަްސޓް ބަ ޖެހޭ ބައެއް ކޮސްޓްތައް، ެއޑްމިން ކޮސްޓްތައް ބޮޑުެވގެން ދާއިރުަގއި ހަމައެކަނި އޮދެން މީގެން ބަލާލަން އެ

އޮގަސްޓް މަހުަގިއ ށް ެއއްވަަރކަށް ގޮސް ހަމައެކަނި ހުރިހާ މަހެއްގައި ގާތްަގނޑަކަމަހުގައި އިތުރުވާންޖެހޭ ސަބަބެއް، 

ކުަޑކޮށް ސުވާުލ އެއީ ްއޗަށް ޖެހެނީ ކޮން ސަބަބަކާ ހުރެތޯ މަހުގެ އެތި މަ ތަންކޮޅެއް މަްއޗަށް ޖެހިލާފައި އޮގަސްޓް



  

އެހެން ހުރިހާ މަހެއްގައި . ތަންކޮޅެއް މައްޗަށް ޖެހިލާފަ ދޭނއުފެދޭ މައްސަލައެއް. ޮއގަްސޓް މަހުގައި އެބަ އި

ޅުަގނޑަްށ އެހެންވީމާ، އެުދވަސްވަުރަގއި އިުތރު ކަންތައްތަކެއް ހިނގަނީޯތ އެއީ ދެން އަ ގޮއްސަ.އެްއވަރަކަށް 

ނުޑ ގޮތެއްަގއި މި އޯ ލެވުނުއަމިއްލައަށް އުަފއްދާ ރޒްތަަކށް ބަލާލީމަ. ދެން މައިގަ ޑީއާ ބެޭހ .ސުވާލުތަެކއް އެ ފިގަ

ނޑުމެްނގެ އަެނއް ސުވާލަކީ އަބަދު ތި ރިނިއު ވެސް މީ އެންމެ ބޮޑު ކޮންސަރނަކީ އަބަދު ވެސް މި ގޮތުން އަުޅގަ

 މިއަށްހުއްޓުމެއް އަންނާނެތޯ؟ ކިހާހިސާބަކުންތޯ މީގައި  ކުރަންތޯ ޖެހެނީ،ވެސް މީތި ދޫ އަބަދު ،ކުރަންޖެހެނީތޯ

އަޅުަގނޑުމެންގެ އެންމެ ބޮޑު ކޮންސަރނަކީ. ދެން ކުރީގަިއ  އީޑީ ނެގުން. މި.ނިމުމެއް އަންނާނީ މި އޯ

އަންނަ ވާހަކަ. އިތުރަށް ރަނގަޅުވަުމން  ބޭފުޅުންގެ ފައިނޭންސަށް ހެލްތް ތި ހަކަފުޅުދަްއކަވަމުން ވިދާުޅީވމު މިހާރު ވާ

ވިދާޅުނުިވ ނަމަވެސް. އެހެންވީމާ،  ހެންމުޅިން ރުމެއްަގއި ެވސް ވިާދޅުވި ކަހަލަނަގަން ނުޖެހޭނެ ކަހަލަ މޭ

ިއގެން ކުންފުނި އުެޅވޭެނ .ޑީަތއް ނުނަާގ އަމިއްަލ ހައްޓާއަޅުަގނޑުމެން ދެކެްނ ބޭނުންވާ ދުވަަހކީ ޙަޤީޤަތުަގއި މި އޯ

އެްއގޮތަްށ މިހާރު މިކަން ކުރުމަށް ޓަކައި ސްޓާފުން ވެސް ެއއީ މަދުކުރެވެން ތިބި ދިމަދިމާލުން  ދުވަހެއް. ދެން އެއާ

ނޑު އަޅުަގނޑުމެން ބައްދަުލކޮށްލަން ބޭނުންވި ސަބަބަކީ. މިކަްނ ޚަރަދު ކުަޑވާ  މަދުކޮށްގެން މި ނެ. އެއީ އަސްލު މަިއގަ

. ދެން އެއާެއްއކޮށް އެހެން ބޭފުޅުން ކުރައްވާ ތުެގ ޚިޔާލު ބަދަލުއިގެން ދެފަރާކުރެވޭނެ ގޮެތއް ކޮބައިތޯ ަމޝްވަރާކޮށްލަ 

އެއާއެްއކޮށް ތެލުގެ ވާހަކަ އެަބ  ހަމަ މު ސުވާލުތަކެއް ެއއީ. ދެން ވަރަށް މުހިން އެއީ އެހެނިހެން ސުވާލުތައް ވެސް

ޤީޤަތުގައި ެއއީ ވަރަށް ބޮޑު ބިލިއަން ުރފިޔާގައި ތެޔޮ ތި ބޭފުޅުން ެއބަ ގަންނަމު ލޯކަލީ. ދެން ޙަ  3.1ވިދާޅުެވއްޖެ. 

ނޑަށް ހީވަނީ ތި  އީވިދާުޅވިހެން މިއެ އަދަދެއް ލޯކަލީ ގަންނައިރުަގިއ ނިސްބަތުން ހަމަ އެހެން ބޭފުޅުން ވެސް  އަުޅގަ

މިލިއަްނ  50ޙަޤީޤަުތަގއި ައޅުަގނުޑމެން މި ކިޔާ ސްަނވާލަްއވާިއގެން މި ެތލުގައި ބޭފުޅުން ކޮންމެވެސް ވަރަކަްށ ވި

ނޑުރުފިޔާ އޯ ރޑްރާފްޓް ނަގަްނ އަޅުގަ ކޮށްގެން މިއަށް ރަނގަޅުގޮތެއް ވެއްޖިްއޔާ މެން މި ވިސްނާލާއިރުަގއި މެނޭޖްވަ

ނޑު ޤަބޫލުމިލިއަން ރުފިޔާ ތި ބޭފުޅުންނަށް ޚަރަދު ކުޑަކު 50ހަމައެކަނި ތެލުން ވެސް މި  ކުރަން. ރެވޭނެ ކަަމށް އަޅުގަ

ޅޭ މީހެއްގެ ހަިއސިްއޔަތުން ަގއި މިހެން މަސައްކަތުގެ ދާއިާރަގއި އުއަޅުަގނޑު ވެސް ކޮންމެެވްސ ވަރަކަށް މި ދާއިރާ

ނޑަށް ލާއިރު ވިސްނާލާއިރު ބަލައި މިލިއަން ރުފިޔާައކީ ތި  50ހީވަނީ މި ތެުލެގ އެތެރެއިން ވެސް މި ައޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލުބޭފުޅުންނަށް ސަލާމަތްކުރެވިދާނެ އެ ސް. ދެން މީގަިއ ޙަޤީޤަތުގައި ވެހަމަ ކުރަމޭ އްެޗއް ކަމަށް އަުޅގަ

ހެޮޔކޮށް  އަގުެއއީ ވެސް  ނިއްޔާ ހަމަ އަބަދު އެންމެ އަގުެހޔޮ ދިމާލަކުން ނޫ ރަކަށްތޯ ތި ބޭފުޅުން ަބއްލަވަނީކިހާވަ

ވާ ކަހަލަ އުސޫލެްއ އެހެން ދިމާއަކުން ލިބެން ހުްއޓަސް އެއީ ސަރުކާުރގެ ތެޔޮ ނޫނީ ސަރުކާރުން ގަންނަން މަޖުބޫރު

މުްނގެ ފަރާތަކުން މިއަްށވުރެ ހެޔޮކޮށް ދޭކަމަށް ވަންޏާ އެަފރާތަކުން ގަނެވޭނެ ެއއްވެްސ ންއޮންނަނީތޯ ނޫނިއްޔާ އާ

ނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ.  އީ ގޮތެއް ޯނވޭތޯ މި ާމވާގޮތަށް ހިްނާގ ސަބަބަކީ މިހާރު އަމިއްަލއަށް ޒިންވެްސ އަުޅގަ

އެހެން ކަމަްށ ވަންޏާ ެއއީ ޢާއްމު މީހާ  ވެްސ ބަލަންޖެހޭނީ އެންމެ ފައިދާ ހުރި ގޮތަށް. އަބަދު ކުންފުންޏެއްގައި 

ކުން އެ ގަނެވޭނެ ގޮތް ޮއންނަންޖެހޭނެ. ދެން ކުރިން ކު ދިނަސް އެންމެ އަގުހެޔޮ ދިމާލަދިނަސް އަދި އެހެން މީހަ



  

 .އޯއެސް.ޓީ ވީމާ، އަިމއްލަ މީހާއަށް ދިނަސްއެހެން  ނުގެންނަވަނީ ޑޮލަރުގެ ަދތިކަން؛ އަމިއްލަުފޅަށް ވިދާޅުެވަވޑަިއގެންފި

އަށް ދިނަސް އެކަްނވާނީ ެއއްގޮެތކޭ. އެހެންވީމާ، އެ ަޚރަދު ކުޑަގޮަތކަށް އޭތި ލިބޭނެ ގޮތެއް ޮއެވއްޖިއްޔާ އެީއ 

އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ބަލާލަންޖެހޭ ދިމާލެއްހެން ޚަރަދު ކުޑަުކރުމަށް ޓަކައި. ދެން ކުރީގައި ސްޓެލްކޯއަކީ ކުީރގައި ތި 

ރިން މުޅި ރާއްޖޭގައި ވެްސ ހުރިހާ ދިމާލަކުން އިންޖީނުގެތައް، ހަމަ ގިނަ ދިމާލަކުން ވިދާޅުވިހެން މީގެ ދުވަސްޮކޅެްއ ކު

ގެ ފަހުން ވަރަށް ގިނަ ދިމަދިމާލުން އެބައި ުކޑަ. އެންމެ ބޮޑަްށ 5002ބަލަހައްޓަމުން އެބަދޭ. އެހެންވީމާ، މިހާރު 

ކުޅުދުއްުފއްޓާިއ އަޅުަގނޑަްށ އެނގިފައި އޮތް  ސ.އަތޮާޅއި ގދ.ެގ ބަެއްއ އަތޮޅުތަާކއިއް ަތން އެ ޚަރަދު ހިނގަމުންދިޔަ 

ވާއިުރގަިއ މާލަކުން ބަލަހައްޓާ ތަނަކަށްގޮތުން. އެހެންވީމާ، އެތަންތަްނ ތި ބޭފުޅުން ނުބަލަހައްޓާ. އެއީ މިހާރު އެހެން ދި

ން އެބަ ޖެހޭ. ދެން ކުރިއާ އަޅާބަާލއިރު ވަރަށް ޮބޑުތަން ޚަރަދު ކުޑަކުރެވެން ެއބަ ޖެހޭ. މުވައްޒަފުން ވެސް މަދުކުރެވެ

ކުރީ އަހަރުތަކާ އަޅާބަާލއިރު އެހާ ބޮޑުތަނެއް އޭގެން  ސްޓޭޓްމަންޓްތަކަށް ބަލާއިރުަގއިތި ބޭފުޅުންގެ ފައިނޭންސް 

ކޮްށގެްނ ުނގައި ުމވަްއޒަފުން ވެސް މެނޭޖްށް ުނފެންނާތީ އެއާ ދޭތެރޭަގއި ުކރިއަށް އޮތް ތަކަރަނގަޅުެވގެންދާ ކަމަ

ނޑުމެން  މިން ޚަރަދު ކުޑަކޮށްގެން މިކަން،މާ ހުރެއްޖިއްޔާ މަދުކޮށްގެން ނޫނިްއޔާ ެއޑްމަދުކުރެވޭނެ ދިމަދި ެއއީ އަުޅގަ

 އީ ނޫނިއްޔާ މި ތްތޯ އެކަން ެއގޮަތށް ކުރައްވަންއަުޑއަހަން ބޭނުންވާ އެއްަޗކީ. ކޮބައިތޯ ތި ބޭފުޅުންގެ ޕްލޭނެއް އެބަ އޮ

 ކުރެވިދާނެ ކަމެއްތޯ؟ ުޝކުރިްއޔާ.

 

  ވަަޑއިގެންެނވި ބޭފުޅަކު ވާހަކަެދއްެކވުން:ސްޓެލްކޯއިން 

ނުޑމެން އޯ ީޑއަކަށް ދާންޖެހޭ އެންމެ ބޮޑު ެއއް ބޭނުމަކީ .ިމދެންނެވީ އޯ، ދިއުމުގެ  ޑީައކަށް.އާދެ! ޙަޤީޤަތުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން އެއަޅުަގނ ނޑުމެންޑުމެްނގެ ޯވކިން ކެޕިަޓލް މެނޭޖްކުރުން. އަޅުގަ ކަރަންްޓ  ންޝުއަރ ކުރަން އެބަ ޖެހޭ އަޅުގަ

ނޑުމެން އަތުގައި މިދަންނަވާހެްނ  އުފެއްދުމަށް ބޭނުންވާ، މިދެންނެވީ ތަކެތި ގަތުމަށް ބޭނުންާވ ފައިސާ ރެޑިލީ އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ  އަބަދު ނޑަކަްށ، މިހާރު އަޅުގަ ނޑުެމން ސަރުކާރަށް ގާތްގަ ވެސް ލިބޭނެ ގޮތެއް ހުރުން އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

 27 އިމިލިއަނާ  25ކުރެވޭ ަމއްޗަށް ސަުރކާރަށް އެބަ ބިލު  ށް ބަލާއިރުގައި މަހެްއގެވާހަކަައކީ ބިލު ކުެރވޭ މިންަވރަ

އަށް ބަލައިފިއްާޔ ސްމިލިއަނާ ދެމެދުގައި. ދެން އެއީ ގާތްަގނަޑކަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޓޯޓަލް ސޭލް

ކުރެިވ ދެއް ސަރުކާރަށް ބިލުބޮޑު އަދަ ވަރު. އެހެންވީމާ، ެއވަރުގެ މިންވަެރއް، މިދެންނެވީ އެވަރުގ15ެގާތްަގނޑަކަށް %

ެވގެން ގޮްސ ނޫނިއްޔާ އެއަްށވުެރ ގިނަ ދުަވސްތިްނ މަސް  ެރއިން އެ ފައިސާ ލިބުން، ދެމަސްސަރުކާރުގެ ތެ

މިލިއަން ޑޮލަރު ަމްއޗަށް އަަރިއގެން ދިަޔއީމަ  500ވާހަަކއަކީ  ގޑިންންސަރުކާރުެގ ޓޯޓަލް ައއުްޓސްޓޭ

އަންނަނީ. އަސްލު ޙަޤީޤަތުގައި ކޭޝް ފްލޯ މެނޭޖްކުރުމަށް ޓަކައި މިދަންނަވާ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކޭޝް ފްލޯ ތާށިކަން

.ޑީެއއްގެ އެންމެ އޯވާހަކަައކީ ކުންފުންޏަށް ގެއްލުންވާތީކީ ނޫން.  މި ބޭނުންވަނީ. މިދަންނަވަނީޑީ .އޯއަޅުަގނޑުމެން 

ސަރުކާރަށް  އެހެންވީމާ، މިދަންނަވާ ގޮތަށް ކެިޕޓަލް މެނޭޖްކުރުން. ގމު އެއް ބޭނުމަކީ އަޅުަގނޑުމެންގެ ޯވކިންމުހިން



  

ދަތިކޮށް.  ެވސް ދިޔައީ ވަރަށް 5033،35ކުރެވޭ ެއްއޗެއް ސަރުކާުރގެ ތެރެއިން ލިބުން ލަސްވެގެން އަޅުަގނޑުމެން ބިލު

 ަގއި މިދަނީ ވަރަށ5032ްނިފަިއ ައޅުގަނމެން ކޮންމެވެސް ވަރެްއގެ އިމްޕުރޫވްމަންެޓއް ފެގައި 5031އެހެންނަމަވެސް 

ތުންނާ މިދެންނެވީ ރައްޔި މުހިންމުމިކަހަލަ  ންވީމާ، ައަގނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުކުރެވުނީ ކަރަންޓް ކަހަލަރަނގަޅަށް. އެހެ

ނޑުމެން ބޭނުންެވއްޖެ ްސއެއް ދޭބަަޔކުސީދާ ގުޅުން ހުރި ސަރވި އޯ.ީޑ ެވއްޖިްއޔާމުން  ހާލަތެއްަގއި ވާހަަކއަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަކަށް، މިދެންނެވީރަނގަޭޅ. ފައި އޮތުން އޭިތ ނަގާޔޫޓިލަިއޒްކުެރވޭ ގޮތަށް  ނޑުމެން އެއީ އަުޅގަ ގެ އަުޅގަ

ސަރުކާރުެގ ތެރެއިން މިެދންނެވިހެން ސްޓެލްކޯއަްށ ދަްއކަންޖެހޭ ފައިސާ ބަރާބަރަށް  ކޮންޓްރޯލްގަިއ އޮްތ ކަމެްއ ޫނން

 ްއޔާއަތުެވއްޖެތާށިކަމެއް  ސަރުކާރަށް ކޮންމެެވސް ސަބަބަކާ ހެދި ނަމަވެސް  މުަގއިގެންިދއު ދައްކަމުން

ބެކަޕެއް ގޮތުަގއި ޑީ ކަހަލަ މިދަންނަވާހެން .ދަތިވާނެ. ދަތިވާއިރު އޯ ަފިއސާ ލިބުން އެއަޅުަގނޑުމެންނަށް 

އަުޅަގނޑުމެން އެއްކޮށް ތާިށވާނެ. ވަންޏާމުން  ކުރާނެ އެއްޗެއް ނެތް ކަމުގައިގ ކެޕިަޓލް މެނޭޖްން ޯވކިންއަޅުަގނޑުމެ

ނަގާފައި އިން  ޑީ.އޯ މިހާރު ޙަޤީޤަތުގައި ައޅުަގނޑުމެން  ނެ. އެހެްނވީމާ، ައްސލުދަތިވެގެންދާ ބޮޑަށް މިދެންނެވީ ވަރަށް

ނޑުމެން އޭކަމުގައި ވިަޔސް   ލިބުން ތާށިވެގެން ސަރުކާރު ތެެރިއން ފައިސާ  މިދަންނަވާ ގޮތަށްކުރާނީ ތި ބޭނުންއަުޅގަ

 ޢާއްމު ރައްޔިތުންނާ،އާއި ޑޮމެސްިޓކާ، މިެދންނެވީ  ަނސްބަޔަކީ ބިޒް އެއީ އަނެއް ދެ މިދާ ގޮތަށް ދަންޏާމުން.

އެތަންތަނުން މިދަންނަވަނީ އެފަރާތްތަކުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބަރާބަރާ ފައިސާ އެބަ ދައްކާ. ނޫނީ އެ ފައިސާ ހޯދަން 

 ގެންލަސްވެ  ހެން ފައިސާ ދެއްކުންއެބަ ކުެރވޭ. އެފަާރތްތަކުން މިދަންނަވާވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަސައްކަްތ 

ކަރަްނޓް ވެސް އެބަ ަކނޑާެލވޭ ވަުގތީ ގޮތުން. އެހެންނަމަވެްސ ަސރުކާރު މިދަންނަވާހެން ބޮޑު ދިޔައީމަ ައޅުަގނޑުމެން 

ނޑުމެންނަްށ  ގައިގެ ތެރޭ ބިލު ކުރެވޭއިެރއްަގއި ސަރުކާރުއަދަދަކުން  އެވަަރށް ފައިސާ ތާށިވާ ކަމަށް ވަންޏާ ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެން އުންމީދުއިނގޭތޯ  ންއުޑީައކަށް ދި .ައޅުަގނޑުމެން އޯ އިންނާނެ އޮޕްޝަނަކީ  ކުރަީނ . އެހެްނވީމާ، ައޅުގަ

ނޑު މިދަންނަވާ ގޮަތށް ސަރުކާރުން ބަރާބަރަށް  9ވެސް މިއޮްތ  މިއަހަރުގެ ބާކީ އެ މަސް ދުވަުހގެ ތެރޭަގިއ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފައިސާ ދައްކަވަމުން އެ ނެ ކަމަށް. އެގޮތަށް ފައިސާ ދައްކަމުންގެންަދވާ ގެންދަވާ ކަމަށް ަވންޏާމުން އަޅުގަ

ނޑުމެްނގެ ކުންފުނީގެ  ޫޔޓިލައިޒްޑީ .އޯ  ކުރެވޭެނ އިނގޭތޯ.ހަމަ އޮޕަރޭޝަންސް މެނޭޖްުނކުރެވި އަުޅގަ

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ވާރިޔާސަތުން 

ނޑު ފުރުޞަތުޝުކުރިއްާޔ.  ޅުތޯ އެކަމާ ގުޅިގެން. އަރުވަން. އެްއޗެއް ވިދާޅުވާން ޭބނުންފު ރިޔާޟް ރަޝީދަށް އަޅުގަ

 ނޫނީ އިތުރަށް... ން ހުރި ސުވާލެއް ރަޝީދު ގުޅު

 

  ހަކަެދއްެކވުން:ވާޝަފީޢު ސްޓެލްކޯގެ ސީިނއަރ އިންޖިިނއަރ އަޙްމަދު 



  

ޑު އަތޮާޅއި ުކޅުދުއްފުިށ ެގ ކުިރން ގެންުގޅުނު ޕަވަރ ހައުްސތަކުގެ ެއވްރެޖްކޮށް ސްޓާފުްނ ައއ5002ްއަޅުަގނޑުމެން 

 7ސްޓާފުންނާއި  9ޓާފުން ތިބޭނެ ކޮންމެ ރަށެްއގަިއ ވެސް. ެއކަމަކު މިހާރު ައޅުަގނޑުމެން މިއުޅެނީ ސް 55 ފިޔަވައި 

 ވާނެ. އެހެންނަމަވެސް މާލޭގައި ައއު ތަކުަގއި މަދުއަދަދު އަތޮޅުތަކުގެ ިއންޖީނުގެ ސްޓާފުން. އެހެންވީމާ، ސްޓާފުންގެ

އުްސައށް ބޭނުންވާ އިތުރު ސްޓާފުން ނެގުމަށް ދިޔަ. ހަމައެގޮތަށް ެއްއކޮށް މާލޭގައި ަޕވަރ ހަ ޕަވަރ ހައުްސއެއް އެޅުމާ

ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ވެސް އިުތރުވުމާއި މިކަންތައްތަކާ ހެދި ލޯޑް ބޮޑުވާވަަރކަށް ސްޓާފުން ވެސް ބޭނުންވާތީ އެބައި 

ނުޑމެންގައިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް އަތޮޅުމާލޭގައި ކުަޑކޮށް އިތުރުެވގެްނ ހިނ ސްޓާފުން  7ތިބީ މި  ތަކުަގއި އަުޅގަ

 މިދަނީ. ޝުކުރިއްޔާ.މިހާރު ކުރަމުން ލައިގެން މެނޭޖް

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: ސްޓަންޓް ިޑރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ސަލީމްލްކޯގެ އެސިސްޓެ

ނޑުމެްނ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ފައިނޭންަޝލް ސްޓޭޓްމަންޓް ބައްލައިިފއް  މިލިއަން.  75ަގއި 5035ޔާ ފެންނާނެ އަުޅގަ

ނޑުމެަގއި މިދ5031ަ ނޑުމެން ން އިތުރު އިންޖީުނގެތައް ަނގައިންނަވާހެން ައޅުގަ އޮޕަރޭޝަން ފުާޅެވގެން  ގެއަުޅގަ

މިިލއަނުން. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނަޑށް ހީވަނީ ހައެއްކަ މިލިއަން  75 ޑަކުެރވިއްޖެމިލިއަނަްށ އޭތި ކު 75ދިޔައިރު ވެސް 

ނުޑ ކުރިން އިޝާރާތްވެސް އަޅު ކުަޑެވއްޖެ އެހެންޫނންތޯ. އެހެންނަމަރުފިޔާ  ުކރި ފަދައިން އަުޅަގނޑުމެން ގަ

ރިމޯޓްކޮށް މި ހުންނަ އިންީޖނުގެތައް މެނޭޖްކުރުމާިއ މިކަހަލަ ކަންތައް ކުރަންވީަމ މިދެންނެވިހެން ހުންނަ 

ނޑުމެްނގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭިޓވް އެކްޕެްނސް ތަންކޮޅެއް ބޮޑުެވގެން އެދަނީ. ދެން މީގައި އަ ޅުަގނުޑ މިދަންނަވާހެން އަޅުގަ

ދެން ސްޓާުފންގެ ސެލެރީ ނޫން ހުރިހާ  ޑުމެން ކޮސްޓް އޮފް ސޭްލސް ފިޔަަވއިއަޅުަގނހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން 

މިލިއަން ެއއީ މުިޅ  75މިދަންނަވާހެން، ހުރިހާ ކޮސްޓެއް މި ފޯލްވަނީ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އެްކސްޕެންސްގެ ތެރެައށް. 

ގޮތުން  ރިން މިދެންނެވި ގޮތަށް ބައެއް ކަހަލަ ކަންތައްތައް ރޭވިަފއި ހުއަހަރު ދުވަހަށް ބަލާއިރު. އެހެންވީމާ، ކުރި

 އަޅުަގނޑުމެްނގެ އެޑްމިނިސްްޓރޭޓިވް ކޮސްޓް މިދަންނަވާހެްނ ބޮޑުވާ ހާލަތްތައް ެވސް އާޭދ އިނގޭތޯ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަރަށް ކުރުކޮށް ވިދާުޅވެދެްއވާިތ.

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް ބްރާހީމްއި މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

ްއޔާ ސްޓާުފ ޮކސްޓާއި އެޑްމިނިސްޓްރޭިޓވް އަުތވެއްޖެެގ ދަަށށް ޓް އުެފއްދުން ެއއް އިންޓިޓީމުޅި ރާއްޖޭެގ ކަރަން

 އުފެއްދުުމެގ ޚަރަދު ތި ބޭފުޅުންގެ ނަޒަރުގައި ކުަޑވެދާނެތޯ؟ ކޮސްޓާއި ކަރަންޓް

 



  

 ހަކަެދްއކެވުން:ދުއްޝުކޫރު ވާމެނޭޖިންގ ަޑއިރެްކޓަރު ޢަބްކޯގެ ސްޓެލް

ނޑަށް ފެންނަ  ޝުކޫރު އިނގޭތޯ. ހުރިހާ ރަެށއްެގ ޕަވަރ ހައުސްަތއް ސްެޓލްކޯއިން ހިންާގ ގޮތަްށ ތި ިވދާޅުވީ. އަުޅގަ

ނޑުގެ ަތޖުރިބާއިން ފެނަކަ މިހާރު އެބަ ހިންގަވާ  ާއިއ  ރަށް ކަންނޭނގެ. ައޅުަގނޑުމެން މާލެ 352ގޮތުަގއި އަދި އަުޅގަ

ނޑަކަށް  އާއި ވ.އަތޮޅާއި މާލެ އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް މާލޭގެ އިތުރަށް އަިރައތޮޅު ދެބުރިގްރޭޓް   55 ،57ގާތްގަ

ނޑުމެން އެބަ ަބލަހައްޓަން މިހާރު ވެސް. ެދން ޙަޤީޤަތުގައި ކޮންމެހެން އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންެވގެނެއް  ރަށް އަުޅގަ

ނޑަށް ހީވަނީ އެބައި ނުނެ  . އެހެންވީާމ، އެހެންނުންތޯ. ޤަބޫލުނުކުރެއްވީ ގީހެންނޫން. ފެނަކައިން އަުޅގަ

ނޑު އަދި ވ.އަތޮޅާ ނުލައި އެ ދެ އަޮތޅާއި  މެން ޙަޤީޤަތުގައި ބޭނުމެއްުނވޭއަޅުަގނޑުމެންނަށް އަިއއްސަ އޮތީ. އަުޅގަ

ނޑުމެން މިހާރު  . އަށް 70%ން މުޅި އާބާދީެގ އެަބ ފޯރުކޮށްދެވެސް ަރއްޔިތުންނަށް ކަަރންޓްގެ  ވެސް އަުޅގަ

ރްޑ  ،ކުދި ަރށްރަށުގައި ހިްނގާ، މިހާރު ިމސާލަކަށް ުގޅީފަޅު. ގުޅީފަުޅެގ ކެޕޭސިޓީައކީއެހެންވީމާ، އެިކ ކުދި ރިުކއާ

ނޑުމެން  57ކެޕޭސިޓިައކީ  އެތާނގައި ުމވަްއޒަފުން އެބަ ބަިއތިއްބަންޖެހޭ. ދެން އަނެއްާކ ހަމަ ކިލޯ. އެކަަމކު އަުޅގަ

ނޫނީ  ެވސް ައޅުަގނޑުމެްނގެ ދޯނީަގއި ވެސް ުމވަްއޒަުފން އެބަ ގެންދަންޖެހޭ. ވަރުފެރީއެއްނޯވެ. ބަެއއް ފަހަރަށް ދަން

ފެރީ ނެތިއްޔާ އެމީހުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހަވީރު ގޮްސފައި ދެން މާލެއަށް އާދެވޭީނ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހެނދުނު. 

ނޑުމެން ައމިއްލައަށް ވަކިން ދޯންޏެްއަގިއ އަނެްއކާ އެނަ  ގެންނަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، ެއ ރަށުަގއި އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން އޯވަރ ޓައިމް ވެސް ދޭންޖެހޭ ވަގުތު. އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ  ތިބޭ ހުރިހާ ވަގުތަކީ ވެސް ހަމަ އިތުރަށް އަޅުގަ

ކަްށ ގޮތްގޮތުން އެކްސްޕެންސަސް ބޮޑުވުމާ ެއކީަގއި ައޅުަގނޑުެމން ޙަޤީޤަތުގައި ބޭނުމެއްނުވޭ އެކަހަލަ ރަށްރަށް ހިންގާ

ވެސް. މިހާރު ވެްސ މިބަލަނީ އޯލްޓަރނޭޓިެވއް އޮތްތޯ ެއތަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް؛ ެއއީ ހިންގުމަށް ެއގްރީމެންޓް 

ނޑަކަށް ީހއެއްުނވޭ ެއްގރީމެންޓްގައި އޮތްގޮަތކަށް ެއްއ ގޮތަކަށް ެއއްވެްސ ކަހަލަ  ހައްދަވާފައި އޮތް ބޭފުޅުން ައޅުގަ

ނޑުމެްނގެ ކެޕޭސިޓީެއއް ވެސް މަްއޗަކަށް ނުދޭ. އިތުރު ެއއްެޗއް ވެސް ޑިވެލޮޕެްއ ކުިރއަށް ދާހެނެއް. އެހެ ންވީމާ، އަުޅގަ

ނުވެސް ލިބޭ. އެހެންވީމާ، ަހމައެކަނި ވަރަށް މަދު އެމީހުންގެ ެއޑްމިނިސްޓްރޭޓިާވއި ދެން ނޫނީވިއްޔާ އެކޮުޅަގއި ެއ 

ނޑުމެން އެ ޤަބޫލުކުރިއިުރ ތިއްބެވި ސްޓާފުންނަށް އެ ދާ ކޮންސަމްޕްޝަނެއް އެ ދަނީ. އަޅުަގނޑުމެން  ގެ ެއއިރަކު އަުޅގަ

އެމީހުން އެ ފީޗަރ ކަްލކިުއލޭޓް ކޮށްފައި އޮތް ެއއްވެްސ އެްއޗެއް ޑިވެލޮޕްމަންޓަކަްށ ނާދޭ. އެހެންވީމާ، ެއކަހަަލ 

ނޑު ހަމަ ސަބްސިަޑިއޒް ކުރަމުން މިދަނީ . މާލެއިން ގޮތްގޮތުން ކުދިކުދި ރަށްރަށަްށ ކަރަންޓް ދިނީމާ ޙަޤީޤަތުަގިއ އަުޅގަ

ލިބޭ އެއްަޗކަށް ނޫނީިވއްޔާ މާލެ އާއި ހުޅުމާލޭ މި ގްރޭޓް މާލޭގައި ލިބޭ ެއއްަޗކުން އަޅުަގނޑުމެން އެ ަބިއ 

 ފޫބައްދަމުން މިގެންދަނީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރިޔާޟް ރަޝީދު.



  

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާޟްފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ވިލު

ވާލުެގ ޖަވާބު އަިދވެސް އަޅުަގނުޑ ސުވާލު. އެ ދެ ސު  5ރަށް ކޮށްލިން ފުރަތަމަ މެނޭޖިންގ ަޑއިރެކްޓައަޅުަގނޑު 

. އިނގޭތޯ އްޔަންކޮށްފައި ތިހިރީ ބޭނުމެއްގައިމިހާރުގެ އެމް.ޑީ ތި ކުންފުންޏަށް ޢަ . ސަރުކާުރންއިނގޭތޯ ބޭނުންވޭ

ޅުަގނުޑ ސިލުކުރުމަށް އޮތް ޕްލޭނަކީ ކޮބައިތޯ ބަލަން އައަޅުަގނޑަށް އެކަން އެނގޭތީ މިދަންނަވަނީ. އެ މަޤްޞަދު ހާ

ޓީ އިތުުރުކރުމަށް އަދި އެހެން ދިމާލަކަށް ކެޕޭސިއިންޖީނުގެ އަށް ޖަވާބެއް ނުެއއް ދެްއވާ. ެއއީ ފުރަތަމަ ސުވާލުކުރީ. އެ

ވީމާ، ސްޓެލްޯކގެ ކަމެއް މިއީ. އެހެން ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ހިންގުމަށް ސަސްޓެއިންކޮށްމިއީ ސްޓެލްކޯ  މޫވްކުރުން

ކަމަށް  ނުވާގޭތޯ. އެހެންވީމާ، މިކަން ހާސިލުއިނ ދާވެސް އެންމެން ސުވާލު އުފައް މުސްތަޤްބަލާ ދޭތެރޭގައި އަބަދު

ކަމެއް. ކުރަން  ވެސް ޖެހޭނެ. އެީއ ކުރަންޖެހޭނެ ކެއް ގެންނަން ކޮންމެ ސަރުކާރަކަށްބަަދލުތަސްޓެލްކޯއަށް ކަމަށްވަންޏާ 

ކޮމިޓީގެ  އެަކން ނުކޮށެއް ފަރުޖެއްސޭނެ ގޮތެއް ނެތް. ދެން މި ނގޭނީ. އެކަމަކުނޭ އެ ނެއް ދުވަހުތޯޖެހޭނެ މާދަންތޯ އަ

މެންޑޭޓްސް އޮތީ މިތަނަށް.  ގޮތް ބެލުމުގެ މެންޑޭޓް ވަރަށް ފުޅާކޮށް އޮީތ. ކުންފުނިތައް ޑެއިލީ ކުންުފނިތައް ހިނގާ

ނޑުމެން ިމ ކޮމިޓީއަށް  ވެސް. އެގޮތުްނ  އް ެގއްލުންވަންޏާ ހުއްޓާލަްނ އެންގުންކުންފުނިތައޮވޭ އެގޮތުން އަުޅގަ

 މިތަނުން އަންަގއިގެން ކުންފުނި ނިމުމަކަށް އަހަރު ކުރިން އޮންނާެނ ހުއްޓާލަން މީެގ ދެ އޮންނާނެ އެމް.އެސް.އެލް

ގުން ހަރުދަނާ ބާރެއް އެއީ ުކންފުނިތައް ހިންލިބިފައިވާ ކުންފުންޏަށް  އަދި މި، ގެނެސްފައި އޮންނާނެ. އެހެންވީމާ

 ވާހަކަ މިތާނގައި މި  ވެސް ެއއީ. އެހެންވީމާ، އެގޮުތގެ މަތިން މި ދިނުން އިންސްޓްރަކްޝަންކުރުމަށް ދޭންޖެހޭ 

ނޑުމެން  ވާހަކަ މި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މި ދައްކަވަނީ. މިީއ ސަމާސާކޮށް ދައްކާ ވާހަަކއެއް ނޫން. އަުޅގަ

ނޑު މިތަނަށް ގެނެސް  ނެތް. އަޅުަގނޑުމެން ބަލަހައްާޓ  ެވސް ަޓއިމެއް ވާހަކަ ދައްކާކަށް ބޭފުޅުންނާ ތިކޮންމެހެން ރޭގަ

އިން  ގހެންވީމާ، މި މީޓިންޤީޤަތަކީ އެއީ. އެ ތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ވެސް ވަގުތު ނުެވގެން މިއުޅެނީ. ޙައިލާގެ މީހުންޢާ

ނ ކަމަށް މި  މީގެ ނަތީޖާ ހާސިލުވާނެ  ޑުމެން މިކަން ފާރަލާ ބަލާކަން ތި ބަލަނީ. ނަތީޖާ ހާސިލުވުމަކީ އަުޅގަ

ްއސަލައަކަްށ މި ރަށް ސީރިއަސް ވާނެ. މިީއ ސީރިއަސް މަބޭފުޅުން އިތު  ތި  ވެއްިޖއްޔާ ކަމަށް ޖެގިއްނބޭފުޅުންނަށް އެ

ކިހާ މުއްދަތެއްެގ ތެރޭަގއި ިމ ދެްއވަާފނަންތޯ އެމް.ޑީ ިމއީ އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް ވިދާުޅެވއް ވާހަކަދަްއކަނީ.

އްދަށް ކަރަންޓް ިދނުމުގެ އެ ވިސްނުން ކިާހ މާލެ ސަރަޙަ ލަކަށް ބަދަލުކޮށް މިއޮތް އެހެން ދިމާ ނުގެ ޖާގަ އިންޖީ

ުހރި ސުވާލެއް މިއީ. ޝަރީފް  ކުރެްއވި ސުވާލާ ވަރަށް ގުޅުން ހަމަޖެހިދާނެތޯ؟ އަޅުަގނޑު ޝަރީފް އެދުވަހެއްަގއި 

މީންސް، ދޭތެރޭގައި މި ގެންގުުޅއްވާ  ންކުރާ މީހުންނާބޭނުކުާރ މީހުންނާއި މަދުން ވިދާޅުވި ގިނައިން ބޭނުން

 ވަިއޑްކުެރވޭނީ. އިތުރަށް އެ ލްކޯ މިހާރު މިއޮތީ ލިމިޓްވެފައި ބިޒްނަސްއަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ދެން ިއތުރަށް ސްޓެ

 ކަރަންޓް  ބައިވަުރ ބަޔަކު  ލަ އެަތއް ިމއްމިހާރު އަ ؛ނެވި ގޮތަްށ އެހެން ދިމަދިމާއިންފުޅާކުެރވޭނީ މިދެންއިތުރަށް 

ލަ ބޮޑެތި އިންޑަސްޓްރިއަްލ ކަހަ  ތިލަފުށި އަށް ބޭނުން ކުރަމުން އެބަދޭގެންދޭ. އަމިއްލައެބަ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމުން 



  

ގެނެއް ސްޓެލްކޯ ފުޅާވެ  ެވއްޖެްއާޔމުން ށް ވިޔަފާރި ަޑއިވާޓް ުނކުރާކަމަށްސަރަޙައްދުތަުކގަ. އެހެންވީާމ، އެ ދިމަދީމާލަ

ސް އިތުރު ކުރަމުންދަނީ. ވެ ފުންހަމަ މުވަްއޒަހަމަ ގެއްލުން މިހާރު ލިބޭ އެއްަޗކުން ހަމަ، ، ނުދާނެ. އެހެންވީމާ

ނަީކ ޓަކައި އޮތް ޕްލޭ އްުލުކރުމަށްމުން ދާނީ. އެހެންވީމާ، ެއކަން ޙަަފއިދާވަމުންނެްއ ނުދޭ. ދެން ެގއްލުންވަ އެކަމަކު

 ކުރިން. އަދި އެައކަްށ ޖަވާބެއް ނުލިބޭ. މި ދެ  ުސވާލު ައޅުަގނޑު ްތ ޕަވަރ އެކޮބައިތޯ. ދެން މިހާރުގެ ފޯ

މީހުން ބުނޭ ސްޓެލްކޯގައި ތިބޭ ގެ ުސާވލެއް ކޮށްލާނަން. ބައެއް . ދެން ހަމަ އެއާއެުކަގއި އާދައި ެވގެންސުވާލުކޮށްލަން

ހުންނަށް މެދު ފަންތި ކުދި ފަންތީގެ މީއިނގޭތޯ ބައެއް ބޭބޭފުޅުން ޚާއްޞަކޮްށ ތަނަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމުގައި 

ެއްއޗެއް  ،ލާފައި  ތަކެއްމެވެސް ކަހަލަ ަގއިޑްަލއިްނސްއެތަންތަނަށް ނުވަދެވޭ ގޮތަްށ އޮންނަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ޮކން

ެއއަްށ މިހެންގޮސް ވަރަށް އެްއކަލަ  އާކާފަ ދަރި ގެރު ާއއި އޭ އާއި ބައްޕަ ގެ މަންމަވެސް އެ ލާމީހާ އިޢުލާނު ކުރަންޏާ

ވަކި ކެޕޭސިޓީެއއް ހުންނަ  ،ކަކާއި ެއއްޗެހި ަލއިގެން ވަކި ަބޔަކަށް ދޭންެނހާ ޝަރުޠުމަތި ނުލެވެންނާ ނުލެވޭކުރި

މިސާލަކަށް ހޮޅި ރޯލެއް ނޫނިްއޔާ ކޭބަލް ރޯލެއް ގަންަނއިރުަގއި  ބުނެފާނެވަރަށް ޔަކަށް މިކަން ދިނުމުގެ ބޭުނމުގައި ބަ

ޓަކައި ކުާރ ކަމެޭކ  ވަކި ަބޔަކަށް ިމކަން ދިނުމަށް ބަަހއްޓަންޖެހޭނެ. މިއީ ެއއްމިލިއަން ރުފިާޔގެ ބޭންްކ ގެރެންޓީ 50

 ވެސް މިަކން ހިނގާ ގޮތްތޯ؟އި އުޅޭ. މިީއ ހަމަ ޙަޤީޤަތުގަ ބައެއް މީހުން ބުނެ

 

 ހަކަެދްއކެވުން:މެނޭޖިންގ ަޑއިރެްކޓަރު ޢަބްދުއްޝުކޫރު ވާކޯގެ ސްޓެލް

ނަވާ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ސަލީމް އަޅުަގނޑަށް މިއަދު ޕްރޮކިއުެމންޓާ ބެހޭ ބޭފުޅެއް ވަޑަެއއް ނުގަން

ނޑު ދަންނަވާލާނަން އިނގޭތޯ.   އެއަށް ޖަވާެބއް ދެްއވަފާނެހެން. ދެން އޭގެ އަެނއް ބައި ެއއަްށފަހު އަޅުގަ

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: ސްޓަންޓް ިޑރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ސަލީމްލްކޯގެ އެސިސްޓެ

ނޑުމެން މި ހޯދަނީ ކުންފުނީގެ އެކި ބޭނުންތަކަށް މިދަންނަވަ މިހާރު ނީ ގަނެވޭ މުދަލާއި އަދި ހޯދޭ ސަރވިސްތައް އަުޅގަ

 ލުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެ.ވެސް ކުރިމަތި ކޮންމެ ފަރާތަކަށް އިނގޭތޯ. މިދެންނަވާހެން މުކޮށް އިޢުލާންކޮށްގެންހަމަ ޢާއް

ކޮންމެ އެއްެޗްއ ވެސް  ސްކަމުގައި ިވޔަރޭޓަރެއް ނަވެސް އަދި މިދެންނެވީ ޖަ ސްއެއީ ސްޕެއަރޕާޓްސް ކަުމގަިއ ވިޔަ

މުކޮށް ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ބައިވެރިވެޭވޮގތަށް މިދެންނެވީ ސަރުކާރުގެ ކަމުގައި ވިޔަސް ވެސް ައޅުަގނޑުމެން ހަމަ ޢާއް

އޭޓް ކުެރިވގެން ރަނަގަޅށް އިވެލު ވަރަށް  ތައްކުރިމަތިލާ ފަރާތްއިނގޭތޯ ކޮްށގެން ގެޒެްޓގައި އިޢުލާނުހަމަ 

ޙަވާލުުކރަނީ. ވަކި ފަރާެތއް އޭަގިއ  އަެނއް ރަނގަުޅ ފަރާތަކަށް މިހާރު މިއެންމެ މިދަންނަވާހެން ނޑުމެން އޭަގއި އަޅުގަ 

ނޑު މީަގއި  ކުރާއިސްތިސްނާ ކަހަލަ ުއސޫލެއް ައޅުަގނޑުމެންގެ ެތރޭގައި ޯނވޭ އިނގޭތޯ. ދެްނ އެކަމަކު އަުޅގަ

މި ދަންނަވަން އުޅޭ ވާހަކަައކީ މިގޮތަްށ އްސަކީ ށް މުހިންމު އެއްޗެ ސްޕެއަރޕާޓްސް ކަހަލަ ވަރަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން

ނޑުމެްނެގ ތަޖުރިބާއަކީ މިސާލަކަށް  ތަކުަގއިފަހަރުޅުވާލީމާ ބައެއް ފަހަރުމުކޮށް ހުއަޅުަގނޑުމެން ޢާއް އަުޅގަ



  

ހެން ޢާއްމު ފަރާތްތަކަށް އި ވެްސ މިގަކަހަލަ ވަރަށް ޖެނުއިން އެއްޗެހި އަޅުަގނުޑމެން ބޭނުންވާ ހާލަތު ސްޕެއަރޕާޓްސް

ކަހަލަ މިސާލަކަށް  މިކިޔާ ކަހަަލ ބައެއްނޫނިއްޔާ މިދަންނަވާ ފޭކް އަޅުަގނޑުމެން  އިންފީރިއަރވަރަށް  ހުޅުވާލީމާ

އަޅުަގނުޑ ނޫނީ އެއްބައި ފަރާތުން އެބަ ސަޕްލައިކުރޭ. ކުރޭ. ރޕާޓްސް މިތަނަށް ބައެއް ފަރާތުން އެބަ ކޯޓުސްޕެއަ

 ންގ ޕްރޮެސސްއެކޭ ކުންފުނީގެ ތެރޭަގއި އޯޕަން ކޮމްޕެޓިޓިވް ބިޑިހަމަ ންވަނީ ހަމަ މިހާރު އޮތީ ދަންނަވާލަން ބޭނު

ގޮތުން ޮކންމެވެސް ވަަރކަށް ބޭންްކ  ބާވަުތގެވެްސ ހުށަހެޅޭނޭ. ދެން ބައެއް ކަހަލަ ޓެންޑަރ  ކޮންމެ ފަރާތަކަށް

ނޑުމެންގެރެންޓީެއއް  މިދަންނަވަނީ ވަރަށް ީރޒަނަބަލް އެީއ ހަމަ މަވެސް ެއހެންނަ އިނގޭތޯ.ބޭނުންވޭ  އެްއޗެއް އަުޅގަ

ސްޓް އެއަކީ ބޭްންކ ގެރެންީޓއަކަށް ިރކުމިަދންނަވާހެން ވާހަކަ  އެކަހަަލ ގެރެންީޓއަކަށް ނޫނީައޅުަގނޑުމެން އަދި 

ގެ ހެްއެކްއ . އޭ އިނގޭތޯ ރެއްވަންހަމަ ވަރަށް ލިމިޓެޑް މިވަުރގެ މިދަންނަވާ 5ވެސް ހަމަ ތަންކޮޅެްއ ބޮޑެތި %މިކުރަނީ 

ނޑުމެން ޓެންޑަރއަކަށް ކޯްލކުރީމާ މިހާރު ގެ ނކަންނޭ ން އިނގޭތޯ. ވަރަްށ ކަވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުން ކުރިމަތިލާއަުޅގަ

ވެްސ  ސްބޮޑު މަސައްކަތަކަށް ވިޔަ މިދަންނަވާހެންަވކިން ޚާއްޞަކޮށް ިސވިލް ކޮންސްޓްަރކްޝަން  ،ފަރާތްތަކުންގިނަ 

ވެސް އަދި އަޅުަގނޑުމެްނ  ސްރޕާޓްސް މިތަނަށް ސަޕްލައިކުރުން ކަމުގައި ވިޔަ ސްޕެއައަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ނަ ފަރާތްތަކުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ގި ކަމަްށ ވިޔަސް ވަރަށްކަހަލަ އެއްޗެހި  ކަރަންޓްލުމަށް ބޭނުންވާ އެހެން

ނޑުމެްނގެ  މިދަންނަވާހެން އެހެންވީމާ، ވެްސ ކުރޭ އިނގޭތޯ.  ޑްަތކަށް ހާޒިރުެވ ހަމަ ބިމިދެންނެވި ބިޑުކުރިމަތިލާ އަުޅގަ

. އެކަހަލަ އެްއވެސް ކަހަލަ ރެސްޓްރިކްޝަނެްއ ރިހާ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލެވިފަހުހަމަ ކޮމްޕެޓިޓިވްޮކށް  މިހާރު އޮތީ ހަމަ

 މިހާރަކު ނެތް އިނގޭތޯ. 

 

 ހަކަެދްއކެވުން:މެނޭޖިންގ ަޑއިރެްކޓަރު ޢަބްދުއްޝުކޫރު ވާކޯގެ ސްޓެލް

ކުރެްއވި ސުވާުލގަިއ  ބަދަލުކުރުމާ ބެހޭޮގތުން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަުރ އެ އެހެން ދިމާލަކަށް ދެން އިންޖީނުގެ

ފީހަށް ހުށަހަޅާފަިއވީ. އޭަގއި ސެންޓްރަލް ަޕވަރ ހާރު މާސްަޓރ ޕްލޭނެއް އެކުަލވާލާފައި ަރއީސް އޮއަޅުަގނޑުމެން މި

މި މެރިންގ ކޭބަލް އަަޅިއގެން ހުޅުމާލެއަށާއި ދެން ސަބްހަމަ ސްޓޭޝަނެއް ތިލަފުށީަގއި ހަދާގޮތަށް. ދެން އެތަނުން 

ނޑުމެްނ   ގޮަތށް މިހާރު މާސްޓަރގެންދާރަންޓް ރަށްތަކަށް ކަމާލޭ ރީޖަނުަގއި ހުރި ގްރޭޓާ  ޕްލޭން އެކުަލވާފާއި އަުޅގަ

ނޑުމެން ގޭސް  ހައުްސ ހިންގުމާ ެބހޭގޮތުންއިފިން. ދެން އެތަުނަގއި ޕަވަރ ފޮނުވާލަ ޑަރ ގޭްސ ސިލިން، ވެްސ އަުޅގަ

ާއ ވެސް އެކުލަވާލާފައި އެ  ވިދާޅުވީގޮތަށް އެ  ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ކުރީަގއި ޝަރީފް ގޮތަށް ކޮށްގެން ހިންގާބޭނުން

ވަނަ ޖަނަރޭޓަރު ގެނައުމާ  1 ގެ ތިންވަނަ ޖަނަރޭޓަރު،ދެްނ އޭގެ އިތުރަށް ފޯތް ޕަވަރ އިވީ.ލާފަ ފޮނުވާ އެީކގައި

ނޑުމެންނަށްދެންނެވިން މިހާރު އޭ.ޑީ.ބީިއ ވެސް ބެހޭގޮތުން އަޅުަގނޑު ކުީރގަ ވަަނ  1 އެ ގެ ެއކުލަވާލުމެްއަގއި އަުޅގަ

ރުން އަންނަ އަހަރު ނިމޭ ން ފައިނަލައިެޒއް ނުެއްއވޭ. އޭމުޅި  . އަދި ެއކަމަކުކަހަލަ ގޮތަަކށް އުޅެނީ ޖަނަރޭޓަރު ލިބޭ

 ވަރުވާނެ.އިންދޭމިތާ ބެރޭަޓރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ޖަނަހިސާބުގައި އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ 



  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ޝަރީފަށް. އާދެ! ގުޅޭ ުސވާލަށް އަޙްމަދު ރަޝީދު.  ރަޝީދަށް ދިނުމަށްފަހު އަޅުގަ

 

 އަްޙމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ގައްދޫ ދާއިރާހެ މެންބަރު 

ދި އެދެްއވި ޖަވާބާ ގުިޅގެްނ ގެން އަ ުގޅި ކުރެްއވި ުސވާލާ ައޅުަގނޑު ގުޭޅ ސުވާލަކަްށ ދެން ރިޔާޟްޝުކުރިއްާޔ. 

ނޑުމެންނަްށ ވަރަށް ޢާއްމުކޮށް އިވެމުންާދ ވެސް އެްއޗެްއ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވީ. ޙަޤީޤަތުގަ އަޅުގނޑު އި ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނާ ހަމައަށް އަެޑއް ެއއީ އަދި ޝަުކވާ ެވސް  ކުން ވެސް ަބއެްއ ކަހަލަ ަޝކުާވތައް ުގޅުން ހުރި ފަރާތްތަ އަުޅގަ

ހުިރ  ބޭފުޅުންނާ ގުޅުން ތަކަކީ ެއއީ ނަމެއްަގއި ކުާރކަމެކޭ. އެީއ އެޓެލްކޯއިން ކުރާ ިބޑުންނަމުންދާ ޝަކުވާެއއް. ސް އަ

ހުންގެ އިންފްލުއެންސް އޮންަނ އިލާތަކާއި ުގޅިފައި ހުރި އެމީގެ ނޫނީ ޢާކުންފުނިތަކަށް އެތާ އުުޅއްާވ ބޭފުޅުން

ެއ ޭގ. ކަމެއް ނޭނ ށޭ އޭތި ތަްއޔާރު ުކރަމުންދަނީ. ދެން ޙަޤީޤަތަކީ ކިހާވަރެއްންފުނިތަކަށޭ އޭތި ލިބިގެންަދނީ. އެގޮތަކު

ެވސް  މުކޮްށ ހަމަ ބޭނުންކުރާ ސާމާނުތައްވާތަެކއް. ހަމަ އެާއއެްއކޮށް ޢާއްއަުޑއިޭވ ޝަކު  ންނަމުންދާ ޝަކުވާތަެކއް،އަ

ަގިއ މު ދިރިއުޅުމުއްޗެހި ނޫިނއްާޔ ހަމަ ޢާއްއެ  ހުރި ކުންފުނިތަކުަގއި ހުރި ގުޅުން ޓެލްކޯަގއި އުޅުްއވާ ބޭފުުޅންނާސް

މިހެން އުޅެފިއްޔާ އެނޫން  އަދި ކުންފުންޏެއްގެ ކަންތައްަތކުަގއި ެވސް ެވސްއި ލުމުގެ ކަންަތއްތަުކގަގޭެގއަށް ކަރަންޓް

ގޮތަްށ  ނެވޭތަނަކުން ނުގަ ހަމަ އެތަނުން ނޫން އެހެން  ވެސް ޤަބޫލެއް ނުކުަރއްވާ ގޮަތށް އެހެން އެްއޗެއް އެްއގޮތަކަށް

ވަރަކަްށ ވެސް ކޮންމެވެސް  ގޮތެއްގައި އަންނަމުންދާ ޝަކުވާެއއް. ޭއގެ ހެކިތައް މުއަންނަ ޝަކުވާައކީ މިއީ ހަމަ ޢާއްމި

ކަންތައްތަކެއް. އެހެންވީމާ، އޭިތ އެ ވާހަކަ ދެެކވުނީމާ ހަމަ  ހުރިވެސް ފެންނަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ޕާސަނަލީ 

އަިދ  ކަމެއް ރިބާ ކުރެވިފައި ހުރިމަ އެއާެއއްކޮްށ އަޅުަގނޑަށް ތަޖުންވީ. ދެން ހަކޮށްލަން ބޭނުހައިލައިޓް

ބޭފުޅުން ެއކަްނ  ސުވާލުކޮށްލަންޖެހޭ ކަމެއް. ަކރަންޓް ބިލަށް ސަބްސިީޑޒް ޭދއިރުަގއި ކޮން ުއސޫލަކުން ިކހިނެއްތޯ ތި

ނުޑމެން މަޖިލީހުބައްލަވާނީ ައޅުގަ  ވެްސ އި ވެސް ޮކމިޓީ ބައްދަލުގައި ގަނޑަށް ކުީރދުވަހު މިތާނގައި އަުޅގަ

ކުރާކަށް ބޭނުމެއް ނުވޭ. ހަމަ ރާއްޖޭަގއި ތިބި މުއްސަނިދ ނެިވއްޖެ. ކޮންމެހެން ނަން ހާމަވާހަކަ ބު ޑަށް އެނޅުގަ އަ

. އެީއ ކޮން އުސޫަލކުން ިކހިނެއް ބައްަލވަިއގެން ކޮްނ ވިޔާފާިރވެރިންގެ ކަރަންޓް ބިަލށް ސަބްސިީޑޒް ދެވެމުން އެަބދޭ

ނޑަކުންތޯ އެކަން ހަަމޖައްސަވާަފއިވަނީ. މި ކުަޑކުރަްނ ހުރި ދިމަދިމާ. ލާރި ލިބެން ވެސް ޚަރަދު  ހަްއތަހާމިހިރީ ންގަ

މިއީ މައްސަަލއެއް.  އަތުން މީތި ނަގަން ދިމާވީމާ މީހާ ނުޯހދާ އެންމެ އާދަިއގެ ިނކަމެތި ހުރި އެްއޗެހިތައް ލާރި

ގެ. ހަމަ ބަޔަކު ބިލު ނަކންނޭ ނގަޅު މިންަގނޑަކުން އެކަން ނުކުެރވޭަގނޑަށް ހީަވނީ އެންމެ ރައެހެންވީމާ، ައޅު

ރި ޔާ އެމީހާއަކީ ކިހާަވރެއްގެ ުފއްދުންތެރިކަން ހުމިއަށް ަސބްސިޑީޒް ޭދގޮތަށް ބަލަިއގެްނ ނޫނިއްައއިމާ ހިފައިގެން 

ނަޑށް ހީވަނީ މުޅިން އެން މީހެއްތޯ ކޮން ގޮތަކަށްތޯ ެއކަްނ ކުރަމުންދަނީ  .މެ ރަނގަޅު ުއސޫލެއް..އެއީ އަުޅގަ



  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސުވާލަްށ ވަަޑއިގެންަނވާ. ަވގުތު އިނޭގތޯ. 

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: ސްޓަންޓް ިޑރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ސަލީމްލްކޯގެ އެސިސްޓެ

ނޑަައޅާނީކީ ސްޓެލްޯކއަކުސަލީމް އިނގޭތޯ.  ްނ ނޫން އިނގޭތޯ. މިދަންނަވާހެްނ ސަބްސިީޑޒް ދޭނެ ފަރާތްތަްއ ކަ

ބޭފުޅުން އެ ަބއްަލވާ  އެންސްޕާއިްނ އެއެހެންވީމާ، ެއސްޓް ކުރަނީ އެންސްާޕއިން. ސަބްސިޑީޒަށް އޭތި ރިކު 

ނަޑއަުޅއްވަީނ ަމޢުލޫމާތުތަކެއް ހޯއްދަވާފައި އެ ހޯއްދަވާ ނޫނިއްޔާ އެ ބައްަލވާފަިއ  ންތަެކއްލެވުބެއް ންސްޕާއިން ކަ

ންނަށް މިދަންނަވާހެން އެންސްޕާއިން ަޖބަލްވީމާ، ައޅުަގނޑުމެމި ދެންނެވީ އެލިޖަބަލްވޭތޯ. އެލިބްިސޑީޒް ށް ސަކައެފަރާތަ

ނަޑއެޅިފައި އޮންނަ އުސޫުލން ސަބްސިޑީޒް އެފަރާތުެގ ކަރަންޓް އެ ފަާރތެއްގެ މިދެންނެވި މިދަންނަވާ  އަންގަނީ ކަ

މިދެންނެީވ ތޯ އަސްލު ކޮންފަރާތްތަކެއްޯނވޭ އެކަުމގައި ރޯލެއް ސްޓެލްކޯގެ ދައުެރއް ނޫނީ ، ބިލަށް ދޭން. އެހެމްވީމާ

ނަޑއަާޅ  ދެންތް. އް ނެބަްލވަނީ އިނގޭތޯ. އެހެްނވީމާ، ޭއގައި އަޅުަގނުޑގެ ދައުރެ ސަބްސިޑީޒަށް އެލިޖަ އެންސްޕާއިން ކަ

ނޑައަުޅއްާވފައި އިންގޮތަށްމިދަންނަވާހެއެންސްޕާއިން އް ކެފަރާތްތަ ެގއެްއެގ  ރާކަމަކީ އެައޅުަގނޑުެމން ކު ން ކަ

ނޑުމެްނ މިންވަރު މިދެންނެވީ ޑިޑެްޓކްޓް ސަބްސްެޓިއޒްވާމިދެންނެވީ އަނެއް ކަރަންޓް ބިލުން  ކޮށްފައި އަުޅގަ

ނީ އިނގޭތޯ. ދެން ފޮނުވާފައި ސަބްސިޑީޒް ލް ކަސްޓަމަރުންނަށް ބިލު ފޮނުވަޑެންޝަމިދެންނެވީ ރެސިއެފަރާތްތަކަށް 

އަޅުަގނޑުމެްނ ކުރިން ދެންނެވި ގޮތަށް  އެ ބެއަރކުރަންޖެހޭ މިންވަރެއްރުކާރުން ސަމިދަންނަވާހެން ގޮތުަގއި 

ނެތޭ ކޮންބަޔަކަށްޯތ ޭއގައި ރަީނ. އެހެންވީމާ، ދަންނަވާލަން ޭބނުންވަނީ ސްޓެލްޯކގެ ދައުެރްއ ސަރުކާރަށް ަވކިން ބިލު ކު

ނަޑއެޅުމު  ަގއި. ސަބްސިޑީޒް ލިބެނީ ެއގޮތަށް ކަ

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 އަޅުަގނޑު ގުޅޭ ުސވާލަށް ވިާހ ވެސް ކުރުކޮށް ވިދާުޅވެދެްއވާ.

 

 މް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:ރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމަ

ެއއީ ހަމަ ރަނގަުޅ  ތިޔަ ޕްރޮކިއުމެންޓް އެްއޗެހި ކުރާިއރުގައި ކީމަކަ ނޑު ދަންނަވާނީ. ފުރަތަމަކުރުކޮށް އަުޅގަ

. މެކޭނިޒަމެއް ޮއވޭތޯ ންަގނޑުތަެކއް މި. އެއަށް ބަލާ މިޭބފުޅުން ކަށަވަރު ކޮށްެދއްވާނަްނތޯ ތޯ ތިއިގައަެގއް  އެކަީށގެންވާ

ނޑުމެން ތަޙްޤީޤުކުރި  ނުކުރީމާއިޢުލާ މިހާރު މިސާލަކަށް އެއްޗަކަށް ހަމަ އަދި ވަރަށް ޢާއްމުކޮށް ހިނގާކަމެއް އަޅުގތަ

ކުރަން ެއިކ ހަމަ ތަރު ކުްނފުނި ހަދާ ބަހައްޓާފައި ެއއްަކލަ ޝަރުޠުހަ ވެްސ މިވާގޮަތކީ ތިން ގައި ބައެއް ަމއްސަލަތަކު 



  

ނެ އްސަަލެއއް. އެކަން އެބިުއޒުނުެވވޭސަރުކާރުެގ ވަރަށް ގިނަ ކުްނފުނިތަކަށް ދިމާވާ މައަުގގަިއ ލާ. ަލއިގެން ހަމަ 

ނެއް ުސވާލަީކ ަދވާތޯ. ދެން އަބައްަލވަން ގެން އިމުކުރަްއވާަފއި އެކަންކަންބޭފުޅުން ގާ ކަހަލަ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ތި

އިންޖީނުތަކަށް ވެގެންދާނީ ހުރިހާ ސްޓޭޝަން މިސާލަކަށް ތިލަފުއްޓަށް ބަދަލުެވއްޖިއްޔާ މާލޭަގއި މިހިރި ރސެންޓަރްލް ޕަ

ނޑު  އްތޯ؟ ެއއެްއޗެހި އެޮކަޅށް ޝިފްޓްކުރަްއވާނީތޯ؟ކިހިނެ ދެއްވި ަޖވާބާ ގުިޅގެން މި ދެންމެ ހަމަ ދެން އަުޅގަ

ލިބެނީ ސިޔާސީ މަޤާމުތަކުަގއި  އާ ބެޭހގޮތުން ެއއްެޗއް ދަންނަވާލަން. ސަރުކާުރގެ އެންމެ މަތީ މުސާރަތައް މިސަބްސިޑީ

ދަ ރި މެންބަރުން، ވަީޒރުން، ނައިބުން، ސްޓޭޓް ިމނިސްޓަރުން، ކޯޑިނޭޓަރުންފަމީހުންނަށް. މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެތިބޭ 

 . އެ ބޭފުޅުން ތިއްބަާވ ގޭެގއަށް ދޭތޯސިޑީ މިހާރު ދެވެމުންފުޅަކަށް ސަބްބޭބޭފުޅުން. މިއިން އެްއވެސް ބޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ެއއްެޗއް ވިދާުޅވާން އޮތްނަމަ ުފރުޞަތު އަރުވާނަން.ސްޓެލްކޯއަށް ފުރުރޞަތު، 

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: ސްޓަންޓް ިޑރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ސަލީމްލްކޯގެ އެސިސްޓެ

ން ކުންފުނީގެ ބޯޑުން އެކުަލާވލެވިގެޕޮލިސީއެއް ކުންފުނީގެ ލެވެލްަގއި އިނގޭތޯ މި ންްޓަގއި އަޅުަގނޑުމެން ޕްރޮކިއުމެ

މިދެންނެވި ހަމަ ޕްޮރކިއުމެންޓް ޕޮލިސީެއއް އޮންާނނެ. ވަރަށް ދެފުށް ފެންނަ މިދަންނަވާހެން އެންޑޯސްކޮށްަފއި އޮންނަ 

ނޑުމެްނގެ ވާހަކަައކީ ެއްއވެސް މިދެ  ވަކިފަރާތަކަްށ  ންކަމެއް ނޫ ންނެވީ ޝައުުޤވެރިކަެމއް އޮތް ގޮތަކަށް ދަނީ. އަުޅގަ

ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށް ަވޒިފާ އަދާުކރާ ފަރާތަތަކުގެ މަސްލަޙަތު މީގައި މިދެންނެވީ ކުންފުނީގެ ނޫނީ ކުންފުނީގެ 

ތަކަށް ނޫނިއްާޔ ގޮ އެކަން ނުާވނެ ކަހަލައިނގޭތޯ. ެޓއް ެއވޯޑް ުކރުމަކީ ހެން ކުންފުނީގެ އެއްވެސް ކޮންޓްރެކްމިދަންނަވާ

ނޑު މިހާރު  މެޝަރސްތައްކޮންޓްރޯލް  އޭެގ މިދެންނެވީ އިމްޕްލިމެންޓް ިމދެންނެވި ހަމަ ކުންފުނީެގ ެތރޭގަިއ އަުޅގަ

ނޑު އެއްވެސް މަސްލަޙަތެއް ެވސް ވިޔަފާީރެގ  ފުންގެމެްނ ކުންފުނީގެ ހުރިހާ މުވައްޒަކުރަމުންދަނީ. އަޅުގަ

އޮންަނގޮތުން  އިނގޭތޯމިހާރު ފުޅަކު ކުންފުންޏަށް ިޑކްލެއަރ ކުރަްނވެސްޖެހޭ ބޭ ވާހެން ހިމެނޭނަމަ އެމިދަންނަ

. ދެން ކުންފުނީގެ ޓެންޑަރތަކަށް ކުރިމަިތލާ ފަރާތްތަކުގެ މިދެންނެވީ ބިޒްނަސް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ވެއްެޖއްޔާމުން

ކަމަށްވަންޏާ ހާރު ބަލއިފި މި ދަންނަވާހެން ދައްކަންޖެހޭ ފީތަކާއި މި ސަރުކާރުގެ އެކި ތަންތަނުގައި އެމީހުން 

ކުންފުންޏަކީ ބަރާބަރަްށ  . އެވެސް ތޯ އޮންނަނީއިރަޖިސްޓްީރ ކޮށްފަ އަށްއަޅުަގނޑުމެން ބަލަން މީރާަގއި ޖީ.އެސް.ޓީ 

ިދ ރަޖިސްޓްރޭޝަނާއި އަމިސާލަކަށް ގާ ކުންފުންޏެއްތޯ. މިދެންނެވީ ހިނގާ ކުންފުންޏެއްތޯ މިދަންނަވަނީ ކުންފުނީގެ ހިނ

ސް ވެ  ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ ތިބީ ކޮން ަބއެއްތޯ ހިްއާސދާރުންގެ މިދެންނެވި ގޮތުަގއި މިދަންނަވާ  ކުންފުނީގެ

ނޑުމެން ކޮންމެ ޓެންޑަރ އެއްގެންނަން ިއނގޭތޯ. ދެން އޭގެ އިތުއަޅުަގނޑުމެން  ވެސް ވާހަަކއަީކ  ރުން އަޅުގަ

މިދެންނެވީ  ން ކޮމިޓީ ކިޔާފައި ކޮމިޓީއެއް ހަމަޖެހިފައިޓަކައި ުކންފުނީގައި ޓެންޑަރ އިވެުލޭއޝަ ޓް ކުރުމަށްއިވެުލއޭ



  

ނޑުމެންގެ މިދެންނެވީ އޭަގިއ ބޭފުޅުން ބައްަލވާނެ  އެ މިދެންނެވީތަފާތު ދާއިާރތަކުން އިނގޭތޯ.  ކުންފުނީގެ ހަމަ  އަުޅގަ

ނޑުމެން ހޯދާ . ޭއގެ އިތުރުން ކުންުފންޏަށް އަޅުގަ އެންމެ ރަނގަޅީ ކޮން ގޮެތއްތޯފައިނޭންޝަލީ  ކުންފުންޏަށް

ނޑައެޅުމަށް އެއްޗެހިޯތ މިދެންނެވީ ތަކެއްަޗކީ ޓެކްނިކަލީ ކުންފުީނގެ މަސައްކަްތކަތުަގއި ރަނގަަޅށް ބޭނުން ކުރެވޭނެ  ކަ

ނަޑެއޅިފައި ޮއވޭ ޓަކައި ކުންފުނީގެ ޓެކްިނކަްލ ކޮމިޓީއެއް ގޮތަށް ޓެންޑަރ  ކުރިން މިދެންނެވި . ދެންެވސް ކަ

އަދި އޭތި ވެއްިޖއްޔާމުން  ވުރެ ބޮޑެތި އެްއެޗހިނިންމީމާ ެއއްލަްއަކ ރުފިޔާއަށް  ަމސައްކަތް އިވެުލއޭޝަން ކޮމިޓީން އެ

 ބަިއވެިރވުމެއް ޭއގެ ތެރޭަގއި އޮެވގެން އޭަގއި ވެސް މިދަންނަވާހެން އި ކުންފުނީގެ ޑިރެކްަޓރުންގެ ބޯުޑގަނިންމާނީ 

ހުރިހާ މި ބޭފުޅުން  ސް އެޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ގޮނީގެ ވުރެ ބޮޑުެވއްޖިްއޔާމުން ކުންފުމިލިއަން ރުފިޔާައށް 1އިނގޭތޯ. 

ބޭފުޅުން ކުރައްާވނެ. އެހެންވީމާ، ކުންފުނީެގ  އެ ނަލްމި ދަންނަވާ ފައިމަޢުލޫމާތުތައް ހޯއްދަވާފައި އެ ދަންނަވާހެން 

ތިން ޕްލޭސް އޭތި  ތެރޭގައި ހަމަ ރަނގަޅު މި ދަންނަވާހެން ޕޮލިސީސްތަކެއް ނުވަތަ ޕްރޮސީޖަރސްތަކެއް އެަބހުރި. އެ

 ވޯކްކުރޭ އިނގޭތޯ. 

 

 ދެއްކެުވން:ވާހަކަ ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

އަޅުަގނުޑ ދެންނެވީ މެކޭިނަޒމެއް ޮއވޭތޯޭއ އެ ޮބޑު އަުގ އެކަީށގެންނުވާ އަުގ އިންފްލޭެޓޑް ޕްރަިއޒެްއގަިއ ނޫންތޯ އެ 

މުޅި ދުނިޔޭގެ  ދުނިޔޭގެ އެހެން ތަނެއްަގއި މި ކޮކާކޯލާ ފުށިށް ލިބެނީ. އެބައި އެކަށީގެްނވާ އަެގއްތޯ. މިސާލަކަ

ރުފިޔާއަށްވުރެން ބޮުޑެވގެން  30ރުފިާޔއަށޭ. އެހެންވީާމ، ކޮންމެ މީހަކު އެ ސަޕްލަިއކުރިޔަސް  30މާކެޓްގައި ިމވަނީ 

ބޭފުޅުން. ހަމަ އެއެއް  ޮއވޭޯތޭއ ތިއަރ ކުރުން ޝުކަްނ އެނުވާނެ. މިކަހަލަ ސީލިންގްތަކަކާއި މެކޭިނޒަމްތަކެއް އެ

 ސާފުކޮށްލަން. 

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: ސްޓަންޓް ިޑރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ސަލީމްލްކޯގެ އެސިސްޓެ

އަޅުަގނޑުމެން ކުންފުންޏަށް ހޯދަން އެ ެއއްޗަީކ ައޅުަގނުޑމެންގެ މި ދެންނެވި ވޭތުވެިދޔަ ތަނުަގއި ތަޖުރިބާ ެވސް 

މުިޅ ދުނިޔޭެގ މާކެޓްަގއި އަދި ރާއްޖޭގެ މާެކޓްަގއި ވެްސ  ހީެގ ައގުއެ އެްއޗެއަޅުަގނޑުމެނަށް ގާންަގނަޑަކށް 

ނޑުމެނަށް އަންދާާޒކޮށްލަންހަމަ މިދަންނަވާހެން  ހި. އެހެންވީމާ، ގިނަ ފަހަަރށް އެނޭގ ެއއްޗެ އަުގ އަުޅގަ

ނޑު ތައް ޓެންޑަރަގއި ގޮތެއް އްމުމެން ހަމަ ޢާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބޭ އަުގތައް ބޮޑުކަމުަގއި ވެއްިޖއްޔާުމން އަޅުގަ

ކުރަން އިނގޭތޯ. އެއީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ދަންނަވާހެން އެ ކޯޓްކޮށްަފއި ހުރި ންޑަރކެންސަލްކޮށްފައި އަލުން ރީޓެ 

އެ ނަށް ކުރީ ފަހަރު އެ މުދަލެއް ނޫނީ ންއަގުަތކަކީ ެއކަށީގެްނވާ މި ދަންނަވަނީ މާކެޓް ރޭޓަށްވުރެްނ އަޅުަގނޑުމެ

ނޑުމެންސަރވިްސއެްއ ހޯދި ރޭޓަ ކެންސަލްކޮށްަފއި މި  ެޓންޑަރ ށްުވރެން ބޮޑު ރޭެޓއް ކަުމގަިއ ވަންޏާމުން އަުޅގަ

 އަށް ކޯްލކުރަނީ އިނގޭތޯ. ޓެންޑައަލުން ރި



  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަދި  ،ޝުކުރިއްާޔ. އަޅުަގނުޑ ވެސް ހަމަ މި ދެތިން ނުކުތާއެއް ދަންނަވާލަން. ދެން ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސްއާދެ! 

 ސުވާލަށް ޖަވާބެއްެދއްާވ. 5އެ  އާދެ!ޖަވާބު ނުދެވޭ ސުވާެލއް. ެއއީ ކޮން ސުވާލެއްތޯ. 

 

 ހަކަެދްއކެވުން:މެނޭޖިންގ ަޑއިރެްކޓަރު ޢަބްދުއްޝުކޫރު ވާކޯގެ ސްޓެލް

ނޑުމެން ބަދަލުކުރި ކަމުގައި ވީނަމަ ވެސް ްލ ޕަވަރ ސްޓޭޝަނަށް ތިލަފުއްރު އިނގޭތޯ. ސެންޓްރަޝުކޫ  ޓަށް އަުޅގަ

ންޖެހޭނެހެން ބަހައްޓަ ައހަރުވަރު 5މާލޭގައި އިންޖީނުތައް އަދި ދުވަސްކޮެޅއް ވަންދެން ބަހައްޓަންޖެހޭނެ. މަދުވެގެން 

ގޮތެްއގައި މިޮކޅަށް މާލޭގެ ކެޭޕސިީޓ  މަވެސް މަިއަގނޑުވީނަކަުމގައި  އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ. ދެން ހުރިހާ އެއްެޗއް ނޫން

ެއްއޗިއްސަށް ހެދީ ވެސް ފަހުްނ  ެމގަރ ވޯޓު 5ެއއީ  ހައްޓަން ގެަނއި ޖަނަރޭޓަރުތައްމަދުވެގެން އިތުރަށް މަގުމަތީ ބަ

ނޑުނީމާ ބޮޑެތިހެން ހީވާ ރަށްރަށަށް ބަދަލުކުރެވޭނެތީއާ ވެސް އެކީ  އެންމެ ބޮޑެތި  ަގއިއަޅުަގނޑުމެން ޭއގެ ބޭނުން ކެ

ޓަށް ބަދަލުކޮށްފިއްޔާ ދެން މިކޮޅުަގއި ހުރި އްތިލަފު އެްއޗިހި މި ބެހެއްޓީ. އެހެންީވމާ، ސެންޓްރަލް ޕަވަރ ސްޓޭޝަން

ތެރޭގައި ހުރި ބައެއް ރަށްރަށަށް ބޭނުންކުރެވޭ  ކުދި އެއްޗެތި ައޅުަގނޑުމެްނނަށް އެކި ރަށްރަށަށް މިސާލަކަށް އަތޮޅު

ނޑުމެނަްށ ފޮނުވާލެވޭނެ. އެހެންނަމަެވސް މިކޮޅު ހަމަ އެކީެއކަްއަޗކަށް ފޭސްއައުެޓއް  ނުކުެރވޭނެ ހިސާބުތަކަށް އަުޅގަ

 ފުރަތަމައިނަކުން އިނގޭތޯ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ...ޝުކުރިްއޔާ. ައޅުަގނުޑ ވެސް ހަމަ ދެތިން ވާހަކައެއް  އާދެ!

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: ސްޓަންޓް ިޑރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ސަލީމްލްކޯގެ އެސިސްޓެ

ނ ޑަށް ދަތި އިނގޭތޯ. ިމ ދެންނެވީ އަޅުަގނޑުމެން ދެން ވަކި ބޭފުޅަކަށް ސަބްިސޑީސް ލިބޭތޯ ދަންނަވާލަން ައޅުގަ

ނޑުެމންގެ މި ދަންނަވާ މި  55ކަސްޓަމަރުން ރެސިޑެންޝަްލ ކަސްޓަމަރުންގެ % ޑޮމެސްޓިކް  ދަންނަވާލަފާނަން އަޅުގަ

 މާލޭގައި އާދެ!މިހާރު ވެސް ލިބޭ އިނޭގތޯ.  ތަކަށް ސަބްސިޑީޒްދަންނަވާ ފަރާތް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންގެ މި ކޮމިީޓގެ  އްާޔ. އާދެ!ރިޝުކު ނުޑމެން މިއަދު މި ތި ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލީ ޙަޤީޤަތުގަިއ ައޅުގަ އަުޅގަ

ނޑު ރޫޙު ވެސް އޮތީ މިކަން ކޮށްދިނުމުގެ ކުރިން ިމކަމުގަިއ ތި ބޭފުޅުންނަށް ހުރި ދަތިތަކަކީ ކޮަބއިތޯ ބަަލިއ  މައިގަ



  

ނޑުމެން މިހާރު  އޮޅުންފިލުވުން. ވަރަށް ކެތްެތރިކަމާއެކު ތި ހުރިހާ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދެއްަވއިފި. ދެން އަޅުގަ

މު އިތުުރ މެންބަރަކު އަދި މުހިން މަޑުމަޑުން ގަޑި ހަމަވާީތއާ އެްއކޮށް ނިންމަން ވެސް ހިފަން. އެހެންނަމަވެސް 

ނޑު ވެސް ހަމަ ދެތިްނ ސުވާލެްއކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ޮއވެއްޖެ ކަމަްށވަންޏާ އެކަން ުކރިއަށް ގެންދާނަން. ދެން އަ ުޅގަ

ނޑަށް ސާުފވެގެން ހިނަގްއޖެ ހަމަގައިމު ވެސް އެންމެ  ން. މިހާރު ތިދަންނަވާލަސުވާލު  ބޭފުޅުންގެ ވާހަކަިއގައި ައުޅގަ

އް ތިކޮުޅަގއި ގއެންޑިންޓޭމިލިއަން ރުފިޔާގެ އައުޓް ސް 571ބޮޑު ކަންބޮޑުވުން އޮތް ެއއް ކަންތައް. ސަބަބަކަށްވަނީ 

މާރްޗ  13މިލިއަނަށް ުކޑަވެފަިއ ާވކަމަށް ވިދާުޅެވއްޖެ. ދެން މިހާރު  55ިއ މިހާރު ދައްކަމުްނ އަިއސް އޮތްއިުރގަ

އަށް އިތުރުކުރުަމށް އަނެްއކާ މި ހުށަހަޅާފައި  5035ާމރޗް  13ީޑގެ މުއްދަތު ހަމަވާީތވެ .ވަނަ އަހަރަށް މި އޯ 5032

ނުޑެގ ސުވާލަކީ މި މުއްދަތު މީދެއް ނެ ކަމުގެ ެއްއވެސް އުންދިނުުމން މިކަން ޚަލާސް ކޮށްލެވޭ އޮތް ހުށަހެޅުމެއް. އަުޅގަ

އެބައޮތްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ މިހާރު މި ދާވަރުން ދަނީ ކަމަށް ވާނަމަ. އެ ނުވާނެ ކަމަށް ާވނަމަ ނުވާނީ ކޮން ސަބަބަކާ 

ނިން ރަށްތަކުގެ ވާހަަކ ހުރެތޯ. ދެން އަނެއް ކަމަކަށް އަޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން މި ވިދާޅުވެއްޖެ ތި ކުންފު

ނުޑ މި ހިތަށްއަރަނީ ހަމަ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އެބަ އޮތް އެ  ވަނަ މާއްާދގެ )ކ(ަގއި  51ބޭނުންފުޅެއްނުވެއޭ. އަުޅގަ

ގެ ޚިދުމަްތ ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެކަމަކު ޓުމީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެްއގައި އެ ރަށަާކ ެއކަށީގެްނވާ މިންވަރަށް ކަރަން

ންފުންނަކަށް ވީހިނދު އެހެން ކުންފުނިތަކާ އެއްކޮށް ގުޅިގެން މި ބޮޑު ފައިދާވާ ކުންފުންޏެއްގެ ބަދަލުގަިއ ސަރުކާރު ކު

ކުންފުނި  5ރައްޔިތުންނަށް މި ޚިދުމަތް ދެވޭނެ ގޮަތކަށް ެއއްވެސް ވަރަަކށް ތި ސަރުކާރާ އެްއކޮށް ަމޝްވަރާކުެރިވގެން 

ނޑު ވެސް ހަމަ އެއީ އެްއ ުސވާލު. ެއކަމައެްއކޮށްލުމުގެ ވާހަކައަށް ކޮްނމެވެސް ވަެރއް  ށް ގެ ޖަވާެބއް ދެިވއްޖެ. އަުޅގަ

 ސްޓެްލކޯއިން ގެންުގޅުްއވަންތޯ. ދެން އަނެއް ކަމަކީ ކަރަންޓް ޚަރަދު ުކޑަކުރުމަށް  އެްއވެސް ވަެރއްެގ ތަޞަްއުވރެއް

ފެސިލިޓޭޓްކޮށްދީފިނަމަ  ބޭފުޅުން ގެންުގޅުއްވާ ވިސްނުން ވިދާުޅވެްއޖެ. ސަރުކާރުން ފައިނޭންސް ޓަކައި ތި

ނަށް ހަމަ ންުސާވލު އަޅުަގނޑުމެ 1ގާތްަގނޑަކަށް ކިހާ މުއްދަތެއްގެ ތެޭރގައި އެކަން ކުެރވިގެންދާނެތޯ. މި 

 ޖަވާބުދެއްިވއްޔާ ރަނގަޅު.

 

 ސްޓެލްކޯއިން ވަަޑއިގެންެނވި ބޭފުޅަކު ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު ތަކުރާުރކޮށް ވެސް ހަމަ ދަންނަވާލި އާދެ! ނޑުމެްނގެ މި ދަންނަވާހެން ސޭލްސްގެ ވަަރްށ  އަުޅގަ ފަދައިން މި އަޅުގަ

އްމު ފަރާތްތަކުންނާއި އެ ޢާ އްސޭ. ައޅުަގނޑުމެންނަށް ރަށް ބިލްކުެރވޭ ެއއްޗެ ބޮޑު މި ދެންނެވި ޕަސެންޓޭޖަކީ ސަރުކާ

ނޑުމެން އި ފަރާތްފަރާތްތަކުން އެ ން ހަތަރު ފަހަރު ވެސް އެ ބޭފުޅުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އެބަ ހޯދޭ އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

ބޭފުޅުންނަށް މި ދަންނަވާހެން ނޯޓިސްދީގެން އަޅުަގނޑުމެން އެ ފައިސާ އެބަ ކަލެކްޓްކުރަން.  ފަރާތްތަކަށް ވިޒިޓްކޮށް އެ

ނޑުމެްނގެ ައއުްޓ  އެހެންވީމާ، މި ދަންނަވާ ރެސިޑެންޝަލް ކަސްޓަމަރުްނނާއި ިވޔަފާރި ފަރާތްތަކުން އަުޅގަ

 15ތުން ހަމަ ވަރަށް ކުޑަ އިނގޭތޯ. އެހެންނަމަވެސް ކުރިން މި ދެންނެވި ގޮތަށް %ސްޓޭންޑިންގ ނިސްބަ



  

 27ވެަފއި ެއއީ ގާތްަގނޑަކަްށ ސަރުކާރަށް ކަމަށް މި ބިލްުކރެވެނީ 15އަޅުަގނޑުމެްނގެ ސޭލްްސގެ މި ދަންނަވާ %

ން ެއ ފައިސާ ބަރާބަރަށް ލިބެމުން މިލިައން ރުފިޔާ ކަމުގައި ެވއްޖިއްާޔމުން ސަރުކާރުގެ ތެރެއި 22މިލިއަން ނޫނިއްޔާ 

ނޑުމެންނަށް އޯ ނޑުމެންނަށް މެނޭޖްކުރެވިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް  ުނކޮށްޑީ ޔޫޓިލަިއޒް.ދާކަމުގައި ވަންޏާމުން އަުޅގަ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަކީ މި ދަންނަވާ  މު ޚިދުމަތެއް ދޭ ކުންފުންޏަކަށްވާތީވެ ހަމަހެން ވަރަށް މުހިންދަންނަވާލަން ބޭނުން އަޅުގަ

ނޑުމެން ހަމަ މި ދަންނަވާހެން މި ކަރަންްޓ މަރވަރަށް ައވަްސ ައވަހަށް ނޫނީ ވަރަށް އެ ޖެންސީކޮށް ެވސް އަުޅގަ

ޓަކައި އަޅުަގނޑުމެްނ ހަމަ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް  ންކަން ހޯދުމަށްޔަޤީ ރައްޔިތުންނަށް ބަރާބަރަށް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ކަމުގެ

ނޑަށް ހަމަ ދަންނަވަން ކެރިދާނެ  މިދަންނަވާ ރަމުން އަންނީ ކުންފުނީގެކު ފެންވަރުގެ. ެއހެންވީމާ، މި އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މެނޭ މިހާރު މި ލިބޭ ގޮތަށް ބަރާބަރަށް ފައިާސ  ޖްކުރެވޭނެ ސަރުކާރުގެ ތެރެއިންއޮޕަރޭޝަންަގއި އަުޅގަ

އްެގ ގޮުތގަިއ މިކަހަލަ ހެން ބެކަޕެލިބެމުންދާ ކަމުގައި ވަންޏާމުްނ. އެހެންނަމަވެސް މިކަހަލަ ުކންފުންޏަކަށް މި ދަންނަވާ

 މުކަން ވަރަށް ބޮޑު އިނގޭތޯ. ގެ މުހިން އޮތުމު ެއއްފެސިލިޓީޒް

 

 ހަކަެދްއކެވުން:މެނޭޖިންގ ަޑއިރެްކޓަރު ޢަބްދުއްޝުކޫރު ވާކޯގެ ސްޓެލް

ނޑުމެން މިހާރު  އަނެއް ސުވާުލގަިއ އަތޮޅުެތރޭގެ ރަށްރަުށގެ ރަްއޔިތުްނނަށް ކަރަންޓް ފޯރުކޮށްދިުނމަށް އަުޅގަ

ވިސްނާފައި މިއޮތީ ވީހާ ެވސް ޚަރަދު ކުޑަގޮތަކަށް ެއ ކަންތައް ކުރެވޭތޯ. ެއއީ ސޯލާ ޕަވަރ ބޭނުންކޮށްގެން. 

ސޯލާ ބޭނުންކޮށްގެން ކަރަންްޓ ދެވޭނެ މަޝްރޫެއއް މިހާރު  300އެހެންވީމާ، ވަރަށް ައވަހަށް ވ.އަތޮުޅގެ ރަކީޫދގައި %

ނުޑމެން  ގޮުތގައި އަންނަ އަަހރުގެ ނިޔަލަށް، މި އަހަރު  ލަފާކުރެވޭ ރަން އޮތީ ރާވާފަ.ކުއޭ.ޑީ.ީބގެ އެހީަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެަނށް އެ ކަންތައް ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ. އެހެންވީމާ، އެ އުސޫލުން ހަމަ ގިނަ  ނިމެންވާއިރަށް އަުޅގަ

 ވެސް ކުެރވިއްޖެ. ންދަނީ. މިހާރު ސަރވޭރަށްތަކެއްަގއި އެ ކަންަތއް ުކރެވޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެްނ ބަލަމުން މި ގެ

މާރާތްތަކެއްގެ ފުރާުޅގައި ސޯލާ ޕެނަލްސް ހަރުޮކށްގެން އިތުރަށް ކަރަންޓް މާލޭގައި ެވސް ހުރިހާ ސަރުކާރު ޢި

ކީ ވަރަށް ބޮޑު ޖާގައެއް ަނގާ އެްއެޗްއ. މާލޭގެ ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ ަގންނަވާނެ ސޯލާ ޕެނަލައުފެއްދޭތޯ. ދެން އެނިގވަަޑއި

ރާޅުތަކުަގއި ސޯލާ ޕެނަލް ހަރުކޮށްގެން ވެސް އަދި ބޮުޑތަކުރުފާނު މަގުގެ އެއް ކޮޅުްނ އަނެއް ކޮޅަށް އެ އެްއޗެތި ފު

ނޑުމެ . މެގަރ ވޯޓް  5 ނަްށ ގިނަެވގެން ލިބެނީ ގާތްަގނޑަކަށްންތޮށިމަތީގައި ހަރުކުރަމުން ެގންދިޔަސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފޫޓް ޖާގަ  30ފޫޓް  35އެހެންވީމާ، އެކަމަުކ ވެްސ   5.5ެއއްަގއި ޖަނަރޭޓަރެއް ބަހައްޓައިިފއްޔާުމން އަުޅގަ

މެގަރ ވޯޓް ލިބޭނީ. އެހެންވީމާ، އެކަހަލަ ގޮތަކަށް ޖާގަ މި އަންނަނީ. ދެން އެންމެ ޖާގަ ބޮޑީ ހުޅުލޭގައި. ހުޅުލޭެގ 

ސް އޭރިާއއެއް ލިބެނީ އެކޮޅުން. އެއަރޕޯްޓގައި. ެއއަރޕޯްޓގެ ިއމާރާތްތަކުގެ މައްޗަށް ބަލައިާލއިރު އެންމެ ބޮޑު ސަރފެ

ނޑުމެން މިހާރު ސަރވޭކޮށްފިން. ސަރވޭކޮށްަފއި ހަމަ ވީވަަރކުން ެއކި ގޮތްތަްށ  ދެން މި ހުރިހާ ތަނެއް ވެްސ އަުޅގަ

ފަންޑް ހޯދައިގެން ައވިން އެ ހަކަތަ ލިބޭތޯ މަސައްކަތްކުރަުމން މި ގެންދަނީ. އޭރުން ހަމަ ގިނަ ރަށްތަކެްއަގއި ވެްސ 



  

އާއި ވޯލްޑް  ނަށް ެއ ކަންަތއް ކުެރވެމުން ގެންދާނެ. ދެްނ މިހާރު ހަމަޖެހިފައި އޮތް ޮގތުން އޭ.ޑީ.ބީންޑުމެއަޅުަގނ

ތެެރއިން  މެގަރ ވޯްޓ ސޯލަރ ޕަވަރ ާރއްޖޭަގއި ހަުރކުރެވެމުންދާނެ. ޭއގެ 5ަގއި ކޮްނމެ އަހަރަކު ސްބޭންކްގެ ަފއިނޭން

 39އަހަރުެގ ތެރޭގައި ގާތްަގނަޑކަށް  5. އެހެންީވމާ، ކުރިއަށް އޮތް މެގަރ ވޯޓަކީ މާޭލގައި ަހރުކުރެވޭނެ ެއްއޗެތި 2

މެގަރ ވޯޓް ުމޅި ރާއްޖޭަގއި ހަރުކުެރވިގެްނދާނެ. އެހެންވީމާ، އެ ސޯލާ ޕެނަލް އިރާދާކުރެްއވިްއާޔ  35ނޫނީ 

. އެހެންވީމާ، ނިންމާފަ އަޅުަގނޑުމެން ިމހާރު މުސްތަޤްބަލުގައި އޮތީ ހަމަ ަވރަށް ބޭނުންތެރި ގޮތެއްަގއި ޭބނުންކުރަން

ނޑުމެނަށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ.   އެކި ރަށްރަށް ވެސް އެ ކަންަތއް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ެރވިފަ؟ބޭފުޅުންގެ ދިރާސާތަކުން އެބައޮތްތޯ ޤަބޫލުކު އެ ސިސްޓަމަކީ އެއީ ދުނިޭޔަގއި ކާމިޔާބު ސިސްޓަެމއް ކަމަްށ ތި

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ސައިފް  އަޙްަމދުރ ސްޓެލްކޯގެ އިންޖިނިއަ

ނޑުމެނަކީ  ނުޑމެންގެ ރާއްޖެ މި އިންނަނީ އީުކއޭޓާރަގއި ކަމަށްވާީތވެ ައޅުގަ ަގޑިއިރު  35ސައިފް އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

 5033ވާތީވެ އެ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ކާމިޔާބުވާނެ. ެއޮގތުން އަޅުަގނޑުމެން އިރު ލިބޭ ބަެއއް ކަމުަގއި  އަބަދު ވެސް

ތުލުސްދޫ ިމ  ،ވަނަ ައހަރުއްސުރެން ފެށިގެން ވިލިނގިލި، ގުަރއިދޫ، ހިންމަފުށި، މާފުށި، ކާށިދޫ 5035ހަުރ، ވަނަ އަ

ާވވަރަށް  10ދުވާުލގެ ޕީްކގެ % ވެސް ރަށުަގއި 5މި  .ަރށުގައި ވެްސ، މަޢާފުކުރަްއވާތި 5ރަށުަގއި ވެސް، މި  1

ނޑުެމން މިހާރު ވެސް އެ ރަށްރަށަ ށް ސޯލާ ކަރަންޓް ބޭނުންކޮށްެގން ކަރަންޓް ދެމުން މި ދަނީ. ސޯލާ ޖަހައިގެން އަުޅގަ

ކިލޯ ވޯޓް ސޯލާ މިހާރު ވެސް ޖެހިފައި ހުރީ  925ހަމަ އެ އުސޫލުން މި ޖަޕާނު ސަރުކާރުގެ އެީހގައި މާލޭަގއި ވެސް 

 . ދެން އަުޅަގނޑުމެންެގ އެކަމަުކ މީަގއި އަންނަ މައްސަލަައކީ މާލޭަގއި 20ހަމަ ހުޅުމާލޭގައި ވެސް 

ނަކަށް ނެތް ޯސލާ ޖަހާނެ މާބޮޑު ޖާގަތަކެއް. ދެން އަޅުަގނޑުމެނަށް ސޯލާ އިތުރަށް ޖަހަންޏާ އެމް.ީޑެގ ންއަޅުަގނޑުމެ

ނޑުމެނަށް ޖެހެން އަންނަނީ ހުޅުލެ ހުޅުާމލެއާ. ެއކަމަކު އެ ރަށްރަށުެގ  އިއާ  ވާހަކަފުުޅގައި އެ ވިދާޅުވިހެން ވެސް އަުޅގަ

ކަމުަގއި ވާނަމަ އަޅުަގނޑުމެންެގ  މެގަރ ވޯޓް 1ޓް މިހާރު ވެސް މިސާލަކަށް ޕީކަކީ މައްސަލައަކީ އެ ރަށްށުގެ ކަަރން

ޖެހުމަކީ  10ސްޓަޑީސްތަކުން މި ބުނަނީ ސޯލާ ޖަގައިހެން ޕެޓީ ސިސްޓަމާ ނުލައި ގެންގުޅޭ ކަމަށް ވަންޏާމުން އޭގެ %

ނޑުމެންގެ ޖަ ނެޑއް އެރިޔަްސ އަުޅގަ ކްކުރާނެ. ޕި  ނަރޭޓަުރތަކުން އޭރަށްއެންމެ ބުއްިދވެރި ގޮތަކީ. ެއއީ ވިލާ ގަ

ނޑުމެަނށް ޖެހެން ނެތް ސަބަބަކީ މި އެހެންވީމާ، ހުޅުލެ ނު  ވަތަ ހުުޅމާލޭގައި ކިތަންމެ ބައިވަެރއް ޖެއްސިޔަސް އެ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި މާލެ ރީޖަން އެއްކޮށް ސަބްމެރިން ކޭބަ ލުން ދެންނެވިހެން އެ ރަށްރަށުގެ ީޕކް ދަށްވީމަ. ެއކަމަކު އަުޅގަ

ނޑުމެ ޖީްނ ރިިނއުބަލް އެނަރ ނަށް ފުދޭވަރެއްެގ ބޮޑު އެްއޗެއްންގުޅާލެިވއްޖިްއޔާމުން ސްޓަޑީަތކުން ދައްކަނީ އަުޅގަ

ޖީ ވެސް ބޭނުންކޮށްގެން. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެން އެނަރ ޖެހިދާނެ ކަމަށް. އެއީ ސޯލާގެ އިތުރުން ޭވސްޓް



  

އްސަށް ވެސް ރިޢާޔަތްކޮށްަފއި ލިޔެފައި ައޅުަގނޑުމެން އެްއޗެ ލޭންގެން މާސްޓަރ ޕްހަޅާފައިސަރުކާރަށް މިހާރު ހުށަ

 ހުށަހަޅާފައި އިންނާނީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިރުގައި އެ ޚިދުމަތްތައްރ ސިސްަޓމްގެ ދަށުން ކަރަންޓް ލިބިގެންއެ ސޯލަ ދެން ބައެއް ރައްޔިތުންގެ ަޝކުާވއެއް

 އަގު ހެޮޔވެދާނެތޯ.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ސައިފް  އަޙްަމދުއިންޖިނިއަރ  ސްޓެލްކޯގެ

ނޑު ކުށެއްުނވާ ކަމަށް  އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ެވސް އަޅުަގނޑުމެންގެ ުކންފުނީގެ ޚަރަދުގައި ައުޅގަ

ނޑުމެނަށް މި ޖެހެނީ މިންވަރުން ވަރަށް އަދި ީކ ތެލަށް ކުރާ ޚަރަދު އިނގޭތޯ. އެހެްނވީމާ، އ50ަވަންޏާމުން % އަުޅގަ

ނޑުމެލަސޯ ކުޑަުކޑަ ނަކަށެއް ދަެށއް ނުވާނެ. ެއކަމަުކ، އެމް.ޑީ ެއ ވިާދޅުވިހެން ންރއެއް. އެހެްނީވމަކާ އަދިެއއް އަުޅގަ

ޖެހިއްޔާމުން ހަމަގައިމު ެވސް ރާއްޖެއަށް އަޅުަގނޑުމެްނ  ވަރަށް ސޯަލރ ވޯލްޑް ބޭންާކއި އޭ.ޑީ.ީބގެ ެއހީގެ ދަށުން އެ

މިްނވަރު މަދުެވގެްނދާނެ. އޭެގ މާނައަީކ ހަމަ އެ ކޮންމެވެސް ގޮތަކުން އޭިތ މި އެތެރެކުރާ ފޮސިލްިފއުލް ެއތެރެކުރެވޭ 

 . ކުރާނީ ފައިާދއޭ މުސްތަޤްބަލުގަދަށްވެގެންނޭ ދާނީ. ރައްޔިތުްނނަށް އޭގެން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހުިރ  ގުޅުން !އާދެ ،ކޮށްރަޝީދު ސުވާލެްއކުރަްއވަން. ދެން ވީހާވެސް ކުރު އަޙްމަދު އާދެ!ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. 

 ސުވާލެްއިވއްޔާ ވަރަށް ކުރުކޮްށ ގެންދަވާތި އިނގޭތޯ.

 

 ދެއްކެވުން:ވާހަކަ އިބްރާހީމް ރަޝީދު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ އިސްދޫ

ނޑު ެދއްިކ މި ރިނިއުބަލް އެނަރައޅުަގނޑަށް  ދެން ކޮންމެއަކަސް ހާ ދިގެއްުނވާނެ. ޝަރީފް ޖީާއ ެބހޭގޮތުން އަުޅގަ

ޖީގަިއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކަިއިރ ބަލް އެނަރއަށް އެްއޗެއް ދަންނަާވލަން. އަޅުަގނޑު ޤަބޫލެއްނުުކރަން ރިނިއުވާހަކަ

ތިބި ރަށުގައި މީހުން  100، 500މުސްތަޤްބަލެއްގައި އެކަން ކުެރވިދާނެ ކަމަކަށް. އެ ސަބަބަކީ ވަރަށް ކުދިކުދި އާބާދީ 

ނޑު ަޤބޫލުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް  ޖީގައިއްޔާ ރިނިއުަބލް އެނަރގައި ނޫނި ސޯލަރ ިތކަން ކުެރވިދާނެ ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލެއްނުކުރަން.  ބޮޑެތި އާބާދީތަކުަގއި ރާއްޭޖެގ ގިނަ ހިސާބެއްަގއި އަދި އެކަން ކުެރވިދާނެ ކަމަށް ައޅުގަ

އެއީ އިްނވެސްޓްމަންޓް، ސަބަބަކަށްވަނީ އެ ސިސްޓަަމކީ ބޭނުންކުރެވޭ ހަމަ ރަނގަޅު އެްއޗެއް. އެކަމަކު ސަބަަބކީ 

ވަރަކަށް އަހަުރގެ ތެރޭަގއި  35ވަަރކަށް  30އިނީޝިއަލް އިްނވެސްޓްމަންްޓ އެހާ ހައި އެްއޗެއް އޭގެ ަސބަބުން ވަކި 



  

އަްލ އިންވެސްޓްމަންޓް އެހާ ހަިއވެފައި ެއކަން ކުރަންޖެހޭލެްއ ޝިއޭގެ އަގު ކުަޑވެގެންެނއް ނުދާނެ. ސަބަބަކީ އިނީ

ނޑުމެންގެ މި ސަރަޙަޖީއަލީ އެހާ ފަސޭރރިނިއުބަލް އެނަ އޭރިއާ ބޮުޑވެފައި އްދަށް އަދި އެހާ ވައިބަްލ ހައިން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ހެދިދާނެ. އެހެންނަމަެވސް ރިސަރއެްއޗެއް ކަމަކަށް ައޅުަގނޑު ޤަބޫލެއްނުކުރަން.  ޗް ޕްރޮޖެކްޓްތަެކްއ އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. އެކަން ކޮންމެެވސް ވަަރކަށް ުކރެވިދާނެ. އަދި އެ މި ރާ  އްޭޖަގއި ކުރިައކަށް ނުދާނެ ކަމަށް ައޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ ޤަބޫލުކު އެހެންވީމާ، ުސވާލެއް ނެތް އެހެން އިތުރު ބޭފުޅަކު ދެން އިތުރު ުސވާެލްއ  ރަނީ. އާދެ!ކަމަށް އަުޅގަ

 ވީހާވެސް ުކރުކޮށް ވިދާުޅވެދެްއވާތި.  ؛އެއްކޮށް ނެތުމާ

 

 ދެއްކެުވން:ވާހަކަ ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ދޫމަރަ

 ފެއްދޭނެތޯ ރާއްޖޭަގއި. ކަރަންޓް ނުއުހައިޑްރިޖަނުން 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ސައިފް  އަޙްަމދުސްޓެލްކޯގެ އިންޖިނިއަރ 

ނޑަކަހަލަ ސްޓަޑީެއއް ހަދާފަ ބެހޭ ގޮތުން އެއްވެސް ރާއްޖޭަގއި އަދި ނެތް އެކަމާ ށް ހީވަނީ ދުނިޔޭަގިއ . ދެން އަޅުގަ

ވެސް އަދި ވަރަށް އިނީިޝައލް ސްޓޭޖްގައި އުޅޭ ސްަޓޑީެއއް ކަންނޭނގޭ ތި ހަިއޑްރިޖަނުން ކަރަންޓް އުފެއްދުމަކީ. 

 ނަަކށް އެއާ ބެހޭ މާބޮޑު މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފަކާ ނެތް. ންއެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފަހު ސުވާލު އިނގޭތޯ. ރިޔާޟް ރަޝީދަށް އެންމެ

 

 ފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:ވިލު

ނަށް މިހާރު ތި ފެންނަނީ ސްޓެލްކޯ ންނުން ވެސް އަޅުަގނޑުމެއިނގޭތޯ. ހަމަ ޔަޤީ އަޅުަގނޑު ދެން ނިންމާލުމަށް

ނޑުމެ އެނގޭ. ތި ބޭފުޅުން އަޅުަގނޑު ިމ  ނަށް އެބަންތިކޮޅުން އިނގޭޯތ. ޚާއްަޞކޮށް ޝުކޫރު އަދި ފެނުނީމަ އަުޅގަ

 ބޭފުޅުންގެ ނަމެްއ މި ދިވެިހރާއްޖެއަކުންެނއް ފުހެިވގެނެއް  ދަންނަވާ ކަންތަްއ ކޮށްފި ކަަމށް ވަންޏާ ދުވަަހކު ވެސް ތި 

ނޑު މިއަދު މި ވާހަކަދެއް ނުދާނެ ަގއި އޮްނނާނެ. އެކަމަކު އެއަްށވުރެން ކީމަ މި ވާހަކަ ވެސް ތާރީޚުއިނގޭތޯ. އަޅުގަ

ނޑު މި ދަްއކާ ާވހަކައާ ެއްއގޮތަށް މި ސެންޓްަރލް ޕަވަރ ސްޓޭޝަން ނަން  ބޮޑަށް ތި ބޭފުޅުންގެ މިކަން ިމއަދު އަުޅގަ

ްއާޔ ކަންތަްއ ކޮށްފި ކަމަށް ެވއްޖެކިޔަސް އަދި ބޮޑު އިންޖީނުގެ ިކޔަިއގެން ނަމަވެްސ މިތަން މި ދެންނެވި 



  

ރަންވީނޫްނތޯ އެ ކަންތައް. އަުޅގަންޑުމެންނަށް ލޯނު ދޭނެ އިނގޭތޯ. އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެ ލޯނެއް ނަގަިއގެން ވެސް ކު

ވޯލްޑް ބޭންކުން ވެސް ލޯނު ދޭނެ. އެހެން ތަންތަނުން ވެސް ދޭނެ. އެީއ މި ކަން ެއބަޖެހޭ ކުރަން އިނގޭތޯ. މިީއ 

ނޑަަކށްސީރިއަ ވަރަށް ނޑަކަށްރަ ،ސް މައްސަަލެއއްގެ ގޮތުަގއި ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. ދެން މީގައި ގާްތގަ މި  ފްލީ ގާތްގަ

ނަޑކަށް ިކހާ ވަރެއްގެ ފަިއސާެއއް ޚަރަދުވާނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތޯ.  އެކަން ބަދަލުކުރަން ވެއްޖެ ަކމަށް ވަންޏާ ގާތްގަ

ނޑުމެންނަށް  މިހާރު ފީޒިބިލިޓީއެއް ހަދާފައި އޮތް ވާހަކަ އެބަބުނޭ. ގާތްަގނޑަކަށް ރަފްލީ ކިހާ ވަރެއްވާެނތޯ. އެއީ އަުޅގަ

ބަޖެޓް ރެކޮމަންޑޭޝަނެއް ގޮތުަގއި ނޫންނަމަ ސަރުކާުރން އަޅުަގނޑުމެން ވެސް ހަމަ ސަޖެސްޓްކުރަން އިނގޭޯތ  ހަމަ

މިއީ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް އަޅުަގނޑުމެން. މިކަން ކުރާނެ އިސް ނަގައިގެްނ  ވޭއަޅުަގނޑުމެން ރެކޮމަންޑްކުަރން ބޭނުން

ނޑަށް ފެންނަނީ. އެއީ އެކަން މި މިކަން ކުރަން ހަމަ ވަރަށް ބާރުލައި ތެދުވަން ފެން ނަނީ އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

ނޑުެމނަށް އެނގޭތީ ތި ވާހަކަ މި  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މި ފެންވަރަށް ސްޓެލްކޯ ގެނެއްސަ އޮތް ބޭފުޅުންނަކީ ތިއީ. އަުޅގަ

ނުޑމެންގެ ދަރިޤީދައްކަނީ. ހަމަ ޔަ ން ވެސް އައިސް ނުން މި ދެންނެވި ކަންތައް ކޮށްފިއްޔާ އެ ވާހަކަދަްއކާނެ. އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ ދަރިން ކައިރީަގއި މިއޭ ިދެވހިރާއްޖޭގެ އެންމެ ކަރަންްޓގެ  ނުޑމެން ބުނާނެ އަޅުގަ އެ ވާހަކަަދއްކާނެ. އަުޅގަ

ބާނީންނަކީ އިނގޭތޯ މި ފެންވަރަށް ގެނައި. ސަބްމެރިންގ ކޭބަލް ދުނިޔޭގެ އެހެން ތަންތަނުގައި ކުރާ ކަންތައް މިއީ. 

ތް އެކަްނ ނުކޮށް ވާކަެށއް އިނގޭތޯ. ެއކަން ކުރަންޖެހޭ އެބަ. ކުރާނީ ކޮން އިރަކުންތޯ ެއއީ ކަން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނެ

ދެން ހަމަ އެއާއެުކަގއި އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެނުނު ހަމަ ކުރީ ސަރުކާރު އިނގޭތޯ ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުން ގާފަރުަގިއ 

ވެސް ބުރަފަތި އަނބުރައިގެން މި ކަންތައް. ެއީއ  . އެވެސް ހަމަ ވަރަށް، އެއީ ތަެނއް ހިއްަކއިގެން ެއކަން ކުރަން

ނޑަށް އެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްލަން އެަބއޮތް ިމ ދެންނެވި ސަރަޙައަޅުަގނޑުމެްނގެ  އްދު. އެެހންވީމާ، ެއއީ އަުޅގަ

ނޑަށް އެާހ ބޭނުންވަނީ. ެއއީ ކޮްނކަހަލަ މާލޭގައި ވެްސ ދެތިން ހަތަރު ތަނެއް ހުރޭ ބުރަފަތި. ެއއީ އެްއވެސް އެ އަޅުގަ 

ނޑު ހިތަށްެއރީ ހަމަ ޔަޤީނޭާއ ބޮޑަށް ރަޝީދަށް ވަރަށް ޮބަޑށް އެބަ އެނގޭ މި ބެހޭ  މިއާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު. އަޅުގަ

ން ފައިދާ ނުވާނެތީވެ މިހާުރ ކުރަން އުޅެފައި ޭއގެކޮންމެވެސް ކަހަލަ ފީޒިބިލިޓީއެއް ނޫނީ މިކަން މި ވިޔަފާރި

އެގޮތުން ބުަރފައްޗެއް އަނބުރަިއގެން ނޫނީ ، މާބޮޑަށް ފެންނަނީ އިނގޭތޯ. އެހެންވީ ހުއްޓާލާފައި ހުރިކަމަށް އަޅުަގނޑަށް

 ރާއްޖެތެރޭަގއި މިކަްނ ކުެރިވދާނެ. ސުވާލަށް ދާްނވެގެން، ކަން އެބަ ކުރޭ. އެހެންވީމާކޮންމެވެސް ގޮތަކުން ވެްސ މި

ލް ިމއީ ދޭްއޗެއްތޯ. އެހެންވީމާ، އެއީ ަވއިބަ ރު ފުރާޅުމަތީ ހަރުކުރާ ެއއްޗާމިހާ މިއުޅެނީ. އެހެންވީާމ، ެއއީ އެާއއި

 ދަތުރުކުާރއިުރ ޝަރީފަށް ވަރަށް ގިނައިން ފެންނާނެ.  އަށްއާއެްއޗަކަށް ވެދާނެތޯ. މިސާލަކަށް، އިންޑި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ެވސް ކުރުކޮށްލަްއވާ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވީހާ

 



  

 ޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަ

ނޑަށް ފެނޭ ވަރަށް ގިނަ ސަރަޙައްުދތަކުަގއި ހުސް ބުރަފަތި ހަރުކޮށްފައި ހުންނާމި ނިންމާލަނީ.  ނީ. އެއީތޯ މި އަޅުގަ

މިއީ ދޭްއެޗއްތޯ. ެއކަްއޗެއްތޯ ިމއީ. އެހެންވެއްެޖ  ިސސްޓަމާމިހާރު ރާއްޖޭަގއި މި ގެންގުޭޅ  ސިސްޓަމަކީ. އެާއއި

ޅު ބޭނުމެްއ ނުވާނެ ނޫންތޯ. އެީއ ދޭްއޗެއްތޯ. ކީްއެވގެންތޯ އެއަށް ނުދަނީ. އެއަްށވުރެ ިމގޮްތ ކަމަށްވަންޏާ ފުރާ

 ރަނގަޅީތޯ. 

 

 ހަކަެދްއކެވުން:މެނޭޖިންގ ަޑއިރެްކޓަރު ޢަބްދުއްޝުކޫރު ވާކޯގެ ސްޓެލް

ނުޑ އެންމެ ފުރަތަމަ ފްއާއެ ބުރަފަތީގެ ސުވާުލގަިއ ސައި ނޑު ަޙވާލުުކރާނަން. އަުޅގަ ދަންނަވާލާނީ މިހާރު  އަުޅގަ

ހައުސް ގެންދާ ގޮތަށް. އެ ދެން ހަަމ  ސެންޓްރަލް ޕަވަރ ،ހައުސް ރޭވިފައި އޮތް ޕްރޮޖެކްޓް އެީއ ތިލަފުއްޓަށް ޕަވަރ

އެކަންތައް އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ ވާނެ އިނގޭތޯ. ޭއގައި އެިހސާބުން ފެށިގެން ސަބްމެރިން ކޭބަލް އަޅާނެ ހުޅުމާލެއަށް 

ނުޑމެން ގެންދާނަން އެއަރޕޯޓާ ކާ މިފަރާތުން އައިްސ ހަމަ ދެން ބްރިޖް ހެދުނީމަ ބްރިޖް އަޅުވެސް. ދެން އަނެއް   ގަ

ނޑުމެންނަށް ތަންކޮޅެއް ައގު ހެޮޔކޮްށ  ހިސާބަށް. އެީއ އެދޭތެޭރގައި ސަބްމެރިން ކޭބަލް ނާޅާ ބްރިޖް ހެދިއްޖިއްޔާ އަުޅގަ

 ބުރަފަތީގެ ކަންތަކުަގއި ަސިއފް ކުރިއަށް ގެންަދވާ.  ،އިފްއާދަިއގެ ކޭބަލް ގެންެދވޭނެ. ދެން އަނެއް ސުވާުލަގއި ސަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ސައިފް  އަޙްަމދުސްޓެލްކޯގެ އިންޖިނިއަރ 

ނޑުމެން މި ކިޔަނީ ަވިއން އުފައްދާ ކަރަންޓޭ ނުވަތަ  މުޅިން ދެ ސިސްޓަމެއް އިނގޭތޯ. ބުރަފައްަޗކީ ެއއަށް ައޅުގަ

ބަހަްއޓާ ޕެނަލް ެއީއ ސޯލަރ. ދެން އެކި ފެްނވަުރގެ ސްަޓޑީ ހެދިފައި އެބަހުރި ވިންޑޭ އިނގޭތޯ. ދެން ފުރާުޅގައި މި 

 އިނގޭތޯ. ސްަޓޑީތަކުން ދަްއާކ ގޮތުަގއި ެވއްޖިްއޔާ ރާއްޖޭެގ އުތުރަށް ބޮޑަށް ވިންޑް ަރނގަޅީ އިނގޭތޯ. މެދުރާއްޖެ

ެވސް ސްަޓޑީތަެކްއ  ވެސް އަނެއްކާ  ހާރުމި އެހާ ރަނގަެޅއް ނޫން. އެކަމަކު ތެރެއަށް ައޅުަގނޑުމެން މިއުޭޅ ހިސާބަކަށް

ނޑުމެން މިހަފްތާ ތެރޭގައި ެވސް ޖަޕާނުން ބަޔަކު އެަބއާދޭ އަެނއްކާ އެބަ ހެދޭ. ބޭފުޅުން ތިލަފުށީގަިއ  ވެްސ. އެ އަުޅގަ

ސްޓަޑީ ހަދާފައި ދެން ވާގޮތަކީ ޓެކްނޮލޮޖީ ވެްސ ، ގެން ބަލަން. އެހެންވީމާނަމަވެސް ވިންޑް މާސްޓަރ ޖަހައި

ނާނެ. ރަމުންދާތީވެ. މިސާަލކަްށ، ައޅުަގނޑުމެންެގ މިހިރަ ަވއި ހުރިވަރުން ވެްސ އެނބުޭރވަރުެގ ބުރަފަތި ހުންކުރިއަ

ނޑުމެންނަށް އެންމެ ފަހުން މި ރީޖަންގައި ސްޓަޑީ ހެިދ ، އެހެންވީމާ ނޑުމެން. ދެން އަުޅގަ އެ ސްޓަޑީ ހަދާފައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ޔަޤީންކުރާނީ އެ  ކަމަށް. ދެން އެކަމަކު ެވސް ޖެހިދާނެ ވެސް އެބައިން ލަފާދީފައި ތިލަފުށީގައި މީހުން އަުޅގަ

. ޢާއްމުކޮށް ިވންޑް މާސްޓަރ އަެނއްހެން ޕްރޮޖެކްޓެއްެގ ގޮުތަގއި ހިންގާ ކަމަށްވަންޏާމުން އެްއ އަހަުރ ހަދާފަ ސްޓަޑީ

ނޫނީ ވިންޑް މާސްޓެއް ނުޖަހާނެ.  ދުވަހުގެ ހަމަ ސްޓަީޑއެއް ަހދާނެ. ޑީޓެއިލް ސްޓަީޑއެއް ަހދާފައި އެއަށް ބަލާފައި

ނޑުމެންނަށް ޔަޤީންކަން އޮންނަ ކަމަކީ  ަގޑިއިުރ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ އިރު  35އެާއއި ޚިލާފަށް ސޯލަރަގއި ައޅުގަ



  

އަުޅަގނޑުމެން ސޯލަރއަށް އެހާ ޮކމްފަރޓަބަލް ވަނީ. ދެން އަނެއްކާ ޮކސްޓަށް ބަލާއިރު ވެްސ ، ލިބޭނެކަން. އެހެންވީމާ

ރއަށްވުރެ ވިންޑަށް ެދންޏާމުން އިންވެސްޓްމަންޓް ކޮސްޓް ވަރަށް ބޮޑުތަން ބޮުޑވެގެންދާނެ. އަުޅަގނޑުމެންގެ ސޯލަ

ރަށްރަށް ހުރި ގޮތުން ރަށަކުން ނެތް ޖާގައެއް ދެޭވކަށް. ދެން އަޅުަގނޑުމެން މި ދާންޖެހެނީ އޮފް ޝޯއޭ މިބުނާ ވިންޑް 

ނޑުަގއި ުނވަތަ ތިލަ ހިސާބެއްަގއި ނަމަވެސް ތް.ފަރމަށް. އެއީ ޭއގެ ވެސް ެއންމެ އަގު ބޮުޑ ގޮ  އަުޅަގނޑުމެން ކަ

ދެން އޭގެ މެއިންޓަނެންސަށް ބަލައިފިއްޔާ ވެސް މިރާއްޖެއަކީ ތިބުނާހާ ބޮޑެތި  ބުޑު ޖަހާފައި އެ ހަރުކޮށްފައި

ވަންޏާމުން މިކަހަލަ ކެރޭންތަކެއް ވެސް ހުންނަ ތަނެއް ވެސް ނޫން ނުވަތަ ބާޖެއް ވެސް ހުންނަނީކީ ނޫން. އެހެންކަމަށް

ކުއްިލއަކަށް އެހެްނ ، ހެންވީމާބައިވަރު ލޮޖިސްޓިކް އިޫޝސްތަކާއި މިކަހަލަ ބައިވަރު ކޮސްޓްތަެކއް އަންނާނެ. އެ

 ދަންނަވަން ދަތި އިނގޭތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިނންމާލުމުގެ ކުރިން. ދެން ދެ  ޝުކުިރއްޔާ އިނގޭޯތ. ހަމަ އެންމެ ސުވާލެްއ އަުޅަގނޑު ކޮށްލާނަން އިނގޭތޯ އާދެ!

އެިކއެކި އެކްސްޕަރޓުންނާިއ  ނަށްސިސްޓަމެއްގެ ވާހަކަ އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ދެކެވެނީ. ދެން އަޅުަގނޑުމެން

ނުޑގެ ޒަރީޢާއިން އެކަން ކުެރވިދާނެ ކަހަލަިއެގ  ނުޑއޮޅިަތއް ބޭނުންކޮށްގެން އެ ކަ ދިމާވެގެން އެބަ ައޑުިއވޭ ރާްއޖޭގެ ކަ

ބެހޭ އެްއވެސް މަޢުލޫމާތެއް  ންނަށް ކުރެއްިވ އެކަމާޭބފުޅު ހަލައިެގ ސަރޭވެއއް ނުވަތަ ދިރާާސއެްއ ތިއެްއވެސް ކަ

  ؟ލިބިފައިވޭތޯ

 

 ހަކަެދްއކެވުން:މެނޭޖިންގ ަޑއިރެްކޓަރު ޢަބްދުއްޝުކޫރު ވާކޯގެ ސްޓެލް

ައގުބޮޑު އިންވެްސޓްމަންޓެއް.  އޭގެ މަޢުލޫމާތު ކޮންމެެވސް ވަރަކަށް އެބަހުރި. ދެން އެ ކަމަކީ އަދި ހަމަ ވަރަށް

ނޑުމެން ައދި އެއްކަލަ ެއއްވެސް ސަރޭވއެއް ެއއްެޗއް، އެހެންވީމާ ދުނިޔޭގެ  ވެސް ކޮށްަފެއއް ނެތް. އެކަމަކު އަުޅގަ

ނޑުޮއޅިތަުކގައި ބޭނުންކޮްށގެން ވެސް. ެދން އަނެއްާކ ޓެމްޕަރޭޗަރެގ  ބައެއް ހިސާބުތަުކަގއި ެއގޮތަްށ ވެސް އެބަހުރި ކަ

އެއީ އަިދ  ރި ހަދާފަ. އެހެންނަމަވެސް. ދެން ވޭްވ ފޯމުން ވެސް އެބަހުހުރި ހަމަ ކަރަންޓް އުފައްދާފަން ވެސް އެބަތަފާތު

ނޑުމެންނަށް ހީވަނީ. އަދި  ވަރަށް މިއީ މިކަހަލަ އުސޫލަކަށް ކަރަންޓް އަދި ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތެްއ ނޫންހެން އަޅުގަ

ނޑުމެން ، އް. އެހެންީވމާއްތަޕްރީމިއަމް ސްޓޭޖުގައި އެުއެޅނީ އެ ކަންތަ އެ އަގުބޮުޑކަމުންނާއި ެވސް އެކީަގއި އަުޅގަ

 އެކަމަކަށް އަދި ނުވެސް ވިްސނަން އިނގޭތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

 ނެ ފަަދއިން ދައުލަުތގެ އެންމެހައިޝުކުރިއްާޔ އިނގޭތޯ. އަުޅަގނޑުމެން ހަމަ މި ކޮމިޓީައީކ އެނިގވަަޑިއގަންނަވާ

ބާވަތުގެ ކަންކަން ބެލުމުގެ މެންޑޭޓެއް ދީފައިވާ ކޮމިީޓއަަކށްވާތީވެ އަދި ކުރިއަށް އޮްތ  ސާަތކުން ހިންގާ މިމުއައްސަ

ނޑު ހަމަ ބޭފުޅުންގެ ތި ެއއްބާރުލުން ދެ ތާނގައި ވެސް ައޅުަގނޑުމެްނނަށް މި ކޮމިޓީ އަށް ހަމަ ތި އްވާނެކަމަށް އަުޅގަ

ނަވާލި ދަންނަވާލުމަށް ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ވަަޑިއގެން ދެއްވީީތވެ މީދުކުރަން. ދެން ހަމަ މި ކޮމިޓީގެ ދަންއުން

 ..ބޭފުޅުންގެ. އަޅުަގނޑު ހަމަ ޝުކުރު ދަްނނަވަން. ދެން މިހާ ހިސާބުން ތި
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