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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން ކުރިއަށް މި ގެންދަނީ  41އާދެ! `. މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ  ގަްސުޓ އޮ 41ވަނަ ބައްދަލުުވން އަޅުގަ

އި އިދާރީ މައްސަަލއެްއ މިވަގުތު ައޅުަގނޑުމެންެގ އަްނގާރަިއގަ. ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ޖުމްލަގޮތެްއގަ 1141

 އިން މުޙަްއމަދު، މަތިވެރި ދާއިރާގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު. އްސަަލއެއް އެބަ ނަންގަވާ ުޙސައާދެ! މަ ،ތެރޭގައި 

 

 އިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއކެވުން:އިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސަމަތިވެރި ދާ

ނޑަްށ ހީވަނީ މިހާރު މިރޭއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތް ވެސް އެބަ އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ  ެތރި މުޤައްރިރު. އަޅުގަ

ވެސް އެަބ ގެންނަން. ދެން މިހާރު  ވަތު ދީގެން އެަބ ގެންނަން ބޭފުޅުންކޮޅެއް. ަބއެއް ރޭރޭ އެހެންބަޔަކަށް ދަޢު

ުސވާލު.  7 ،ސުވާލު 6 ،ސުވާލު  5 ލިޔަނީ މި ުސވާލު ލިޔަނީ މިވާގޮތަީކ ެއއްކަަލ ފުރުޞަތު ދިނީމަ އަޅުަގނޑުމެން

އަޅުަގނުޑގެ ހުށަހެޅުމަކީ އޭެގ ބަދަލުގައި މި ކޮމިޓީން އަދި މުޤައްރިރު ކަމަށް ވިޔަސް ަކނޑަައޅުްއވާށޭ މެންވަރަކަށް 

 ިގވް އެންޑް ޓޭކް ތެރޭގައި  ޓު. އޭގެމިނި 5މިނިޓު ވިއްޔާ  5ނިޓު، މި 3ޓު ވިއްޔާ މިނި  3އޮންނާނީ މިހާވަރެކޭ. 

ނުޑމެންނަށް ނުލާހިކު ޖަދަލުކޮށް އޭގެ ކުރީ ރޭ ވަަޑިއގެންނެވި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުމިސާލަކަށް  . މިހާރު އަޅުގަ

ނޑު ހުރިހާ ސުވާލެއް އަޅާލާފައި ދެން ކެތްކޮށްލައިގެ ވެސް ޖަވާބު ދިން. އެކަމަކު ން އިނީ އެހެންނޫންތޯ. އަޅުގަ

ނޑަެއޅުން ކިހިނެ، އެހެންވީމާ މިހެން އްތޯއޭ ވާނީ. ޔޭސް ނޯ ޖަވާބު ދޭށޭ ކިޔާފައި ޭއގެ ބަދަލުގައި އެގޮތަށް ކަ

ނަޑއަޅާފައި ެއގޮތަކަށް ގެްނދެވުން.  ،ސުވާލުކޮށްލުން  އެއީ ަވގުތު ކަ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްވި ނުކުާތގެ އަީލގައި އިން މުޙައްމަދު، މަތިވެރި ދައިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ހުށަހެޅުއާދެ! ހަމަ ދެންމެ ޙުސަ

ނޑުމެން ހުރިހާ މެންބަރުން އެންގޭޖުކޮށް އަދި  ޒިރުަވޑަިއގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ހާމިފަދަ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ައޅުގަ

ނަޑއެޅޭ ފުރަތަމަ  ސާފުކުރަްއވަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު  ވެސް އެއްަބއި އުނިވެ އެެހން ދާތީވެ އެ ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް ކަ

ޓު މިނި 5އި ުސވާލުގެ ތެރޭގައި މުޅި ޓުަގިއ ދެ ފަރާތުގެ ޖަވާބުގެ ތެރޭގަިއ، ޖަވާބާމިނި 5 ފުރުޞަތުގައި

ޓު ެއގޮތަށް ކުރިއަށް ކޮންމެ މެންބަރަކަްށ މިނި 3 ހޭދަކޮށްލެވިދާނެ ކަމަށް ނިންމަމުން އަދި ދެވަނަ ފުރުޞަތުގައި

ނޑުމެްނގެ ކުރި ކުިރއަށް ދާނަން.  ގެންއި ަގިއވާ އެޖެންޑާމަީތގަިއ މިއަދުގެންދެވިދާނެ ކަމަށް ނިންމަުމން އަުޅގަ

އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައިން ދިވެހިރާއްޭޖގެ ކޮްނސްޓްރަކްޝަން އިްނޑަސްްޓރީ އަށް ކުރިމަިތވެފަިއާވ 

މައްސަލަތަކާއި ަބއެއް ަމޢުލޫމާތުތައް ޙިއްޞާކޮށްލެްއވުމަށް އެދި މޯލްޑިވްްސ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް 



  

ބޯޑުގެ ެމންބަރުންގެ ފަރާތުން ނައިބު ރައީސް، މިތަނުގެ ނައިބު  ރީގެ ެއގްެޒކެިޓވުޝަން އިންަޑްސޓްކޮންސްޓްރަކް

ނޑުމެްނގެ ، ގަިއ ފޮނުްއވާފަ. އެހެންވީމ1141ާޖުލައި  13 ރައީސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ސިޓީ ެއއް އެބަ އޮތް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެމަސައްކަތްތައް ލަސްނުކޮށް ުކރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ނިޔަުތގަިއ އަޅު ހަމަ ދެ ދަޅައަށް  މި ކޮމިޓީ ދުވާލު ގަ

މިއަދު. އަޅުަގނޑުމެން މި ދަނީ ބާއްވަމުން. އެގޮތުން އަޅުަގނޑުެމންނަށް ކޮމިޓީ ރޫމް ދުވާލު ނުލިބޭ ދުވަހަކީ 

ނުޑމެން މި ގެންދަނީ ބައް ިމއަދުގެ ، އެހެންވީމާ ނުޑެގ ަވގުތުަގއި އަުޅގަ ، ދަުލވުން ބާްއވަމުން. އެހެންވީމާ ވެްސ ޭރގަ

ނޑުމެން އެޖެންޑާކޮށްފައި މިމި ސިޓީ މިހާރު  ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވައިލެްއވީމަ ގައި އެިދވަަޑއިގެންަފިއވާ ގޮތުން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންގެ ފައިލްކޮުޅގަިއ މިވާ ކަރުދާހުަގއި ހިމެނޭ  ވަަޑއިގެން އެބަ ތިއްެބވި ައޅުގަ

ފުޅުން އެބަ ތިއްބެވި. ބައިވެރިަވޑަިއަގންނަވާ ބޭފުޅުން. އެއީ މަސީެގ ބޭފަރާތުން ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަްސްޓރީގެ 

ނޑު ހިތަށްއަރަނީ ލަސްނުކޮށް އަޅުަގނުޑމެން އެ ބޭފުޅުން، އެހެންވީމާ ވަތު ދިނުން ރަނގަޅޭ މި ނަށް ދަޢުއަުޅގަ

ނޑު ދަ ިއ އަޅުަގނުޑގެ ލިސްޓުަގިއ ޒިރީގަ ންނަވައިލާަނން ކޮމިޓީގެ މިރޭގެ ހާވަަޑއިގެންެދއްވުމަށް. ޭއގެ ކުިރން އަޅުގަ

ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރެގ ޢިއްޒަތްތެރި ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ، ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައިސަލް ނަސީމް، އަދި މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ 

މަުދ ގައްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙު، އިން މުޙައްމަދުމަތިވެރި ދާއިާރގެ މެންބަރު ުޙސަ ރިޤް،ޠާ އަޙުމަދު މެންބަރު

ރަޝީދުގެ އިތުރުން ފޭދޫ ދާިއރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ިއބްރާހީމްދީދީ އަދި މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް 

ނޑު ނޑުމެން ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙު ޝަރީފް، އަދި އަޅުގަ މަސީގެ މަދު ނިހާން އެބަ ހިމެނޭ. އަޅުގަ

ވަނަ ބައްދަލުވުމަްށ  41ވަތު ދެން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! އަުޅަގނޑުމެންގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓެގ ބޭފުޅުންނަށް ދަޢު

ނޑުމެންނަށް މޯލްޑިވްސް އެސޯސ1141ިއި ޖުލަ 13އަޅުަގނޑުމެން އެޖެންާޑކޮށް ުކރިއަށް މިދަނީ  ޭއޝަން ަގއި އަުޅގަ

އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިްނޑަސްޓްރީސް )މަސީ(ގެ ފަރާތުން ލިބިފައިވާ ސިޓީއަާކއި ގުިޅގެން މަސީގެ އެްގޒެކެިޓުވ 

ބޯޑުގެ މެންބަރުން މިގޮތަށް ެއދިވަަޑއިގަންަނވާތީ، އެ ބޭފުުޅން އެދިވަަޑިއގަންނަވާ ލިސްެޓއްގެ ބޭފުޅުންނާ ެއކުަގިއ 

ސްޓްރަކްޝަން އިންަޑސްްޓރީ އަށް ކުރިމަތިވެަފއިާވ މަްއސަލަތަކާއި ަބއެއް މަޢުލޫމާތު ބައްދަލުކޮށް ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޮކން

ހިއްސާކޮށްލެްއވުމަށް ބޭނުންފުޅުވާތީ އެ ބައްދަލުވުން ަރސްމީކޮށް ކުރިއަށް މިދަނީ. ތި އެންމެހައި ބޭފުޅުންނަށް 

ވަން. އަުޅަގނޑު ކޮމިީޓގަިއ މިަވގުތު އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ކޮމިޓީ އަށް އިޚްލާޞްތެިރކަމާ ެއކު މަރުޙަބާ ދަންނަ

ނުޑގެ ވަވަަޑއިގެން ިތއްެބވި ބޭ ފަރާތުން ހިންނަވަރު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  އަތް ފުޅުންެގ ތެރޭގަިއ އަުޅގަ

ރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، އަދި މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް، ކުޅުދުއްފުށީ އުތު

ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ، ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފައިސަލް ނަސީމް، އަދި 

ނޑުގެ ކަނާތް ރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޙުސަމަތިވެރި ދާއި ފަރާތުން މި ބެންޗުގެ  އިން މުޙައްމަދު އަދި އަުޅގަ

މަދު ރަޝީދު، ދި ގައްދޫ ާދއިރާގެ ެމންބަރު އަޙުމެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ، އަ މިކޮޅުަގއި ފޭދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި



  

ނޑަކީއަޙު މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު  ވިލިމާލޭ ދާއިރާެގ  މަދު ޠާރިޤް ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ. އަުޅގަ

ދެއްެކވުުމގެ ކުރީަގއި ތި ބޭފުޅުންގެ ގުޅިގެން ވާހަކަުފޅު އާމަދު ނިހާން. ތި ބޭފުޅުންނަށް މި މައްސަލަމެންބަރު އަޙު

ިއ ފަރާތުން ވަޑަިއގަންނަވާ އެންމެ އިސް ބޭފުޅަކު މުޅި ޓީުމގަިއ ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުްނގެ ނަންފުޅު ވިދާުޅވެފަ

ނޑުމެންނާ ހިއްސާކޮށްލަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު މި މައްސަލައިގައި ތި ބޭފުޅުން ގެ ތަޢާރުފެއް ކުރިއަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ މެންބަރުން ހަމަ އެ ސުވާލުތަާކއި ބަެއއް ުސާވލުތައް ހުންނާނެމެ. ދެން ގެންދިއު މަށްފަހުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ކުރިމަީތަގއި މިވާ  ބެްނޗުަގއި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ޢިްއޒަތްތެރި އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދަިއން އަުޅގަ

ވި. އެ ބޭުފޅުންނަށް ވެސް ހަމަ އަދި މިހާރު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރެއް މެންބަރުކަން ކުރައްވާފަިއވާ ޭބފުޅުން އެބަ ތިއްބެ

ނޑު ހުށަހަޅާލަ ވަރަށް އިޚްާލޞްތެރި، ހިމެނިވަަޑިއގަންނަވާ. އެހެންވީމާވެސް އެބަ  ން ތި ބޭފުޅުން މަރުޙަބާއެކު އަުޅގަ

 ކުރިއަށް ގެންިދއުމަށް. 

 

  ވާހަކަދެްއެކުވން:މުޙައްމަދު  هللاްބދުރައީސް ޢަ އިންޑަސްޓްީރގެ ކޮންސްޓްަރކްޝަން  މޯލްޑިވްސް

ނޑުމެން. عليكم اسالم`.  ނޑުމެންނަްށ މި ފުރުޞަތު ދެއްވީތީ  ައޅުގަ ދަންނަވާލި ދަންނަވާލުމަށް އަުޅގަ

ނޑުގެ  އަތް ފަރާތުން މި އިންނެވީ މުޙައްމަދު ޢަލީ ޖަނާޙު، އެީއ ކަނާ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ދެން އަޅުގަ

ބޯޑު މެންބަރު. އަދުނާން ޙަލީމް، ނައިބު ރައީސް. ޙަސަން ޙަބީބު، ބޯޑު މެންބަރު. އަމީން އަޅުަގނޑުމެްނގެ 

ޙިލްމީ، ބޯޑު މެންބަރު. މުޙައްމަދު ސަޢީދު، هللا ނައިބު ރައީސް. ސަޢުދު ޢަލީ، ފަލާޙުމުޙައްމަދު، ބޯޑު މެންބަރު. 

ނޑު، ޢަްބދުބޯޑު މެންބަރު. ޓްރެޝަރަރ، މުއްޠަލިބް. އަ 1ޕާޓް  24:90މެންބަރު.  ބޯޑު މުޙައްމަދު، މަސީެގ هللا ުޅގަ

ނޑު ނޑުމެން ބައްދަލުކޮށްލަން އެދުނީ މިވަގުތު ރަީއސަކަށް ހުންނެިވ އިނގޭތޯ. ދެން އަުޅގަ ެމން އަސްލުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ދިމާވެަފއި ހުރި ކަންތައްތަކުގެ މި  އަޅުަގނޑުމެން މި އިންޑަސްްޓރީގެ މި ވަގުތު ހުރި ދަތިތަކާއި އަުޅގަ

އްާސކޮށް ދަންނަވާލުމުގެ ބޭނުމުަގއި. މި ވާަހކަ އަުޅަގނޑުމެން ކުީރގަިއ ވެސް ދެ ފަހަރެްއގެމަތީން ޓީގަިއ ހިކޮމި

ވެްސ  އަނެއްކާ . އެހެންނަމަވެސްވާފައި އޮންނާނެބޭފުޅުންނަށް ދަންނަތި ގޮުތގަިއ މަޖިލީހުގައި  އަޅުަގނޑު ހަނދާންވާ

މި އިންޑަސްޓްީރގައި މަަސއްކަްތކުރާ ފަރާތްތަަކށް މިހާރު ދިމާވެފައި ހުރި ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ 

ނޑުމެން ބޭނުންާވ  ދަތިތަކާއި އަދި މި އިންަޑސްޓްރީ އިންޑަސްޓްީރެއއްގެ ގޮތުަގއި ދެމެހެއްޓުމަށް ޓަަކިއ އަުޅގަ

ނޑުމެން މަ ދިމާިވ ގައި ައއި ދުވަްސވަރު  ސައްކަތްކުރަމުންކަންތައްތަެކއް ދަންނަވާލަން. މި އިންޑަސްޓްރީަގއި އަުޅގަ

އެކި ގެއްލުންަތއް، އެކި ސަަބބުތަކާއި ހުރެ ީވ ެގއްލުންތަުކގެ ސަބަބުން މިހާރު އިންަޑސްޓްރީަގއި މަސަްއކަތްކުާރ 

 8002ްއ ޯގސްކޮށް އޮތީ. ެއއީ ނުެދވޭ ހިސާބުަގއި ކަންތައްތަ އިގެން ކުރިއަށްން ތިބީ ހަމަ އިތުރަށް މަސައްކަތާ މީހު

އްލުންތަެކއް، ުމިޅ ުގޅިގެން މި އައި ބޮޑެތި ގެްއލުންތަކުގެ ތެރެއިން ވަރަށް ބޮޑު ގެ ަގއި ސުނާމީއާވަނަ އަހަރު

އް އަގުޮބޑުެވގެން ިދއުމާއެީކަގއި ވަރަށް ބޮުޑ ހުރިހާ މެޓިރިއަލެ ދުނިޔޭގައިމުޅި އަކަށް ނޫން، އިންޑަސްޓްރީ 



  

އެބަ އޮްތ  ބީ ބޯޑުްނ ބައްލަވާފައި ސީ.އައި.ޑީ.ން އޭރުގެ ސަރުާކރުން ކުރިމަތިލާންޖެހުނު. ދެ ކާކަ ގެއްލުންތަ

އަުގތައް ބޮުޑވެގެްނ ދިޔަކަމަށް. އަޅުަގނޑުމެން ކޮންޓްރެކްޓަުރން އޭރު ހަދާފައި ހުިރ  ަގއ53ި%ގާތްަގނޑަކަްށ 

ނޑުމެްނ  80% އޮތް ނަމަވެސް އަގު ބޮޑުވެފައި 53%ރު ނިންމެވީ އެސްޓިމޭޓްގެ އިތުރަށް. ދެން އޭ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް. އެކަމަކު އޭރު 53%ފާފައި ސަރުާކރުން ގެއްލުުމގައި ހި ގެ އެހީތެރިކަމެްއ އިތުރަށް ދެއްވަން އަުޅގަ

ޖެކްޓްތަކަށް އެ ބަދަލު ެއއްެވސް ބަދަލެއް ނުލިބޭނެ. ހަމައެކަނި އޮން ގޮއިން ޕްރޮއެއަށް ނިމިފައި ހުރި ޕްރޮޖެކްޓްތައް 

ނޑުމެންނިންމަވާފައި އޭރު ދެއްާވގޮތަށް ސަރުކާރުން ނިންމެވީ.  ނަށްަގއި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އެބަ އޮތް އަުޅގަ

 8002 ނަށްން ރުފިޔާ އަޅުަގނޑުމެންމިލިއަ 820. ގާތްަގނޑަކަށް ޓްރީން ސިޓީއެއް ވެސް ެދއްވާފަފިނޭންސް މިނިސް

އެކަން ން ރުފިޔާ. ދެން މިލިއަ 820ދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާުޅެވފައި އެބަ އޮތް. ޖަހައިގެން ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން 

ވަނަ ައހަރު ސަރުކާރު ބަދަލުވެގެން ދިޔައީ. ދެން ސަރުކާރު ބަދަުލވާން ަކއިރިވުާމއި ުގޅިގެްނ  8002އެގޮތަށް އޮްއވާ 

އަޅުަގނޑުމެން އޭރުަގއި ހުރި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާއި އަދި ބަދަލުވާ ސަރުކާުރގެ ފިނޭންްސ މިނިސްޓަރާއި އެްއކޮްށ 

ވާހަކަދެއްކިްނ. އެއީ ފަހުން ވަަޑިއގަންނަާވ ބޭފުޅުންނަށް ފަހަރެއްގަިއ ކޮށްގެން އެރޭންޖްއަޅުަގނޑުމެން މީޓިންގއެއް 

 އެ މީޓިންގމިކަން ހިނގާފައި އޮތް ޮގތް ރަނގަޅަށް އެނިގވަަޑިއނުގެންފާނެތީ އަޅުަގނޑުމެްނ އެދިގެން 

ންނަށް ދެންނެވިން. އެ ބޭފުޅުން މިކަން ހިނގާދިޔަ ހުރިހާ ގޮތެއް ހުރިހާ ބޭފުޅު . ހަމައެރޭންޖްކޮށްގެން ވާހަކަެދއްކިން 

ެދއްވާނެ އިވަދައްސަރުކާރު ބަދަުލވި ނަަމވެސް މި ބަދަލު އަޅުަގނޑުެމންނަށް ހޯއަދި ވިދާޅުިވ ައޅުަގނޑުމެންނަށް 

ނގާ ގޮތެއް ނުވި. ދެްނ ކަންދިމާކުރި ގޮތުން އެކަން ެއގޮތަށް ހި މަނުއްވަިއގެން. އެހެންނަމަވެސްގައި ހިކަމަށް ބަޖެޓު

ނޑުމެންނަށް. ދެން އޭގެ ފަހުން އަނެއްކާ ޔޫ.އެްސ  މާ، މިއަދާއެހެންވީ ހަމައަށް ެވސް އެ ބަދަލު އޮތީ ނުލިބި އަޅުގަ

ނޑަ 80%ޑޮލަރުގެ ައގު ޓަސްލާފައި  ވެއްެޖއްާޔ  ކަށް އޯ.ޕީ.ޕީން ލަފާކުރި ގޮތުަގއިބޮޑުވުމާއި ގުިޅގެން ވެްސ ގާތްގަ

ން ރުފިޔާ ވަރު ބޮޑު ގެއްލުމެްއ މި އިންޑަސްޓްރީ އަށް މިލިއަ 030ސަރުކާރުން އޭރު ހިންގަމުންދިޔަ ޕްރޮޖެކްޓަށް 

ޕޯޓަކަށް ބަދަލުވެގެން  5ވެގެންދިަޔ. ދެން ހަމަ އެގޮތަށް އެ ގެއްލުމުަގއި ޮއްއވާ މުދާ ބާލާ ބަނދަރުތައް ކުއްލިއަކަްށ 

ނޑަކަށް ނޑުމެން ހަދާފައި އަށް ބޮުޑެވގެންދިަޔ. އަޅު  30، %00% ދިއުމާއި ގުިޅގެން ޭއގެ އަުގ ވެސް ހަމަ ގާްތގަ ގަ

ހުރި އެސްޓިމޭޓްތައް އޭރު ުހންނާނީ ރަށްރަށުގެ ބަނދަރަށް ސީދާ ބޯޓު ގޮްސގެން މުދާ ބާލާގޮތަށް. އެހެންނަމަވެސް 

އެއްޗިހި ެގންދަން ޖެހުނީމަ ވަރަށް  ބަނދަރަށް ބާލަން  5ހަމައެކަނި މި  ފުްއޓާިއ، އަްއޑު އަތޮާޅއި، މާލެއާކުޅުދުއް

ނޑުމެން ސަރުކާރުގައި ހަަމ  ބޮޑެތި ގެއްލުންތަާކއި ނޑުމެން ކުރިމަތިލާންޖެހުނު. ދެން އޭގެ ވާހަކަ ެވސް އަުޅގަ އަުޅގަ

ެއކަން ވެްސ  ސާބުތައް ހުށަހަޅަން ވިދާޅުވީމާހި ައދި އެކަމަށް އިތުރަށް ޚަރަދުވިވަރު ދަންނަވަމުން ގެންދިޔައިން.

ސް އިކޮނޮމިކް މިިނސްޓްރީ އާިއ ހައުސިްނގ އެ ހުރިހާ ހިސާބުަތކެއް ވެ، އަޅުަގނޑުމެން ކުރިން. އެެހންވީމާ

ނޑަށް ހީވާގޮުތގައި. ދެން މިގޮތަށް މިކަން ޮއއްާވ  މިނިސްޓްރީ އާއި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގައި ހުންނާނެ އަޅުގަ

ރާއްޖެ އެތެރެނުކުރެވޭ. ޭއގެ ސަބަބުން ވެްސ  އާިއ ހިލަވެލި އިން ހިލަދޭތެރެއަކުން މި ދިމާވީ އިންޑިއާ  އަނެއްކާ މި



  

ނަޑކަށް އަޅު ބޮޑު ެގއްލުމަާކއި ކުރިމަތިލާންޖެހުނު. ދެން މި ވާހަކަތައް މިހެން  500%ަގނޑުމެންނަށް ގާްތގަ

ނޑުމެްނ އަބަދު ނޑުމެން ހަމަ ރިޕީޓްކޮށް އަޅުގަ  އިންާނއި ނޫސްތަކުަގއިސް ޓީވީންނާއި ރޭޑިޔޯވެ ދަންނަވާއިރު އަުޅގަ

ކްލޯސް ެއއް ޓެްނޑަރ ެއކްސްކްިލއުަޝން  ށް ދިމާވީ ޕްރަިއސްއެންމެ ބޮޑު ސަބަަބކަ .ދައްކަމުންދިޔަ ވާހަކަެއއް މިއީ

 ޖެހިފައި ހުރި ގޮތް. އެއީ ވޯްލޑް ފެށުނީސްސުރެ އެ ޑޮކިޔުމަންޓްތައް ހަމަދެން ޑޮކިޔުމަންްޓގައި ނެތުން. އެީއ 

ެއއީ. އެ  ކްޓެއްކޮށް ހަދާފައި އޮތް ކޮންޓްރެމިކްސްދިވެހި ގޮތަކަށް ބަދަލުވެގެްނ  ،ައއި.ޑީ.ބީ ާއއި ،ބޭންކާއި

ނޑުމެން ވާަހކަދަ އެކަްނ ވެްސ އޮީތ ނުވެ.  ްއކަމުން ދިޔައީ. އެހެންނަމަވެސް ބަދަލުކުރުމުގެ ކަންތަުކަގއި ެވސް އަުޅގަ

ނޑުމެންަނކަށް ލިބޭ ގޮތެއް ނުވޭ. ޮސިއކުރާއިރު އެ އިންނަ ައގު ، އެހެންވީމާ އެ ބަދަލު، އެްއެވސް ބަދަލެއް އަުޅގަ

އަުޅަގނޑުމެން ކޮންޓްރެކްޓަރުން ، ެވގެން ދިަޔނަމަވެސް. އެހެންވީމާބޮޑު 800، %500%އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބެނީ 

ނަޑކަށް  އޭެގ ، ޕްރޮފިޓެއް ލައިެގން. އެހެންވީމާ 53، %50%މި އެސްޓިމޭޓް ހަދާފައި ހުންނަނީ ގާތްގަ

ނޑަކަށް ހިއެ  800، %500%ބަދަލުގައި  އްނުޭވ އަގު ބޮޑުެވގެން ދިޔައީަމ އެކަން ކުރެވޭނެ ގޮެތްއ އަޅުގަ

ނޑުމެން  އެ ެގއްލުމުން އެހެންނަމަެވސް އޮންނާނެހެނެއް.  ފެނޭތޯހަމަ ގޮތެއް ޓަކައި  ސަލާމަތްވުމަށްވެސް ައޅުގަ

މަސައްކަތްކުރަމުން ގޮސް ިމއަދު މިއޮތީ އަޅުަގނޑުމެްނ އޭރު ވެސް ދައްކަމުންދިޔައިން މި އިންޑަސްޓްރީ 

ނޑަކަށް ިހއެއްުނވޭ މާ ނުހިފެހެއްޓޭނެ ވާހަކަ އާިއ ޮކންޓްރެކްޓަރުން ހަލާ ކުެވގެންާދނެ ވާހަކަ. އެކަަމކު އޭަރކު ައޅުގަ

. އެ ގެއްލުުމަގިއ މިއޮތީ އެ ހާލަތަށް އައިސްފަ ބޮޑަކަށް ެއއްވެސް ބޭފުަޅކު ޤަބޫލުކުރެއްވިހެެނއް. އެކަމަުކ މިއަދު

ނޑުމެން މިދިޔަ އަށެއްކަ އަހަރު ައޅުަގނުޑމެން މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔައީ  . މިއަދު މިއޮތީ ހުރިހާ ވެސް އަުޅގަ

ކޮންޓްރެކްޓަރުން ހަމަ ހަލާކުވެފައި އިނގޭތޯ. ެއއީ ހަލާކުެވފައޭ މިދެންނެވީ މިހާރު މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަ ހުރިހާ 

ބިުޑ އެްއ، ގެރެންޓީ ގެރެންޓީއެއް، އެްޑވާންސް ޕޭމަންޓްމަސައްކަތްތައް ހުްއޓިއްޖެ. ބޭންކަކުން ޕަރފޯމަންސް 

ނޑުމެން ދޭ  ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީޒްބޭ. ބާޒާރުން ނުލި ެއއްސެކިއުރިޓީ  ހުރިހާ ފަރާތަކުން އެބަ ހުއްޓާލައިފި. އެއީ އަުޅގަ

ެއއްޗިހި ނަގަމުްނ  ލިޔެގެންޗެކް  ޑޭޓެޑްދުވަހަށް  00 ދުވަހަށް  03ޔަރުންނަށް މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަނީ ސަޕްލަ

ދޭންޖެހޭ  ދުވަހު ތެރޭގައި 00، 00ބުތަކާއި ހުރެ ޕޭމަންޓްތައް ވެސް އެކި ސަބަ ދޭންޖެހޭއަންނަނީ. ސަރުކާރުން 

އެ ފަިއސާެއއް ެއ ަފރާތްތަކަށް ނުދެއްކޭ. އޭގެ ޓަކަށް ޑޭ އި އެބަހުރި. ެއ ނުލިބޭތީމަްސ ވެފަ 3މަސް،  0ޕޭމަންޓް 

ނޑުމެން ޮގވަިއގެން ކޯޓަށްދާން ފަށައިފި. ދެން ބޭންކުން އޯ.ޑީ ާއއި ލޯނާ އެްއޗެހި   ސަބަބުން އެމީހުން އަުޅގަ

ނަގަިއގެން މިއުޅެނީ. ެއ ތަންތަނަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ނުދެއްކުމުގެ ސަބަބުން ބޭންުކން ވެސް މިހާރު އެްއވެްސ 

ފެސިލިޓީއެއް ވެސް ނުދޭ. އޭެގ ސަބަބުން މިހާރު މިވާ ގޮތަކީ އެނގިަވޑަިއގަންނަވާ ކުީރގަިއ މިސްކިތަކަށް އެއްަޗކަްށ 

ވަަރކަށް މިސްކިތް ބިޑްކޮްށގެން ެދ  41ޓީ ބިްޑކުރާނެ. މިހާރު މި ދޭތެރެއިން ަވރަކަށް ޕާ 45ބިޑްކޮށްފި ކަމަްށވަންޏާ 

ފަހަރު މަތިން ވެސް އެްއވެްސ ކޮންޓްރެކްޓަެރއް ކުރިމަްއޗެްއ ނުލެވުނު. ެއއީ އެކަން ކުެރވޭނެ ގޮެތއް ނެތީމަ. ިބުޑ 

ރަންޓީއެއް ނުލިބޭ. އެހެންވީާމ، ސެކިއުރިީޓއެއް ނުލިބޭ. ކްރެިޓޑަށް އެްއޗެއް ދޭނެ މީހަކު ނެތް. ޕާރފޯމަންސް ގެ



  

ނޑުމެންގެ މި ވަގުުތގެ ހާލަތު ހުރި ގޮތްވީމާ ހަމަ މި ކޮމިޓީގައި ވެސް  އެކަން ނުކުރެވޭ މިހާރު. އެީއ މިއިކީ އަޅުގަ

ދަންނަވާލަން ބޭނުންވީ އަޅުަގނޑުމެން މި އިންޑަސްޓްރީ ެދމެހެއްޓުމަށް އަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަުކެގ 

ތައް ހޯދައިދިނުމަށް ޓަަކއި ެވވެން އޮތް އެހީތެރިކަމެްއ މިކަމުގައި ސަުރކާރުން ވިްސނާވަަޑއިގަންަނވާނެ މިކަްނ ޙައްޤު

ނޑު މި ދަންނަވާލީ. މިހެން އެ ގޮތަށް ވާހަަކ ދެއްކިދާނެ ވަރަށް ގިނަ  ކޮށްދެއްވާތޯ. ދެން ކުރި ޚުާލސާއެއް އަުޅގަ

ނުޑމެންގެ ބޭނުންވާ މި އެދޭ ވާހަކަ ވެސް ދަްއކަން އެބަުހރި. އެހެންނަމަވެ ނޑު ގޮތެްއަގއި މިއީ އަުޅގަ ސް މައިގަ

އެދުމަކީ. އެހެްނވީމާ، ައޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތްތަކަށް ކުިރއަށް ދިއުމަށް ޓަަކއި މިކަުމަގއި ދެވެން އޮތް އެހީަތކެއް 

ނޑު ވެްސ  ،މިދެންނެވި ފައިާސގެ އަދަދުަތއް ނޑުމެން މި ނުދަންނަވަން ހަމަ އަުޅގަ ޤަބޫލުކުރަން ސަރުކާުރެގ އަުޅގަ

މިލިއަން ރުފިޔާގެ ވާހަކަެއްއ  111ފުރަތަމަ އެއް އަހަރު ތެރޭަގއި  ސް ހުރި ކަމަށް. ކޮންމެހެން އެދަތިތަކެއް ވެ

ނޑުމެން މި ވާހަަކ ނަމަވެްސ ްނ ނަމަވެސް އަހަރުތަކަށް ބަހާލައިގެނޫން. އެހެން ކުރީަގއި އަޅުަގނޑުމެްނ ހަމަ އަުޅގަ

ދާންވޭ. އަޅުަގނޑު ނބަޖެޓް ކޮމިޓީއަށް އަިއ ހައަުޅަގނޑުމެން ޓް ތައްޔާުރވަމުންދިޔައިރު ވެސް މިދިޔަ އަހަރު ބަޖެ

ންނަމަވެސް އެ . އެހެެވސް ވިާދޅުވި ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާނެ ވާހަކަ . ދެންހަމަ ދެންނެވިން އެ ވާހަކަ

ނޭނގޭ މިހާރު މިއުޅެނީ. ސް ބަޖެޓުގެ ދުވަްސވަރު ކަން އަހަރުގެ ބަޖެޓުަގއި ހިމެނިފަކާއެއް ނެތް. ދެން އަެނއްކާ ވެ 

ހަމަ ދަންނަވާލީ މި އަންނަ އަހަރުގެ އަނެްއކާ ވެސް މި ދުވަސްކޮޅާ ދިމާކޮށް އަނެއްކާ މި ވާހަކަ އެހެންވީމާ، 

 ނޑުމެންނަށް މިކަމުގައި އެހީތެރިކަމެއް ދެއްވާތޯ. ދެންގެން އަުޅގައި ކޮންމެވެސް ބަެއއް ހިމަނުއްވައި ގަބަޖެޓު

ނަޑށް އެހެން ކޮންޓްރެކްޓަރުން ެވސް އެްއޗެއް ވިދާުޅވަން ނުޑ ދު ފުރަތަމަ ަސޢު، އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ އަުޅގަ އަޅުގަ

ޮގތަކަށް ތަންކޮޅެއް ކުުރކޮްށ މި ރިޕީޓްނުވާ  ތީ. އެކަމަކުދު ކަމެއްަގއި ވަަޑިއގަންނަވަންޖެހޭފުރުސަތު ދޭންނަ. ސަޢު

ނޑު ވާހަކަ ގެްނގުުޅއްވުން   ން އިނގޭތޯ.އެދެއަުޅގަ

 

 ޙިލްމީ ވާހަކަދެއްެކވުން: هللا ބޯޑު މެންބަރު ސަޢުދު އިންޑަސްޓްީރގެ ކޮންސްޓްަރކްޝަން  މޯލްޑިވްސް

ނޑުމެންގެ ރައީސް ވަރަްށ ތަފްސީލުކޮށް އެ ވާހަކަ  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މަސީގެ ރައީސް. އާދެ! މި އަޅުގަ

ނުޑ ހަމަ ވަރަށް ކުރުކުރުކޮ ދެންވިދާޅުެވއްޖެ.  ނޑުމެން މިތާނގައި ތިއްެބވި އަުޅގަ ށް ދަންނަވާލާނަން. މި އަޅުގަ

ހެނީ މިއީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އަރިހުން މަޢާފަށް އެދެމުން އަޅުަގނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ޖެ

 111އި ގަިއ ނިމުނު ސަރުކާރުގަ 1111ބުން ދިާމވި ކަްނތައްތަކޭ. އެީއ މަލުތަކުގެ ސަބައެމް.ޑީ.ޕީ ސަުރކާރުެގ ޢަ

ނޑުމެންނަށް ދޭން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ޖިހާދު ސޮއިކުރައްވާަފއި އޮތް ސީޓިެއއް އެހެން  މިލިއަން ރުފިޔާ އަޅުގަ

އެ ފައިސާ ނުލިބި  ބަސް ވެސް ދެްއވާފަިއ އޮްއވާ ލީ ހާޝިމް އެކަމަްށ އާނއެ ފާހަަގކުެރއްވިހެން ޢަهللا އޮްއވާ ޢަބްދު

ދުވަހަކު ވެސް ނުލިބި ދިޔަީއ.  އަދި އޭެގ ފަހުން ސަރުކާރު އޮތްހާ ކުދުވަހަހަމަ އެ ސަރުާކރު އޮތްހާ  ދިޔައީ. ދެން

ނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން ރަށްރަށަށް އެްއޗެހި ނުބޭލުމާއި ޑޮލަރު އަގު ބޮުޑވި ބޮޑުވުމާ މި  ދެން އަޅުގަ



  

ނޑަށް އި އޮތް ކަމަރޯެލއް ޭއގަ  ވަރަށް ބޮޑު އޭރު ސަުރކާރުގެ ނުބައިބަދަލުތަކުގެ ައގު ވެސް ނުދިނުމުގައި  ށް އަުޅގަ

އޭުރ  ންނަށް އެކަން ސާބިތުވާނެ. ެއއީބޭފުޅު ބޭފުޅުން ތަޙުޤީޤުކޮށްފި ކަމަށް ވެއްޖިްއޔާ ތި . ތިޤަބޫލުކުރެވެނީ

ެއކީަގއި ބޭްއިވ  ސަރުކާރުގެ އިސް ބޭފުޅަކަްށ ހުންނެވީ ރައީސް ނަޝީދު. ރައީސް އޮފީހުަގއި މަސީއާ

ރަނގަޅީ ކޮންޓްރަކްޓަރުން ހަލާކުިވއްާޔއޭ. އޭރުން މި ކަލޭމެން  މަންމަނިކުފާނަށްްއގައި ވިދާުޅވީ ތިބައްދަލުވުމެ

 ރމަސައްކަތް އަތުން ވަިކކުރީމަ ތިމަންނަމެން އެ މަސައްކަތްތައް ެއއް ޕްރޮޖެކްޓެްއގެ ގޮތުަގއި ހަދާފައި، ެމގަ

ކަލޭމެން ބޭނުންވިއްާޔ ދެން މޭ. ގޮުތގައި ހަދާަފއި ބޭރު ބަޔަކަށްީދގެން އެ މަސައްކަތް ކުުރވާނަ ގެޕްރޮޖެކްޓެއް

ެދއްވަމުްނ  ީކގަިއ މަސީެގ ފެއަރ އެްއ ހުޅުަވއިއެާއއެ ަހމަ ކްޓަރުން ނަގާީނއޭ. ދެންއެމީހުންގެ އަތުްނ ސަބް ކޮންްޓރެ

ވެސް އެްއ  އެ ހުންގެ ަސއިޒަްށ ތިރިާވން. ދެންރައީސް ނަޝީދު ވިދާުޅވީ ިމހާރު ކޮންޓްރެކްޓަރުން އެބަޖެހޭ އެމީ

ނޑުމެންނަށް ފާޅުކަން ބޮުޑ ގޮެތްއގައި އެ މަނިކުފާނުގެ ވާހަަކފުޅު އަޅު  އެާއެއކީަގއިހަމަ  ދެން ޕޮއިންޓް. ގަ

ނޑު ހަފެނިގެންދިޔައީ ދި ައއިލެންްޑ ޕްރެ ހެން. އެ މަނިކުފާނު ވަނަ މިނިޓުގައި 15ނދާންވަނީ ޒިޑެންޓްގެ އަުޅގަ

ެއީކގައި ޮޔޓެއް ބަްނނަމުންދާ ބައެއް ކަމަށް.  ޓަކާވިދާޅުވެަފއި އޮންނާނީ ކޮންްޓރެކްޓަރުންނަކީ ކޮންމެ ޕްރޮޖެކް

ނޑިފުުޅަގއި ވިސްނުންފުުޅގައި އެގޮތަށް އޮތް ކަމަށް ންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެން ހިތަށްއެހެ  އަރަނީ ރައީސް ނަޝީދު ސިކު

ކީ ކޮންމެ ވެއްިޖއްޔާ އެ މަނިކުފާނު ބޭނުންފުޅެއްނުވާނެ ކޮންޓްރެކްަޓރުންނަށް ލިބޭ ގެއްލުން ބަދަލުދޭން. ޙަޤީޤަތަ

މިލިއަނެއް ނޫން އަދި އެއަްށވުެރ  111އެީކގައި ޔޮޓެއް ބަންނާކަށް ނުޖެހޭނެ. އެހެން ކަމަށްވެއްިޖއްޔާ  ޕްރޮޖެކްޓަކާ

ރައީސް ނަޝީުދެގ  ކަމަށް އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުުކރަނީ ވެސް ދޭން ނުޖެހޭނެ ގެއްލުން ިވޔަސް ންމަތީ މިލިއަނު

ނޑު ހަމަ ކުުރކޮށް  ެއހެންވީމާ، އެއީވިސްނުންފުޅުަގއި އޮތީ.  ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ އެްއޗަކީ. އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ މަސީގެ މެންބަރެއްގެ ހައިިސއްޔަތުން ހިތާމަކުރާ  ކަހަލަ ކޮންޓްރެކްޓަރުންނާ ބެހޭ ގޮތުން ވެސް އަުޅގަ

ނުޑމެން ދަ ންނަވާލަން ބޭނުން ވާހަކަތަެކއް އެމަނިކުފާނު ދައްކަވާފައި އެބަހުރި. އެހެންވީމާ، ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި އަުޅގަ

ވަނަ އަހަރު ނިމުނު ރައީސް މައުމޫނުގެ  1111މިލިއަން ރުފިޔާ އާއި މަސީއަށް ބިމެއް ދެއްވުުމގެ ލިޔުމެއް  111

އެ ލިޔުުމގެ ެއްއވެސް އަެގއް އެްއވެސް ބުރަަދނެއް މިހާތަނަށް ނެތް ކަމަށް  ދެްއވާފައި އޮތް. އެހެންކަމުން ސަރުކާރުން

ަގއި ސޮިއކޮށް ނުވަތަ ދެްއވާފައި އޮތް ލިޔުމެްއަގއި ކުން އެގްރިމަންެޓއްސަރުކާރަ ދިެވހި އަޅުަގނޑު ފާހަގަކުރަމޭ.

މިލިއަން  111ކޮންމެވެސް ވަރެްއގެ ބުރަދަެނއް އޮންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންެޖހޭނެ. މި 

ނޑުމެން އޭރު އިދިޮކޅުަގިއ ތިއްބެވި ޑީ. އާރު.ީޕގެ ިއސް ބޭފުޅުންނާ ގުޅިގެން ރުފިޔާ ހޯދުމުގެ ގޮތުން އަޅުގަ

ހަމަ އެ އެްއވެސް  މިކަްނ ލިބޭތޯ. އެހެްނނަމަވެސް ގެްނ ވެސްމެން މަަސއްކަތް ުކރީމު މި ބަޖެޓުގައި ޖަހައި އަޅުަގނޑު

ގޮތުަގއި ްފލޯރއަށް ވެސް ދިޔަހެްނ  ގެަގއި ިމ އަެނއް އިޞްލާޙެއް އަޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ ބަޖެޓު، ގޮތަކަށް އެކަން 

 .ޑީ.ޕީގެ މެންބަރުްނ ވޯޓު ދެްއަވއިގެން އޭތިއޭރު ވެިރކަމުަގއި ތިއްެބވި އެމް އެހެންނަމަވެސް  .އިޞްލާޙެއް

ނޑު ދަންނަވަނީ މިއަދު މި އިންޑަސްޓްރީ  ފެއިލްކޮށްލެްއވީ. އެހެންވީމާ، މި ހުރިހާ ގޮތަކުން ބަލާއިރު ވެސް އަުޅގަ



  

އެ ބޭފުޅުން  ޕަސެންޓް ހިއްސާ އެބައޮތޭ. ސަތޭކަ މިހާރު މިއޮތް ހާލަތަށް އައުމުަގއި އެމް.ޑީ.ީޕގެ ހަމަ

ގައި އަޅުަގނޑުމެން ދިވެހި ހާރު މި ޖީ.އެމް.އާރު މައްސަލައި މި ށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަމޭ. ދެންޒިންމާވާންޖެހޭނެ ކަމަ

 ވެސް، ަގއި ދޭން ޖެހުނު ކަމަށްއާބިޓްރޭޝަނުން ނިންމި މައްސަލައި ސަރުކާރުން ބަދަލުތަކެއް ޭދންޖެހިގެން

ނޑަށް ހީވަނީ މި މައްސަލަ ވެސް ކޮންމެ ވެސް ހިސާބަކުން ހުށަހެޅިއްޖެ ކަމަށްވެއްޖިްއޔާމު ހަމަ ބޮޑު އަޅުގަ 

މިލިއަން ރުފިޔާ ގެއްލުްނީވ  111ސަުރކާރުގެ ިލޔުންތަުކން އެބަހުރި ފެންނަން  ދެްއގެ ބަދަލު ދޭންޖެހޭނެ. އެއީއަދަ

ުޑވެގެްނ ެގއްލުން ވީ ކަމަށް. ައދި ހިސާބުތަކުން ތަކެތި ިމ މިލިައން ރުފިޔާގެ ޑޮލަރު އަުގ ބޮ 751ކަމަށް. އަެނއްކާ 

 35ނަމަވެސް އޭަގއި ޤަބޫލުކުެރވޭ ގޮތުން ެވއްޖިްއޔާމު % ގުނު ނރަށްރަށުން ނުބޭލިގެން ެއ ެގއްލުންވި އަދަދު ނޭ

 އީ . މިއީމެއް މި. އެހެންވީމާ، ވަރަށް ބޮޑު ގެއްލުއެބަހުރިދެމެދު އަދަދަކަށް މި އަގު މައްޗަށް ޖެހިފައި  އ51ާއާއި %

އިްނޑަސްޓްރީެއކޭ. މި އިންޑަސްޓްރީއަކީ ާރއްޖޭެގ  އިވާވަރަށް ބޮޑަށް އަޅުަގނޑު ދަްނނަވާނީ ހަމަ މި އިހާނެތިކޮށްފަ 

ގޮތަކަށް ވެސް އް އެ  ައޅާލަންވާ ވަރަށް މި އިންަޑސްޓްރީއާ ދޭތެރޭ ެދވަނަ އިންޑަްސްޓރީއަށް ވީހިނދު،ޖީ.ޑީ.ޕީގެ 

ނޑު ނުދަންނަވަން. އެއީލެވިފައި އޮތް ކަަމކައެްއވެސް ސަރުކާަރކުން އަޅާ  އަނެއް ރައީސް ަމއުމޫނު  ށް އަުޅގަ

ސަރުކާރަށްފަހުގައި ައއި އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުން ވެސް ައދި އޭގެފަހުަގއި ޑޮކްޓަރުން ވަހީދު ސަރުކާރުން ވެްސ 

ނުޑގެ ރައީްސ މި ސަރުކާރު ައއުމާއެކީ  ެއހާ ވަރަކަށް. އެހެންނަމަވެސް  އަޅުަގނަޑކަށް ހީެއއްނުވޭ ަގއި އަުޅގަ

އިޝާރާތްކުެރއްވި މި މާއްާދ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ސަރުކާރުން ފަހިކޮށްދެއްވާފައި ޮއތީ. މިހާރު އޭގެ މާނައަކީ 

ނޑުމެންނަށް އަ ވެއްޖެްއޔާމުންމިހާރު މުދަލުގެ އަގަށް ބަދަލެއް އަތުެވއްޖެ ކަމަށް  ގު ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް. އަޅުގަ

ެއ ކުރީގައި ވެްސ އޮވޭ ކޮންޓްރެކްޓަރުން  ރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަކުރަން. ދެން ހަޤީޤަތަކީއަުޅަގނުޑ ވަ މާ، ެއކަންއެހެންވީ

އިންނަނީ. އެހެންވީމާ،  އިއެހެން މާއްާދއަކުން އެ ުކރީގައި އިންނަ މާއްދާ ނަހީކޮްށފަ ެއކަމަކު ބަދަލު ދިނުމުގެ މާއްދާ.

ބީވެގެންދަނީ. އެހެންވީމާ،  ފެނި އަތުން ނުހިފިލޮލަށް ދާ ވެްސ ވަރަށް ައސަރުކުުރވާނެ ގޮަތަކށް އޮންނަނީ. ެއ މާއް

ނޑަށް ހަމަ ފުރުޞަތު  އެއީ ނޑުގެ ވާހަކަ ުކރުކޮށްލާފައި ނިންމާލާނަން. އަޅުގަ އެކަން އޮތް ގޮތަކީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި ލޮބުވެތި  މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މަސީގެ ބޯޑުން އެދުުނ އެދުމަކަށް ގައިއެއާއެކީ  ދެއްވީީތވެ އަދި ހަމަ

ނޑުމެންނަށް ފުރުޞަތު ދެއްވީީތވެ ވަރަްށ އިޚްލާސްތެރިކަމާެއކު ތިަޔ އެންމެ ޝުކުރުދަންނަވަން.  މެންބަރުން އަޅުގަ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ގެ ނައިުބ މުޤައްިރރު ކުޑަހުވަދޫ ާދއިާރގެ ދަންނަވާލާނަން އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކޮމިޓީ  މައުލޫމާތަށް ޓަަކއިއާދެ! 

ނޑުމެންގެ ިމ ޖަލްސާއަށް ގުިޅވަ  ކޯޑަށް އިދާރީ މޭޒުގެ ރެ  ަކންަޑިއގެންޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙުމަދު އާމިރު އަުޅގަ

ނޑުމެދަންނަވާލަންޓަކައި  ޟިލް ގެ ތެރެއިން އަލްފާނާއެކު ބައްދަލުކުަރމުން ގެންދެވި މަސީގެ ބޭފުޅުންން. އަދި ައޅުގަ

ން މި ަވގުުތ މުަޓކަިއ މި ބަްއދަލުވު މަށްއެހެން ޖަލްސާއެްއގަިއ ބަިއވެރިެވވަަޑއިގަތުލްމީ ޙިهللا ސަޢުދު

 ވަިކވެަވޑަިއގަންނަވާ ވާހަކަ. 

 

 ބޭފުޅެއް ވާހަކަދެއްެކވުން: ންސްޓްަރކްޝަްނ އިންޑަސްޓްީރގެމޯލްޑިވްސް ކޮ

ބޭފުޅުން ވަރަށް  ތި އަާދުކރަން ށް ބޮޑަށް ޝުކުރުޢިއްޒަތްތެރި މުޤަްއރިރު. އަޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ ވަރަ`. 

އެ  އަކުމަސީގެ ރައީސް ދެންމެ .ބުރަކޮށް އުޅުްއވާ ދުވަސްކޮެޅްއގައި އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިފަދަ ފުރުޞަތެއް ދެއްވީތީ

ކްޝަން ންސްޓްރަ މިލިއަން ރުފިޔާައކީ އޭރުގެ ކޮ 111ވަނަ އަހަރު އެ ފާހަގަކުރެުވނު  1111ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން 

ހަމަެއކަނި  ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. އެއީ އިންޑަސްޓްީރގެ ިޑވެލޮޕްމަންޓްގެ ބޯުޑގެ ނިންމުމެއް. އަުޅަގނޑު ެއކަން

ޭއރުގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ،އަޅުަގނޑުމެްނގެ ނިންމުމެއް ނޫން. ސަރުކާރުން އުަފއްދަާވފައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

އަރކުރަްއވަނީ އޭރުގެ ކޮންްސޓްރަކްޝަން މިނިސްޓަރު ޑެއް އެއީ. އެ ބޯޑު ޗެ އުފައްދަވާަފއި އޮންނަ ރަސްީމ ބޯ

ނޑު ެވސް އެ ޯބޑުަގއި ހިމެނީތީ އެ ރިކޯޑަށްމަޢުރޫފް ޖަމީލް އޭެގ  ިއ އެ ވާހަަކ ދަންނަވާލީ. އެހެްނވީމާ،ަޓކަ . އަޅުގަ

ނޑުމެ ތައް އެ ވާހަކަ ަނށް. ދެންންރަސްމީ ލިޔުމެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސުން ދެއްވާފައި އެބައޮތް އަުޅގަ

މިހާރުގެ މިހެން ހުރިއިރު ޝަނަށް ވަރަށް ބަިއވަުރ ޗެލަންޖަސް އެބަހުރި. ރިޕީޓްނުކޮށް މިހާރުގެ ސިޓުއޭ

ބޭފުޅުންެގ  ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް ދިމާވާ ކަންތައްތަުކގެ ތެެރއިން ައޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުރެޭވ ބަެއއް ަކންތައްތައް ތި 

ނޑު ބޮެޑިތ  ބައެއްރާއްޖޭަގއި މިހާރު ކުރެވެމުންދާ  ދުކުރަން. ެއއީގެންނަން ގަސް އެޓެންޝަނަށް އަުޅގަ

މެ ންގަކުރެވޭ. އެއީ މަސަްއކަތް ކިތަވަރަށް ބޮޑެތި ބުރޫ ދެތިން ގޮތަކަށް އަރަމުން ދާ ކަމަށް ފާހަމަސައްކަތްތަކަށް 

ންދޭ. ުކރާ މަސައްކަތްތަކަށް ކޯާޓގެ ނަމަވެސް ބައެއް ކޮންްޓރެކްޓަރުން ނަމަވެސް މަސަްއކަތްކުރަމުން އެބަ ގެ މަދު

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން ރާއްޖޭގައި ނުސީދާ ގޮތަކަށް  ޚިލާފަށް  ނޫނީ ޤާނޫނުތަކާއި ަގވާއިދުަތކާދަތިކަން އެބަ ދިމާވޭ. އަޅުގަ

ރު އޭގެ މާނައަކީ ރަނަގޅަްށ މަސައްކަތްކުރާ އަދި ބާ ގުޅެމުންދާކަން. އެހެންނަމަެވސްއިލީގަލް މީހުން ރާއްޖޭގައި ެގން

ޓްރަްލ ޑެމޭޖް އެހެން މީހުންނަށް ލެހުއްޓުން އައުމެއް ނޫން. އޭގެ ކޮ ސްޕީޑްަގއި ގެންދަން ބޭނުންާވ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް

ނޑު ޤަޫބލުކުރާ ރިްއާޔ ހޫން. އަދި މިހާރުގެ ރައީސުލްޖުމްގޮުތގައި އެކަން ވެގެްނ ވާނެ ގޮެތއް ނޫ ލިބުމަކީ އެއީ އަުޅގަ

ނީ ޕްރޮޖެކްޓްަތއް ފާސްޓް ފޭސްގަިއ ގެންދަން. އެހެންީވމާ، އެ ކޯޓާ ިސސްޓަމަށް ވެސް ބޭނުންފުުޅވެަވޑަިއގަންަނވަ

ވުެރ ގެ ުދވެލި ހުރި ބާރު މިން އެއަށްދިމާވާ ދަތިތައް މިހާރުން މިހާރަށް ޙައްލުކޮށްދެްއވުމަކީ މިހާރު މި އިންޑަސްޓްރީ

ނުޑ ދެކެން. ެއއީ ދިވެ ހިން ެއކަށީގެްނވާ ވަރަްށ ހޯދަން ބާރު ސްޕީޑެްއގަިއ ޖެއްސޭެނ ކަމެއް ކަމަށް އަުޅގަ



  

ށް ދިވެހިން ނުލިބޭތީ. ވަރަ ނަމަވެސް ިމހުންނަ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ސައިޒުން ެއކަމަށް ބޭނުންވާ މަސައްކަތްކުރި

 ެއއްކޮށް ހަމަވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް. ެއއާ މަކީއެ ކަންތައްަތއް ހަމަޖެއްސެވު ރެޯކޑްތަކަށް ަބއްލަވާފައިއެ ، އެހެންވީމާ

ަހއްޓާފަ. އެަތއް ފަރާތްތަކުގައި ވަރަށް ބޮޑެިތ ޑިޕޮޒިޓްތަްއ އެބަހުރި ސަރުާކރުގައި ބަ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ  ބޮޑެތި

. ހުންނައިރު އެއް ޕްރޮޖެކްޓް ނިންމާފައި އިން ރުފިޔާ އެްއ ބަހައްޓާފައި މިހުންނަނީ ޑިޕޮޒިޓްގެ ގޮުތގަ އަބައިވަރު މިލި

ވެސް މި ޖެހެނީ ހަމަ އެ ޑިޕޮޒިޓް ދަްއކަން. ދިވެހި  ކުރާއިރު އަެނއްކާ ރން ޓްރާންސްފައަނެއް ޕްރޮޖެކްޓަށް މީހު

ސަރުކާރުން އެ ރައްދުކުރަންެޖހޭ ފަރާތްތަކަށް އެ ޑިޕޮޒިޓް އަނބުރާ ރިފަންޑް ކުރުމުގަިއ ވަރަށް ބޮޑެތި ދަތިތަކެްއ 

ނޑުމެްނގެ ަވރަށް ބައިވަރު ކުންފުނިތަކަްށ އެ ދަތިތަ ން އަމިލި 9ން، އަމިލި 1. އް ކުރިމަތިވޭއެބަހުރި. އަުޅގަ

ކަމަށް ކުެރވި އެަބ ދޭ. އެހެންވީމާ، އެ ރިފަންޑް ުނުކރެވި ރިޓަރން ނުއެ ރުފިޔާގެ ޑިޕޮޒިޓް ސަރުކާުރަގއި ހުރެގެން 

ޝަންެގ ސިސްޓަްމެގ އިމިގްރޭޙައްލެއް އައުަމކީ ެވސް ކުްނފުނިތަކަށް ލިބިގެންދާނެ ލުޔެްއ ކަމުަގއި ދެކެން. ދެން 

ނޑަށް ހީވަނީތެރެއިން ކަންތައް ، ަތއް އަވަަހށް ފަހިވެގެން ިދއުމަކީ ެވސް ލޭބަރ މެނޭޖްކުރުމުގަިއ އަުޅގަ

ދިމާލަށް އިނގިލި ދިްއކުރެވޭ ވަރަށް ބޮޑަށް. ދެްނ ޒަމާނުއްސުރެ ރާއްޭޖގެ  އަޅުަގނޑުމެން އިްނޑަސްޓްީރއާ

ނޑުމެންަނށް އޭރު އަންދާޒާ  ކުެރވުނީ ދެތިންހާސް މީހުންނޭ ތިބޭނީ ގާތްަގނޑަކަށް ީމގެ އަެށއްކަ އަހަރު ކުރިން އަުޅގަ

އިލީގަލް މީހުންެގ ގޮުތގަ. ިމއަދު ސާޅީހަކަށް ނޫނީ ފަްނސާހަކަށް ހާސް މީހުން ތިބި ކަމަށް އެބަ ލަފާ ކުރެވޭ. 

ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންވީމާ، އެ ކަންަތއްތައް ވެސް މެނޭޖްކުރުމަށް މި އިންޑަސްޓްރީން ކުރެވެން

ނޑުމެން ދަންނަވަން. ެއއީ ރަށްލުން ހަމަ ސަރުކާރަށް ލިބޭނެ ވާހަކަ އަޅު އެއްބާރު ރަށުގައި މީހުްނ ގަ

ފަރާތްތަކާއި ގުިޅެގން އެ ބޭރުން ގެންނަން  އަދި ޕްރޮޖެކްޓްްސތައް ހިންގާ ގޮތް މޮނިޓަރކުރުމާއި މަސައްކަތްކުރަމުންދާ

ނޑުމެންގެ ކޯޕަރޭޝަން ހަމަ ދެވެ ން އޮތް އެންމެ ފުރިހަމައަަކށް ދޭނަން. އެހެންވީމާ، އެ މީހުންގެ މެނޭޖްމެންޓް އަޅުގަ

ދުވަސްކޮެޅއްަގއި މަސައްކަތްތައް ލިބި އަިދ  ރު އިންޑަސްޓްރީ މިހާ ޗެލެންޖިންމުޅި ސިސްޓަމްގެ ތެރެއަށް ބަލާއި

ީކ މަސައްކަތްކުުރވަމުންދާ ފަރާތްތަކަށް ެގއްލުން ުނވާނެ ގޮތެްއގެ މަތީން އެ ކަްނތައްތައް ާރަވއިދެްއވުމަ

 ފާހަގަކޮށްލާނީ. ށްޅުަގނޑު އެ ދެ ކަންތައް މި ވަގުތައަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަްށ އެދޭ ކަމެއް. އެހެންވީާމ، އަ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ދުޢީމަދު ސަބަރ އަޙުމެން ބޯޑު ންސްޓްަރކްޝަްނ އިންޑަސްޓްީރގެމޯލްޑިވްސް ކޮ

 ނޑު ވެސް ުފރަތަމަ ދަންނަވާލާނީ...އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިނގޭތޯ މުޤައްރިރު. އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންގެ...  ނަން ވިދާޅުވެފައި ގެންދެިވއްެޖއްޔާ ރަނަގޅު. އަުޅގަ



  

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ދުޢީމަދު ސަބަރ އަޙުމެން ބޯޑު ންސްޓްަރކްޝަްނ އިންޑަސްޓްީރގެމޯލްޑިވްސް ކޮ

ނޑު ެވސް ފުރަތަޢީސަ މަދުމެންބަރު އަޙު އަޅުަގނޑު މިއީ ބޯޑު މަ ދަންނަވާލާނީ ދު އިނގޭތޯ. ދެން އަޅުގަ

މާލިްއޔަތު ކޮިމޓީގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ދަންނަވަން. ައޅުަގނޑު ވަރަްށ  މުޤައްރިރަށާއި

ނޑުމެންނަށް މި ފުރުޞަތު ދެއްވި ކަމަށް ޓަަކއި. ދެން އަޅު ބޮޑަށް ޝުކުރު ަގނޑު ފުރަތަމަ ދެތިން އަދާކުރަން ައޅުގަ

ނޑުމެންގެ އެންމެ ބޮޑު ކޮންސަރން ކަމުގަިއވާ  ޕޮއިންޓެއް ފާހަގަކޮށްލާނަން. ދެން މިތަނުގައި ފާހަގަކުރައްަވިއފި އަޅުގަ

ނޑު ދެން ދެ އަމިލި 751ން ރުފިޔާ އާއި އަމިލި 111 ން ރުފިާޔގެ ވާހަަކ ދައްކަަވއިފި ވަރަށް ތަފުސީލުކޮށް. އަުޅގަ

ރާއްޖޭގެ މި އިންޑަސްޓްީރ  ކަްށ އަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލާނަންގަކޮށްލާނަން. ޭއގެ ތެރޭަގއި ެއއް ޕޮއިންޓަޕޮއިންޓެއް ފާހަ

މިހާރު ޖީ.ޑީ.ޕީގެ ދެ ވަނަ ައށް އެންމެ ބޮޑު އިންަޑސްޓްރީ. އެހެން ކަމަށް ވަންޏާ ސަުރކާރުން ވެސް ވަރަށް ބޮޑު 

ނޑުމެން މި އި  ކަެމއް ދެްއވަިއގެން އަހައްމިޔަތު މާޔަތްކުރަން ކޮންމެވެސް ކަންަތއްތަެކއް ހިންޑަސްޓްރީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަނީ. އެކަމަކު ހަމަ ދެންމެ ބޭފުޅަކު ފާހަގަކުރެއްިވ  ކޮށްދެއްވަން ޖެހިވަަޑިއގަންނަާވ ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ައއީ މިހިސާބަށް. އަނެމަ އެްއވެސް ސަުރކާރަކުން އަޅާގޮތަށް ހަ އް ގޮތަްށ ލުެމއްނެތި ހަމަ އަުޅގަ

 އް ުއފުއްލަމުން. އެހެންނަމަވެސްދަންނަވަންޏާ އަޅުަގނޑުމެން ހުރިހާ ކުންފުނިތަކެއް މި ދިޔައީ ވަރަށް ބޮޑު ަތކުލީފެ

ނޑުމެންނަކަށް މިހިސާބަށް އައެްއވެސް ވަރެްއގެ ަޙއްލެއް އަ  އިރުަގއި ވެސް އަިއސްފައެއް ނެތް. ދެން ާރއްޖޭެގ އި ޅުގަ

ކުރޭ ާރއްޖެއިން ބޭރުގެ ހަމަ ވަރަށް ބޮޑެތި ކުންފުނިތައް. ވާހަަކއަކީ ާރއްޖެއިން މަަސއްކަތްޤަތުގައި މިހާރު އެބަ ޙަޤީ

ައއިއްަސ ކުދި ޕްޮރޖެކްޓް އެބަ ގެންދޭ ވަރަށް ިގނައިން. އެ ގެންދާއިުރަގއި  ށްކުންފުނިތަްއ ބޮޑެތި ްޕރޮޖެކްޓަބޭރުގެ 

ނިތަކަށް ހަމަ މީގެ އަސަރު އެބަ ކުރޭ ވަރަށް ބޮޑަށް. މި އިންޑަސްޓްީރގެ މި މަސަްއކަތްކުރާ މެދު ފަންތީގެ ކުންފު 

 ތް އެތައް ކުންފުނިތަކާ ގުޅުން ނެ އް ކުންފުނިތައް ބަިއވެިރވަނީ އިންަޑސްޓްރީއާދެން އޭގެ ތެޭރގައި ާރއްޖޭަގިއ ބައެ

ވެސް  ގުިޅގެން ވެސް މަަސއްކަތް ގެންދޭ. ޭއގެ މިސާލަކަށް ެއޖެންސީއެއް، ޓްެރވަލް އެޖެްނސީއެްއގެ ތެރޭަގއި

ގޮތަށް ބޮުޑ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަެތއް ވަރަށް ކޮމްޕޯނަންޓެއް ގެންގޮސްދާނެ އެހެން ބޭރު ބަޔަކު ހިއްސާވާ 

ނަޑކަށް ހިެއއްނުވޭ ެއ ާވގޮތަށް. އެހެންވީމާ، ރާއްޭޖގެ މިހާރުގެ ނިޒާމު އޮްތގޮތުން އަޕަސަންޓޭޖެއް ހިއްސާ ުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެޑްރެްސކުރެކަން ވިދާނެހެނެއް މިާހރު އޮތް ގޮތުން. ދެން އަެންއ ކަމަކީ ާރއްޖޭގެ އިލީގަްލ ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި ހިސާބުތަކުން ދައްކަނީ.  ނޑަކަްށ ވަރަށް ބައިވަރު މީހުން އުޅޭ ކަމަށް އަޅުގަ މީހުން މިހާރު ގާތްގަ

ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލަ އެްއ ެއީއ އެގޮތަށް އެިކއެިކ މައްސަލަތަްއ ދިމާވަމުން ދާއިރުަގއި މި ިއންޑަސްޓްރީއަށް ވެސް 

މީގެ ތެރޭަގއި އެަބ އުޭޅ ވަރަްށ ބޮޑެތި ކޮންޓްރެކްޓަރުން މިާހރު އުފެދިގެން ހަމަ ެއއްެވސް ކަހަލަ އޮފީހެއް ނެތި ހަމަ 

ސިސްޓަމެޓިކްކޮށް މަސަްއކަްތ ހަމަ، އެއް މަސައްކަތް ނިންމާފައި އަނެއް މަސައްކަތް. އޭގެ ތެރޭަގއި ތިންހަތަރު 

ޓުަތކުަގއާއި އަދި މާލޭގައި ވެސް އަިދ ސޯއެހެްނވީމާ، ެއޮގތަށް އަނެއް ރި ފަހަރު. ތް ވެސް އެބަ ދޭ ަބއެއްމަސައްކަ



  

ނޑުމެންގެ  އެިކއެކި ކަންކޮޅުަތކުަގއި އެބަ ގެންދޭ ވަރަށް ގަދައަށް މި މަސައްކަތްކުެރވެމުން ދޭ. އޭގެ ސަބަބުން އަޅުގަ

ނޑުމެންއަޅު  މުބަދުނާ ފަާރތްތަކުގެ ސްޓްީރގެ ެއކިެއކިއިންޑަ ބޭފުޅުން  އެ ހަމަ ސީދާ ގޮތެއްަގިއ އެބަ އާދޭ.ނަށް ގަ

ބެލޭނެ އެއްވެްސ  ލަތައް ދިމާވެެގން، އެދަށްވެެގން އެ މައްސަވާހަކަައކީ ކުރަްއވާ މަސައްކަްތތަކުަގއި ވެސް ކޮލިޓީ 

އެަބ ށް އަވަހަށް ޖެހޭ ވަރަމި ކަންތައްތަކަށް ައޅުަގނޑުމެން ، ީނނދޭ. އެހެންވީމާ އް ނީނދޭ. ނިޒާމެއްގޮތެ

ނޑު .އެޑްރެްސކުރަން ނޑުމެން ފާހަގަކު ެމން ވަރަށް ކަންބޮުޑވާ މަްއަސލައެއްއަުޅގަ ން އެ ކަންކަން. ރަކަމަށް އަުޅގަ

މިހާރު  ނީމި ދައްކަާވހަކަ  ގައި މި ަދއްކަނީ އިންޑަްސޓްރީއެއް ހަލާުކެވގެން އެދެން އަޅުަގނޑުމެން ޙަޤީޤަތު 

ނޑުމެން ށް ކުރި ކަމެްއގެ ވާހަަކއެއް ނޫން ލައަައމިއްމެން އި ައޅުަގނޑުގަތުޤަޙަޤީ ނޑުމެން މި ދައްކަނީ. އަުޅގަ އަުޅގަ

ންދިޔައީ މި ެމން ހަލާކުވެގެންޑަސްޓްީރއެއް ައޅުަގނޑުޞިއްޙަތު ސަލާމަތުން އޮތް އިހަމަ ނުލާހިކު ރަނގަޅަށް 

 މުންނޭ އަުޅަގނޑު ދަންނަވާނީ. ދެން އެ ސަރުކާރެްއގެ މައްސަލަ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ހަމަ. ސަރުކާރެްއގެ ދޯދިޔާކަ

ެއ  އްކަމުންދިަޔއިުރ އެއްެވސް ވަރަކަށްހިސާބަށް ދާއިރުގައި އިންަޑސްޓްރީގެ ޙައްުޤގައި ައޅުަގނޑުމެން ވާހަކަދަ

ނޑުމެން  ންއަޑުނާހާ ދިއު ހާރު މި، އެހެްނވީމާ ގައި.ޤީޤަތު ހުނު ސަބަބު ޙަމިހިސާބަށް އަންނަންޖެއެއީ އަުޅގަ

ރާތަކުން ވެސް ދައްަކވަނީ ެއކިެއކި ކާރުގެ ެއކިެއކި ުވޒާތަކުން ވެސް ހުރިހާ ސަރުތްހާ ފަރާމި ހުރި އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެން އޮްތ ވާހަކަ ދައްަކާވއިރު މަސައްކަތަށް މީހުން ކުރިމަތިލާނެ މީހުން ނެތް ވާހަކަ. އެ ަގއި މިހާރު އަޅުގަ

ޅަށް ޔާ އަޅުަގނުޑމެން އިންޑަސްޓްރީ ކޮގެން ނޫނިއްށްދީބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮ ލަތުން ޙަޤީޤަތުގައި ވަރަށްހާ

ޅަށްޖަހަން ލަތައް ދިމާވީމާ އިންޑަސްޓްރީ ކޮބޮޑެތި މައްސަ އި ާވގޮތަކީ ެއކަހަލަގަހެން ތަންތަނުއެ ގެނުޖެހޭނެ. ދުނިޔޭ

ރަލް ބޭްނކުން ޓްިވޔަސް އަދި ކޮންެމވެސް ސެން ރުންކޮންމެވެސް ވަރެްއގެ ަފއިނޭންސް ބެކަޕެްއ އެބަ ެދއްާވ ަސރުކާ

ނޑުމެން މި ދައްކަނީ  ސް. އެކަމަކުނަމަވެ އަުޅަގނުޑމެންނަކަށް އެކަހަލަ އެއްވެްސ ފެސިލިޓީއެއް ނެތް. ދެން އަޅުގަ

ބޭފުޅުންނަށް ލިބިފައި ހުރި ހުރިހާ  ރާއްޖެއިން ބޭރުން މިއަންނަ ކުންފުނިތައް ރާއްޖޭގައި މަަސއްކަތްކުާރއިުރގައި އެ

ވާދަކޮށްގެން މި  އްކަތްކުރަނީ. ައޅުަގނުޑމެންނާމިތަނަށް މި އައިސްގެން މަސަ ކޮށްގެންވަޞީލަތެއް ބޭނުން

ކުޑަމިުނން ޖަހާނެ މޮހޮރަށް ދަންދެން އެމީހުން ހިފައިގެން  ،މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދާއިުރގައި އެންމެ ބޮޑު

ނޑުމެންނަކަ އެތެރޭގެ އެްއވެސް ވަެރއްެގ މިތާ ށް އައިްސގެން މިތަނުގައި މަސައްކަތްކުރަނީ. ކުާރއިރުަގއި ައޅުގަ

 މިކަހަލަ، ކާ ހިފަިއގެން މިދަނީ. އެހެންވީމާފައިސާެއއް ރޯލެއް ނުކުރޭ ެއމީހުންނެއް. އެ ހުރިހާ ފައިސާއެއް އަނެއް

ފަސޭހަކަމާއިއެކު. އެ  މަސަްއކަތެއް ނުކުެރވޭ އެހާން ބޭުރގައި ނިތަކެއް ރާއްޖެއިންފުއަޅުަގނޑުމެްނގެ މިދެންނެވީ ކު

ނޑުމެްނގެ ެއކަހަލަ އަނެއް އެްއޗަާކއި އަެނއް ެއްއަޗކާއި އި އާ  ރޯޔަލިޓީ ޓެްކސްތަކާއި އެްއޗެހި އޮންނާނެ. އަުޅގަ

ނޑަކަށް ހިެއއްނުވޭ ކުެރވިދާނެހެންނެއްގެން އުޅޭ ސްމަސައްކަތެއް ކުރަން ބޭރަްށ ގޮ  ފަސޭހަކޮށް. އިުރގައި ައޅުގަ

ސްޓަމެއް ިމ ތަށް މިއޮންނަނީ. ވަރަްށ ފަސޭހަ ސިމަ ކުެރޭވ ގޮހަާރއްޖޭަގއި ކޮންމެ ބަޔަކަށް ވެސް  ކުމައެކަ



  

ނޑު ދަންނަވާލަްނ ެއީއ ކަމަށް ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. ދެން  މިީއ ަވރަށް ދެރަކަމެއް، އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ  އަުޅގަ

 އުޅުނު ވާހަކަ. 

 

 :ހަކަދެއްކެުވންވާލާޙު ޢަލީ ފަމޯލްޑިވްސް ކޮންސްޓްަރކްޝަްނ އިންޑަސްޓްީރގެ ނައިބު ރަީއސް 

ށް ޝުކުރިްއާޔ މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަ އިބު ރައީސް. ތި ހުރިހާ އެންމެހައިސީގެ ނަމަ ނަޑކީ`. އަުޅގަ

ނޑުގެ ތަންކޮޅެއް ކުރިން  އަޅުަގނޑުމެންނާ ބޭފުޅުްނ  ހަކަެދއްެކވި އެންމެހައިވާއެ ބައްދަލުކޮށްެދއްވީީތވެ. ދެން އަުޅގަ

ނޑު އެހެންނަމަެވސް  ފިއިފާހަގަކޮށްލަ  ވެްސ ދެތިން ޕޮއިންޓެއް އަދި ެއއްފަހަރު ހައިލައިޓްކޮށްލަން އެބަ އަުޅގަ

އިލީގަލް  ިވ ގޮތަށް ފޮރިންދާޅު ވިއެ ުޅވި ގޮތަށް އަދި ސަޢީދު ވެސް ބޭނުންވޭ. ޖަނާ ދެންމެއަކު އެ ވިދާ

ނޭ ބޮޑެތި ސް އަދި އިލީގަްލ ލޭބަރަސް ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުޅޭތީ އެއީ އިްނޑަސްޓްރީއަްށ ވަރަށް ނުވިސްކޮންޓްރެކްޓަ

ނޑުމެންނަށްމި ގެއްލުންތަެކއް ވަމުން ހުކުރު ދުވަހު ލޯ ކުިރމަތީގައި ފެންނަމުން މިދަނީ ޢިމާރާތްތައް  ދަނީ. އަުޅގަ

ސް ވެނުޖަހައި ެއއް  އްންދާ ތަނުން އެްއވެސް ކަހަލަ ބޯެޑއް ެއްއޗެނޫނިއްޔާ ރޭަގނޑު ދަންވަރު މަސައްކަތްކުރަމު

ޝީޓެްއ އަޅަމުން އަަޅމުން މިދަނީ. ކޮން ކަހަލަ ރަކު ވާެއއް ނޭނެގ ހަމަ ފަހަވާނު  އިޒަެރއް ނުފެނި ކަހަލަ ސުޕަވަ 

ސްޓޭންޑަޑަކަށް ކަމެއް ހަދަނީ މި އެއްގޮތަކަށް ވެސް ނޭނގެ. އެްއގޮތަކަށް ެވސް އެ ބެލެމުންނެއް ނޫން އެ ދަނީ. 

ހަލަ އޭގެ ނުަބއި ކައެހެން މެެވސް ކޮންން ކަމެއް ނޭނގެ އެ އަިރއަޅާލައި ނޫނިްއޔާ ކަންބޮޑުވާ ސަބަަބކީ ކޮން ދުަވހަކު

ންނާިއ އަދި ެވސް އިންިޑޔާއި އެބަ ފެނޭ ދާދި އިހަކަށް ދުވަހު ކުންތަން ފެންނާނީ. އެހެން ޤައުމުނަތީޖާއެއް ޭއގެ

. ގެްއލުންތަކެއް ވެފައި އެބަހުރި އް އަިރއަޅާލަިއގެން ވެއްިޓ ވަރަށް ގިނަކުން ވެސް އެަބ ފެނޭ ޢިމާރާތެއެހެން ޤައުމުތަ

އެަބ  މިއަށް ވަރަށް އިސްކަމެއް ވެސް. އެހެންނަމަވެސް އަހަރު ފަހުން  11ވެސް  އަހަރު ފަހުން 5ވެދާނެ މީގެ އެ 

ން އެކިފަހަރު ކާރުކި ސަރުނދަގޫ ބޮޑުކަމުްނ އެކި ކަހަލަ ކަންތައްތައް އެ ލޭބަރުންގެ އު ދޭންޖެހޭ. ދެން މި ފޮރިން

ގޯސް ނަތީޖާ ވެސް. އެއް ަމއްސަލަައކީ ވެސް  ރަނަގުޅ ނަތީޖާ އޭަގއި ހުރޭމަތިން މި ކުރެވެނީ. ކުެރވޭ ަކންތަކުން 

ވޭ. އެްއގޮތަކަށް އެބަރަށް ބޮޑެތި ެގއްުލންތައް ށް ގަާވއިުދން ކުރާ ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް އޭަގއި ވަމަސައްކަތް ރަނގަޅަ

ޕޮިސޓް ފައިާސ ޑިއެ ގޮަތށް  ވިދާޅުވި އެ ވެސް  ޕާޓްމަންޓަކަށް ަޖނާބުނާނަމަ އެއް ޑިޕާޓްމަންޓުްނ އަނެއް ޑި

ލިސީ ޗޭންޖަސް. ޕޮދެން އެއަށް ހަދަންވީ ގޮތެއް ނެތުން. ދެން އަދި އޭގެ އިތުރުން ޯއވަރނައިޓް މިއަންނަ ނުލިބުން. 

 އޮންނަނީ އަނެއް ގޮތަކަށް.ފެށޭއިރު ކަށް ައނެއް ހަފްތާ ތައެއް ހަފްތާ ނިމޭއިރު ޮއންނަނީ އެއް ގޮ

 މިރޭ  ކަމަށް މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީއާކުްއލިއަށް އެހެން ގެނައިމަ. ވޭ އެހާ ކުއްލި ގެނެނު އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ރިެއކްަޝނެއް

ންތައްތައް. ދެން އެީއ ބެހޭ ކަ ސާައޅުަގނޑު ހައިލައިޓްކޮށްލާނަން ތަންކޮެޅްއ ބޮޑަށް ފައިނޭން އްދަލުވާތީބަ މި

 ގެ އިްނޑަސްޓްރީ ޓްރަކްޝަންަމސީ އިންޑަްސޓްރީ މި ކޮންސް ުގޅިގެން ވެސް ިމވާ ގޮތަކީ  މިހާރު މިކަމާ ކަންނޭނގެ،

ނޑުމެން ކޮންްޓރެކްޓް މިހާރު ވެްސ ރިއެްކޝަނެްއ  ފައި އޮންނަ ގޮތުން ެއއްގޮަތކަށްކުެރވި ސޮއި މި ގޮތުން އަުޅގަ



  

ބާޒާރުްނ  ެގ ައެގއް ބޮުޑީވ. މަސް ކިޯލއިންތެޔޮ ައގު ބޮުޑީވ ނޫނިްއޔާ މެޓީރިއަެލއް ކަށް. މިސާލަކަށްއަނުގެނެވޭ ކުއްލި 

ނޑުމެންނަކަށް  451 ންހުިވއްކާފައި އަނެއް ުދވަ ރުިފޔާއަށް 71އެއް ުދވަހު  ރުފިޔާއަށް ިވއްކާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް އަުޅގަ

ކުެރވޭކަށް ވެސް. އެ އިންނަނީ ބަޖެޓަކަށް ެއއްަބސްެވވިފައި ަވކި ގޮަތކަށް ނޯވޭ ައގު ބޮޑުކޮށް ނޫނިްއާޔ އަގު ތިރި

. އެންމެ ބޮޑު މައްސަލަައކީ ދިގު މުއްދަތަްށ ސްވެފަށް އެއްބަދޭގޮތަ ރިލާއެގްރީމަންުޓވެގެން އަދި ވަިކ ގޮތަކަށް 

ޖަސްއަކީ ންދާއިރު އެ އަންނަ ޗޭއަނެއް އަހަރަށް  ފިިޒކަލީ އެހެންއެ  ބޮޑެތި ކޮންޓްރެކްޓްތައް ހިގެންދާ ތަންކޮޅެއްބެ

ރު އަދި ޤާނޫނެއް އެއްޗެްއ ޕޮލިސީއެއް ެއއްެޗއް ގެންނަާވއި ، ރިމަތިލާން ޖެހިދާނެ. އެހެންވީމާއަދި މާބޮޑެތި ގެއްލުން ކު

ނުޑމެންގެ އެދުމަކީ އެ ރިއެކްވެސް  ްސ ަޝނެއް އަންނާނެ ވަގުތުކޮެޅއް ދީފައި އަޅުަގނޑުމެން ވެގެންނަާވއިރު އަުޅގަ

ނޑުމެންނަކީ އަބަދުެއްއގޮތަށް ގެން އެއާ ންވާ ެއްއޮގތަށް ގެންދަން ބޭނު ގަާވއިދަކާވެްސ އެއޮންނަ  ދަން. އަޅުގަ

އެކްސްޗޭންޖް  ގުުތކޮޅެއް ބޭނުންވޭ. މިސާލަކަށްށް އެކަމަކު ރިއެކްޝަނެއް ނަގަން އެބަ ވައެއަ، ހުން. އެހެންވީމާމީ

ނޑުެމންގެ މިހާރު ހުރި އެގްރީމަންޓަކު ނެތް އެްއވެސް ކަހަަލ  އައި ބަދަލާއެ ރޭޓް އެ ވިދާުޅވި ގޮތަށް  ހެދި އަުޅގަ

ނޑުމެން %ސްަފއި ގެ އެކްްސޗޭންޖް ލޮސްއެއް އައ45ި،%41%ބަދަލެއް ގެނެޭވކަށް.  ިއްނ މި ރާއްޖެ 99އަުޅގަ

 ކާ ން އަންނާނެ އެކަށީގެްނވާ ވަރަށް ނުރައްބޭފުޅުންނަށް އޭގެ އިރު އެނގިލަްއވާނެ ތިވާޔަކަށް ބަކުރާ އެްއޗެހި އިމްޕޯޓް

 ބަބުން އެތައް ަބެއއްސައޭެގ ، ގޮތްަތއް ަވރަށް ދަތި. އެހެންވީމާރަިއގަންނާނެ ްނ އައްލުންތަެކއް މިވަނީ. ޭއގެގެ

ނޑުެމންނަށް ފާ އްޖެއެތައް ކޮންޓްރެކްޓަރުންނެއް އެބަ މިހާރު ހަލާކުެވގެން ހިނގަ ހަގަކުރެވެނީ. ހަަމ ކަމަށް އަުޅގަ

ޔޫ.އެްސ  ގުިޅފައި ދިވެހިރާއްޖެއެ ދޭތި ކޮންެމވެސް ވަރަކަށް އިންނަނީ  ކްލޯޒް އެގޮތުން ޕްަރއިސް ފްލަްކޗުޭއޝަން

މަތިން ވެސް ސަޕްލައި ހުންނަ ގޮތަކުން އެބަ މެޓީރިއަްލެގ ބާޒާރު ނަމަވެސްންނާީތ. އެހެންލަރަށް ޕެގްކޮށްފައި އޮޑޮ

ހަމަ ދުވަްސވަރު  އެ .ހިލަވެލި މަދުވާ ދުވަްސވަރު ރާ ނުގުޅި. މިސާލަކަށް ހިލަ އާއިލައަގު އެބަ ބޮުޑވޭ ކޮންމެހެން ޑޮ

ެއއްޗެހި ވެސް އެަބ ނޑާއި ގޮތަށް ދަގަ. ހަމަ އެއޭ ކިޔާފަބޮޑުވީ ބޮޑުވޭ ޑިމާންޑް އަގު ނުލައި ެއބަ  ްއވެސް ސަބަބަކާއެ

މިހާރު ކަންތައް ނިޒަމެއް ނޑުެމންނަކަށް ނޯވޭ އެްއވެސް މެކޭ ސް ައޅުގަ ވެ މިއަށް . އެހެންނަމަެވސްވޭ އަގު ބޮޑު އެބަ

މިއޮންނަނީ ެއގްރީމަންޓް.  ޭވ މިހާރުމީަގއި ދެަރ މައްސަލަައކީ ވަން، އެޑްރެސްކުެރޭވަކށް. އެހެންވީމާ ހުރި ގޮތުން

ީކ އެއީ ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް ތަ. އެއީ ވާގޮއޭޝަނެއް ނޫން. އެއްފަރާތަކަށް މިއޮންނަނީ ފައިދާން ސިޓުވި ވިން

ވިޔަސް ެއއޮތީ ެއއްބަްސެވވިފައި ެއގޮތަށް ނިންމަން.  . އަެނއްޮކޅުން އެ ަޙވާލުކުރާ މީހާއަށް ހެޔޮ ެގއްުލންއްލުންގެ

ނޑު ޤަ ވެސް ފާހަގަވެަފއި ބޭފުޅުންނަށް ދިޔަ އަހަރުތަުކގަިއ ތިދެން ވޭތުވެ ބޫުލކުރާ ކަންނޭނގެ އޮންނާީނ އަުޅގަ

 ަތއްެއއްޗެހިެއ ަތއް ބަަޔކަްށ ދީގެން ގުެހޔޮ ގޮތްތަކަކަްށ އެގޮތުަގއި އެީއ އެަތއް ކޮންްޓރެކްޓަރެއް ވަރަށް އަ

ގެން. އެންމެ ުކަޑ ހިތައް އަގުޮބޑުވެ ބަބު އެ އެްއޗެއްޖެ. އެއީ އެއް ސަނުނިންމިގެން ވަރަށް ގިނަ ުދވަްސވެގެން ހިނގަ 

ައުގ ފަހުން އެ އަންނަ ެއކްސްޭޗންޖް ރޭޓް ފްލަކްޗުއޭޝަން ނޫނިއްޔާ މެޓީރިއަލް ރު އިިއ މި ޖަހަނީ. ޖަހާގައަގު 



  

ކޮންޓްރެކްޓަުރ . ދެން ނުލެވިފައަށް ައޅާ. ދެން ފަހުން އޮންނަނީ އެކަށް ނެތް ެއްޑރެސްކުރެވިަފއެއްއަބޮޑުވުން އެ 

ނޑު ، ެހންވީމާދާނެ ގޮެތއް ނެތް. އެކުރިއަށް  ޝުކުރިްއޔާ.  ގެ ވާހަކަ ުކރުކޮށްލާނަން. އާދެ!އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބަރުން ހަމަ ވެސް ހަމަ ކުރުކޮށްލައްވާފައި މެން ވީހާ، ދޮޅުަގޑިއިރު. އެހެންީވމާލަ ޓައިމަކީ އަސްލު ކޮމިޓީގެ މުޅި ޖުމް

ެއދިވަަޑއިގަތުމުން ކުރަންޖެހޭ  ބޭފުޅުން ތިމިކަމަކީ ޙަޤީޤަތުގައި  ހަމަށް ަވޑަިއގަންނަވަން. އައިގެން ކުރި ސުވާލުތަކާ 

  އަރުވަން އިނޭގތޯ. ކުރިއަށް ގެންަދވާ. ހަމަ ފުރުޞަތު ނަށް ބޭފުޅުން ކަމަކަށްވާތީ ތި

 

 ންސްޓްަރކްޝަްނ އިންޑަސްޓްީރގެ ނައިބު ރަީއސް ޢަދުނާން ޙަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:މޯލްޑިވްސް ކޮ

ޝުކުރު  ންނަށްރުޤައްރިރަާށއި އެހެްނ މެންބަމުފުރަތަމަ ކޮމިޓީގެ  . ައޅުަގނޑު ވެސްއިނގޭތޯ ޝުކުރިއްޔާ 

ނޑަކީ ޢަ ނޑުމެން މި ދައްކަމުން ގެންދަީނ  ދުނާން،ދަންނަވަން. އަުޅގަ މަސީގެ ނައިުބ ރައީސް. އަުޅގަ

ހަކަ. އަިމއްލަ މީސްމީހުންެގ ކޮންޓްރެކްޓަރުން ހިންގަމުން ގެންދިޔަ ޕީ.އެސް.އައި.ީޕ ަސރުކާރުގެ ޕްރޮޖެްކޓްތަުކގެ ވާ

ވެ ޮއވެ ވެރިފަރާތުން ަކމަށްމި ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ވެރިފަރާތަކީ ސަރުކާރު ދެކެވެނީ.  ގެ ވާހަކަެއއް ޫނން މިޕްރޮޖެކްޓްތަކު

ނޑުމެން ދިޔަ ޕްރޮޖެކްޓްތަކެްއގެ ވާަހކަ މި ދެކެވެނީ. ެއއީ ކޮންޓްރެކްޓް އޮްނނަ ގޮތުންނުދެވި ދޭންޖެހޭ ބަދަލު . އަުޅގަ

ފައިދާއެްއ  ބޭނުންކުރަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަްނވޭ ކޮންޓްރެކްެޓއް. އެ ކޮންޓްރެކްުޓގައި އޮންނަ ގޮތުން ހުރިހާ މި

ކުރެވުނަްސ ނުވަަތ ވިަޔސް އަދި މަަސްއކަތް ނު ވިްއސާރަ ބެނީ ެވރިފަރާތަށް. މިސާލަކަށްމަނާތަކެއް މި ލިޖުރު

އަނެއްކޮޅުން ބިލަްށ ތައް މިއަންނަނީ ވެރިފަރާތަށް. މަނާޖުރުންދިޔަސް ެވސް އެ ދަތު ދިގުެވގެޓްރެކްުޓގެ މުއްކޮން

ސް ވެްސ އޭތި ޮކންޓްރެކްޓަރަށް ލިބޭ ގޮތެއް ިދޔަ ަމވިޔަްސ ެވސް ަސއިޓެްއ ެޗކްުނކުރެވިހަފައިސާ ނުދެްއކި މުއްދަތު 

ނޑުމެން އޮތް ތަފާތަކީ ގިނަ ބޭފުޅުން އެ ފާހަގަކުެރްއވިހެން ައޅު އެހެނިހެން ިވޔަފާރި އާިއ މިއާ ނޯވޭ. އަމިއްަލއަްށ ގަ

އެއްވެސް ވިޔަފާރިައކަށް މި  އެހެންސްޓްކުރެވެން ނޯންނަ މައްސަލަ. އްޗަށް އަްނނަ ބަދަލު އެޖެބާޒާރުަގއި މި ތަކެ

ގެ ޑޮލަރަށް އަންނަ ބަދަލުގެ އަލުވި ިވއްކާ މީހުން ސެންޓު ވިއްކާ މީހުން އެމީހުން ވާނެ. އެއީ ފިާޔ،ގެއްލުމެއް ނު 

ނޯވޭ ެއ  ނަކަށްންއް ޖަްއސާލާނެ. އަުޅަގނޑުމެޗެހެން ބަދަލެއްގެ ސަބަބުން އަންނަ އެއް ސަބަބުން ނުވަތަ އެ

ންނަްށ ބޭފުޅު އެކަން ތިޔަ، ޅެނީ. އެހެންވީމާމިއު  އިެތރޭގަ އް މީގެކެ ެއކަހަލައިގެ ކަންަތއްތަ، ޖެއްސޭކަށް. އެހެްނވީމާ

ނޑު ހިތަ ތަންކޮޅެއް ަދންނަވާލާނީއޭ. އަޅުަގނުޑ  ވާހަކަ ށްއެރީ އެޮބޑަށް ޮއޅުންފިލުވައިދިނުމުެގ ގޮތުން އަުޅގަ

ނން މި ގެންދަނީ މުޑިޕޮސިޓުަގއި ވެސް މިހާރު ާވހަކަދައްކަ ޑުކޮށް ކޮންމެ މީހަކަށް ޑިޕޮސިޓް މިހާރު މިއޮންނަ ގަ

 ނަ ގޮތުން ގެންނަ ކޮންމެ މީހަކަށް ޑިޕޮސިޓެއް ބެހެއްޓުމުގެ ބަދަލުގައި އަުޅަގނޑު ހަނދާންވަނީ ޤާނޫނުގައި އޮން

ތީގައި އެ އަންނަ މަގުމަދަލުނުކުރެވޭ މީހާގެ ނަމުން އެހެން ނަމަކަށް ބަސިޓް އެއެ ޑިޕޮ، ހައްޓަންޖެހެނީ. އެހެންވީމަބަ



  

ެއއީ  ،ހެން ޑިޕޮސިޓެއް ލާން. އެހެންވީމަނަ މީހާއަށް އެހުންނަ މީހާ މަރުވިޔަސް. ހަމަ މިޖެހެނީ ދެން އަލުން ގެން 

ވަންޏާ އޭެގ ކަމެއް ކަމަށްހުންނަ މަދުމިނުން ވޭރީވާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ގިނަ މީހުން ގެންނަ ންޑެއްގެ ތެރޭަގއި ބޭ

ލައިގެްނ ފިެއއް ފިލާނެ. އެމީހަކު ނުމީހުންނެއް  411ކުންފުންޏެއްގައި % ،ނެ. އެީއ މީހަކުޞަދު ޙާސިލުވެދާމަޤު

މީހުން ނުވަަތ  111،311މީހާ ފުރުވާލަން ހުންނަ އެއްެޗއް ކަމަްށވަންޏާ ައރައިގެން އެ ސަރުކާރަށް ބަލަދު ތަނުވަ

ކޮންމެ މީހަކަށް ، މާކަށް ވާނެ. އެެހންވީށް ބޮޑު ބުރައަހުންނަށް ވަރަމީހުން ގެންގުޅޭ މީ 1111ން މީހު 4511

ނޑަށް ހީ ވެސް ހަމަޖައްސަން  ތުންއަުޅަގނޑުމެން ޤާނޫނީ ގޮ ނީ ިމއީ ވަޑިޕޮސިޓް ބެހެއްޓުމުެގ ބަދަލުގައި އަުޅގަ

އީ. ބޭންޑް ަކނަޑއަަޅއިެގން ގިނަ އަދަެދއްގެ މަދުމިނެްއގެ ސަބަބުން ެއ ފައިާސ ޖެހިފައި އޮތް މައްސަަލއެއްހެްނ މި

ނޑު ފާ، އެހެންވީމާ ތިރިއަށް ޖެހި މައްޗަށް ޖެހި ހެދޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް އޮތުން. ހަގަކޮށްލަން ބޭނުން. އެކަން އަުޅގަ

ނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ަބޖެޓުގެ ތެރެއިްނ ކޮ ންސްޓްަރކްޝަން އިްނޑަސްޓްރީއަްށ އަނެއް ކަމަކަށް އަުޅގަ

ނުކުންނަ ފަރާތްތަކަށް މާލީ ެއހީތެރިކަން ލިބޭނެ ގޮތްތަެކއް ހަމަޖެއްސުން. މިހާތަނަށް އަިއއިރު ދިވެހިާރއްޖޭަގއި މި 

މީހުން އެ މާއިދައިދިނުނުކުންނަ މީހުންނަށް އާލާތްތައް ހޯމިކަހަލަ ކަންތަކަށް  ންސްޓްރަކްޝަނާިއ، ކާޕެްނޓްރީއާކޮ

ގާފައެއް ުނއެއް ނެތް. ެއްއވެސް އިރެްއގައި ެއއްވެްސ ދިމާއެްއަގއި ހިނދިނުމުގެ ބަެއއް ތެިރވެހީއެއިގަންނަން ފަށަ

ނުަވަތ  ގޮތުަގއި އެީއ ލޯނުގެސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ ދާއިރާއެއްހެން ައޅުަގނޑަށް ހީަވނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ، އެހެންވީމާ

ންނަށް ހޯދައިދިނުން. ހުަތކެއް އެމީދޭނެ ގޮތްވެގަތުމަށް ޓަަކއި އެހީތެރި ފަށައި މަސައްކަތް ންމެވެސް އެހެން ގޮަތކުން ކޮ

ކޮންޓްރެކްޓަރުްނ  ފަންތީގެއަިދ ކުދި ކޮންޓްެރކްޓަރުން މެދު ިއ ނޑަށް ހީަވނީ ކުދި ިވޔަފާރިތަކަށާއަުޅގަ، އެހެންވީމާ

އެއީ ވަރަށް  ލަ ގޮތްަތކެއް ހޯދުންހަށް ކުރިައރައިގެން ދެވޭނެ ކައަން އަމިއްލަމީހުންނަށް އެމީހު ތެރޭގައި ުއޅޭ މީގެ

ނޑުމެން  މުހިއްމު ކަމެއްހެން. ގިަނ ިދޔަ.  އި ބޭންާކއި ގުޅުން ހުރި ބައެއް ވާހަކަތައްގަރޭ އްކި ވާަހކަިއގެ ތެދެއަުޅގަ

ސެިކއުރިޓީ  ނުލިބިގެންކަން. ދެން އެކަމަކު ސެކިއުރިޓީ ނަށް އަޅުަގނޑުމެންރިމަތި ނުލެވެނީ މިހާރު ކު އްޕްރޮޖެކްޓްތަ

ބައުންސްވާ ެޗކްތައް ދާތީވެ އޮންނަ ދަތިތަކުގެ ސަަބބުން ބޭންކަށް ބައެއްފަހަރު މި ނުލިބެނީ މުޅި ކޭޝްފްލޯރގައި 

ނޑުމެން ަވކިން ގެ ލް އެަކއުންޓްތައް ެސކިއުރިޓީ ހަދައިދިނުމުގައި އެމީހުން ންުގޅޭ ކޮލެޓްރޯބޭންކުގައި އަުޅގަ

ބޭންކަށް ބަަހއްޓަިއގެން ކޭޝް މާޖިންެއއް ވެސް ލަިއގެން  111%ިމހާރު މި ހަދަނީ ، ޖެކްޓްކުރަނީ. އެހެންވީމާރި

އްޖޭގެ ހުރިހާ ވަނީ ރާ ލު ޮބޑުހަދަނީ. ހަދާއިރު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސްެގ ރޯދޭންޖެހޭ ޗާޖެއް ވެސް ީދގެްނ މި 

 އި މިގަ ންކުތަކުއެހެން ބޭ ދޮރު އެމީހުން މޯގޭޖްކުރާތީވެ. އެހެން ބޭންކުތަްއ މިކަމަށް ބޭނުން ނުކުރެވެނީރަށެއްގެ ގެ

މާލެއިން ބޭރުގެ  މި ބޭުނންކުރަނީ. ތަކުންން ބޭންކުހެއެގޭޖް ސިސްޓަމް ބޭނުން ނުުކރާތީ. އެމީހުން މާލޭގައި އެކަިނ މޯ

ނޑުމެން އެންމެން، ްނ ޤަބޫލެއް ނުކުރޭ. އެހެންވީމާ އް އެހެން ބޭންކުތަކަކުގެތަކެ  ޖެހެނީ ވެސް ދާން މި ަނށްއަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ިމ މި  އިންބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ، ާއ ދިމާލަށް. އެހެންވީމާބޭންކް އޮފް މޯލްިޑވްސް ދަިތ އަުޅގަ

ގުުޅވާލަިއގެްނ  ަކއުންޓާންނެވިހެން ޗެކް ބައުންްސވުމުގެ ސަބަބުްނ ކޭޝް އެަކއުންޓާއި މި ދެ އެދެތިވަނީ މިކުރިމަ



  

ނޑުމެން ސެކިން ސެކިއުރިޓީ ހައެމީހު އެމީހުން ިއގެން ބަަހއްޓަ 111%މި ހަދަނީ އުރިީޓ ަދއިދިނުން ހުއްޓާލާ. އަުޅގަ

 ނުދޭ ހުން ހަދައިމީތި އެމީ އެހެންނަމަވެސް  ވެސް ދީގެން. ޗާޖްބުނާ ކޭޝް މާޖިންއެއް ވެްސ ލައިގެން އަދި ބޭންކް 

އަދި ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގުމުެގ  ދޭކަށްހެވެސް  ސް ހެދޭކަށް ޕަރފޯމަންސް ގެރެންޓީވެ ެސކިުއރިޓީކަމަށްވަންޏާ ނޯވޭ ބިޑު 

ހުރިހާ ގޮތަކުްނ ، ެއހެންވީމާ. ޯނވޭ ންމެ ބޮޑު ރޯލެއް އަދާކުރާ އެްޑވާންސް ޕޭމަންޓަކަށް ގެެރންޓީ ހެދޭކަށް ވެސްއެ

ގައި މި ން ތަންތަނުހެއެ  ދުނިޭޔގެ. އެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެ ެރކްޓަރުން މި ތިބެނީ ދަތިވެވެސް ކޮންޓް

ވަރަށް ދަތި ، ތެރިެވއެއް ނުދޭ. އެހެންވީމާއެހީނުކޮށްދޭ.  ބޭންކުތަކަކުން ފަިއސާކޮްށދޭ ފަދައިން ރެކްޓްތަކަށްކޮންޓް

ށް ިމ ވަނައަޕީގައި ދެ ކުރަމުން އައިސް ޖީ.ޑީ.ކުރަމުން އުނދަގޫ ގޮތެްއގައި ކޮންޓްރެްކޓަރު އަމިއްލަ އަށް މަަސއްަކތް

އެހެނިހެން  ދައުލަތުގެ  ީހވަނީ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހާއި ައޅުަގނޑަށްއަިދވެސް ިމއީ  އެހެންނަމަވެސް ދިޔައީ.

ށް ޖައްސައި މި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހަމަ ފައިސާ އެީކގައި އަުޅަގނޑުމެންނަށް ކޮޅަ ާމއިގެ އެހީތެރިކަމުއައްސަސާަތކު

 ދަްނނަވާލީ. ޝުކުރިްއޔާ.ވާހަކަ  އެކުެރވިދާނެ އިންޑަސްޓްީރއެކޭ އަޅުަގނޑު ހިތަށްއަރާތީވެ ގެނައުމަށް މަގުފަހި

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މުއްޠަލިބްިއބްރާހީމް ހަޒާންދާރު  ންޑަސްޓްީރގެންސްޓްަރކްޝަްނ އިމޯލްޑިވްސް ކޮ

ނޑުމެންގެ ކުީރެގ ކޮލީގްްސއަށް ދެންދެން `.  ނޑު ހަމަ އަޅުގަ މިހާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިްސގެ  އަުޅގަ

ނޑުމެްނނާއަ މެންބަރުންނަށް ހަމަ މަރުޙަބާ ދަންނަވާލަން.  ދަންނަވާލަންމި  ވީމަމިހެން ބައްދަލުވީ ވަގުެތްއގައި  ުޅގަ

އަހަުރ  5ކަމަކީ މި ވޭތުވެދިޔަ ީވ. ދެން މީގެ ތެރޭަގއި ައޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ އެއް ންއަޅުަގނޑު ބޭނު

ނޑުގައި މިދެންނެިވ ދަތިތަކާިއ އެކީ ރޭތެ  ޔެއް ދެވޭކަށް ވަގުެތއް ނުލިބި މެންނަށް ލުގަިއ ައއިސްފަިއ ފަހުން އަުޅގަ

ހެންިވަޔސް މިހާރުގެ ސަރުކާރުްނ އެ އެަތއް ަބއިވަުރ ކަންތަްއތަކެއް ދިމާެވގެން. ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް މި ދިަޔއީ

ގޮތަކަށް  މެންނަށް ުލއިތަކެްއ ލިބޭނެޑުޢަމަލުކުރައްވަން ހަމަޖައްަސަވއިދެްއވާ އުސޫލުތަުކގެ ތެެރއިން ައޅުަގނ

ނޑު އްޔާ ފެނިގެން މިދަނީ. ދެން އިރާދަކުރެްއވި  ެވސް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ އަްށ  އެކީަގއި އުންމީދާން އެ މެއަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މި ްސ އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މަސީގެ ަރއީ އަޅުަގނޑުމެން މިައއީ އަުޅގަ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލާނަން އެހެން ޢިއްޒަތްތެރިވިދާޅުވި ފަދައިން މި ކަންތައް   ،ތައް ފަހިވެގެންދާނެ ގޮތަކަށް. ދެން އަޅުގަ

މި މަޖިލިސްެގ މި ކޮމިޓީަގއި އޮންނާނެ  ކަމެއް އެއީ މިހާރު އެއްބޭފުޅުން ާފހަގަނުކުރަްއވާ  ގެނޑުމެން އަޅުގަ 

ނޑަެއޅި ނޑަައޅަން. ދެން އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުުކާރ ބަޖެޓުގެ ފަިއސާ ދޭނެ އުސޫލުތަ ފަިއ އިންޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ކަ ެކއް ކަ

 އިސްަކމެއް ދޭން އެބަޖެހޭ. މިހާރު ފައިސާތައް ެދއްާވއިުރގައި ންކޮެޅއް މަސީ ކަހަލަ ޖަމްޢިއްޔާތަކަްށ ތަަގއި ގޮތު

ގަމުންދާ ތަނެއް. އަސްލު ޙަޤީޤަތަކީ އަތުން ނެގޭ ޗަންދާއަކުން އެކަނި ހިނ ގެންމަސީއަކީ އަސްލު މަސީގެ މެންބަރު

ންގަނީ. ހިއި ެއކީަގއި މި ޖަމްޢިއްޔާ ެވސް މި ކާވެސް އަޅުަގނޑުމެްނ ވަރަށް ބޮޑު ފައިސާގެ ަދތިކަމަ މިހާރު

ނޑު ން ަފއިާސ ދެން. އެހެންނަމަވެސްކުރިއަޅުަގނޑުމެން   މިތިބީ  ނަށް މިހާރުމެން ހުރިހާ ކޮންޓްެރްކޓަރުންައުޅގަ



  

ްއ ޖަމްޢިއްޔާ ހިންގާކަށެ  ވީަމ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް މިހާރަކުއްލައަށް އުޅެނުގަެނވޭ ޙާލަތެްއގައި އަޅުަގނޑުމެން އަމި 

ނޑުމެން އެކަޅުބޭފު ތި، ފައިސާެއއް ނުދެވޭ. އެހެްނވީމާ ވޭެނ ނަށް އެްއވެސް ވަަރކަށް ފައިާސއެްއ ދެންމަށް އަުޅގަ

އްޔާތަކަށް އެހީއެއް ދެވޭނެ ގޮަތކަްށ އެބައި ބައްސަވާާލއިރު ގޮތެއް ނޫނިއްޔާ ައޅުަގނުޑމެންފަދަ ޖަމްޢި

ކަ އަޅުަގނުޑ ދެންނެވީ. ދެްނ ތަކަށް ހަމަޖައްަސއިދެްއވުން ައޅުަގނޑު އެދޭ ވާހަަގނޑުމެންނަށް ެއްއޗެއް ިލބޭނެ ގޮއަޅު

ވާހަަކ  ފައިާސގެ ކަންތައްަތއް ބަލަހައްޓާ މީހެއްގެ ގޮުތަގއި މިހާރު ހުރީމަ ޚާއްޞަކޮށް އެއަޅުަގނަޑކީ މަސީގެ 

ނޑު ޭބނުންވީ. ދެން އަދިވެސް އެްއފަހަރު ތި ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާިއެއީކ  ފާހަގަކޮށްލަން އަުޅގަ

  . ޝުކުރު ދަންނަވަން

 

 ކެވުން:ވާހަކަދެއް ޙުޖަނާ މުޙައްމަދު ޢަލީ ބޯޑު މެންބަރު ންސްޓްަރކްޝަްނ އިންޑަސްޓްީރގެމޯލްޑިވްސް ކޮ

ބޭންކް ކަހަލަ އައި.އެމް.އެފް ކަހަލަ ޑެިލޭގޝަންތައް ަވޑަިއގަންނަާވއިރު  ލްޑްނޑުމެން ބައްދަުލވޭ ަތފާތު ވާއަޅުގަ 

ނޑުމެންގެ އިންޑަސްޓްރީ ޑިވެލޮްޕވާން އައި ޓެންޑް ވަރަށް އަޅުގަ  ނަށްބޭފުޅުން އެވަރަށް ގިނައިން ކުަރްއވާ ސުާވލެއް 

ނޑުމެންގެ އިންަޑްސޓްރީގެ ކުންފުނިތައް ހިމެނޭ ކުންފުނިތަކުން މިހާތަނަށް  ބޮޑަށް ފެނި އެމީހުން ޤަބޫލުކުރޭ އަޅުގަ

ެވްސ  ކިުޔއްވާެލއްވީމަ ރާއްޖޭގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް ުކރަމުން އައި މަަސއްކަތް. ތިޔަ ބޭފުޅުން ެއ ރިޕޯޓުތަްއ 

ެއމް.އެމް.އޭ އިން ނެރުްއވާ  ންމިހާރު ރާްއޖޭގެ ސެންޓަރަލް ބޭންކު އެއާެއއްކޮށް  ހަމައަދި އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. 

ނޑުމެން  ން ކުރުމަށްންނަވާނެ މި އިންޑަްސޓްރީ ސަސްޓެއިރިޕޯޓުތަކުން ވެސް އެނިގަވޑަިއގަ ޓަކައި އަުޅގަ

ދާ ފައިދާ ދިވެހި އެތަްއ ަޑއިރެކްޓްލީ ވަމުން އަދި އިންޑައިެރކްޓިލީ ންއިކޮނޮމީއަށް އޭގެމުންގެންދާ މަސައްކަތުން ކުރަ

ބޭފުޅުން ާރއްޖޭެގ  ަޓކައި ތި ްނޑް ކުރުމަށްސައްކަތް. މި އިންޑަްސްޓރީ ސަސްޓެއިުކރާ މަ ގެންީލޑްކުރަން ތިބެ  ބައެއް

ނޑަށް ހީވަނީ މި ކޮމިޓީއަ މުޅި އެއް ކޮމިޓީ ރާއްޖޭގެ މި މު އެންމެ މުހިންކީ ގަވަރނަންސަށް ބަލާއިުރ އަޅުގަ

ނޑަށް ހަމަ މިރޭ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އިޤްތިޞާ މިނިމަމް ދީ ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ަތކެއް ގެްނގުޅުމަކީ ރަނގަުޅ ޓަކައި މިންަގނޑު އް ދިވެހި ކޮންޓްރަކްޓަރުން ހިފެހެއްޓުމަށްސަސްޓެއިނަބަލް ލެވަލެ 

ނަޑއެިޅގެންދާ ދަނީ ވަްނނަ ނިސްބަތުން ކޮންމެ އަހަޅުަގނޑަށް ެފނޭ. ރާއްޖެއަށް އާމްކަމަށް އަ  ކަމެއް ރަކު ވެސް ކަ

އެ އިންފޮމޭޝަން އަުޅަގނޑުމެންގެ އިންޑަސްޓްީރގެ  ހިންގަާވ ޕްރޮޖެކްޓްސްތަްއ. ދެންގެ ތެރޭަގއި ސަުރކާރުްނ ބަޖެޓު

 ބޭފުޅުން ރާވަމުންގެންދަވަނީ ތި ރ ހޭންޑް އިނގޭތޯ. މިސާލަކަށްފޯބި ެރއްވުންބޭފުޅުންނާއި ނުވަތަ މަސީއާ ޝެއަރކު

އެބަ ނުކުމޭ ބައެއް އިޝޫސްަތްއ މިހާރު މިއަންނަ އަހަރު ހިންަގން. އެހެންވީމާ،  މިވެނި އަދަދެްއގެ ޕްރޮޖެކްްޓސްއޭ

، ހަލަ ކޮންޓްރެކްޓިންޝަން އޮތް ގޮތުން. އަދި ެއހެން ކަބޭފުޅުން ކުރިމަތިނުލަނީ ސިޓުއޭމިސާލަކަށް މިސްކިތް އަޅަން 

 އެކަމަކު ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރަމުންދާއިރު ދިވެހި ކޮންޓްރެކްޓަުރން ކުރިމަތިނުލަނީ.  މިސާލަކަށް ހާބަރ ޕްރޮޖެކްޓްސްއަށް

ގެން ނަމަެވސް ނޫނީ އަޅުަގނޑުމެން ކަންތައްަތއް އެނިގގެންދާނަމަ އަދި ޖޮއިްނޓްވެންޗަރ ހަދައި  ކުރިއަރާލާ އެ



  

އަޅުަގނޑުމެންނާ  އިޮފމޭޝަން ން އެ ފުރުޞަތު އެބަ ލިބޭ. ެއއީަނމަވެސް ތަްއޔާރުވާ ޕްެވގެންއަށް އިުކއިއަމިއްލަ

 . އެހެންނަމަވެސް މުންދާއިރު ބައެއް އޮފީސްތަކުން މަޝްަވރާކުރޭހިސާބަށް ދެން މިހާރު ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުެރވެ

ާކއި އެްނގޭޖްެވގެްނ ވަކި މި އިންަޑސްޓްރީެއއް އިްނޑަސްޓްރީތަ ،އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ތަންކޮޅެްއ ބޮޑަށް އެންގޭްޖވެގެން 

އަޅުަގނޑުމެންނަްށ މުޅި އިޤްތިޞާދަށް ޭއގެ އެކަން ުކރެއްވެނަމަ ތަފާތު އިންޑަސްޓްރީަތކާއި އެންގޭްޖވެގެން  .ނޫން

ައށް ޭއގެ އިންފޮމޭޝަން  ހޯލްޑަރސް  ފައިދާކުރާނެ ކުިރއަލާ ަތއްާޔރުވާން ެއކަމުެގ އެްނގޭޖްާވން ސްޓޭކް

އެންމެ ބޮުޑ  އަށްދެވަނަ .ޕީގެ ޑީވީ. ދެން ޖީ.ވާހަކަ ދަންނަވާލަން އަުޅަގނޑު ބޭނުން އެހަމަ ެރވޭނަމަ ޝެއަރކު

ކުރިއަށް ވާއިރު މި އިންޑަސްޓްީރައކީ ރަނގަޅަށް ކޮންޓްރިބިއުްޓކުރާ އިންޑަސްޓްރީ ކަމަށް ، އިންޑަސްޓްރީ 

ްއޗެއް ކަމަށް ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން. ބައެްއ އެކްސްޕޯްޓކުެރވޭނެ އެ ވެސް ގެންދެިވއްޖިއްޔާ ާރއްޖެއިން ބޭރަށް

. އެހެންވީމާ، އެކަން އެީއ ވެސް އެބަ ގެންދޭ މަސަްއކަތް ކުރަމުންމިހާރު ކުންފުނިތައް ެއގޮތަށް ރާއްޖޭްނ ބޭރުގައި 

ނޑުމެން ނުދެކެން. ދެންހަމަ މުސްތަޤްބަލުގައި ނުކުރެވޭނެ ކަމެއް ކަމަ ނު. ނަން ނުދެންނެވުއަޅުަގނޑު  ކަށް އަުޅގަ

ނޑަކީ  .ޖަނާޙު އިނގޭތޯ އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މު މަޢުލޫމާތުކޮޅެއް ތި ހިންވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ައޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ހަމަ ވަރަށް މުއާދެ! 

ނޑު ހަމަ އިތުރު މަޢުލޫމާތު  މި ކޮމިޓީގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް މެްނގެބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުވީތީވެ ައުޅގަ

ނަޑތަކުރަންޖެހޭ ހިސާބުގެ މަޢުލޫމާތު ނޑުމެން ތައްއަދި ތި ބޭފުޅުން މި ކަ ބޭފުޅުންގެ  ތިހަމަ މިވަނީ  ނަށްއަުޅގަ

 ސަމަރައިޒްކޮށް އެްއޮކށްލާ ކަމުގައިވާނަމަ ތި މި. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާ ފަދައިން ކުެރވިފަލެވަލްަގއި ހިއްސާ

ނޑުމެންނަށް ފާހަވެެގންދިޔަ ކަމެއްބޭފުޅުންނަށް ވެސް ވާރުތަ މިދަނީކީއެއް. އަޅުަގނުޑ  ގަވެގެން ގެ ގޮުތގައި ައޅުގަ

ކަށް ޔަޤީނުން ވެސް މީކީ ަވކި ދިމާލަ ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ކޮމިޓީެގ ޗެއަރ ަހއިސިްއޔަތުން ޤަބޫުލކުރާ ގޮުތގަިއ ހަމަ

ނޑާ ނިންމަންވީ ކަމެއް ނޫން. ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި  އަހަުރގެ ސުނާމީއަށްފަހުގައި އެ އައި ދަތިކަްނ  ވަނަ 1111ފޫޅުކަ

ބޭފުޅުްނ  އް ތިށް ތަޙައްމަލް ކުރަންޖެހުނު. ދެން އޭގެން ވަރަށް ބޮޑު ފޭސްއެއަޅުަގނޑުމެްނގެ އެންމެންނަ

 މި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންއަޅުަގނޑުމެންެގ އަރާ  ވަން ިތ ޖެހުނީ. ނަމަވެސް ައޅުަގނޑަށް ހަމަ ހިތަށްކުރިމަތިލައް

ކުިރއަްށ  ންގެއި މަސައްކަތާ ތިއްެބވީޝަނުން އަޅުަގނޑުމެންގެ ެތރޭގައި މިތަނުަގއި މަ ވަރަށް ސީނިއަރ ޕޮލިޓީހަ

ޝައްެކއް ނުކުރަން. އަޅުަގނޑު ބޭފުޅުންނަށް އެހިތެރިވެދެއްވާނެ ކަމާމެދު  ތިއެ ބޭފުޅުން ވަަޑއިގެން 

ތިޔަ ވިދާޅުިވ  ވޭ ހިސާބުަގއި ހަމަ ފެނޭ ދެންމެހުޅުވާލެ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ އަތަށް ލިބޭ ބަޖެޓް ކަރުދާހުގެ ތަޙުސީސްަގއި

ން މީަގިއ ންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަްސޓްރީގެ ޕާޓިސިޕޭޝަތަން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮ ފެންނަ ހެންއިންޑިކޭޝަންސް ތި

ނޑު ެވސް އުންދައްކަމުންދިަޔ ޗާޓު އަޅު އިއޮތް މިންވަރާ ން ހުރީ މީދުކޮށްގެަގނޑަށް ފެނުނު ކޮންމެ ފަހަރަކު. އަޅުގަ



  

ނޑަށް  1119މާނައަކީ  .އަްނނާނެ ކަމަށް ހަމަ ރަނގަެޅއްމިއަށް  ސް ބަޖެޓް ކަރުދާފުރަތަމަ ވަނަ އަހަރު އަުޅގަ

ނޑު ފުރަތަމަ އަަޅއިގަތީ ހުޅުވާލުުމގައި ފޮތެއް ލޮލަށް ފެންނާ މި  ަތކުަގއިކޭޝަންމިހަރަ އިންޑިނީ. އޭގައި އަުޅގަ

ދަށަށްދިޔަ އަނެްއކާ ެއއަްށވުރެ  ަގއ1141ިސް ަމޑުމަޑުން ހަމަ ޖެހިގެން ދައުރު އަދާކުރަމުން ދާ މިްނވަރު. ނަމަވެ

ާދން އެބަހުރި. އެހެްނވީމާ، ނހަ ހަމަ މިހާރު ވެސް، ގްރާފުން ފެންނަންހަމަ ބޮޑަށް ދަށަށް ެވއްިޓގެންދިޔަ މަންޒަރު 

ުކ ނޫން އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ައޅުަގނޑުމެން އެންމެން ވަިކ ސަރުކާރު އެކަންޏަ އަށް ހިްތވަރެއް ނުެދވި ދިަޔތީވެއެ

އެުކވެރިެވ  ތިބޭ ބައެއް. އެންމެން ން މިބައި ދިފާޢުކޮށްދޭ ހަމަ މި ޤައުމުގައިމަޖިލީހުގައި ތިބި މެންބަރުންނަކީ ވެސް 

ނުޑމެން އެންމެން އެކަްއޗެއް މިއަދު އަޅުަގނޑަށް ހީ  ކުރަން.ނޭނގޭ ިމަކމަށް ރަނގަޅުއެއްަބއިެވގެން ކަން ވަނީ އަުޅގަ

ޭވ އި ދާނީ. މިައދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ރަނގަޅު މިނަކަށްޭނނގޭ މީތި މިއަށްވުރެ ކުރިއަާރ ން ގޮއްިސއްާޔ ކަންކިޔަިއގެ

އެހެންވީމާ، އެްއޗެްއ ދިޔަ ހުރިހާ ޒަމާންތަކަށްވުރެ. މި ކަން އެްކސްޕޯޓް އިންތިހާއަށް ދަށަށް މިދިޔައީރާއްޖޭގެ 

ނޑުމެން އުފާކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. ބޭރުކޮށްލަން ވެސް ކަމެއް ޮކށްލަދޭން ކެރޭނެވަރު ގެ ބަަޔުކ ތިބުން އެއީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަ ށް ވެދެވެން އޮްތ މާލިއްޔަތުގެ ކޮމިޓީގެ މެންޭޑޓަކީ އިންތިހާއަށް ފުޅާ މެްނޑޭޓެއް ޙަޤީޤަުތގައި. އަުޅގަ

ިވއްެޖ ންގުޅެ ތެރޭގައި އެ ވިސްނުން ގެ މަރުޙަލާ އެހީތެރިކަމެއް މިކަމުަގއި ދެވޭތޯ ސަރުކާރަށް އަދި ބަޖެޓަރީ

ނޑުމެްނނަށް އެފަދަ ލުޔެއް ދެވޭނެ މަގެއް ކުރިމަތިވެދާނެ. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ޢިއްޒަތްތެިރ  ކަމުގަިއވާނަމަ އަުޅގަ

މަޖިލީހުގައި ހަމަ ވަރަކަށް މިލިއަން ރުފިޔާގެ ާވހަކައަކީ  45ލިބް އެ ވިދާޅުވި މި ކުރީގެ މެންބަރު މުއްޠަ، މެންބަރު

ނޑުމެންގެ ބަ ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ޖެޓް ލެވަލްަގއި ނިންމެވި ނިންމެވުމެއް ކުީރގެ މެންބަރެއް ކޮމިޓީ ލެވަލްަގއި ައޅުގަ

އެ މައްސަލަ މި ކޮމިޓީގަިއ  ށް ދިނުން. ދެންމަދަނީ ޖަމިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކަރުފިޔާ ވަރަކަށް މިލިއަން  45

ވަނީ. ހޯމް މިނިސްޓްރީން އަޅުަގނޑުމެންނަްށ ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ުކޑަ ޮކމިޓީއަކުން މިހާރު ކުރަްއވާ ނިންމާފައި

ނޑުމެންނަކާ ހަމައަށް ނާދޭ. ނަމަވެ ސް ފޮނުއްވާފަިއވާ ގަިއޑްލައިނަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންަނވާ އަދި ެއ ރިޕޯޓް އަުޅގަ

 ށް ފަދަ ތަންތަނަށް ދިނުމަ އް ކްލަބު މަދަނީ ކުޅިވަރު ޖަމިއްޔާތައަދި ސް އޯގަަނއިޒޭޝަންތަާކއި އެއީ ހަމަ ނަންގްރޮ

ޓަކައި ހަމަ މެންބަރަކު ހުށަހެޅުއްވި ކުަޑކުޑަ ހުށަހެޅުްއވުމަާކ ގުިޅގެން ހިނގާދިޔަ ކަމެްއ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑަށް 

ނޑުމެން ޖީ.ޕީ.ޑީެގ މި ދެވަނައި ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުަގއި މި އިްނޑަސްޓްރީ އެީކއެަކއްޗަށް ހަާލކުވެ އަ އި މިއޮްތ ގަ ުޅގަ

ށް އަޅުަގނޑުމެްނެގ އެްއވެސް މެންބަރަކަ ގެއްުލވާލަންޗަކަށް އިންޑަސްޓްރީ އެީކއެަކއް 

ނޑަްށ ހީވަނީ. އެެހންވީހެ އެއްބަްސެވވަަޑއިނުގެންނެވޭނެ ތީވެ އެ ވާހަކަ ދަްއކަމުން ހުން އޮތަމާ، އެ ހިތްހަމަޖެން އަުޅގަ

 5ންބަރަކަށް ނަން. ކޮންމެ މެަވޑަިއގެްނނެވި ގޮތަށް ފުރުޞަތު ދޭއެދި ނުޑ ހަމަ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތަށްއަޅުގަ 

 ދިގުނުކޮށް ރެކްޝާނާެއކު ެގންދެވިއްޔާހެން އަޅުަގނޑުމެްނނަށް ހީވަނީ މާބޭފުޅުންނާއެކު އިންޓަރ ގެ ަވގުތު ތިމިނިޓު

ނުޑ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު އަުރވަން މަރަދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ގެންދެވެނީ. އެހެންވީމާ، ެއގޮުތން އަުޅގަ

 .ށްމް ޝަރީފައިބްރާހީ



  

 

 ރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:މަ

ނޑު ާވހަކަ ދައްކާލަން އަުޑއެހިފުރަތަމަ އަޅު  އާދެ! މިލިއަން ރުފިޔާ މިއަުދގެ  751 އިމިލިއަނާ  111އިުރަގއި ގަ

 ރަނގަޅަށްތޯ؟ެއއީ ައޑުިއވުނީ  ޖެ ކަމަށްސަރުކާރުން ދެއްވަން އެއްބަްސވެއް

 

 ވާހަކަދެްއެކުވން:މުޙައްމަދު  هللاރައީސް ޢަްބދު އިންޑަސްޓްީރގެ ކްޝަން ކޮންސްޓްރަ  މޯލްޑިވްސް

ދެއްވާެނ ކަމަށް ފިނޭންްސ ރުކާރުން ދެްއވާނެ ކަމަށް، ބަޖެޓުގަިއ ހިމަނުއްަވއިގެްނ މިލިއަްނ ރުފިޔާައކީ ސަ 111

  ައޅުަގނޑުމެންަނށް އިނގޭތޯ. ދެން...އެބައޮތް ސިޓީެއއް ދެްއވާފައި  ންމިނިސްޓްރީ

 

  ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން: މަރަދޫ

މިހާރު އެމަނިކުފާނު  ސިޓި ދެއްވާފއި އޮތީ. އެހެްނވީމާ،ަގއި 1111ންތޯ އެއީ ހަމަ ކުީރގެ މިހާރުގެ މިނިސްޓަރު ނޫ

ަގނޑަްށ އަޅު ކަމަށްކަމަށް ސައުދު ވިދާޅުވި  ނެވިއެއްބަސްެވވަަޑއިެގންމިހާރު އެ ދެއްވޭނެ ނޫންތޯ. ދެއްަވން 

 ؟އޭ ރަނގަޅަށްތޯ އެއީ .އަުޑއިވުނީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފަރާތުން މައިކް ނިންވާލެވުނީމަ އަނެއް ބޭފުޅަުކ  އްގައި މައްސަަލއެއް ޖެހިދާނެތީ އެމި ރެކޯޑިންގމަޑުކޮށްލައްޭޗ. 

 .ހެންެވގެންއެ ަގއި ކުޑަ ަމއްސަލަެއްއ ނުކުމެދާނެތީވެގވާހަކަ ދަްއކަނީ. އެހެންނޫނީ ރެކޯޑިން

 

 ކެވުން:ޖަނާޙު ވާހަކަދެއް ބޯޑު މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަލީ ންސްޓްަރކްޝަްނ އިންޑަސްޓްީރގެމޯލްޑިވްސް ކޮ

އޭރު ވެސް  ޕްމަންޓް ބޯޑުގެތި ސުވާލުގެ ޖަވާުބަގިއ އަޅުަގނޑަކީ އެ ކޮންސްޓްަރކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ ިޑވެލޮ  އާދެ!

ނޑަައޅާފައި އިްނަޑސްޓްރީގެ ފަރާތުން ހުންނަ ރު ވެސް މި ސަރުކާރުން ވެސް ހައަދި މިހާ  މަ އިންޑަސްޓްރީ ބޯޑަށް ކަ

ކޮންސްޓްަރކްޝަން ކުންފުންޏެއްގެ  ،މިހާރުގެ ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ވެސް އަިމއްަލ ކުންފުންޏެއްމީހެއް. 

ނޑު މިހާރު ވެސް ހަމަ ހުންނަން. އޭރުހައިސިއްޔަތު ރައީސް  ން ކޮންްސޓްރަްކޝަން ބޯޑުގެ މެންބަރަކު ައޅުގަ

ބިލިއަން ރުފިޔާގެ  4.9ޕްރޮޖެކްޓަކަްށ  49މައުމޫނުގެ ދައުރުަގއި ވެްސ ހުރިން. ދެން އޭރު އެކަން ނިންމީ 

ަގއި. 1111، 11މަސައްކަތް އޭރު ކުރަމުން ގެންދިޔައީ. ެއއީ މި ޑިިސޝަން ނެގިފައި އޮންނާނީ ޖުލައި 

ނުޑގެ އަުގ ބިލިއަން ރުފިާޔގެ ޕްރޮ 4.9ޕީ.އައި.ީސ.ޕީ ޕްރޮޖެކްޓްސްގެ  ޖެކްޓްސް ހިންގަމުންދިޔައީ. ިދަޔއިރު އޭރު ަދގަ

 411ޑޮލަރަށް. ތެލުގެ ައގު ފަސްދޮޅަސް ޑޮލަރުން  4111ޑޮލަރަށް ޓަނެއް. ހުއްޓާ ބޮޑުވެގެންދިަޔއީ  611ހުރީ 



  

ީއ. ދިޔާމަ އެތައް ޑޮލަރަކަށް އަަރިއގެންދިޔައީ ފީފާއެްއގެ ައގު. ދެން މުޅި ހުރިހާ އެއްެޗއްގެ ައގު އަރަިއގެންދިޔަ

ައގު ބޮުޑވެއްޖޭ. ދެން ެއސްޓެބްލިޝްކުރެްއވީ ެއީއ  35އަޅުަގނޑުމެން ދެންނެވީ އެްވރެޖްކޮށް މާކެޓަށް ބަލާއިރު %

ރަނގަޅު އަދަދު ކަމަށް. ދެން ވިދާޅުވީ ސަރުކާރަކު ުހރިހާ އެއްެޗއް ބެއަރެއއް ނުކުރެވޭނެޭއ. ތި ބޭފުޅުން 

. ދެން އޭގެ އަދަދެއް ކަމަށް 45ރކުރާށޭ ސަުރކާރުން ބެއަރކުރާނެ %. އިްނޑަސްޓްރީން ބެއ11ަބެއަރކުރަްއވާށޭ %

ނޑާފައި ދެން ަސރުކާރުން ދެްއވަން ނިންމި  މިލިއަން ރުފިާޔ. ދެން  111އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބެއަރކުަރންޖެހުނީ ކަ

ޖެހޭ. އެ ިސީޓ ަގއި ރައީސް މައުމޫުނގެ ސަރުކާުރގައި ހުންަނވަިއގެން؛ އެ އަދި ހަމައެއްނ1111ުއޭރު މިދެންނެވި 

އެްއގައި. އެއީ ޖިހާދު ދިހައި ޮއތް ސިޓީއެއް ޮނވެމްބަރު ަގއި ދެްއވާފ1111ައެބައޮތް ދެްއވާފައި އިނގޭތޯ. 

ނޑު ނުދަންނަވަން އެއްަބސްނުެވއެޭކ 1111ސޮއިކުަރއްވާަފއި  ަގއި ދެއްވާަފއި އޮތް ސިީޓއެްއ. ެއއްަބހެއް މިހާރު އަޅުގަ

 .އިނގޭތޯ. ނޫނެކޭ ވިދާޅެއް ުނވަން އިނގޭތޯތް ގޮތަށް އޮތީ . އޭރުގެ ިސޓީ އޮވެސް ެވއެކޭ ވެސް

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ނޑުމެން ެއކްސް ގެ ގޮުތގައިޯތއޭ ތި ބޭފުޅުން ދެކިވަަޑިއގަންނަވަނީ. އެީއ މައްސަލަެއއް ހޭކުރަންޖެޕްލޯއެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑަށް ައޑުިއވުނީ ިމހާރު ހަމަޖެހިއްޖެއޭ ވިދާޅު އީއެ  .އަޅުަގނޑު ސާބިތުކުރެވޭނެ މިލިއަން މިހާރު  751. ވީމައަުޅގަ

ނޑުމެން އެބަޖެހޭ މިކަން އިތުރަްށ  އްޖެތޯ އެއްވެސް ގޮތަަކށް. އެއީހަމަޖެހި ނޑުމެން ބޭފުޅުން ގެނެސްގެން އަުޅގަ އަުޅގަ

ނޑުމެްނ ދެން ޙައްލުކުރެވޭނީ ކޮން ޮގތަކަށްތޯ ދިރާސާކުރަން. މިހާރު ހަ މަޖެހިފައި އޮތް ކަމެްއ ވެއްިޖއްޔާ އަުޅގަ

މި ބޭފުޅުން  ތި ކަމެއް ވެއްޖެްއޔާ އަދި ައޅުަގނުޑމެންނަށްނުލާނަން. ހަމަނުޖެހޭ އެއް އަޅަ  ކޮންމެހެން އެކަމަކާ

އެކަްނ ެދވޭނީކީ ނޫން. ސަރުކާރުން ގެންދަވާނީ ކަމެއް ޖައްސައި ހަމައަދި ސަރުކާރުގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކާއި 

. އެހެންވީމާ، މި އި މަަސއްކަތް ކުރިއަށް ެގންދާނަންކޮން ގޮތަކަށްތޯ ައދި އަޅުަގނޑު މާިލއްޔަތު ކޮިމޓީގަގެންދަވާނީ 

 އަޅުަގނޑު ސާފުކޮްށލަން ބޭނުންވީ. ދެ ނުކުތާ

 

 ބޭފުޅެއް ވާހަކަދެއްެކވުން: ންސްޓްަރކްޝަްނ އިންޑަސްޓްީރގެމޯލްޑިވްސް ކޮ

ން ޓީވީގެ ޕްރޮގްރާެމއްަގއި .ޕީ.ޕީ އޯ ވާަފއި އޮްތ އެއްެޗއް ނޫން. އެއީވަން ހަމަޖައްސަމިލިއަން ރުފިާޔއަކީ ދެއް 751މި 

މިލިއަން ރުފިޔާވަުރ  711އެސް ޑޮލަރު ައގު ބޮޑުވުމާ ގުިޅގެން ސަރުކާރު ހިންގަމުންދިޔަ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް .ވިދާޅުވީ ޔޫ 

 .އެސް ޑޮލަރު އަގު ބަދަލުވުާމއި ގުިޅގެން.ޔޫ ސަރުކާރުން ލުވެގެްނ ހިނގައްޖެ ކަމަށް. އެއީއަގު ބޮުޑެވގެން ބަދަ

 ީވ. ވިދާޅު ށްމަސަރުކާރުން ދެއްވަން ހަމަޖެްއސެވި ެއއްެޗއް ނޫން ެއއީކީ. މި އިންޑަސްޓްރީވީ ެގއްލުމެއް ކަ

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:



  

ެއްއބަސްވެފައި އަދި ނުލިބޭ މިިލއަން  111ެއއްެޗއް ނޫން.  ައކީ ައދި އެއްބަްސވެފައި އޮތް 751އެހެންވީމާ، އެ 

ނޑުމެން ޕާސިއުކުރަންޖެހޭ މިފަހަރު ވެސް އެހެންނޫންތޯ. އަދި  މުޅިން އެއްބަްސވުމަކަްށ ނާދޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ނޑު ފާހަގަކުރަނީ އިމިގްރޭޝަްނގެ މައްސަލަ. ިއމިގްރޭޝަން މައްސަ ވަރަށް. ދެން އޮތީއެ މައްސަލަެއއް  ލަައކީ އަޅުގަ

ނޫނަށް ޤާ . ދެންބޭފުޅުން އެދިވަަޑިއގަންނަވާނީ ކޮން ކަމަކަށްތޯ ަގއި ތިއޮތް މައްސަލަެއއް. ދެން ެއ މައްސަލައި

އްެލއް ގެެނވޭނީ. ށް ޙަެއއްެވސް ސަރުކާަރކަ ،ވެސް ިމކަމަށް ބަދަލެއް ގެނެްސގެން ކަންޭނނގޭ ސަރުކާރަށް

ނޑުމެންނަްށ  އެކަމަށް މަްޝވަާރކުރެވިދާނެ. އެހެންވީމާ، ތި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކާ ބޭފުޅުން އަުޅގަ

ހަާވނެ އޭރުން އަޅުަގނޑުމެން ދެއްަވއިފިއްޔާ ވަރަށް ފަސޭްއވައި މީގެ ދިމާވާ ދަތިތަކުގެ ރިޕޯެޓއް ކަހަލަ އެްއޗެއް ފޮނު

ޖެނުވިން  ޖެހޭ މައްސަލަ. މިމަސައްކަތް ކުެރވިދާނެ ކަމެްއ އިމިގްރޭޝަނުގެ މި ެއއީ ކުރަން . ސިއުކުރަންޕާ

އް މަްއސަލައަކީ ޮބޑަށް ޖިނާއާ އޮތް އަނެ  އޮތް ކަމަށް ަވންޏާ ޙައްލުކުރަން ދެންނެވިާދނެ. ދެންޕްރަބްލަމެއް 

ވޭ ދިމާާވ އަލް ައގު ބޮޑުވުމުގެ އޮކޮށްލާ ުސވާލެއް. ދުނިޔޭގެ އެްއވެސް ތަނެްއގައި މި މެޑީރި އަޅުަގނޑު

ނަޑއަޅާފައި އޮންނައިރު މާ ފަސޭހަފުޅެއް ނުވާނެ  މައްސަލަތަކެއް. އެއީ ސަުރާކރަށް ވެސް މިާވގޮތަކީ ބަޖެްޓ ކަ

ގެ ޙައްޤު ހާލަތްތަކުގައި މި ދެ ފަރާތު . އެހެން ދިމާވާޮކޅާ މެޑީރިއަލް ބޮޑުެވއްޖެޔޭ ކިޔާފައި ައގު ބޮޑުކުާރަކށްއިރުއިރު

ނޑުމެންނަކަށް ަސރުކާރުަގއި ވެސް ހަމަ ކުއްލިއަކަށް ނުދެންނެވޭނެ ތިހިމަ  ޔާތްކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް އެަބޖެހޭ އަޅުގަ

ބޭފުޅުން ދުނިޔޭގެ  ބޭފުޅުން ހަމަ އެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު އެްއެޗހި އަގު ބޮޑުކުރުން. އެހެންީވމާ، ތި

 ޑްޗަރ ވަިކ ގެރަންޓީ އެމީހުން ކުާރ ގޮތަށް ިމ ފިއުއިންޑަސްޓްރީަތކުގެ  މީހުން މިަކން ކުރާ ގޮތަށް ތަންތަނުގެ އެހެން

ތޯ މިހެން ލިބޭ އްބަްސވުމަކަށް ވަަޑއިނުަގންނަވަންންނާ މަޝްވަރާކޮށްގެން އެަޔރުޕްރައިސަކަށް އެ ސަޕްލަ

ކޯޕަރޭޝަން  ޚްތަރްބަކޮންޓްރެކްޓްތަުކގަިއ. މިހާރު ދުނިޔޭ އެހެނިހެން ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީގެ މިސާަލކަށް 

މާކެޓްަތކުަގއި މި  ސްޑިޓީގޮތަީކ ފިއުޗަރސް ކޮމޮ މީހުން މިުކރާ ކަހަލަ މީހުން ބޮޑެތިބޮޑެތި ޕްރޮޖެކްޓް ނަގާ 

ބޭފުޅުންނަށް  ކޮށްގެން އެގޮތަށް އެކަްނ ކުރަނީ. ތި ތައްހަދަން އެމީހުން އެގްރިމެންޓް ޑް ސަޕްލައި ޕްަރއިސް ގެރަންޓީ

 ނުވަތަ ނެތްތޯ؟ ބައޮތްތޯޞަެތްއ އެއެކަހަލަ ެއއްވެސް ފުރު

 

 ކެވުން:ޖަނާޙު ވާހަކަދެއް ބޯޑު މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަލީ ންސްޓްަރކްޝަްނ އިންޑަސްޓްީރގެމޯލްޑިވްސް ކޮ

ޖެއިން ބޭރުގަިއ ރާއްޖޭަގއި ހެޖްކުރުމަކީ އަދި ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. މިހާރު ވޮލިޓްރިޓީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ރާއް

ތެެރއަްށ  މާކެެޓއް. އޭގެ މިހާރު ވަރަށް ެއކްސްޕެންިސވްހެޖިން މާކެޓަކީ ހުންނަ ގޮތުން  ޓްރިޓީއިންޓަރނޭޝަނަލް ވޮލި

ނޑަށް ހީވަނީ ްއޔާ އަޅުަގނޑުމެން ވަދެއްޖެ އަދި މާ އެކްސްޕެންިސްވ ކޮމްޕެޓިޝަން ހުރިވަރުން ެއީއ މި މިހާރު ައޅުގަ

ިޑއުީޓ  . އެއީތަކެްއގައި ވެސްކިން ހުރިހާ ސަރުކާރުވާހަކަ ެދއްއަޅުަގނޑުމެން ތި  ކަމަކަށް ވާނެހެން. ދެން އާދެ!

ނޑުސްތަކެއް ހެދޭމިހާރު އެ ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯން . ދެން ފްރީ ޒޯންތަކެއް ހަދަން ވަރަށް  މެންކަން ެއއީ އަުޅގަ



  

ނޑުމެން މަރުޙަބާ ކިޔާ ކަެމއް. ެއއީ ޚާއްޞަ ދަން ައރ ހައުސްތަެކއް ހަވެ  ޭއރު ވާހަކަދެްއކީ ބޮންަޑޑްކޮށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް  މުދާ ގެނެްއސަ ބެހެއްޓުން. ެއއީ ކަހަލަ ތަނެއްގައި. ަހދާފައި ބަލްކުކޮށް ތިލަފުށި އެންމެ ބޮޑަށް އަުޅގަ

ކޯޓާ  ވެސް އިްނޑިއާ އިން ބްޮލކް ކުރާ ެއްއޗެއް އަބަދު  އީހިލަެވލި، ބޮޑު ހިލަ. މިހިލަ، ދިމާވާ ދައްަޗކީ 

 އި ފަކުެރވި ށް ސްޓޮކްނޫނީ އެއިޓް މަންތްްސ އަށް ކްސް މަންތްސް އަވީާމ، އެްޓލީސްޓް ސިހަމަވާއިރަށް. އެހެން

މާ، އަދި އެ ފެްނވަރަށް ރާއްޖޭގެ އިންޑަސްޓްީރއެއް މެން ބާރު ައޅާ ކަެމއް. ެއހެންވީއަުޅަގނޑުހުރުން ެއއީ ރާއްޖޭަގއި 

ނޑަކަށް ހީއެއް ނުވޭ މުޅި އިންޑަްސޓްރީ ށް މުޅި ރާއްޖެއަށް އަނުދޭ. ބައެއް ކުންފުނިތަކަށް ދެވުނަސް އަޅުގަ

އެއީ ވަރަްށ ހެޖްކުރުމަކީ ކީކޭތޯ؟ އެންޓަރ؛ ެއއަށް ވަަރކަށް ސްޓޭޓް ކޯޕަރޭޝަނަކުން  ސަޕްލައިކުެރވޭ

، މުން. އެހެންވީމާކަމެއް މިހާުރގެ މާކެްޓަގއި. މިހާރު ތެޮޔ ެވސް އަެނއްކާ އެއޮްތ ދަނީ ައުގ ބޮޑުވަ އެކްސްޕެންިސވް

ނޑު ވެސް   މާކެަޓކީ ވަރަށް ެއކްސްޕެންިސވް ހެޖިންއެ އެްއކޮށް ައގު ބޮުޑވާނެ. އެހެންވީމާ، އެއާ އަނެއްކާ ހަަމ ދަގަ

 މާކެޓެއް އިނގޭތޯ.

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

 ތި ބޭފުޅުން ސަރުކާރުން...

 

 ކެވުން:ޖަނާޙު ވާހަކަދެއް ބޯޑު މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަލީ ންސްޓްަރކްޝަްނ އިންޑަސްޓްީރގެމޯލްޑިވްސް ކޮ

ްކލޯސްތަކެއް ެއއްބަްސވެފައި ސަރުކާރުން ވާހަަކއަކީ މި  އެބައޮތް ފްލަކްުޗއޭޝަންހަމަ އެއާއެްއކޮށް މިހާރު  ދެން

ބައެއް ެއްއޗެހި އަގު ހެޮޔަވމުން ވެސް އެބަދޭ. މި ދޭތެރެއިން އިންިޑއާ އިން އޮީތ  . އެއީ އަގަށް އަންނަ ބަދަލަށް

ދޫކޮށްލީމަ ސަރުކާރުެގ ޕްރޮޖެކްޓްސްތަކަްށ އެ އެްއޗެހި ައގު ެހޔޮެވގެްނދިޔައީ. ސަުރކާރުން ވަރަށް  ން. ދެބްލޮކްކޮށްފަ

ކުޑަ ވެއްިޖއްޔާ އެ  ެއއީ ސަރުކާުރގެ ޕްރޮޖެކްޓްސްަތކަށް އަސްލު ބޭނުންފުޅިްއޔާ އަގު އެޅި. ރަނގަޅު ފިަޔވަޅެއް

ކޮންސިއުމަރ ޕްރަިއްސ  ސް އެއްަބސްވެަފއި އޮތީ. ދެންލޯސަރުކާރަށް ލިޭބނެ. މިހާރު އެ ގޮތަށް ކް އެްޑވާންޓޭޖް

. އެ ފޯމިއުލަރ ބައްލަވަމުން ގެންދަވަނީ މިހާރު ހަދާފަ. އެއީ ޕްލޭނިންގ ޑިޕާޓްމަންޓުންއިންޑެކްެސއް ެވސް އެބައޮތް 

ނ ޓް ޕްަރއިްސ ޕްޮރޑަކްއިންޑެކްްސ ނޫނިއްާޔ އެ  ަގއި އެ ކޮންސިއުމަރ ޕްރައިސްކޮްނޓްރެކްޓް ގެޑުމެންއެބައޮތް އަުޅގަ

. ހުރިހާ ދުވަހު އެ ފޯމިއުލަރ އެޕްލައިނުކުެރވޭނީ. އެގްިރމެންޓްގައި އިނދޭ އިނގޭތޯ އޮތް އިންޑެކްެސއް ނޯންނާތީ މި

ކްޯލޒެްއ  މިއަދު ކޯޓަށް ދިޔަސް ހަމަ އަޅުަގނޑުމެންަނށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ވަކާލާުތ ކުރެވޭނެ ކަހަލަ އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެން ނުދަނީ.އިނދޭ. އެހެންނަމަވެްސ އަޅު  ނޑުމެން  ގަ އްަތްއ ނެގޯިޝޭއޓްކޮށްގެން ކަންތަބޭނުންވަނީ އަުޅގަ

ނޑަށް ީހވަނީ އެ ސިުޓއޭ  ަޝން.ކުރަނީ. އެހެންވީމާ، އެއީ އަުޅގަ

 



  

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

އެޑްރެސްނުކުެރވޭނެ  މައްސަލަތަުކގެ ތެެރއިން ބޭފުޅުންގެ މައިަގނޑު އެހެންވީމާ، ައޅުަގނަޑށް ހީވަނީ ތި އާދެ!

 އެކަނިހެން. ދެންޑިޕޮސިޓްގެ މައްސަލަ  ނި ޤާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލަކުންހަމަެއކަ މައްސަލައަކަށް މިއޮތީ

ނޑުމެން ވާހަަކ ދައްަކއި އެހެނިހެން މައްސަލަތަ  ެގން ޙައްލު ހޯދިދާނެ މައްސަަލތައް. މި ޤާނޫނަށް ގެންނަކަކީ ައޅުގަ

ބެހޭ  ކަމާއެ ބޭފުޅުންނަށް  ބަދަލަކީ ވެސް ގެނެވިދާނެ ބަދަލެއް. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުެމން މަސައްކަތްކޮށްދޭނަށް ތި

 ...ބޭންކް ގެރަންޓީ ދިނުމާ ބެހޭ ގޮތުން ންކަން ކުރިއަށް ގެންދަން. ދެންގެްނ މިކަފަރާތްތަކާއި ވާހަކަ ަދއްަކއި

 

 ކެވުން:ޖަނާޙު ވާހަކަދެއް ބޯޑު މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަލީ ީރގެންސްޓްަރކްޝަްނ އިންޑަސްޓްމޯލްޑިވްސް ކޮ

ޑިޕޮިސޓްގެ އަދަދުަތއް ނޫނީ އެ ެއއީ ޑިޕޮސިޓްގެ ކަންތަުކގައި އަުޅަގނޑު ހަމަ އެްއޗެއް ދަންަނވާާލނަން. ޑިޕޮސިޓަކީ 

ނޑަށް  ތް އެއީޕޮސިޓް މެނޭޖްކުރަްއާވ ގޮޑި އެަކމަކު .ބަދަލުޤާނޫަނށް ގެންނަންޖެހޭ  އީނަގަންޖެހޭ ގޮތް އެ  އަުޅގަ

މެން ދިނީމަ އެ ޑިޕޮސިޓް ސަުރކާރަށް އަޅުަގނޑު އީހެން. އެރވީން ކުރެވިދާނެ ކަމެއްބޭފުޅުންނަށް އިންޓަ ހީވަނީ ތި

ނޑަްށ ހީވަީނ ޑިޕޮސިޓް ރިފަންޑް ކުރުާމއި ޑިޕޮސިޓް ޓްރާސްފަރކުރުމާ މިކަމުގެ އެަބއުޭޅ ވަރަށް ަހމަ އަުޅގަ

އެއް ެއކަންޏެއް ނޫން. މުޅި ހުރިހާ އިންޑަސްޓްރީތަކަށް އެކަން އެބަ ދިމާވޭ. އަޅުަގނޑުމެްނގެ އިންޑަސްްޓރީ

ނޑުމެންނަށް އެ ރިޓާ ގެ ހާލަތު ހުރި ގޮތް ެވސް. އެއީއަޅުަގނޑުމެން އަންޑަސްޑޭންްޓވޭ ސަރުކާރު  ންކުރަްނ ރއަުޅގަ

ނ ވެސް ކަންދަތިފުޅުވެދާނެ ނޑުމެން ސަުރކާާރ  ކެއް ލުއި ގޮތްތަ ޑު ޤަބޫލުކުރަން. އެހެންނަމަވެސްައޅުގަ އަުޅގަ

ެވސް ކަހަލަ ގޮތްތަކެއް އެބަ ނޫން. އެހެންކަމަށްވަންޏާ ކުންފުނިތަކަށް ކޮންމެ ޓްރާންސެކްޓް ކުރަނަކީ އެންެމ ކަމަކުން

ނޑުމެން ބޭނުމެއްހޯދައިދޭން އެ މެނޭޖްކުރެވޭނެ ގޮތް ނޑުމެން ނޫން ސަރުކާރަށް ޑިމާންޓްކުރާކަށް . އަުޅގަ  ގެ އަުޅގަ

އެކަން  އެހެންނަމަވެސްވެސް އިނގޭތޯ.  ން ރުފިޔާ މިއަދު ދޭން މިލިއަ 41، 9ނިތަކުން އެބަ ހުރި ފުންބައެއް ކު

 ެއއްހާ  311އެބަ ހުރި ކަންނޭނގޭ  އިމެޖޭކުރެވޭނެ ސިސްޓަމެއް ެއބަ ނެރެންޖެހޭ އިނގޭތޯ. ދިެވހި ސަރުކާރުގަ

އެ ިފގަރެގ ތެރެއިްނ  .އިނޭގތޯ އިކޮށްފަން ރުފިޔާ ެއކި ފަރާތްަތކުން ޑިޕޮސިޓި މިލިއަ 111ން ރުފިޔާ، ނޫނީ މިލިއަ

ވާ މީހުން މި އުޅެނީ. އެއީ ެއްއ ލައި. އެއީ ައއިސް ގޮސް ، ނަގާ ، ލައި، އެއީ އަބަދު ރޯލްވާ އެްއޗެއް. ނަގާ

ށް ތި ބޭފުޅުން ިސޓުއޭޝަނައެ ، ން މިއުޅެނީ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާޕްރޮޖެކްޓުން އަނެއް ޕްރޮޖެކްަޓށް މޫވުކުރާ މީހު

ންީސ ެއއީ އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ އެފިޝެ ބެހޭ ފަރާތްތަކާ ވާހަކަދައްަކއިގެން. ސްކުރެްއވުމަކީ ެއއީ އެކަމާހަމަ އެޑްރެ

 ންސީ އަށް އަންނާނެ އަދި ހަމަ ވިޔަފާރިތައް ތަނަވަްސވެގެންއެފިޝެއަށް، ޕްރޮޖެކްޓުތައް ކުިރއަްށ ގެންދިއުމުގެ 

ކަށް އެފޯޑުކުެރވިދާނެ. ބަެއއް ކުންފުނިތައް އެބަ ހުރި ެދއަހަުރ ކަެމއް. އެީއ މިސާލަކަށް ބަެއއް ކުންފުނިތަ ދާނެވެސް 

ތިން އަހަރު ލާރި ބަހައްޓައިެގން ތިބޭ. އެހެންނަމަވެސް ކުދި ކުންފުނިތަކަށް އެވަުރގެ ލާރި ބައްހައްޓަިއގެން އެމީހުން 



  

ހުން ނަގަން ހުރެއްޖެއްޔާ އެއް ޕްރޮޖެކްޓު ނިންމާފައި އަނެއް ޕްރޮޖެކްޓަށް ދާން ބޭނުން. އޭގެ ލާރި ދެ އަހަރު ފަ 

 އެމީހުންގެ ިވޔަފާރި އަށް ޭއގެ ހީނަރުކަން އަންނާނެ އެހެންނޫންތޯ.

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ނޑު ަމއްސަަލ ޙަ އެހެންނަމަވެސް ތި އްލުވާނެނޫންތޯ ހޯލްޭސލް ޕްރޮޖެކްޓު، ޕްރައިސް ބޭފުުޅންގެ މަިއގަ

ޕްރައިްސ  ވެސް ފައިދާ ވާޮގތަށް އެގްރިމެންޓުކޮށްފިއްާޔ. އެއީ އެ ހޯލްސޭލް ަތކަށް ޕެކްކޮްށގެން ދެކޮޅަށްއިންޑެކްސް

ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ މި ސަރުާކރު އޭގެ ރިފަންޑު ލިބޭގޮތަށް. އަދި ހޯލްސޭލް ޕްރައިސް  ސް ދަށަށް ހިނގައްޖެ އިންޑެކް

ނޫން ިމ  ސީ.ޕީ.އައި އެއްޕްރެސް އިންޑެްކސްެއއް ނޫން.  ކޮންިސއުމާ ެއއީ އިންޑެކްސް ަމއްޗަށް ހިނަގްއޖެއްޔާ

ނޑުމެންނަށް ސަރުކާރުެގ ، ހެންވީމާނީ. އެތިއަށް ަވންނާ ޕްރައިސް އިންޑެކްސް ނޫންތޯ ބުނަނީ. ހޯލްސޭލް  އެއީ އަުޅގަ

. ެއއީ ނޫންތޯ އްލުވީނޫންތޯމައްސަލަ ޙަ ތި ބޭފުޅުންގެ ވަރާކުެރވިދާނެ ކަމެއް. އޭުރންކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ މެދު މަޝް

ސް އިންޑެކްސްޯތ ކޮންސިއުމާ ޕްރައިްސ އަކީ. ހޯލްސޭލް ޕްރައިތި ބޭފުޅުންނަށް ދިމާވެގެން މިއުޅޭ މައްސަލަ 

އިންޑެކްްސެއއްތޯ ތި ބޭފުޅުްނ ބޭނުންވެގެން ިތއުޅެނީ. ޯހލްސޭލް ޕްރެސް އިންެޑކްސްެއއް ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން 

ވެްސ ތި ބޭފުޅުންެގ މުޅި  ކެނީ. ެއ ވާހަަކ ޤަޫބލުފުޅުކުރަްއވަންތޯ؟ ެއއީ ގައިމު ބަލީ އެ ާވހަކަ ދެއްނަޤަބޫލުކުރަނީ ރީޒަ

ނޑަްށ ފެންނާތީ.   އިންޑަސްޓްރީ ސަލާމަތްކުެރވިާދނެ ކަމެއް ކަމަށް އަުޅގަ

 

 ކެވުން:ޖަނާޙު ވާހަކަދެއް ބޯޑު މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަލީ ންސްޓްަރކްޝަްނ އިންޑަސްޓްީރގެމޯލްޑިވްސް ކޮ

 ފަރެންސް އަންނާނެ. މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން އެއްބަްސވެަފއިެވސް ރެ އަށް ސްއިންޑެކްވާގޮަތކީ އެ ދެ  އިމިހާރު އޭގަ

ލްކޮށްގެން މި ކުރަނީ. ރީޓެއިލްކޮްށ ރާއްޖޭގެ ސަޕްލަޔަރުންނާިއ ޑީ ފުނިތަކުންވަރަށް ގިަނ ކުން އޮންނަނީ އެއީ

ނޑުމެން އެ ސީ.ޕީ.ައއި، އެހެންވީމާ  އަށް ދާންޖެހޭނީ އިނގޭތޯ.  އެ ސިޓުއޭޝަްނަގއި އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ތި ޭބފުޅުންގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި. ކުޅުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ 

 ޓުގެ ފުރުޞަތެއް. މިނި 5ބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ. ޢިއްޒަތްތެރި މެން

 

 ރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:ކުޅުދުއްފުށީ އުތު

ނޑު ވެސް ހަމަ ތި ބޭފުޅުން ދެއްކެވި ވާހަކަ ހަމަ ރަނގަޅަށް އަޑުއަހައިފިން. ދެން މީގައި އަޅުަގނުޑގެ  ދެން އަޅުގަ

ޑަސްޓްީރ ކީ މި އިންމެން މިސާލަކަށް ޙަޤީޤަތުަގއި، ޖަނާ ދެއްޯތ. ޙަޤީޤަތުގައި ެވގެން މިއުޭޅ ގޮތަޖިނާސުވާލަކީ މި 



  

ލުވަްނވެގެން ދެއްތޯ ތި ބޭފުޅުންނަްށ މިހާރު ތި އުޅެވެނީ އަސްލު. އޭގެ ކުރިން މިތަނުަގއި ހަލާކުވީމަ އެ ޑޭމޭޖު ފި

ކަންތައްަތކުެގ ވާހަކަ ާއއި މިހެންގޮްސ  އިމިގްރެންޓުންގެލީގަލް މި އި ހިނގާ ގޮސްފި ވަރަށް ބަިއަވރު ކަންތައްތައް.

ތައް މިތަަނށް ވަދެގެން ާރއްޖޭގެ ކޮންޓްެރކްޓުތައް ަނގަިއގެން މަސަްއަކތްކުރުމުގެ ކަންަތއްތަކާއި މި ބޭރުގެ ކުންފުނި

ހިނގާފައި އޮތީ މުޅި ެއތި، މުޅި އެީތގެ ތެރޭަގއި. ެދން އެހާފަސޭހައެއް ުނވާނެ  ަކމެއްމިހެންގޮސް އެތައް ަބިއވަރު 

ެކްއ ކޮށްގެން މިކަން ވާން އޮންނަނީ އިނގޭތޯ. އެބަ އުޭޅ ދެއްތޯ މީތި އަލުން މި މުޅި އެތި ބައިވަރު މަސަްއކަތްތަ

ނޑަެއޅިގެން ާހސް ބޭރު މީހުން. މިތާ 91، 11ގާތްަގނޑަކަށް  ކަމެއް. ތިންފޫޓު ހަފޫޓުގެ  މަނާ ޤާނޫނުން ކަ

ނޑުމެންނަށް މިއުޅެނީ ޤާނޫނު އިލޯމައްޗަށް ފެންނަން އުޅޭއިުރގަ ނުކުރެވިގެން މި ވެސް ތަންފީޛު ވެސް އަުޅގަ

ހެންވީމާ، އެ އަދުގެ.ކޭ އެހެން. މި ޙަޤީޤަތް މިއެކޭ އަިދ ޕީ.ޕީ.އެމެއުމުަގއި. މިއީ ވަކި ސަރުާކރެއް ނޫން. އެމް.ޑީ.ޕީޤަ

ބަންާގީޅން އެބަ ދޭ ލޯމަތިން ހަމަ  41، 41ލަތު. ލޯމަްއަޗށް ފެންނަންޖެހޭނެ. ކޮންމެ ދުވަހަކު މީެގ މިއީ މިއަދުގެ ހާ

ެވސް މި ޤަމުގަިއ އެަބ އުޭޅ  ވެސް، ެއ ހުރިހާ އެންމެން ހަމަ ފުލުހުން ހުންމީަގވާއިާދ ޚިލާފަށް ުއޅޭ  އިޤާނޫނާ

އްކާ ދަ  ވަމުން މި ދަނީ. ދެން މިސާލަކަށް ޑިޕޮސިޓުއިނގޭތޯ. އުޭޅއިރުަގއި މި ުހރިހާ ކަމެއް މިދަނީ ހަމަ ތަކުރާރު

ރ މިނިސްޓްރީ އަށް ދައްކަން ިމ ވެްސ އެއްަބއިފަހަރަށް ލޭބައި . ޑިޕޮސިޓު ދައްކާފަވާހަކަ ތި ބޭފުޅުން ވިދާުޅވެްއޖެ

ޖެހެނީ. އެތަނަށް އެ ަދއްަކިއގެން އަެނއްާކ އެަތއް ބަިއވަުރ ލާރިއެްއ ެއ ވީުނވީގޮްތ ޭނނގިގެން ވެްސ ހިނގައްޖެ 

. ދެން ޤާނޫނަކުން ނޯންނާނެ ޑިޕޮސިޓު ދައްކާ ވާހަކަ ލިޔެފަކާ ވެސް. ެއ ރު އެތައް ރައްޔިތުންގެ ލާރި އެއްމިހާ

މި ހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް މި އަންނަނީ ހަމަ ، އިދެއް އެއީ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާވަިއގެން އުުޅްއވާ ަގވާ ބޭފުޅުން ހައްދަ

ގޯސްެވގެން މި ދަނީ.  ތަކުރާރުވަމުން ތަކުރާރުވަމުްނ ތަކުރާރުވަމުން ައއިސް މިހާހިސާބަށް މި ކަންތައްތައް

އްލަކަްށ އެޅޭނީ. ހަމަ ވަރަށް ބޮޑެތި މަަސއްކަެތްއ ކަން ޙަކަން ީމގައި ވަރަށް ަމސައްކަތްތަެކއް ކޮށްގެން މި، އެހެންވީމާ

އްަލކަށް އަޅުަވިއގެން މި ޤައުމުގައި ރީ އަށް ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ޙަކޮށްގެން މި ކޮންސްޓްރަކްަޝން އިންޑަސްޓް

 ހަމަ މިތަނުގައި އިސްކަންތައް ކުރެވޭނީ. ސިލޯުނގެ ކޮންމެ ދެމަފިރިއަކު ހަމަ ކުންފުންޏެއް ހަދާލައިގެން މިތަނަށް އަ

ިމއީީކ އެހާ ފަސޭހަކަމެއް ނޫން ، ްއކަްތ ކުރަމުން އެ ދަނީ. ެއއީ ހާލަތު މިއަދު. އެހެންވީމާކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސަ

ނޑުމެން ވެސް ހަމަ ބަޖެޓުން މި ތި ބޭފުޅުންނަށް މިކަމުގަިއ  ކުރާކަށް. ދެން ހަމަ ޝަރީފް ވިދާުޅވިހެން އަުޅގަ

ނާނެ އްލެްއ ނާންވިދާނެ. ެއކަމަކު ެއއީކީ ާދިއމީ ޙައްލެއްނޫން ެއއީކީ. ާދއިމީ ޙަދެއިކޮންމެވެސް ލުެޔއް ހޯއްދަ 

އްެލއް ހޯދުމަށް ޓަކަިއ އެބަ ޖެހޭ ހަމަ ހަމަ ވަރަްށ ބައިވަުރ މަސަްއކަތްތަކެްއ އެކަމަކުންނެއް. އެހެްނވީމާ، ާދއިމީ ޙަ

ނޑުމެންނަށް ބޭފުޅުން ވެސް ުއޅުއްވާ ވަރަކަށް. އެއަްށވުެރ ެވސް މި ކަންކަމުގައި އެހީތެިރވެވޭނީ ތި  ކުރަން. އަުޅގަ

އިތުރަކަށް އަޅުަގނޑުމެންނަކަްށ ވެސް ނޫެޅވޭނެ ކަންަތއްތަްއ ކުރާކަށް. ހަމަ ައޅުަގނޑުެމންގެ ެވސް ހަމަ ޝެޑިއުްލ 

 ވަނަ އަހަރު ކަންނޭނގޭ 7ވެސް މި  އިވެސް ހަމަ މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓގަ ވަރަށް ބިޒީކޮށް މިުއޅެނީ. ދެން އަޅުަގނޑު

ޅޭތާ. ދެްނ ތި ބޭފުޅުންނަށް އެހާ ބޮުޑ ޮކންސަރނެއް ޮއެވގެނެއް މިކަްނކަމުގަިއ ައޅުަގނޑުމެންނާ ވެްސ އު  އަޅުަގނޑު 



  

ން މި އަގުަތްއ މިލިއަ 111ޖެ ބަެއއް ބޭފުޅުން މި ދެން ވިދާޅުވެއް، ސް ނާދޭ އިނޭގތޯ ހަމަ. އެހެންވީމާހިސާބަކަށް ވެ

 މިހެން ގެއްލުންވެގެން ހިނގައްޖެއޭ. އެ ެގއްލުމެއް ަވނީ އޭގެ ފައިދާ ވާ ބަަޔކުޑޮލަރު އަގު ބަދަުލކޮށްލަިއގެން މިހެން 

ނޑަެއޅީމަ އޭގެ އެްޑވާންޓޭޖު ލިބޭ ބަޔަކު ވެސް އުޅޭ. ބަނދަރުތަކަށް ުމދާ ބޭލީމަ ވެސް  ވެސް ވަކި ބަނދަރުތަކެއް ކަ

ވެސް އެވަުރގެ ކަންތައްތަެކއް  ފުޅުންނަށް ތި ބޭ، އި ވެސް ޮއވޭ ދެކޮޅު. ެއހެންވީމާަކމެއްގަ  ކޮންމެ، އުޅޭނެ. އެހެންވީމާ

ވެސް ނޯޓިްސއަށް ގެނެސް މިކަންކަމުަގިއ ގައި އަދި މަޖިލީހު އިވަމުންދާއިރުަގއި އެ ކަންަކން ސަރުކާރާ

ނޑު، ކަތްކުރީމަ އިނގޭތޯ ެއ ކަންކަން ޙައްލުވެގެންދާނީ. އެހެންވީމާމަސައް ގޮތެްއގައި ައޅުަގނޑަށް ިމ  ެއއީ މައިގަ

 ވެސް އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ ދެްނ ހަމަ ތި ބޭފުޅުން، ފަޙުމްވީ އެްއޗަކީ. އެހެންވީމާ ޅުންގެ ވާހަަކއިްނ މިމުޅި ތި ބޭފު

ނޑުމެން  މަސައްކަތްކުރާ ވަރަކަށް އަުޅަގނޑުމެން  ވެސް ހަމަ މިކަމުަގއި އެހީތެރިވާން މި ތިބީ އިނގޭތޯ. ހަމަ އަުޅގަ

އިންޑަސްޓްރީ ވަރަށް ހެލްތީކޮށް އޮންނަން އިނގޭތޯ.  ބޭނުން މިތަނުގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން  ވަރަށްވެސް ހަމަ 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަށް  ހީވަނީ ޢާއްމު  ގޮެތއްަގއި ޚިޔާލުުފޅެއް ކަންނޭނގޭ އެ ފާހަގަކުެރއްވީ ވެސް.  ޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަ

 

 ޙަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ންސްޓްަރކްޝަްނ އިންޑަސްޓްީރގެ ނައިބު ރަީއސް ޢަދުނާންމޯލްޑިވްސް ކޮ

ނޑުމެންނަކީ އަތުން ފައިސާ ޚަރަދުކޮްށގެން އިންޑަސްޓްރީ ހިންގުުމެގ  އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ އަުޅގަ

ަވގުތު އިންަޑސްޓްރީގެ ަޙއްުޤަގއި ދޭ ބައެްއ. ެއގޮތުން ކޮްނމެ ހަފްތާއަކު އެއްުދވަހު   އިންއިތުރުން ވަރަށް ގިނަ

ނޑުމެން ގެންދަން އެންމެ ހައިކޮށް އޮންނަ ަމއްސަލަައކާ ބެހޭގޮތުން. މި  ދޮޅުގަިޑއިރުގެ  ބައްދަުލވުމެްއ އަުޅގަ

މައްސަލަތައް ހިފަިއގެން ެއ ހަފްތާގެ ތެރޭގަިއ ސަރުކާުރެގ އެކި ފަރާތްތަކަްށ ދާނެ. ޭއގެ ތެރޭަގއި ަރއްޔިތުްނގެ 

ހުރި ފަރާތްތަކަށް.  ސީދާ ގުޅުން ،ށް ވެދާނެމަޖިލިސް މަދުވެފައި އެއޮތީ ސަބަބުތަކެއް މެދުވެރިެވެގން ކަމަ

މެފަހުން މި ްނ އަދި އަުޅަގނޑުމެން އެންއި 1111 އަދަދު ބަދަލުެވގެން ައއި ގޮތް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ މީހުންގެ

މަން ށް. އަދި ހަމަ އެހެންމެ ޑިޕޮސިޓް ފައިސާ އާއި އެހެނިހެން ފައިސާއާ މެދުަގއި ހިއުހަމައަ ނިންމާލި މުއްދަތާ

ނޑުމެން އަިދ ހަނ ިދޔަސޯސް މިނިސްޓްރީ އާއި ިއމިގްރޭޝަނާ ދޭތެރޭގައި ރި ދާންނެތޭހާ އެއް ނުވޭ. ތަޅާފޮޅުން އަުޅގަ

މިއީ ދެން ވަރަށް ބޮޑަށް ދޫވެގެން ނުވަތަ ދޫކޮށްލެވިފައި އޮތް ދާއިރާ ެއއް ގޮތަށް ދިޔަ ކަންތައްތަެކއް. ، އެހެންވީމާ

ރިހާ ކަމަކަށް ބަރާބަރަށް އެޑްރެސްކުެރވި މީހުން ގިނަވަމުން އަންނަ އަދަުދ މަސައްކަތްނުކޮްށގެނެއް ނޫން. ހަމަ މި ހު

ދެމުން ބަދަލުތައް ކިޔައިދެމުން ކުރީގައި ރަީއސް އެ ފަހާގަުކރެއްވިހެން، ައޅުަގނޑުމެން ދިޔައީ ހަމަ މި އިންޒާރުގެ 

ނޑުމެްނެގ  އެހެްނނަމަވެސްއޭ މިހެންވާނެއޭ. މެސެޖުތައް ދެމުން މި އިންޑަސްޓްރީ މިހެންވާނެއޭ މިހެންވާނެ އަުޅގަ



  

ނަވަންޖެހޭ. ތިމަންނަމެން އެގޮތަށް ދޭ ވާހަކަތަކަކީ އުފާވެރި ޚަބަރުތަކަކަށް ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް ވިސްނިވަޑަިއގަން 

ނޑުމެން ވެގެވަމުންދާކަމުގެ އިންިޑކޭޝަނަކަށް ސިލުކުރަން ބޭނުންކުރަން މަޤްޞަދު އެބަ ހާސިލުހާ ްނ ދިޔައީ. އަުޅގަ

އި މިހެން ގެންނަ މަޢުލޫމާތުތައް. ފުވައްމުލަުކގެ ވަލުަގއި މީހުން ނިދާފައި ދުވާލު ނުކުެމ މަސައްކަތްކޮށްފަ ހޯދާފައި 

މަސައްކަތްކުރާ ވާހަކަ ަމސީން ގެނެސްދިނީ އަުޅަގނޑުމެން އަމިއްަލއަށް ޚަަރދުކޮށްގެން ދަތުރުކޮްށގެން. 

ޭޔގެ އެތަން މިތަނަށް ދިވެހިރާއްޖެ މި އެހެން މީހުންނާ އަޅުަގނޑުމެން އަމިއްލަ ޚަރަުދގައި އެބަ ދަތުރުކުރަން ދުނި

ނޑުެމން މަސައްކަތްނުކޮށްގެްނ ، ފެހެއްޓުމަށް ޓަކައި. އެހެންވީމާހި އިއެއްފެންވަުރގަ  ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އަުޅގަ

މެންނަށް އިްސގެން ަކމަށް އެހެން ވިދާުޅވެ ހީފުުޅކުރެްއވުން ެއއީ ގޯހަކަށްހެްނވާނީ. ައޅުަގނޑުއަތަންތަނަށް ނަ

ވެސް  ފަށްޢާއަޅުަގނޑުމެންގެ ކިބައިން މަ، ކުށަކަށް ވެސް ވެދާނެ. ެއހެންވީމާބޮޑު  މަޢާފްކުރެވޭވަރަްށވުރެ

ނޑުެމންނަކީ ހަމަ ވަރަށް ބުރަކޮށް  ނޑު ަޤބޫލުކުރަނީ. އެއީ އަުޅގަ އެދެންޖެހޭވަރުގެ ކަަމކަށް ތިަކން ވާނެ ކަމަށް އަުޅގަ

ރަމުންދާ ބަެއއް. ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ެއއްވެސް އެްއޗެއް ނުލިބި މަސައްކަތް ކުއަމިއްލައަށް ފަިއސާ ހޭދަކޮށްގެން 

ނޑުމެންގެ ވާހަކަ އަުޑއަހާނެ ބަޔަކު ެނތީ. ޝުކުރިއްޔާ.  އެހެންނަމަވެސް  އަުޅގަ

 

 ކެވުން:ޖަނާޙު ވާހަކަދެއް ބޯޑު މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަލީ ންސްޓްަރކްޝަްނ އިންޑަސްޓްީރގެމޯލްޑިވްސް ކޮ

ުކޑަކުަޑ ެއއްެޗއް ދަްނނަވައިލާނަން. ބަެއއް ވާހަަކިއގެ ައޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުރެވުުނ އިނގޭޯތ، ވާަހކަފުޅުަގއި ވަރަށް 

ޕޯޓުތަކަށް ގެނައި ބަދަލު އެއީ ކުރީ ސަރުކާރުަގއި ބަނދަރުތަކަށް ޕްރޮޖެކްޓްސްތައް ހިނގާ ސައިޓުތަކަށް މުދާ ބޭލުން 

ބަދަލުން އިންޑަސްޓްރީ  ަގނުޑމެން މި ޕޮލިސީ އަށް ގެެނވޭ ހެން ައޅުމަނާކުރީ އިނގޭތޯ. ދެން ކުީރގައި ފާަހގަކުރި

ތަންކޮޅެއް ކުލިއަރ ، ނޑުމެން މި ދައްކަނީ. އެހެންވީމާއަށް އަންނަ ޝޮކު އެބްޯޒވުުކރަން ދަތިވާ ވާހަކަ އަޅުގަ

އްޖޭގަިއ ސަބަބުން ރާ މު ކަމެއް. މިާސލަކަށް އޭރު އެ ގެނެވުނު ބަަދލުގެ މުހިން ޕޮލިސީސްތަކެއް ހުރުން އެީއ ވަރަށް

ކޯޑުތަކުން ކަމަށް ހަމަ ރެ ން ޑޮލަރުގެ ގެއްލުންވީ ވަރަށް ބޮޑު މަޝްރޫޢަކަށް ދެ މިލިއަގެންދިަޔ ދެކުނުގައި ހިންގަމުން 

ރި ފެންނަން. އެހެންވީމާ، އެ ޮޝކު މުން އެބަ ހުކުންފުންޏަކަށް އިނގޭތޯ. ލިެޔކިއު އެބަ ހުރި ފެންނަން އެންމެ

ެއކަހަލަ ކަންތައްަތއް ެއްއވެސް ސަުރކާރުން ، ިއގެ ކުންފުނިތަކަށް. ެއހެންވީމާދަިތވާެނ އާދަ ކުރަން ވަރަށްއޮބްޒޯބު

ވުން އެއީ ހަމަ ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ައޅުަގނޑުމެންެގ މި ވަރަށް ޑެލިކޭޓު އިޤްތިާޞދެއް މި އޮންނަނީ. ވަރަްށ އްނުކުރެ

އެމީހުންނަށް އެގޮތަްށ ، މުން ގެންދަނީ. އެހެންވީމާތްުކރަޓަރގެ ވަރަްށ ހީވާގި ަބޔަކު މަސަްއކައިވެޓް ެސކްޕްރަ

ނުޑމެން އެދޭގޮތެއް އެއްގެއްލުްނވާ ގޮތަށް ޕޮލިސީ  ނަޑއެޅުމަކީ އެއީ އަުޅގަ  ނޫން. ކަ

 

 މަދު އާމިރު ވާހަކަދެްއެކުވން:ޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙުކު



  

އްލެއް ހޯދުމަށް އި ހުރި މައްސަަލތަކަށް ޙަސްޓްރީގަ ޝުކުރިއްތާ. އާދެ! ދިވެހިާރްއޖޭގެ ކޮންސްޓްރަްކޝަން އިްނޑަ

ބަްއދަލުކޮށްލުމަށް މަސީގެ ފަރާތުން އިސް ނަންގަވަިއގެން ހަމަ ތި ކުރައްވާ މަސައްކަތަްށ  އާޓަކައި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ

ތުްނެގ މަޖިލިސްގެ މެންބަރެއްގެ ިއސިްއަޔތުންނާއި އަދި ަރއްޔިްސ ހަމަ ކޮިމޓީގެ މެންބަރެްއގެ ހަވެ އަޅުަގނޑު 

ނޑުގެ އަޚް އިސިއްޔަތުން މަރުޙަބާ ދަްނނަވަން. އަދިހަ އިޚްލާޞްތެިރ ނިޔަތަކީ މި ރާއްޭޖގެ މި  ހަމަ ެއއާެއކު ައޅުގަ

 އްލުކޮށްދިނުމަށްކަންތައްތައް ކަންބޮުޑވުންތައް ޙަ  އިންޑަސްޓްރީ ރަނގަޅުކުރުމަްށ ޓަކައި ުނވަތަ ތި ބޭފުޅުންނަށް ހުރި

ދި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ލެވެލްަގއި ކޮށްެދވޭނެ މަސައްކަެތއް ކޮށްދިނުން އެ އި އަޓަކައި މަޖިލީހުގެ މި ކޮމިޓީނާ

ނޑިަވޅެްއގަިއ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ވަރަށް ަތފްޞީލުކޮށް ތި ބޭފުޅުން ނިޔަތަކީ ވެސް. ދެން މިަފދަ  ދަ

ނުޑެވގެންދިަޔ ވިދާޅުެވއްޖެ ވަރަށް ސާފުކޮްށ ތި ބޭފުޅުންނަށް އެަބ ވިާދޅުވާން ކެރޭ ެއ އިްނޑަސްްޓރީ  ނޑުފު ފު

ސަބަބު އެބަ ވިދާުޅވޭ އިނޭގތޯ. ދެން މިހާރު ދެން ބައެްއ މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުުޅަގއި މިހާރު އޭގެ އުންމީދުތަކެްއ 

އޮތް ވާހަކަ ވެސް އެަބ ދެކެވޭ އިނގޭތޯ. އެހެްނވީމާ، ދެން އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެޭވ 

ން މަސައްކަތް ކުެރވިއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ މީެގ މާބުރަ މަސައްކަތްތަކެްއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއއްކޮްށ ގުިޅގެ

ނޑިވަޅުަގއި ކަންބޮުޑވުން ފާހަގަކޮށްފައި ހުރި  ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަކަށް. އެހެންވީމާ، ދެން އަޅުަގނޑު ހަމަ މި ދަ

ނޑުމެން ހަމަ ކުޑަކޮށް ުސވާލު ދަންނަވާލާނަން. މި އިން ޑަސްޓްރީަގއި ސަރުކާރު ބައެއްކަހަލަ ނުކުތާތަކަށް ައުޅގަ

ނުވަތަ ޕީ.އެސް.އަިއ.ޕީގެ ޕްޮރޖެކްޓްތަކަށް ތި ބޭފުޅުން ކުިރމަތިލުމުގައި ތި ބޭފުޅުންނަށް ޕްރޮޖެކްޓްތައް ލިބުމުގަިއ 

ހުރި ހުރަސްތަކަކީ ކޮބައިތޯއޭ؟ އަުގގެ މައްސަލަތޯއޭ ނޫނިްއޔާމު އެ ފެސިލިޓީސް ތި ބޭފުޅުން އަތުގައި ނެތުމުެގ 

މައްސަލަތޯ. އެއީ އެއް ކަަމކަށް. ދެން ދެވަނަ ކަމަކީ އިންޑަސްްޓރީ އަށް ވަންނަ ފަރާތްތައް  ސަބަބުން ދިމާވާ

ބޭުފޅުންނަށް ދެނެގަނެވިފަިއ  އަށް ވަންނަ ފަރާތްތަްއ މިންވަރު ކިާހވަރަކަށް ތި މަސައްކަތްކުރަން އަލަށް އިންަޑސްޓްރީ

ނެއް ކަމަކަްށ އަުޅަގނުޑ ކަތް ކުަރއްވާތީ. ދެން ހަމަ އަ މަސައް  ސޯސިއޭޝަެންއ ހަދައިގެން އެކަުމގައި އެ  ،އެބައޮތްތޯ

ތްކުރާއިުރަގއި ެއ އެއްެވސް ވަރަކަށް ސަްބ ކޮށްލާނަން ޕްރޮޖެކްޓްތައް ނަގަިއގެން ރަށްރަށުގަިއ މަސައްކަސުވާލު

ްއގެ ިއސްކަމެްއ ކޮންޓްރެކްޓަރެްއގެ ގޮތުަގއި ަރށްރަށުގައި ތިބޭ ފަރާތްތައް ޭބނުންކޮށްގެން މަސައްކަްތކުރުމަށް ކިހާވަރެ

ނުޑ  މަސީގެ ފަރާތުން ދެއްވަންތޯ ނުވަތަ އެކަމަށް އޮތް ދައްަޗކީ ކޮބައިތޯ؟ ދެން އަނެއް ކަމަކަށް އަުޅގަ

ފާހަގަކޮށްލަން ބޭރު މީހުންގެ މައްސަލަ އެބަ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަކުރަްއވާ. މަދަކުން ނޫން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަުޑ 

ގެނެސްފައި އެމީހުންނަށް މުސާރަ ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން އެމީހުން ނިކުމެ ގޮސް އިވެނީކީ ކުންފުނިތަކުން މީހުން 

ެވގެން ތުން ނުވަތަ ަމސީގަިއ ރަޖިސްޓްރީއެހެން މަސައްކަތްަތއް ކުރަމުްނދާ ތަން. އަޅުަގނުޑގެ ުސވާަލކީ މަސީގެ ފަރާ

ސަލަތައް އި ކިާހަވރަކަށް އެ މައްތެރޭގަ  ތަކުގެމަސީގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިންގާ ކުންފުނިތަކެްއވާނަމަ އެ ކުންފުނި

ނޑުމެންނަށް ހަމަ އެބަހުރި ފެންނަން ހަމަ ބޭރު ހަމަ އާދައިގެ  ފާހަގަކުރެވިަފއިވޭތޯ ުނވަތަ ނޫންތޯ؟ އަޅުގަ

 ންްޓރެކްޓް ގްރޫޕެއް ހަދަިއގެން އަޅުަގނޑުމެން އާަދއިގެ ބަުހން ދަންނަވަނީނަމަ ބަންގާޅީއަކު ރާއްޖޭަގއި ައއިސް ކޮ



  

ނޑުމެންނަށް   ޖޭަގއި ބިން ގަނެގެން މުއްސަނިދވެފައިގެން ރާއްމަސައްކަތް ކޮށް  އެބަތިބި އިނގޭތޯ. ިމ ހަމަ އަޅުގަ

ބޭފުޅުންނަްށ  މި ހާލަތަށް މިކަން ދާއިރުގައި ބޭުރގެ އެހެން ޤައުމުތަކުަގއި ތިއެބަހުރި ފެންނަން. އެހެންވީމާ، 

ވެއްޖެ އެ ބޭރު މީހުންނަށް ރާއްޖޭަގއި އޮތް ފުރުޞަތެއް ވަރަކަށް ވިާދޅު ކޮންމެެވސް ،ހުރި ދަތިތަކެއް މިކަމުގައި ދާން

ރު މީހުންގެ މައްސަލަ ބޭފުޅުންނަށް އެކަން ކުރުމުގައި އޮތީ. ދެން މިދެންނެވި ބޭ ނޫނޭ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ތި

 މުސާރަ ނުލިބިެގން އެހެން ތަންތަނުގައި  މިގޮތަށް ޙައްުލވުމުަގއި، ަޙއްލުކުރުމަށް ގިަނވެގެން ިދއުމުަގއި

އުެރއް ވާކަްނ  ބޭފުޅުންގެ ހަމަ އެއްވެސް ކުްނފުންޏެއްގެ ނުވަތަ އެްއވެްސ ބައެއްގެ ދަ މަސައްކަތްކުރުުމގައި ތި

ނޑަށް ހަމަ ރަނގަޅު ޖަވާބު ދެ ފާހަގަ.  ިވްއޔާ.އްމި ސުވާލުތައް މަިއަގނޑު ގޮެތްއގައި އަުޅގަ

 

 ނާން ޙަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:ންސްޓްަރކްޝަްނ އިންޑަސްޓްީރގެ ނައިބު ރަީއސް ޢަދުމޯލްޑިވްސް ކޮ

ނޑުމެންނަށް މިވަުގތު ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ޕްރޮޖެކްޓްަތކަށް ކުރިމަތިލުމުގަިއ ިމ  އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިނގޭތޯ. މިއީ އަުޅގަ

ންޓީ ހެދުމުގައި ކުންފުނިތަކަށް ކުރިމަތިވާ މައްސަަލ. އެނިގވަަޑިއގަންނަވާެނ ދަތިވަނީ ބޭންކުން ހަދަންޖެހޭ ގެރެ

ނޑުމެން ބޭންުކ ގެރަންޓީ މި ހަދަނީ  ފަދައިން ކޮށްގެން. އެ މޯގޭުޖ އެކްރޮްޓރޯލްގެ ގޮުތގަިއ މުދާ، ގެދޮރު މޯގޭޖުއަުޅގަ

ންވެފައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން ދިގު މުއްދަތަކަށް ބޭންކުްނ ސް ުކންފުނިތަކުގެ ޗެކްަތއް ރިޓަރބޭންކުގައި ހުްއޓަސް ވެ

އިސާ ަލއިގެްނ ފަ  411އި ދިނުން ހުއްޓާލަނީ. ދެން މިޖެހެނީ %ރިޓީ ހަދަ ކްރޮޓްރޯލް ބޭނުން ކޮްށގެްނ ސެކިއުއެ

ަލއިެގްނ  411އެހެން އަނެއްާކ % ހަމަ ރިީޓ ހަދަން. ެއއީކީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުެރވޭނެ ކަމެއް ނޫން.ސެކިއު

ގިނައިްނ  އެްޑވާންސަށް ފައިސާ ވެސް މި ނެގެނީ. އެހެންވީމާ، އެ ަދތި މީހުންނަށް އެބައޮވޭ. އެހެންވީމާ، މިއުޅެނީ

މެދު އަދި ކުދި ކޮންޓްރެކްަޓރުން. އެހެންވީމާ، ހުރިހާ ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް ެވސް މި ދަތިވޭ. އަެނއްކޮޅުްނ 

. އެންމެ ރަނގަޅު ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މިއޮންނަނީ އެންމެ ކުޑަ ައގު ލާ ބަަޔަކށް މަސައްކަތް ދިނުމުގެ ިސސްޓަމެއް

އެންމެ ރަނގަޅަްށ  ،އެންމެ ރަނގަޅަށް އަިށއަޅާ ،ގަޅަށް ފެންސު ޖަހާކަށް ނޫން މިދެނީކީ. އެންމެ ރަނޕްރޮޕޯސަލަ

 ހެލްތް އެންޑް ސޭފްޓީ ކަންތައް ކުރާ ބަޔަކަށް ނޫން މަސައްކަތް މިދެނީ. މަސައްކަތް މިދެނީ އެ ކަންކަން ކޮންމެ 

އުސޫލެއް. އާދައިެގ ޖެހޭ ލާ ފަރާތަކަށް. އެހެންވީމާ، މިއީ ބަދަލުވާން ހުއްޓަސް ވެސް ެއންމެ ދަށް އަގު ގޮތަކަށް

އް. ާމރާތެއް އަޅަން ކުރާ މަަސއްަކތާ މިއީ ތަފާތު ކަމެަގތުމާއި ބޮޑު ޕްރޮޖެކްޓެއް އި ޓެއް ުނވަތަ މޭޒެއްކޮމްޕިއު

ފަރާތްތަކަށް ކުރިމަތިލާން ދަތިވެގެން މިހާރު އެ ުއޅެނީ. ދެން އަނެއް ފަާށ  އެހެންވީމާ، މި ސަބަބާ ހެދި

ނޑުމެންޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް އަލަށް އިްނޑަ  ފެންނަމުން ދަނީ.  މަދުންނަށް މަދުސްޓްރީ އަށް އަންނަ ފަރާްތތައް އަުޅގަ

ތަންކޮެޅއް އުނަދގޫ މަރުޙަލާއެްއ  . މި ދެންމި އާދަިއގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަާތއި ކަްނތައްތަކަށް އެހެންނަމަވެސް

ވެމުން ކުރެވެމުން އެތައް ދުވަހަްށ މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ކުރެވެމުން ކުރެ އި ދަވާދުލުމާއޮންނާނީ މަރާމާތުކުރުމާ

ކޯޑަށް ބުރަދަނެއް ލިބުނީމަ އެމީހުން ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ޕްރޮޖެކްޓު ތެރެއަށް އާދެވެނީ. ން އެމީހުންގެ ޓްރެކު ރެކުރެިވގެ



  

 ހަމައެހެން އެމީހުންނަށް އެއީ ޓެންޑަރގައި ހުންނަ ޕްރޮޖެކްޓު ތެރެއަށް އާދެވެނީ. އެހެންނޫނިއްޔާ ނުއެއް އާެދެވނޭ. 

 .ރިޓީސް ހަދާނެ ގޮތްތަކާ ކްރެޑިޓު ފެސިލިީޓސްތަކާއި މިކަހަލަ އެތައް ަކންތައްތަކެއް ހަމަޖެހެންޖެހޭބިޑް ސެިކއު

ހަމަޖެހިގެން ނޫނިއްޔާ އެމީހުންނަކަށް ނުއެއް އާެދވޭ. އެެހންވީމާ، ވަރަށް ބޮޑަށް އެބަހުރި ދަތި ކުދި އަދި މެދު 

އެހީތެރިަކން ދޭނެ އެހެން ެއްއވެސް  އިއާ  . ހަމައެހެން މިއަށް ފައިސާ ަގއިޓްރެކްޓުްނ މަްއަޗށް ޖެއްސުމުންފަންތީގެ ކޮ

ނޑުމެންގެ ތެޭރގައި ވަރަްށ ވެްސ ނެތް. ދެން މިއޮންނަ ފަރާތެއް ނީ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ުމސާރައިެގ މައްސަލަ. އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ތެ މުސާރައިގެ މައްސަލަ ނިކުންނަ ދު މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ރޭަގއި ހަރަކާތްތެރިވެ މިއުޅޭ މަނުފެނޭ އަޅުގަ

ބައެއް. ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ވަރަްށ ގިނަ ކޮންޓްރެކްޓުން ތިިބއިުރ މަސީަގއި ބަިއވެިރވުމާ ނުުވމުގެ ުސވާލަކީ އެމީހުންެގ 

ނޑުމެން އެްޑވާންޓޭޖްތައް  އޮތް އެްޑވާންޓޭޖަކި ކޮަބއިތޯ؟ ކުރިމަތީގައި އޮތް ކަމެއް. ަމސީގައި ަބިއވެރިވުމުން  އަުޅގަ

 .ވެްސ އެަބއޮވޭ އަުޅަގނޑުމެން ބޭނުންވާ ކަންތަްއތަކެއް ސަްއކަތްުކރަން. އެހެންނަމަވެސްއްދަން އެބަ މައުފަ

ާދއިީމ  ންފުންޏަކަށް ނޫނިއްޔާ ނުލިބޭނޭކު ކަށް ދާއިމީ ކޯޓާ ކުންފުންޏަކަށް ދިނުން. އެއީ މަސީގެ މެންބަރމިސާލަ

ީއ މަސީން މެނޭޖްކޮށް ބަލަހައްޓާތީ ނުވަތަ ކަންތައްތަކެްއ އެ .ވެސް ލިބޭނޭބަޔަކަށް ކޯޓާެއއް. ަވގުތީ ކޯޓާ ކޮންމެ 

ކުރާތީ ދެން މަސީ އަށް ވެސް އޭގެ ބުރަތަކެއް އެުޅިވދާނެ. އެހެންވީމާ، މިހެން ހުންނަ ކަންތައްތަކާ ހެދީ 

ނޑުމެން  މަކީ ބޭރު ން އެބައުޅޭ. ދެން އަނެއް ކަނުދަންނަ ވަރަށްިގނަ ކޮންޓްރެކްޓަރުއަޅުަގނޑުމެންނަށް ނުގުޅޭ ައުޅގަ

ޚިލާފަށް ހުރެގެން ނަމަވެްސ  . ޤާނޫނާސަލަމީހުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ަމސައްކަތްކުާރއިރު މި ދިމާާވ މައް

ުކލަލާން އަގުހެޔޮކޮށް މީހަކު ގޮސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ އެންމެންނަށް ވެސް އެބަ ޤަބޫލުކުރެވޭ މަޖީދީ މަގަށް 

ނޑުމެން ުކރާ ނުބައި ިވސްނުމެއްހެން ނުބައިހީވަނީ އަޅު  ލިބެންޖެހޭނޭ. މިއީ އަޅުަގނަޑށް . ިމއީ ހީއެއްހެން ގަ

ފެޝަނަލް ސްޓޭންޑަޑްތަްއ އަޅުަގނޑުމެން ނުޖެހޭނެ ޮކންމެވެސް އެިލޔާ އަްށ ޮގސް އެލިާޔަގއި ހުންނަ ޕްރޮ 

ވީމާ، އެމީހުން މާރާތަކުގައި ކުލަ ލާކަށް. އެތާ އެބަ ތިއްބޭ ބަންގާޅު މީހުން. އެހެންބޭނުންކޮށްގެން ތިމަންނަމެންގެ އި

ސިފައިންނާ އަދި ޮއފީސްތަކުގެ ވެރިން ގޮސް  ،ފުުލހުންނާއި ،އަޅުަގނޑުމެން ަރއްޔިތުްނގެ ަމޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާއި

މަޖީދީމަގުަގިއ  .ކުުރވާ. އެމީހުން ނުެއއް ހުއްޓުވޭގެން އެމީހުން ލައްވާ މަސައްކަތްއެތަނުން މީހުން އެބަ ނަގާ. ނަގައި 

އެ ކަންތައްތަެކއް ނުކުރޭ. ވާހާ ދުވަހަކު ހެންވީމާ، މި ސިސްޓަމް ތަރައްޤީތިބޭނެ. އެ ވެސް މާދަމާ ހެނދުނު

އަނެއްޮކޅުން ބޭންކްތަކުން ޭބރުގެ ފަރާތްތަކަށް މިތަނަށް އަންނަ ކޮންޓްރެކްޓަރުން ރަޖިސްޓްރީވެގެން އަންނަ 

ންނާއި އަޅުަގނޑުމެންނާ ވާދަކުރުމަީކ ކުންފުނިތަކަށް ދޭ އެހީތެރިކަމާ އެއްޗެހިަތއް ވެސް ބޮޑު. ެއހެންވީމާ، އެމީހު

އެމީހުންގެ ބޭންކުތަކުންނާއި ތަންަތނުންދޭ އެހީތެރިކަން ބޮޑުކަމުން. އެހެންވީމާ، ެއއީ ެއ  ކަމެއްވެސް އުނަދގޫ 

 ސުވާލުތަުކގައި ދަންނަވާލަން އޮތް ޖަވާބަކީ. ުޝކުރިްއޔާ.

 

 ުވން:ވާހަކަދެްއކެ  މިރުއާ އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ



  

އިލީގަލް މަސަްއކަތް ކުރުން އެ ފުރުޞަތު ބޮޑުވެގެން ަދނީ ކުންފުނިތަކުގެ އިހުމާލެްއ އޭގެ ތެރޭަގއި ޮއވެގެންތޯ 

 ނުވަތަ ނޫންތޯ؟

 

 ންސްޓްަރކްޝަްނ އިންޑަސްޓްީރގެ ނައިބު ރަީއސް ޢަދުނާން ޙަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:މޯލްޑިވްސް ކޮ

ނޫން މިއުޅެނީ. ީމަގއި އެަބއުޅޭ ދެަވއްތަރެއް. އެްއވައްތަަރކީ ހަމަ ރަނގަޅަށް  ކުންފުނިތަކުގެ އިހުމާލުގެ ަމްއސަލައެއް

މަސައްކަތްކުރަން ެވގެން ޖެނުއިންކޮށް މީހުން ގެނެްސގެން މަސައްކަތްކުރާ މީހުން. އަނެްއ ބަޔަކީ ހަމަ މި ވިޔަފާީރެގ 

ސާ ލިބޭ. އަނެއްޮކޅުން މީހާ އެމީހުން އެިކޔާ ގޮތުަގއި މިކަްނކުރާ ބަެއއް. ޮކންމެ މީހަކު އެތެރެވީމަ ވަރަްށ ގިނަ ފައި 

އޯޕަން ވިާސގައި ދޫކޮށްލީމަ ޭއނަ ނިދާނެ ތަނެއްގައި ނިދާފައި ކާނެ ގޮތަކަށް ކަިއގެން އޭަނގެ ޙަވާުލވެރިޔަކަށް ހުންނަ 

ނޑު އެއްުދަވހު އިންދާ މީހަކު ނޑު ކުންފުީނގައި ވެސް އަުޅގަ އައިސް  މީހާ، މީހާ އަށް އެބަ ފައިސާތަކެއް ދޭ. އަުޅގަ

ނޑު އެހިން އޯޕަން ވިާސއަކީ ޯކއްެޗއްހެއްޭޔ. ބުނީމަ  ނޑު އޯޕަން ވިސާ އަށް ދޫކޮށްލަ ދޭށޭ. ައޅުގަ ބުނި ބޭބޭ އަޅުގަ

ބުނީ ބޭބޭ މައްސަލަ ނެތީއޭ އަހަރެން ނިދާފައި އަހަރެން ކޮންމެވެސް ެއއްެޗއް މަހަކު ގެންނަނީއޭ. އެހެންވީމާ، 

ގެ ގޮތުަގއި ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ޣަފޫރު އެ ފާހަގަުކރެއްވީ ޑިޕޮޒިޓް ަފއިސާ އެ އެގޮތަށް އެކަން އެބަ ކުެރވޭ ިވޔަފާރީ

ދޭތެރޭގައި ހިފުމުގެ މައްސަލައަކީ ވެސް އެ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާ އަށް ވިސްނަންވޭ. މިއީ ވަރަށް ސީރިއަްސ 

ުޑ މައްސަލަެއއް މިއީ. ކުރާ މައްސަލަެއއް. ައޅުަގނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭ ނަޒާހަތްތެރިކަމާ ގުޅިފަިއ އޮތް ވަރަށް ބޮ

ވިޔަފާރިެއއް މިއީ ކޮންެމގޮތަަކށް ކުރިޔަސް ެވސް. އެހެންީވމާ، މި ވިޔަފާރީގެ ތެެރއިން މީހުން އެބަ މުއްސަނދިވޭ. 

އެހެންވީމާ، ބޭރު މީހުންގެ، އޭގެ ސަބަބުން ެގއްލުންވަނީ މި ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްކުާރ މީހުންނަށް. މިސާލަކަށް 

ވަނަ އަަހރު އޭގެ ރޫމް ިވއްކާަފއި  47ވަަނ އަހަރު ނޫނީ  1146ޓްަރކްޓް ކުަރން މި ފައްޓަނީ ރިސޯޓެއް ކޮންސް

ބާއްވާފަ. އެކަަމކު ކޯާޓ ހޯދަން ދިޔައިމަ މިބުނަނީ ކޮންްސޓްރަކްޝަނުން މީހުން ފިލުަވނީއޭ. އެހެްނވީމާ، ކޯޓާެއްއ 

ޓޫރިޒަމަށް ލިބެންޖެހޭ އިންކަމް އެބަ ނުއެއް ލިބޭ. ނުލިބޭނޭ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްިތޞާދަށް އެބަ ނޭދެވޭ އަސަުރުކރޭ. 

ރޫމް ގަނެގެން ތިބި މީހުން ތިބީ ޔޫރަޕްގައި. އެ މީހުން އަންނަންވާއިރަށް ކޮޓަިރއެއް ނުއެއް ނިމޭ. ދިވެހީންނެއް 

، ނުއެއް ލިބޭ. ިދވެހީން މިތިބީ ވަރަށް މަދު ބަެއއް ިމ ބާވަތުެގ ބޮޑެތި މަަސއްކަްތތައް ކުރަން. އެހެންވީމާ

ނޑުމެްނ ވިސްނަންޖެހޭ މައްސަލައެއްެހން މިއީ.  އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ތަންކޮޅެްއ ސީރިއަސްކޮށް އަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޞާލިޙް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ހިންނަވަރު

ބޭފުޅުން ދައްަކާވ  ތުގައި ތިގޮ  ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ިއނގޭތޯ. މި ބައްދަލުވުމުގެ ބޭނުމަކީ އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ

އެކަންތައްަތއް ކޮށްދިނުން.  ރި ަކންތައްތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބަަލއިހު ވާހަކަ އަުޑއަހާފައި އަޅުަގނުޑމެންނަށް ކޮށްދެވެން

ދެން އޭެގ ޖަވާުބގަިއ ވާހަަކެއްއ ދެއްކުުމގެ ބޭނުމެއް ނެތް  މަންޓް ހައްދަވާނެ.ޓޭޓްސް ދެން ބައެއް ބޭފުޅުްނ ޕޮލިޓިަކލް



  

 .ބޭފުޅުްނގެ ެދއްެކވި ވާހަކަިއގެ ތެޭރަގއި ންނޭނގެ. ދެން ޝަރީފް ަވރަށް ގިނަ ވާހަކަތަްއ ހާމަކުަރއްަވއިފި ތިކަ

ނަޑކަށް ފުރަތަމަ ކަަމކަށް ސަރުކާރުން ދެ  .އަޅުަގނުޑ ވެްސ ެއ ެއއްޗެހިަތއް މި ނޯޓް ކޮށްލާަފއި މިހިރީ އްވަްނ ގާްތގަ

މައްސަލައަކަށް މިއޮތީ. ގައި ނުލިބި އޮތް މައްަސލަ 1111ކޮށްފައި  މިލިައން ރުފިޔާ ބަޖެޓް 111ނިންމާފައި އޮތް 

ކަންަތއް. ދެން އެގްރިަމންޓަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކުގެ ވާަހކަ. އެއީ އަގަށް  އެއީ އެއް ރަނގަޅު އެހެންނޫންތޯ

ލަކަށް އެ ެއގްރިމަންޓަށް ޔާ ސަރުކާރަށް ނޫނިއްޔާ ތިކޮޅަށް ހަމަޖެހޭ އުސޫއަންނަ ބަދަލާ ގުޅިގެން ވާ ެގއްލުން ނޫނިއް

ވަަނ ކަމަކަށް ރާއްޖޭަގއި މިުއޅޭ އިލީގަލް ޯވކާސް ނޫނިއްޔާ ލޭބަރާސް ނޫނިއްާޔ  3ބަދަލު ގެނައުން. 

 .ބޭފުޅުންނަށް ކަން ފެިށގެން އައި ިހސާބުން ތިއެއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ށް ަޙއްެލއް ހޯދުން. ކޮންޓްރެކްޓަރސް އަ

ވެސް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ކަންނޭނެގ  މުއްޠަލިބަށްވަނަ އަހަުރ  1111ޖިލީހުގައި އަޅުަގނޑުމެން ރަްއޔިތުންގެ މަ 

ނަޑކަށް  .ސަރވޭެއއް ހެދި ދިރާސާތަކެްއ ކުރިން ރު ރާއްޖެ އަްށ ވަނަ އަހަ 1116ވަނަ އަހަާރއި  1115ގާްތގަ

އެކަން ވެގެންދިޔަ ގޮްތ  އި ހާްސ މީހުން. އެކަން ކުރި ބަަޔކާ އެތެރެވެަފއި އިީލގަލް ޯވކާސް އުޅޭ ފަންސާސް އެތައް

ސަބަބުތަކެްއ  .ނޭޅި ދިޔައީ ަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފިަޔވަޅުެއއާ ދޭތެރޭ ޖިލީހަށް އިނގޭ. އެެހންނަމަވެސްވެސް މަ

އްލު ުނވެ. ންނަނީ އެކަން އަިދެވސް މިއޮތީ ޙަހުންނާނެ. ދެން އެ ހުޅުވުނު ދޮރުގެ ތެރެއިން މީހުން ވަންަނމުން މިއަ

ބޭފުޅުން ވެސް ތި ފާހަގަކުެރއްވި ގޮތަށް. ދެން މިއޮތީ ކޯޓާގެ މައްސަލަ ޖަނާ  ތި ޖެހޭ ޙައްލުކުަރންއެކަންެވސް އެބަ

 މިއުޅޭ ބައެއް އިލީގަލް ޯވކާްސެގ ސަބަބުން ޕްރޮފެޝަނަލްކޮށް މަސައްކަތް ކުރައްވާ ތި .ވިދާޅުވި ގޮތަށް ދެއްތޯ

މާ، ެއއަށް އެބަޖެހޭ މިހާރު ދިމާވާ ވާހަކަ. އެެހންވީ ަތއްބޭފުޅުން ކަހަލަ ބޭފުޅުންނަށް ބޭރު މީހުން ގެނައުމުގެ ދަތި

ނޑުމެން އެޑްރެސް ކަ ދެން އޭގެ ތެރޭަގއި ިޑޕޮސިޓްގެ މައްސަލަ ެއ  .ކުރަން އެހެންނޫންތޯންނޭނގެ އަުޅގަ

ނޑު ހަނދާންވޭްއޗެހީގެ ަމއްސަލަ ުއޅޭ ވާހަކަ ޓްރާންފަރކުރުމާއި ރިފަންޑްުކރުމާއި އެ  ޙު ފަލާ ވިދާުޅވީ. ދެން އަުޅގަ

 ކުރުން. ސަރުކާުރގެ ޕްރޮޖެކްޓްތަުކގެ ތެރެއިން ވަކި ވަރެއް ދިވެހީންނަށް ޚާްއޞަ ކުރެވޭ ގޮތަށްކަންނޭނގެ ވިދާުޅވީ 

 ވާހަކަ ނެންެގވީ ދެއްތޯ.ެއ ޖަނާ ކަންނޭނގެ  .ބޭފުޅުން ދެންމެ ދެއްެކވި ވާހަކަ އެއީ ތި

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙުޖަނާޙައްމަދު ޢަލީ މު ބޯޑު މެންބަރު ންސްޓްަރކްޝަްނ އިންޑަސްޓްީރގެމޯލްޑިވްސް ކޮ

ނޑު ދެންނެވީއަޅުަގނޑު ދެންނެވީ އެހެ ީރއާ ތަފާތު ކޮންސަލްޓެންޓުންނާ އިންޑަސްޓް ްނނެއް ނޫން. އަޅުގަ

ވެސް  ދަްއކާއިރު އަހަރެްއގެ ަމއްޗަށް މިހާރު ރާއްޭޖގެ ިއޮކނޮމީ އޮތް ގޮތުން ައޅުަގނުޑ ހަމަ ފިގަރއެއްވާހަކަ

ސްގެ ޕްރޮޖެކްޓްސް ްނ ޑޮލަރގާްތަގނޑަކަށް ހަންޑްރެޑް މިލިއަ އަޅުަގނުޑމެންގެ އެސްޓިމޭޓަކީ .ފާނަންދަންނަވައި

 ނަމަވެސް އަދި  ންކޮންމެ ފޯމެއްގައި ނަމަވެސް އެ ބަޖެޓު ން އިނގޭތޯ. އެ ދެން އަދިސަރުކާރުން އެްގޒެިކއުޓް ކުރު 

ކުރަން އެބަޖެޭހ ވެސް އެވަރު ރޯލް  ގޮތުންނަމަވެސް ނޫނިއްާޔ އެހެން ގޮތް  ޕަބްލިކް ޕްރައިވެްޓ ޕާޓްނަރޝިޕުން

ވުމަްށ ސެކަްނޑް ޮކންޓްރިބިއުޓަރައކަށް ގާތްަގނޑަކަށް މި އިންޑަސްްޓރީ ސަސްޓެއިން ކުރުމަށް ޓަކައި އެ ޖީ.ޑީ.ބީގެ



  

އެއީ ގާތްަގނަޑކަށް އެ އަދަދު އިނގޭތޯ. އަުޅަގނޑު ދެންނެވީ ެއއީ ވިސްާނވަަޑއިގަންަނވަން ރަނގަުޅ  .ޓަކައި

  ހިނގާ.ޖެހޭ ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ހިނގަ. އެހެންވީާމ، އެހާަކށްހާ ޕްރޮޖެކްޓްސް އެބަ ހުންނަންފިގަރެއކޭ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޞާލިޙް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ހިންނަވަރު

 ދެން އިތުރު އެހެން ނުކުތާއެްއ އެބައޮތްތޯ ައޅުަގނޑުމެން ނޯޓް ކޮށްލަންޖެހޭ. 

 

 ންސްޓްަރކްޝަްނ އިންޑަސްޓްީރގެ ނައިބު ރަީއސް ޢަދުނާން ޙަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:މޯލްޑިވްސް ކޮ

އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. ައޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް މުހިްނމު ދާއިރާެއއް އެބަޮއވޭ ޫދކުރެވިފަިއ މި ވާހަކަތަްއ 

ވީމަ ތަންކޮެޅްއ ހިނިގ ކަމަކަށްލުވެގެންދިަޔއިރު ން ރުފިޔާ މި ސަރުާކރު ބަދަމިލިއަ 111. އެީއ ދައްކަމުންދިޔައިރު

ނޑުމެން ން ޑޮލަރުގެ ައަގށް ބަދަލުވަމުން ގެއްލުންވި މިލިއަ 751ނަށް ބޮޑަށް ދެކެވިފައި މިއޮތީ. ޭއެގ އިތުރުން އަޅުގަ

ނުޑ އެބަ ފާަހގަކުރަން އެއީ އަންނަންޖެހޭ ބަދަލެއް. މިސާލަކަށް ައޅުަގނޑު ދަންނަވާފާނަން ހަމަ  .ކަމަށް އަުޅގަ

ައޅުަގނޑު އެްއވެސް މުަވއްޒަފެްއގެ  .އިތުރަށް ސާފުވެވަަޑިއގަތުމަށް ޓަކައިތި ބޭފުޅުންނަށް ތިލަކޮށް  ތަންކޮޅެއް

ނޑުމެްނ ދެމުން 4111މުސާރައެއް ބޮެޑއް ނުކުރަްނ. އެކަމަކު  ދިޔަ މީހާ އަށް އެތަްއ ރުފިޔާއެއް އަުޅގަ

 މާ، މިއީ ތި ކުރުމަށް ޓަކައި. އެހެންވީ ހަމަ ޑޮލަރު 411ރުފިޔާ ދޭން. ެއއީ  4511 އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޖެހުނު

 ބޭފުޅުން ކުޑަކޮށް ހަމަ ހަދާލަންވީ ހިސާބެއް ވަރަށް ތިލަޮކށް އޮޅުންފިލާ ވަަޑއިގަންަނވާނެ ގޮތެއް މިދެންނެވީ. ހަމަ 

 11ާޓއި ޕަސެން 31ޖުމްލަކޮށް  .ދެްއވިއަދަދެްއ ވެސް ވިދާުޅވެދެންމެއަކު ޖަނާ  އިއެހެން ބަނދަރުގެ މައްސަލަިއގަ

 އަތޮޅު ހަދަމުންދިޔަ ރިސޯޓްތަކާއި އަްއޑު އެނގިަވޑަިއގަްނނަވާނެ ހުވަދު .ދޭތެރޭގައި ެގއްލުްނ ވެފައި ހުރި ސެންޓާޕަ

އަތޮޅުަގއި އޮތް ބަނދަރަކުން އެ ބަނދަރުގެ ހާލު ހުރިގޮތާިއ އެތަނަށް އެްއޗެހި ބާލަންޖެހުނުއިރު ކެރޭނަށް ނެތުމާއި 

ނެއް ބޯޓެއް ދުރުކޮށްަފއި ކައިރި ކުރަންޖެހުމާއި މިހެންގޮސް ދިމާވި މައްސަލަތައް އައޮންނައިރު އެއް ބޯޓު ގާތްކޮށްަފއި 

އެ ެއއްޗެހި އުފުލީކީ.  އަޮތޅަށް ތިބި ބައެއް ނޫން ހުވަދު އި އަތޮުޅގަ އައްޑު .މާލެއިން ހުރިހާ އެއްެޗއް ގެްނދަން ޖެހުނީ

ނޑާ އިއާ ށް ސިމެންތިއެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ކަންތައްތަކުަގއި ދިޔަ މައްސަލަ. އަނެްއ ގޮތަ ހިލަވެލި ނުލިބިގެްނ  އިދަގަ

 ްސވަރުގެ ުދވަ އެ 51ކުެރވެން ނޯންނާތީވެ ެއ %ލަ އަްށ ބޮޑުކުެރވޭ ނުަވތަ ކުޑައެހެނިހެން ވިޔަފާރިއާ ޚިލާފަްށ އަމިއް

 ގެން ަޗއިނާ ހިފެހެއްޓުމާ ގުޅިއިންޑިއާ އިން ހިލަވެލި  ހިލަ  އެހެން ފަިއ އެބަހުރި. ހަމަގެއްލުްނވެޕްރޮޖެކްޓްތަކުން 

މި ތަންތަނުން ގެންނަން ޖެހިގެން ޓްރާންސްޕޯޓް ދިގުެވގެްނ ފްރައިޓް އަގު ބޮުޑވެގެްނ  އި ޕާކިސްތާނާއާ  ޑުާބއީ އިއާ

ގެ ގޮތުން ޑުބާއިްނ އަގު  ؛މާ، މިހިރީ ވިސްނަންޖެހޭންދިޔަ. އެެހންވީށް އަަރިއގެއަ 411ގޮސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް %

އުފުލަން  ައގުެގ ގޮތުން. އެހެންނަމަވެސް ން ހިލަ ޓަނަކަށް މާބޮޑު ތަފާތެއް ނާދޭަޗއިނާއިން ަގތު ގަތުން ނުވަތަ 

އްޖެ އަްށ ރާއްޖެއިްނ ގުޅިްނ ރާ ެނއްކޮޅުން ކުދިކުިދ ބޯޓުފަހަރުގައި ަތއްޔާުރެވގެން ދިވެހީން ތިބީ ސޫތްއެބަދޭ. އަ



  

މިހިރީ މި ، . އެހެންވީމާއޮންނަނަ ަވރަށްއަންަނއިރު ހުސްވެފައި  ގުޅި އަށް ގޮސް މިހެން އަބަދު ބޯޓު ބުރުއަޅާ ސޫތް

ފިާޔއެްއ ނުދެވެންޏާ ކޮންކަމެއްތޯ ބަދަލުގައި ރުމި ބަދަލުގެ  .ކޮްނގޮަތކަށްތޯ މި ބަދަލު ދޭނީ ބަދަލު ދޭނެ ގޮތެއް،

 ލުމަށް ޓަަކއިސްޓެއިންކޮށް މި ެގއްުލންތައް ބެޔަރކުރި މީހުން އަުލން އެ ދުއްވާކޮށްދޭނީ. ކޮބައިތޯ އިްނޑަސްްޓރީ ސަ

ނޑަށް ހީވަނީ ތަންކޮޅެއް ބޮޑަށް ފިކުރު ކޮށްލަންޖެހޭ  އެމީހުންނަށް ދެވޭނެ އިންޖެކްޝަނަކީ. އެހެންވީމާ، މިއީ ައޅުގަ

 އަދަދުތަކެއްހެން މިއީ ހަމަ. ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިތުރު ެއއްވެސް ކަމެއް..

 

 ބޭފުޅެއް ވާހަކަދެްއކެވުން: ގެންެނވިންޑަސްޓްރީން ަވޑައި ންސްޓްަރކްޝަްނ އިމޯލްޑިވްސް ކޮ

ކޮށްލަން ބޭނުން މިވީ އަުޅަގނޑުމެންގެ އިންޑަސްޓްީރގެ ަބއި ނޭޗަރ މި ަގާވއިދުތައް އަޅުަގނޑު ހަމަ ެއއަށް އިތުރު 

އެްކޝަނެއް މި އާދެވެނީ ވަރަށް ލަހުންނޭ. އެ ކޮންޓްރެކްޓް ތެެރއަުކ ނަ ގޮތުން ައޅުަގނޑުމެންނަށް ރިހެދިފައި ހުން

ޤާނޫނެއް ައންނަ ކަމަށްވަންޏާ އެއަށް  އިރު ހުރިގޮތަކުންނެއް ނާދެވޭ. އެހެން ކަމަށް ވަންޏާ އެއްވެސް ަގވާއިދާ މިހާ

ވެްސ  ޭބފުޅުން ހެއްދެވުން ައޅަގނުޑމެން ވަރަށް ބޮޑަށް އެޭދކަމެްއ އެއީ. ެއއީ އަބަދު ވަގުުތކޮެޅއް ލަްއވާފައި ތި

ނޑުމެންނަކީ އަދެކެވެމުންދާ ވާހަކަެއއް.  އެްއގޮތަށް ކަންތައް ކުރަްނ  އި ޤާނޫނާއްޔާ ަގާވއިދާއިރާަދކުރެްއވި ުޅގަ

އެ އަންނަ ިރއެކްޝަނަާކ ހެދީ ވަރަށް ބޮޑަށް ެގއްލުންތަކެއް ވެދާނެތީ. ދެން ެއ  ންނަމަެވސްބޭނުންވާ ބައެއް. އެހެ

ގެން ދެއްތޯ. އެހެންވީާމ، އަންނަ ޗޭންޖަކުން އެާވގޮތަީކ މިސާލަކަށް ެއއްބަިއ ޕްރޮޖެކްޓްތައް އެބަދޭ ދެއަހަރަށް ެދމި

ނޑަށް ހީަވނީ ފިޒިކަލް އެއް އަހަރު  އަޅުަގނޑަށް އެހެން ދަންނަވާކަށް ސީދާ ނޭނގެ. އެހެްނނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން އްޔާ ވިދާުޅވެއްޖެ  އޭރީއިނގޭތޯ. އޭރުްނ މިސާލަކަށް ޖަނަވަ ރ އެޓްލީސްޓްވަން ފިިޒކަލް ިއޔަ، އިނގޭތޯ އަުޅގަ

 . ނެަތއް ެއގޮތަށް ވާހަކަ ަދއްކާެލވޭބަޖެޓް ކޮށްގެން އެކަން

 

 ިއބްރާހީމް މުއްޠަލިބް ވާހަކަދެއްެކވުން:ހަޒާންދާރު  ންސްޓްަރކްޝަްނ އިންޑަސްޓްީރގެމޯލްޑިވްސް ކޮ

މިރު ކުެރއްިވ ބަެއްއ ސުވާލުތަކަްށ ައޅުަގނުޑ ވީ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ައޙުމަދު އާއަޅުަގނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭުނން

ދަތިކަމުގެ ގައި ބަެއއް ެއްއޗެހި އެބަ ފުރިހަމަ ކޮށްލަންޖެހޭ. ދެން އެންމެ ފުރަތަމަ ސުވާލަކީ ފެސިލިޓީ ގޮތު ޤަބޫލުކުރާ

ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ބިޑް ނުކުރެެވނީ ކުދި ކުންފުނިތަކަށް ޚާއްޞަކޮށް މެދު ފަންތީެގ  ވާހަކަ. ޙަޤީޤަތަކީ ައއު

ހިންގުމުަގއި ދެން ން. ދެން އޮތީ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ަމއްސަލަ. ދަތިކަމު ތަކުގެކުންފުނިތަކަށް ނުކުރޭވެނީ ހަމަ ފެސިލިޓީ

ނޑުމެން ކޮންމެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދިމާވާ ަމއްސަލަެއއް ނެތް. ދެން ސަްބ ކޮންޓްރެކްޓުންެގ މައްސަލަައކީ އަުޅގަ



  

ހެންވީމާ، އެބަިއ މަަސއްކަތްުކރުވާ. އެ ކުުރވާ، އެ ަސބް ކޮންޓްރެކްޓަރވެްސ ރަށްަރށުގެ މަސަްއކަތްކޮންޓްރެކްޓަރެްއ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ މެދުފަންތީގެ ކުންފުނިތަކުން ވަރަށް ބޮޑަށް ޚާއްަޞކޮށް ބޮޑެތި ުކންފުނިތަކުން އޮވެދާނެ ެއ 

ޮބޑަށް  ވުރެމުސާރަިއެގ މައްސަލައަށް ދިޔަީއ އަޅުަގނޑުމެން ކުރާ ކަެމއް. ދެން ބޭރު މީހުންގެ މަްއސަލަ މި 

މީހުން ހިފަިއ ކުރަނީ މިވެނި ދުވަހަކުން ފަށައިގެން . ބަެއއްފަހަރަށް މި އިޢުލާންތުންސަރުކާރުގެ ިސޔާސަތު އޮންނަ ގޮ

 ކުރާނަމޭ ނޫނީ އަދަބުދޭނަމޭ. އެމީހުންގެ ތެރޭގައި މި ލީޑުކުރާ މީހުންނަށް އެބަ އެނގޭ މިކަން މި ާވގޮތް.ހައްޔަރު

އަޅާ ަވގުތު ބަލާފައި ހުރިހާ އެންމެން ފިލާނެ.  އެ ަވގުުތގައި ބަާލފައި ހަމަ އެ ސަރުކާރުން އެ ފިޔަވަޅު، އެހެންވީމާ

ކުންފުނިތަކަށް އޮތް ފުުރޞަތު. ކުދި ކުންފުނިތަކުން  ން މިއޮތީ ައއުއެނގޭ ދެން ެއއަކަށް ނޭޅޭެނަކން ފިޔަވަެޅއް. ދެ

ވުރެ ުކޑަ ރުފިޔާއަށް  ންމިިލއަ 4.5ހިފައި އޮންނަ އުސޫލުން ނުކުންނަންޏާ މިހާރު ޓެންޑަރ ބޯޑުން ހަމަޖެ

ޮބޑެތި ޕްރޮޖެކްޓުތައް މި ހުންނަނީ ރުފިާޔއަށްވުރެ  ޖެކްޓުތައް. މިހާރު އިޢުލާން މި ކުރަނީ އެހާވަރު، ފަސްަލއްކަޕްރޮ

ން ރުފިޔާެގ މިލިއަ 4.5އުސޫލުން ޓެންޑަރ ބޯޑުން ހަމަޖައްސާފައި އިންނަ ، ންޑަރ ބޯޑަށް އައިސްފަ. ެއހެންވީމާޓެ

ރަޖިސްޓްީރކުރާ ކުންފުންޏަކަށް ވެސް. ޭއގެ ާމނަ އަކީ މާބޮޑެިތ ދަތިތަކެްއ ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ހަމަ ކުރިމަތިލެވޭނެ އަލަށް 

 ެވވިގެން ތްރޫ ނުހުންނާނެއޭ އެ ކުންފުނި ކޮލިފަިއވުމަށް ޓަކަެއއް. ހަމަ ފަސޭހަަކމާ އެީކގައި  އިއިވެުލއޭޝަންގަ 

 ހަކަށް ސާޅީހަކަށް، ތިރީކީ މި ެއ ކުންފުންޏަށް އެބަ ބޭނުންވޭ ސެކިއުރިޓީ. ފުރަތަމަ ކަމަ އެހެންނަމަވެސް.  ދެވޭނެއޭ

އެބަ  5އަކާ އެީކަގއި ފުރަތަމަ ބިޑު ލެވެނީ. އަނެކޮޅުްނ މުިޅ ޕްރިޖެކްޓުގެ %ހާސް ރުފިޔާގެ ިބޑު ެސކިުއރިޓީ

ބޭނުންވޭ މި ޕާފޯމަންސް، ސޮއިކުރުމަށް ޓަަކއި. އަދި އޭގެ ފަހުން ެއޑްވާންސް ބޭުނންވެއްޖެްއޔާ އަެނއްކާ އެަބ 

ގެެރންޓީ އެއް. މި ހުރިހާ ކަމަކަށް މި ބޭނުންވަނީ ފައިސާ. ޙަޤީޤަތަކީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބޭންކު  45ބޭނުންވޭ %

ްސގެ ލޯނުގެ ރޕްރައިސަމީޑިއަމް އެންޓަ ޖެއްޔާ މިސާލަކަށް، ސުމޯލް އެންޑްއެްއވެސް ވަެރއްގެ އެހީތެރިކަެމއް ލިބިއް

ން ރުފިޔާ ނޫނީ ައދި އެއަްށވުެރ މިލިއަ  ރީހަކަށްތެރެއިން ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް ފަންސަވީހަކަށް މިލިއަން ރުފިާޔ ތި

ކުެރވިއްެޖއްޔާ ވެސް ޙަޤީޤަުތގަިއ ކޮްނޓްރެކްޓަރުން މިހާރު ހުރި  ން ރުފިޔާ ބޫސްޓުމިލިއަ ވަރަކަށް  45ކުޑައަްށ 

އިން މި ކުން ބިޑުކުރާނެ. އެހެންނަމަވެސްގިނަ ކުންފުނިތަ ންގާފަސޭހަކަމާ އެކީ ހިަހމަ ސަރުކާރުގެ ޕްރޮޖެކްޓުތައް 

 އެންޑްހަތަރު ފަސް އަހަރު ތެރޭގައި ވެސް ސްމޯލް  ،އެްއވެސް ކަމެއް ނެތް. ޙަޤީަޤތުގައި މިދިޔަ ހައެްއކަ އަހަރު 

މީޑިއަމް އެންޓަރޕްރައިަސްސ އަށް ދިން އެއްެވސް ލޯނެއް ކޮންޓްރެކްޓު ކޮންސްޓްަރކްޝަން މަސައްކަތްތަކަްށ 

، އެހެންވީމާ މި ކަްނތައްތައްތަކަށް. ވިޔަފާރި ފިހާރަތައް ހުޅުވުމާއި ނުދެއްވާ. ދެްއވާަފއި ހުރީ ޓެްކސީ ގަތުމާއި ނޫނީ

ނައްތާލެވިފައި ނޫނީ އަޅާނުެލވި  ވެސް ކޮންސްޓްަރކްޝަން އިްނޑަސްޓްރީ ައކީ ހަނދާން އިމިއިން އެ ހުރިހާ ކަމެއްގަ 

ީމޑިއަމް އެންޓަރޕްރައިސަްސ  ސްމޫލް އެންޑް މިީއ މިހާރު ޤާނޫނު އޮތް ގޮތުން، އެހެންވީމާ އޮތް އިްނޑަސްޓްރީ ެއއް.

ނަޑއަުޅއްާވ، އަުޅއްވަންޖެހޭ ބަޖެޓުގެ  ތެރެއިްނ  އޭގެ، މިލިއަން ރުފިޔާ. އެހެންވީމާ 51ސަރުކާރުން އެބަ ކަ

ަވރަކަށް މި އިްނޑަސްޓްރީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފަިއސާ ިލބޭނެ ގޮތްތަެކއް ހަމަޖެހިގެން ނަމަވެސް އެަބ ކޮންމެެވސް



  

ނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި އެަބ ތިބި ހަމަ އޮން ގޮއިން  އެބަ ޖެހޭ. މިސާލަކަށް ވެން އަށް ފައިސާ ބޫސްޓުކުރެ  އަޅުގަ

އިން ވެސް މި އިންނަނީ  ޕްރޮޖެކްޓުތައް ގެންދާ ކުންފުނިތައް. ހަމަ އެްއވެސް ވަެރއްެގ، ާވގޮތަކީ އެސް.ީޓ.އޯ

ޓެޑު ޗެކް ދީފައި އެހެން ދުވަސް ތެރޭަގއި ޑޭ  31ދުަވސް ތެރޭގައި ޑޭެޓޑު ޗެކް ޫނނީ  61ކްރެޑިޓަށް މި ދެނީ 

ވުމަށްފަހުގައި ދެން އެހިސާބުން ހަމަ އެއްކޮށް ހުއްޓާލާނެ ކްރެޑިޓު. އެ ހުރިހާ އެ ޗެކް ރިަޓރންކުންފުނިތަކަށް. 

ނޑުމެްނނަށް މި ާވގޮތަކީ  ވާީނ ެވސް އެހެން. އެމީހުން، ކުންފުނިތަކުން ވެސް  ޗެްކ  5ދެން އަދި ބޭންކުން އަުޅގަ

ނޑުމެން އެކި ރިޓަރން ވެއްޖެއްޔާ އަ  ޅުަގނޑުމެންގެ ހުރިހާ ފެސިލިޓީ އެއް ހިފަހައްޓަނީ. އެއީ މި ބޭންކަށް އަޅުގަ

ފަރާތްތަކަށް ދީފައި ހުންނަ ޑޭޓޭޑު ޗެްކ ދިމާވާ ގޮތުން ސަރުކާރު ޕޭމަންޓުތައް ނޫނީ އެހެން ތަންތަނުން އަންނަ 

ނޑުމެންނަ 5ޕޭމަންޓުތައް ލަސްވެގެން  ށް ދެން އޯޑީ ެފސިލިޓީ ވެސް ހިފެހެއްޓީ. ޗެކު ރިޓަރން ެވއްޖެްއޔާ އަުޅގަ

މި ، އެއް ނުެވްސ ދެނީ. އެހެންވީމާބޭންކު ގެރެންޓީ ފެސިލިޓީ ވެސް ހިފަހައްޓަނީ. ދެން ިއތުރު ފެސިލިޓީ 

ދަގޫތަްއ، މި އަޅުަގނޑުެމންނަށް މި ހުރިހާ ކަމެއް މިހެން ދިމާވާއިރުގައި މި ކަންތައްތައް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ނއު

ނޑުމެންގެ ބޭފުަޅކު ވިދާުޅވިހެން ރަށްރަށުެގ  ތީކުރެވެން މިއޮ ވެްސ ބޭންުކ އޮފް މޯލްޑިްވސް ތެރެއިން. ކުރިން އަުޅގަ

ެއއްފަހަރާ މި ހުރިހާ އެއްޗެއް ، އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން. އެހެންވީމާގޯތިތައް މޯގޭޖުކުރަނީ ހަމައެަކނި ބޭންކުން. ބޭންކު 

 ޓަރންވެަފއި އިނދެއްޖެްއޔާ ައޅުަގނުޑމެން ފެސިލިޓީ އެްއ މި ޗެްކ ރި 5ާވގޮތަކީ މި ހިފެހެއްޓީމަ އައިސްަފއި

ނަޑއަޅާަފއި  ން ރުފިޔާ ބޭންކު ގެރެންޓީ ފެިސލިޓީ އެްއ ލެސް މާޖިންގ. މިލިއަން ނޫނީ ދެ މިލިއަ 5އޮންނަނީ ކަ

ނޑުމެގޮތުަގއި ގެއެއްމި ދެނީ ފެސިލިޓީ ކޭޝް ބަހައްޓަިއގެން ބާކީ އެމީހުން 15އޭގެ މާނަ ައކީ % ެގ   ންގެ. އަުޅގަ

ވެފަިއ ޮއއްަވިއ ޗެްކ ރިޓާރން 5އެހެން ޮއއްާވ . އެހެން ެއްއޗެއް ޯމގޭޖުޮކށްފަ ނޫނީ ދޯންޏެއް ނޫނީ ކޮންމެެވސް

ޗެކް ރިޓަރންެވފައި ނޫނީ އެއަށްވުރެ ގިަނ  5އެބަ އޮތޭ  ށް ހުށަހެޅީމަ މި ބުނަނީ ތި ބޭފުޅުންގެކައަ ންކު ގެރެންޓީބޭ

ރންވެަފއި މިހާރު. އެހެންވީމާ، މި ގެރެންޓީ ެއްއ ނެތޭ އިޝޫކޮށްދެވެން. ރިޓަނޫނީ އެއަްށވުރެ މަދު ޗެކު  ޗެކު

ނުޑމެންނަށް ފެ އެކަމަކު ނަޑއަޅާފައެބަ ޮއވޭ އަުޅގަ . މި ދަތިކަމުގެ ތެރޭގައި އުޅެންޖެހޭީތ ސިލިޓީ މާޖިންގެއއް ކަ

 އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ވާހަކަ މި ދެއްކެނީ. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 މަދު އާމިރު ވާހަކަދެްއެކުވން:ރު އަޙުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަކު

ވޯރކާސް މަދުކުރުމަށް ޓަކައި  ލީގަލްއަޅުަގނޑު ހަމަ ވަރަށް ުކރުކޮށް އެއް ުސވާލު އެބަ އޮތް. މިހާރު އި

ތަންތަނުގައި ތިބޭ ކުދި ކުންފުނިތައް ބޭނުންކޮށްގެްނ  އަޅުަގނޑުމެން މި ދަނީ ރަށްރަށުގެ ޕްރޮޖެކްޓުތަކުގެ އެ 

 ނެތޯ ނުވަތަ ހުރި ދައްޗަކީ ކޮަބިއތޯ؟ ން ކިހާވަރަކަށް އޭގެ ަފއިދާކޮށްފާގެ ވިސްނުމަސައްކަތްކުރުމު 

 

  ވާހަކަދެްއެކުވން:މުޙައްމަދު  هللاރައީސް ޢަްބދު އިންޑަސްޓްީރގެ ކޮންސްޓްަރކްޝަން  މޯލްޑިވްސް



  

ރޮޖެކްޓުތަުކގަިއ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. އަޅުަގނޑުމެންގެ ވަރަށް މަސައްކަތްކުރިން ރާއްޖެތެޭރަގއި ކުރާ ޕް

ނުޑމެން ކުރީގަ ސައްކަތްކުރަން. އެހެްނނަމަވެސްރާއްޖެތެރެއިން ދިވެހިން ހޯދައިގެން މަ  ބަެއއްވެސް އި ވާގޮަތކީ އަުޅގަ

، އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާބޭފުޅުން ވިދާޅުވި ފަަދއިން މަސައްކަތް މި ލިބެނީ އެންެމ ދަށް އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަަކށް 

ނޑުމެން ހިން ހޯދައިގެން މަސައްކަްތކުރަންވާ ވެއަޅުަގނޑުމެންނަށް ދި އިރު ދިވެހިން ކިޔާ އަގުަތްއ ބޮޑުވީމަ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެމީހުން ލައްވާ މަސައްކަްތނުކުރެވެނީ އިނގޭތޯ. އެީއ  ބަޖެޓަށް ވަރަށް ބޮޑުވެގެންދާީތ އެގޮތަށް އަުޅގަ

ނެޑްއ ޖަހަން ބުނާ އަގު ބޭރު ލޭބަރުން ގެނެސްގެން ކުރީމަ  ވެްސ އަޅުަގނޑުމެން މިސާލަކަށް ތަށިމުށިގަ

ބޮޑުވާ ކަމަށް ވަންާޏ  ުވރެއަޅުަގނޑުމެން ބަޖެޓަށް، އެހެންީވމާއަގުހެޮޔެވގެންދޭ ދިވެހިން ލައްވާ ކުރުވުމަްށވުރެ. 

ދެތިން  ވެސް ހަމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަސަްއކަްތ ދެވޭކަެށއް ނޯވޭ. ެއއީ އެަކން އޮތް ގޮްތ. ދެން އަުޅަގނޑު

ލަން ބޭނުން އިނގޭތޯ. މިހާރު ކޮންމެވެސް ބޭފުޅަކު ވިދާޅުެވްއޖެ ކީއްެވގެންހެއްޔޭ މިހާ ދަންނަވާ އެްއޗެއް އަދި

ރަމުން ނުދިޔައީ މި ފައިސާ ހޯދުމުގެ ކަންތައްަތކުަގއި. ޣަފޫުރ ހިސާބަށް ދިޔައިރު މިހާ ދަތިތަކާ އެކީ މަަސއްކަްތކު

ނޑުމެން ހަމަ ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަެކއް ކުރަމުން އަުޅގަ  ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު އެހެން ވިދާޅުވީ. ކަންނޭނގޭ

ހަމައަށް ވެްސ އިނގޭތޯ. އަޅުަގނުޑ ހަނދާންވާ ގޮތުަގިއ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ އަްށ  ގެންދަން ފެށުނީއްސުރެން މިައދާ

ނޑުމެން މިއީ ތިންވަނަ އަހަރު މި ވާހަކަ ދަްއކަން ހަމަ އައިތާ އިނގޭތޯ. ހަ ނޑު ހަނވެސް އަުޅގަ ދާން މަ އަޅުގަ

ނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ ، ހަރު. އެހެންވީމާހަމަ ތިންވަނަ އަ އެބަ ހުރި މިއިން ކޮންމެ ކަމެއްަގއި ކޮންމެ ފަހަރަކު އަޅުގަ

ނޑުމެންނާ ގުޅުން ެއއް. މިކަމާ ގުޅިން ކީށް އަންނާކަށެއް ނޫން ޚިޔާލުކުރަނީމަޖިލީހަކަ  ތްތަކަށް ހުރި ފަރާ ހުރި، އަުޅގަ

ނޑުމެްނ ޓްރީ، ހައުސިްނގ މިނިސްޓްރީނިސްމިސާލަކަށް ފިނޭންސް މި ފަދަ މިނިސްޓްރީތަކާ ގުިޅގެން އަުޅގަ

މަސައްކަތްތަެކއް ކުރަމުންދާަކން ހަމަ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ެއ މިނިސްޓްރީތަކުަގިއ ތިއްބެިވ ބޭފުޅުންނަށް. 

އް ހަމަ ކުރަމުން ކުރަމުން އަޅުަގނޑުމެން މަސަްއކަތެއް ނުކޮށް ތިބެގެނެއްނޫން މިހިސާބަކަށް އަިއކީ. މަސަްއކަތްތަކެ 

 މީގައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެދެވޭ ނަތީޖާ އެއް އެއްވެސް ަފރާތަކުން ނުލިބިގެން މިހާ  ހެންނަމަވެސް ގޮސް ހުއްޓާ. އެ

ރި. އެހެންނަމަވެސް އަިދ މަސައްކަތެއް ުނކުރެވި ެއއް ނޫން. މަސައްކަތްތަެކއް ކު ، ހިސާބަށް ދާންޖެހުނީ. އެހެންވީމާ

ނޑުމެން ދައްކާއިރު ލޭބަރުން ިފލާ ވާހަކަހަމަ ނަތީޖާއާ މިީއ  އާ ެއއްޗެހިއަށް ނުދެވެނީ. ދެން ލޭބަރުންގެ ވާހަކަ އަުޅގަ

ނުޑމެން ހުންނާނެ ހަމަ އިނގޭތޯ. މިހާރު މިސާލަކަށް މިހާރު ންއެންމެ  ނަށް ވެސް އެނގޭ ަޙޤީޤަތެއް އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

 41، 9އިްނ ފެށިގެންގޮސް  7ަގޑިބައި 6 ިޖދީ މަގުނު ކެލާގެ ހިސާބުަގނޑު މަވެސް ބައްަލވާލަްއވާ ހެނދު

ގެން ނެގޭެނ އިނގޭތޯ މަސަްއކަތަށް ގެްނދަން. އެމީސްމީހުން ތިބި މީހުން ހޮވާލައި 311، 111ދެން ހަމަ ޖަހަން

އް ތާކަށް އަނެއް ތާކަށް އަޅުަގނޑުމެން ހުރިހާ އެއްެޗްއ ހަމަ ރިޕޯޓު އެ އެމީހުން ކުރާ މަސައްކަާތއި މި އިތަންތަނާ

ދަންނަވާފައި ހުންނާނެ. އެހެންނަމަވެސް އެމީހުން ގެނެްސ ބަހައްޓާނެ ތަނެއް ނެތިގެން ނޫނީ ފޮނުވާލެވޭނެ ގޮެތްއ 

ނުޑ ހަމަ ހައިރާންވޭ އިނގޭޯތ  ނެތިގެން މިކަހަލަ މައްސަލަތަކާއި ހެދި އެކަންަތއްތައް ެވސް ނުވަނީ. ދެން އަުޅގަ



  

ނޑުމެން މި ބަހައްޓަނީ މިގޮތަށް މީހަކު ފިލައިފިއްޔާ ނޫނީ އަޅުަގނޑުމެން މި ޑިޕޮސިޓެްއގެ ވާހަކަ މިދައްކަ ނީ އަުޅގަ

ކަމެއް ދިމާެވއްޖެްއޔާ ެއ ފަިއސާ ެއއް އެމީހަުކ ފޮނުވާލުމަށް ޓަކަިއ ބަހައްޓާ ޑިޕޮޒިެޓއް މިއީ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، 

ނުޑމެން އަތުން ފިލާ މީހުންނަ ށް ގޮތެއް ނުހެދުނީމަ އެީއ މި ޑިޕޮޒިޓް ބެހެއްޓި މި މީހުން ފޮނުވާ ނުލެވި އަުޅގަ

ނޑުެމން ހުންނާނެ އެނގޭތޯ އަޅުަގނޑުމެން އަތުން ފިލައިގެްނ  އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ކަންބޮޑުާވކަމެއް އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

އުޅޭ މީހުންތައް ފެނުނީމަ އެީމހުން ގެނެސްފައި ިޓކެޓާިއ ެއ މީހުންނާ އެއްކޮށް ގެންޮގސް އިމިގްރޭޝަނަށް ވާހަަކއަކީ 

ޅުަގނޑުމެން ހުރިހާ ކަމެއް ނިންމާފައި އެތެރެއަށް ފޮނުވާލީމާ އަނެްއދުވަހު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކަސްޓަމުން އަ

ނޑުމެން  މަގުމަތިން ފެނިފައި އެބަހުިރ އެމީހުން އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، ިމއީ ކިހިނެއްޯތ، ެދން ބުނަނީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ިކހިނެއްތޯ އެމީހާ ޮގަވއިގެން ިއންޑިޔާ އަށް ގޮްސ ލާފައި އަްނނާނީ. އެހެންވީމާ، މިހިރީ އަޅާނުލައޭ. އަުޅގަ

ނޑުެމން ކަންތައްތަްއ  ކުރަން  ނޑުމެްނެގ ތެރެއިން ހިނާގ ކަންތައްަތކޭ. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ ވެސް ހަމަ އަުޅގަ

ނޫޅެނީކީއެއް ނޫން އިނގޭޯތ. ދެން ފިލާ މައްސަލަ މިދެންނެވީ މިއީ ކަންހިނގާ ގޮތް. ެދން އޮތީ މިސާލަކަށް ދެންމެ 

ނުޑ ހަމަ ދަންނަވާލަން  11ޕަސަންޓުެގ ވާހަަކ ވެްސ ދެކެވިއްޖެ ޑޮލަރު އަގުޮބޑުެވެގން މިދިޔަ  11 ޕަސަންޓް. އަުޅގަ

ނޑުމެން އެންމެ ޕްރޮޖެކްޓަކުން އޭރު ހިނަގމުންދިޔަ އެންމެ ޕްރޮޖެކްޓުން  މިލިއަން ރުފިޔާ  31ބޭނުން އަޅުގަ

 31ޕަސަންޓް ބޮޑުކުރަންޏާ  11އަްނ ރުފިޔާ ޕްރޮޖެކްޓުން މިލި 451. މިސާލަކަށް ވި އަޅުަގނޑަށް އެކަނި ގެއްލުން 

ވެސް ނުލިބުނޭ. އެކަމަކު ކިހިނެއްތޯއޭ ައޅުަގނޑުމެންެގ  ބަދަލެއް . އެކަމަކު އެ އެޭއެގން މިލިއަން ރުފިޔާ ގެއްލުން

ނޑުމެން މި އިންޑަސްޓްރީ ކިހިނެއްތޯއޭ އެހެން މިދެންނެވީ މި  މިގޮތަށް  ހާލަތަށް ކަންތައްތައް ދިޔައިމާ ައޅުގަ

ގެންދާނީ. މި ކުދިކުދި އަދަދުގެ ވާހަކަެއއް ނޫނޭ މިދަންނަވަނީ އިނގޭތޯ. އެހެންީވމާ، މިއޭ ކަންތައްތަްއ 

މި ަސރުކާރޭ ކޮންމެ ސަުރކާރެްއ  ނޫން މިަދްއކަނީކީ. އެ ސަުރކާރޭއަޅުަގނޑުމެން ވަިކ ސަރުކާެރއްެގ ވާހަަކ ެއއް 

ަވގުުތ ކަމެއް ދިާމވާއިަރކު އޭުރ  ވެްސ ޮއންނާނެ ދެއްތޯ. ދެން އެ  ރަކު ނަމަވެސް ެއ ކޮންމެެވސް ަސރުކާރެއް ކޮންމެއި

ނޑުމެން އެްއވެސް ސަުރާކރެއް ގޯްސކުރާކަށް ވާހަކަެއއް ދައްކާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން.  އޮތް ސަރުކާެރއް އޮންނާނީ. ައޅުގަ

ބަޔަކު ކުރެއްިވ  ންމެކޮ ގުތަުކ އޮންނާނެ. އެހެންނަމަވެސްވަ  ވަގުަތކު އެ ޑިސިޝަން ނަގާ ސަރުކާރެއް އެ އެ

ނަމަވެސް މިކަންތަކުަގއި ހަމަ އުނދަގޫތަކާއި ދަތިތަެކއް ައންނާނެ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް. ދެން އޮތީ ހަމަ މިހާރު 

މެންޓް ބަދަލުވުމުގެ ުކރީގެ ވާހަކަ ގާތްަގނަޑކަށް މިދަްއކަމުން ދިޔަީއ ޑޮކިޔުއަޅުަގނޑުމެން ައގު ބަދަލުވާ ވާހަކަތައް 

އެކީަގއި ހަމަ އަޅުަގނޑުމެން ރައީސް ޔާމިނާއި  އެހެްނނަމަވެސް ހަމަ މި ސަރުކާރު އައުމާދިޔަ.  އަށެއްކަ އަހަރު

އަޅުަގނޑުމެން ަބއްދަލުކުރިން. ބައްދަލުކޮށްފަިއ މިވާހަކަ ެދންނެވީމަ ހަމަ އެމަނިކުފާނު ހަމަ އެަވގުތުން ެއަވގުތަށް 

ންޑަރ ޑޮކިޔުމެންޓް އިޞްލާޙު ކޮށްދެއްވާފައި އޮތީ އިނގޭތޯ. ދެްއވާފައި މިހާރު ޓެ އެކަންކުެރވޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސަވައި

ނޑުމެން މިދިޔަ އެކަމަކު އެ ވަންދެން ދައްކަމުންދިޔަ ވާހަކަަތކެްއ ހަެއއްކަ ައށެއްކަ އަހަރުުދވަސް  ވާހަކަ ވެސް އަުޅގަ

އި އެހެން ެއކަމެްއ އާ  އެއީ. ހަމަ އެިކ ބޭފުޅުން ެއކި ވާަހކަ ވިދާޅުވަނީ. ޤާނޫނަށް ބަދަލުގެންނަންޖެހޭ ވާހަކަ



  

އިކޮނޮމިކް މިނިްސޓްރީ އާިއ ހައުސިްނގ މިނިސްޓްރީ އާިއ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އާއި ޓެންޑަރ ބޯާޑިއ  .ނުކުރެވޭނޭ

ހުރިހާ އެންމެންނާ ސިޓުކޮށްގެން މިހެން ހަދައިގެންނޭ އެހެން  އަށެއްކަ މިނިސްޓްރީގެ ވާހަކަ ކިޔާ މި ވެސް މި

ކޮށްދެްއވަން މިސާލަކަށް އެަވގުތު ހުންނަވާ ބޭފުަޅކު ބޭނުންފުޅުވީމަ ކޮށްދެވޭނެ ހަދައިގެންނޭ ެއކަމަކު ކަެމްއ 

ނޑު ަދންނަވަން މިއުޅެނީ މިހާރު  ގޮތްތަެކއް ހުރިކަން ައޅުަގނަޑށް އެނިގއްޖެ މިއަދު އިނގޭޯތ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ކަމަށްވަންޏާ  ްއވަްނ ބޭނުންފުޅުވެސް ކޮށްދެ ެދން ތިބި ބޭފުޅުން ވެސް ކޮންމެ ކަމެއްއަދި ވެސް ކޮމިޓީން ވެސް 

ނޑުެމން އައިސް ދަންނަވާއިުރ  ނޑު ވެސް ޤަޫބލުކުރަން ހަމަ އަޅުގަ ކޮށްދެވޭނެ ގޮތްތަެކއް ހުންނާނޭ. އަޅުގަ

ކަމެއް ނުކުރެވޭނެ. އެްއެވސް ސަރުކާރަކުން ނުކުރޭ. މި މަޖިލީހަކުން ވެސް އަދި  އަޅުަގނޑުމެން ދަންނަވާ ކޮންމެ

ދެއްވަން މަސަްއކަތްތަެކއް  ވެސް ީމަގއި ގޮތްތަެކއް ހޯއްަދވައިކުެރވޭނެ. އެހެންނަމަސަރުކާރަކުން ެވސް ނު

ނޑު ޤަބޫުލކުރަނީ  ނޑުމެންނަށް ހޯއްދަވަިއ ދެްއވާނެ ކަމަްށ އަުޅގަ ކުރަްއވައިިފއްޔާ ކޮންެމވެސް ލުއިތަކެއް އަުޅގަ

ނޑު މިދެންނެވި ގޮތަށް ޑޮކިޔުެމންޓް އިޞްލާޙު ނުޑ މިއަދު ކުރުމާ ގުޅިގެން އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ ެވްސ  އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް މި އިންޑަސްޓްީރެގ  ހަމަ މިއަދުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަްށ ހަމަ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ވަރަށް ަފއި ބޮޑުވެ ފަރާތުންނާއި މަސީގެ ފަރާތުން ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަްނނަވަން ބޭނުން. އެއީ އަުޅގަ

ޔަްސ ހެދި ތައްކަމެއް އިނގޭތޯ. އެހެްނވީމާ، އަުޅަގނޑުމެން އެކަމަުކ މިކަންތައް މިވަގުތު މި ޮޑކިޔުމެންޓް އޮތް

ކުީރގަިއ އަންނަމުން އައި ެގއްލުންތަކެްއގެ ވާހަކަ މިދަްއކަނީ.  ގެއްލުންތަަކކީ ޭއގެ އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މިދެކޭ

ނޑުމެްނނަށް ކުރިއަށް އަންނަ ޕްރޮޖެކްޓްތަކު ވީމައެހެންވީމާ، ޮޑކިޔުމެންޓް ިއޞްލާޙު ނޭާވއެއް ެލވޭނީ. އޭގެ ން އަުޅގަ

ނޑުމެން ރު މިދަންނަވާ އަދަދުތަކާއި މިދިޔަ އެކަމަކު މިހާ  ނަށްެގއްލުްނތަކަކީ ހަމަ ވެަފއި ހުރި ެއއްޗެހި އަުޅގަ

ނޑު ގޮތަކުން ގޮތްތަެކއް ހަމަޖައްސަވައި ކޮންމެސް ެމންނަށް އަރައިނުގަނެވޭެނ ދެްއވަިއގެން ނޫނިއްޔާ އަުޅގަ

ނޑު ފާހަަގޮކށްލަން ބޭނުން.  ކަންތައްތައް. އެހެންވީމާ، އެ  ވާހަކަ ހަމަ އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންގެ ކޮމިޓީ ޢާ ޝުކު އާދެ! އްމުކޮްށ ހިނގަމުންދާނީ ދޮޅުގަިޑއިަރށް. އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ ިރއްޔާ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފެއްޓިގެން ދިޔައީ ގައި ފައ1331ްފަދައިން  ަގއި. ދޮޅުގަިޑއިރު މި 1311ޓަން އޮތް ބައްދަލުވުން އަުޅގަ

ްނގެ ކޮމިޓީގެ އަޅުަގނޑުމެ ގެނެސްދެއްވި ޚިޔާުލގެ ތެރޭގައި ބޭފުޅުން މި  ހަމަވީ. އެހެންވީމާ، ޖުމްލަ ގޮތެއްަގއި ތި

ނޑު ފުރުޞަތެއް އަދި އޯޕަްނކުރާނަން. އަ މެންބަރުން، އާދެ! ޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިެގންދިޔަ ބޭފުޅުން ކޮށްލެއްިވ އަުޅގަ

ސުވާލުތަުކގައި ވެސް ބޭނުންވާ ވަރަްށވުރެ ަވގުތު އަުޅަގނޑުމެންނަށް ކުޑަ ޙަޤީޤަތުަގއި. ދެން އެކަށީގެްނާވ 

ނޑުމެން މިތާ މިހެން ހޭދައެއް ވެސް ުނކުރެވޭނެ. މާދަމާ ހަމަ މަޖިލީސް ވެސް އޮންނާނެ. ެއ  ވަގުތުަތކެއް އަުޅގަ

ނޑުމެން ކޮންމެހެން މެ ންބަރުން އިތުރު މަސައްކަްތތަކަށް ވެސް ދާންޖެހޭނެ. ެއޮގތުން އަސްލު ކުރު މިކޮށްލަނީ. އަުޅގަ



  

ވެސް އެްކސްޖޭންޖުކޮށްލެވޭނެ ގޮތްތަްއ  ނޫން. މިއަށްވުރެ އިތުރަށް މިނިޓަށް ލިމިޓުކޮށްގެން ކަމެއް ގެންދަނީކީެއއް 5

ނޑުމެން ދެފަރާތުގަިއ އެބައޮތް. ޙަޤީޤަތަކީ ޙައްެލއް ހޯއްދެ ވޭތޯ ބެލުން. ޙައްލެއް ހޯދޭނެ ގޮތްތަކެއް ނިންމުން. އަޅުގަ

ނެތް. އަދި  ހުރި ވާހަކަތަކެއް ެއއްފަހަރާ ދޮޅުގަޑިއިުރގެ ތެރޭަގއި ބަންޑުންކޮށްލެވޭނެ ެއއްެވސް ހަމައެއް ދައްކަން

މަ ޙަޤީޤަތުަގއި ސުވާލުކުަރއްާވ މި ވާުނވާ ހަ އްބެވިކޮމިޓީގަިއ ހިމެނިވަަޑއިގަންަނާވ ބާކީ އެަތއް މެންބަރުން އެަބތި

ބޭފުޅުންގެ އެދިލެއްވުމަކަށް ވީ މި އިންަޑސްޓްރީއަށް ކުރިމަތިވާ މައްަސލަތަކާއި ބައެއް މަޢުލޫމާތު  އޮޅުންފިލުވުމަށް. ތި

ވެލުމަށް. ބައްދަލު ގްެޒކެިޓވް ބޯުޑގެ މެންބަރުންނާހިއްސާ ކޮށްލެްއވުމަށް މޯލްޑިްވސް އެސޯިސއޭޝަން އޮފް މަސީގެ އެ 

ކޮށްދެވޭޯތ  މަން ވެސް އެކި ކަންަތްއތަކުަގއި ހަބޭފުޅުން ސަރުކާރުގެ ފަާރތްޕުޅު ވެްސ ތި އެހެންވީމާ، މިހާރު

ނޑު ގޮެތއްަގިއ  މަސައްކަތް ކުރަމުން ތި ނަޑށް މި ސަމަރައިޒުކުެރވޭ ގޮތުަގއި މަިއގަ ގެންދަވަނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ލަްއވާފައި ިއންޑަސްޓްރީަގއި ހުރި ދައްާޗިއ އިންޑަސްޓްރީ އަށް ދެން ން އަލިއަުޅވާަމއްޗަށް ތި ޭބފުޅު ނުކުތާެއއްގެ 1

ވެސް ހިނގަމުންދާ  ބޭނުންވާ ގޮތްތަާކއި އަދި ޕޮލިސީ ލެވަލްަގއި ޗޭންޖަސްތަކަްށ އަންނަންވީ ބަދަލާއި އަދި ިމހާރު

ނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރާ ވެސް ހިނގަމުންދާ ބައެއް ކަންތައްތައް އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެނގޭ ހަމަ މިހާރު  ހަމަ އަޅުގަ

ޚިލާފަށް  މީހުން ހަމަ ޤާނޫނާއި ގަާވއިދާ ބަންގްލަދޭޝާއި އަދި އެހެން ޤައުމުތަކުގެ ގޮތުަގއި އެއީ ތެދެއްމެ ހަމަ

މަސައްކަތްކުރުުމގެ ނަތީޖާ މިއަދު ައޅުަގނޑުމެންނަށް އަްތއުރާލަިއގެން ތިބެވިދާނެ. އެަކމަކު ެއއީ މި ޤާނޫނު ހަާދ 

ނޫން. އެފަދަ އިމާރާތެއް ތަނެއް ެވއްޓި ުނވަތަ ގޯހެްއވާ ދުވަހު ދެން  ގެ ޒިންމާއިން ބަރީޢަވާނެ ކަމެއްމަޖިލީހު

އެންމެން ތެޅިފޮޅިގަެނގެން ިއނގިލި ދިއްކޮށްަފއި ދުްއވާެނ އަވަުށ އޮފީހެއް ރަށު އޮީފހެއް ވެިރކަންކުރާނެ ެގެއއް 

ކަމެއް  ދިވެހިންަނކީ ނުލާހިކު އަވަހަށް ލޭ ހޫނުވާ ބައެއް. އެފަދަ ބަޔަކު އެގޮތަށް .ފުލުހުންގެ އިދާރާއެއް ނުހުންނާނެ

ދިމާވާ ގަޑީަގއި މިކަން މިއީ ކޮންބައެްއގެ އިހުމާލުންތޯ ބަލާކަށް ބޭރު މީހުން ތިބޭހެނެއް މަޑުކޮށްގެެނއް ނުތިބޭނެ. 

ގާތުން އެންމެ ައވަހަށް  ފުރަތަމަ ނަގާނީ އެންމެ އަތުން .ެވސް މިނިޓެއް ވެސް ނުދާނެ ންނޯހޯ ބަލާލަ ހޯދާލާ އޭގެ

 މު ނުކުތާެއއް ހަމަ ަގއިމުނުކުާތއަކީ ވަރަށް މުހިން މީހަކު ދުއްވާލަން ލިބޭ ހަތިާޔރު. އެހެންވީމާ، ޙަޤީޤަުތަގއި އެ

ނޑުވެސް މި ަޤއުމުެގ ރަްއޔިތެްއެގ ހައިސިްއޔަތުން އަދި މި ކޮިމޓީގެ މެންބަރެއް  ެގ އެަބއޮތް. ގެ ަހއިސިްއޔަުތން އަުޅގަ

އްލުންަތއް އެބަހުރި. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު ހަމަ ކުރުކޮށްލުމަށް ޓަކައި މި ސުވާލާއި ހަމައަށް މިދިަޔއީ. ވެދާނެ ގެ

 ހިނގާތޯ؟ ސީ.އައި.ޑީ.ބީ އަިދވެސް އެބަ

 

 ކެވުން:ޖަނާޙު ވާހަކަދެއް ބޯޑު މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަލީ ންސްޓްަރކްޝަްނ އިންޑަސްޓްީރގެމޯލްޑިވްސް ކޮ

 ށް ސީ.އަިއ.ީޑ.ބީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލުން އުފައްދަވާ މިހާރުގެ ހައުސިންގ މިނިސްޓަރަމިއަހަރު ކުރީކޮޅު 

ޖަލްސާ އަދި  1ޖަލްާސ ދެއްތޯ.  1އަދި ިމހާތަނަށް ބޭއްވުނީ  ެދއްވާަފއި ޮއތީ. އެހެންނަމަވެސްޗެއަރމަންކަން 

ނޑުމެން އެިދފައި އޮންނާނެ މިހާރު ހުރި އިޝޫސްތަކަށް ބަ ޖަލްސާ މަހަކު  1ލާަފއި މިނިމަމް ބޭއްވުނީ. އަުޅގަ



  

އޭގެފަހުން މަހަކު ޖަލްސާ އެއް މައްސަލަ ެއއް ނެތް.  .މަސްދުވަސްވަންދެން 6ދެން  .ދެްއވާށޭ އެޓްލީސްޓްއިބާއްވަ 

 ޖަލްސާ. 1އެކަމަކު މުޅި އަހަރުތެރޭ އަދި ބޭއްވުނީ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޅުނީމަ އެބަޔާއި އެކު ނިންމާލަން ކަމަށް. އެކޮޅުން އިތުރުކަމެއް އިތުރުޮކށްލަން އު

 

 ެކުވން:ވާހަކަދެއްޙަސަން ހަބީބު ބަރ ބޯޑު މެން އިންޑަސްޓްީރގެ ކޮންސްޓްަރކްޝަން  މޯލްޑިވްސް

އަޅުަގނަޑކީ މަސީގެ ޯބޑުެގ މެންބަރެއް ޙަސަން ހަބީބު އިނގޭތޯ. އަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ 

ވިދާޅުީވ ައޅުަގނޑުމެންެގ ކުންފުނިތަކުގެ ޗެކްތައް  ހީމް މުއްޠަލިބު އެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މެންބަރު އިބްރާ

އިންޑަސްޓްީރގައި ހިމެނޭ ކުންފުނިތަކުގެ ޗެކްަތއް ރިޓާންވާ ވާހަކަ ވިދާުޅވެފައި އެަބއޮތް. އެ ރިޓާންވާ ސަބަބުތަކެްއ 

ނޑުމެން  ޑު އެއް ސަބަބުތަުކގެ ތެޭރގައި ހިމެނޭ އެންމެ ބޮއެ ވިދާޅެއްުނވޭ. އަޅުަގނޑު ދަްނނަވާނީ  ސަބަބަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ހުށަހަޅަނީ ބިލުތައް އިނގޭޯތ  ސަރުކާރުގެ މަަސއްކަތް މިކުަރނީ އިނގޭތޯ. މަސަްއކަތް ކޮްށފައި އަުޅގަ

 3ސަރުކާރަށް. ސަރުކާރަށް ބިުލތައް ހުށަހެޅީމާ އެ ބިލުތައް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއ ބިލުތަކަށް ފައިސާ މިލިބެނީ 

ނޑުމެން މުދާ މިގެންނަނީ މަސްފަހު 1މަސް  ނުޑމެންނަށް ލިބެނީ. ދެން އަޅުގަ ން އިނގޭތޯ. ބިލުތަކަށް ފައިސާ އަޅުގަ

ދުވަުހެގ  15ދުވަސް ިއނގޭތޯ. އެ  15އޮންނަނީ  ލިޔެފައި ާބޒާރުން. އެ ޗެކްަތކުަގއި ޑޭަޓކަށް މި ޑޭޓަޑް ެޗކް

ނޑުމެންނަށް ލާރި ނުލިބިގެން އެ ެޗކްތަްއ މި ރިޓާ ންވާން މިޖެހެނީ. ރިޓާންވާން މިޖެހޭ ސަބަބަކީ ތެރޭގައި އަުޅގަ

ނަޑެއޅިފައި އޮންނަ ުމއްދަތަށް  އަޅުަގނޑުމެން މި ސަުރކާރުެގ މަސައްކަތް ކޮށްފައި އެ ުހށަހަޅާ ބިލުތަކުން އެ ކަ

ޖެހޭ ަސބަބު އިނގޭތޯ އެއީ. އެހެންީވމާ، ހަމައެކަނި ައޅުަގނުޑ  ފައިސާ ނުލިބުމުގެ ސަބަބުްނ އެ ރިޓާންވާްނ އެ

 ޑަށް ޓަަކއި ެއކަން ފާހަގަޮކށްލަންވަން ބޭނުންވީ އިނގޭތޯ. ރެކޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެްނ  ބޭފުޅުން ޝުކުިރއްޔާ. ދެން ޖުމްލަ ގޮތެްއގައި ަމއިަގނޑު ގޮެތއްަގއި ތި އާދެ! އެިދވަަޑިއގެންނެވީ އަުޅގަ

ނޭ މިދެންނެވި ގޮތަށް ތައްތަުކގެ ތެޭރގަިއ ހިމެޒާތުަގއި ކޮށްދެވިާދނެ ކަން ކޮމިޓީގެ އިޙްތިޞާްސގެ ތެޭރގަިއ ޭއގެ

 ފިނޭންސް އިން ައޅުަގނޑުމެންނާ މަންޑޭޝަންތަކަށް ދާއިރުަގއި ނުވަތަ ބަޖެޓު ހުަށހެޅި މިނިސްޓްރީ އޮފްބަޖެޓު ރެކޮ

ތިޞާީދ ހަމައަށް އައީމަ ެދ ކޮމިޓީ ެއއް ގުޅިގެްނ ޢާއްމު ގޮތެްއގަިއ ބަޖެޓުގެ މަަސއްކަތް މި ިނންމަވަނީ. ެއއީ އިޤް

ކޮމިޓީ އާއި މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީ. އެ މަރުޙަލާ ތެރޭގައި ައޅުަގނޑުމެންގެ ިސޔާސީ މި ފިކުރު ތަންކޮޅެއް ެއކަހެރިކޮްށ 

ބާއްަވއިގެން ނަަމވެސް އެ ަޤއުމުގެ ހަމަ އިންިޑކޭޓަރއެއް ގޮތުަގއި ފާހަަގކޮށްލަންޖެހޭ އިންޑަސްޓްރީއަކަްށވާީތވެ ެއ 



  

ވެސް  ކުރިން މަށް ޓަކައި އެންމެ ުކޑަމިނުން އިންޓެންސިްވ ޕެކޭޖުެގ ެތރޭގަިއ މީގެވަޅުޖެހުމުން ސަލާމަތް ކޮށްިދނު

މިއަށް ފައި ހަމަކުާރ ކަހަލަ އެހެން އިދާރާތަކަްށ ެއ ެއއްެޗހި ދެމުން އެބަދޭ. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ މަްސވެރިކަުމެގ 

ލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ެވްސ މިލިއަނުން ހަމަ ރައީސު 411މިލިއަނާއި  51މަސްވެރިންނަށް ވެސް ހަމަ 

ނުޑވެިރކަމުގެ އިންޑަސްޓްީރ އަްށ މި މަޖިލީހުން ޚާްއޞަކޮށް ދީފަ ކުީރަގއި ވެސް ވާނީ އަޅުަގނޑުމެން ީމގެ . އަިދ ދަ

 އުސޫލެްއގެ ތެރެއިން ތި  ެވސްވެސް ހަމަ ފަންސާހަކަށް މިލިއަން ރުފިޔާ ދެމުން ގެންދިޔަ. އެހެންވީމާ، އެފަދަ ކޮންމެ

ިއގެން ހުރި ބަިއ އަހަރުތަކަކަށް ބަހަ މިލިއަން ރުފިޔާގެ ތެރެއިން ިމ ގެއްލުންވެަފއި 115ބޭފުޅުންނަށް މި 

މަްއޗަްށ  ބޭފުޅުން އެ ރަނގަޅު ގޮތުަގއި މެނޭޖުކުރައްަވިއގެން މީޑިޔަމުން އަދި އެއަްށވުރެ ދެއްަވއިގެން ތި

ބޭފުޅުންނަކީ ވެްސ ކޮންޓްެރކްޓަރުން. މިތަނުގަިއ އެަބ  ތި މުޅި މަސީ  ގެނެސްދެްއވުމަށް ތިބި ކުންުފނިތަކާއި އަދި

 ޕްރެސެންޓް ބޭފުޅުންގެ މަސީ މިވަގުތު ރެ ތިއްބެވި ާރއްޖޭގެ އެންމެ ފުންނާބު އުސް ބޭބޭފުޅުން ވެސް. ނަމަވެސް ތި

ތަކާއި މި މިކުރަނީ ގާތްަގނަޑކަށް ސަޭތކަ ނުވަތަ އެއަްށވުރެ ގިނަ މި އިންޑަސްޓްީރގައި ހިމެނޭ ދިވެހި ކުންފުނި

ިހމެނޭ އެންމެންނަށް މި ދިމާވި ދިހަ ބާރަ އަހަރެއްގެ ތަކުލީފު ދުރުކުރެވޭނެ ގޮތްތަކެްއ  ގައިމަސައްކަތާއި ސިނާޢަތު 

ނޑުމެންނާވޭތޯ ެއއްދޮރުން އަނެއްދޮރުްނ ޓަކިޖަހަމު ވެްސ  ހަމައަށް. އެހެންވީމާ، ހަމަ ގައިމު ންގޮސް މިއަދު ައޅުގަ

މިލިއަްނ ރުފިޔާ އަދި މި ޑޮލަރ  115ރިހާ މެންބަރުން މިކަން ބަލައިގަންނަން. އަދި އަޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީގެ ހު

ލިބުނު ެގއްލުންތަްއ  އެއެނބުރުނު ވާހަަކއަކީ ީމޑިާޔގައި އެގޮތަށް ވީ ގުިޅގެން  ދަލާފްލެކްޗުއޭޝަނުން އަދި ބަ

ކުަގއި ެއކި ބޭފުޅުން އެކި ގޮްތގޮތަށް އެސެސްމަންޓް މިސާލަކަށް ެއކަމެއް ޖެހުނީމަ އެކަމާ ބެހޭ ގޮތުން އެކި މީޑިޔާތަ 

ބޭފުޅަކު ދެއްވާނަމޭ އެކަހަލަ ޚިޔާލުަތއް  މިއަުދ މިހެން ދައުލަތުން ކޮށްދެއްާވނެ ނުވަތަ އަނެއްމިކަން ވަރަށް ރަނގަޅޭ 

ނޑުމެންނަށް ރަޖިސްޓަރކޮށްގެން ވަކި ހިސާަބަކށް ގެންދެވޭނެ ގޮތެއް ނެ ތް މި ހުންނަނީ. އެހެންވީމާ، ެއކަން އަުޅގަ

ވެސް ނަންގަވާނެ. ދެން  މިހާރުއޭރު ވެސް ހާލަތާއި ވަގުުތގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން ނަންގަވަންޖެހޭ ޑިސިޝަން 

ނޑުމެންގެ ިމ މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭނެ  ނޑުމެން ހަމަ ވަރަށް އެދެން އަުޅގަ ޤާނޫނުތަކަށް ބަދަލު ގެނައުން. އަުޅގަ

ފަދަ ގެ ކޮމިޓީަޤއުމީ ތަރައްޤީތެްއގައި އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ، ހުިރ ކޮމިޓީތައް. ޚާއްޞަ ގޮ މިކަންތައްތަކާއި ގުޅުން

ދެްއވޭނެ. އަިދ  އިބޭފުޅުންގެ ތި ޚިޔާލާއި ލަފާތައް ހަމަ ލިޔުއްވުމުން ވެސް ލިޔުްއވަ ކޮމިޓީތަކަށް ތި

ނޑުމެންނަށް އެނގޭ ެނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެވސް ފޮނުވައި ެދްއވޭނެ. ެއއީ ބަޖެޓު ކުރެވި ނިމެމުންދާއިރުަގއި އަުޅގަ

ދާއިރާތަކަށް އުިނވަމުންދާ މިންވަރާއި މިކަންތައްަތކުަގއި ކޮންކޮން ކަންތައްތަެކއްތޯ ެދން އޮންނަ މަގުތަކަށް 

އަޅުަގނޑުމެން ކުރަންވީ. މި އިޙްތިޞާސްތަުކގައި ހިމެނޭ ސްޕީރިޔާ ކޮމިޓީތަކުގެ ތެރެިއން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ އާއި 

މު ކޮމިޓީ މި ހިމެނޭ ުޖމްލަ ގޮތެްއގަިއ މިދެންނެވި ބަލާ ކޮމިޓީ އާިއ ޢާއްދާ މިންވަރު ސަރުކާރުެގ މަސްއޫލިްއޔަތު އަ 

ނޑުމެންނަށް މި ަމސައްކަުތގައި ތި  5 ބޭފުޅުންނަށް އެހީވެދެްއވޭނެ ވާހަކަ  ކެޓަގަީރގައި. އެހެންވީާމ، އަުޅގަ

ނޑުމެން އިރާދަކުެރއްިވއްެޖއްޔާ ަބއްދަލުކޮށް ކުރިއަށް  ދަންނަވަމުން އަދި އިތުުރ އެހެން މަރުޙަލާއެްއގަިއ ައުޅގަ



  

ފަދަ ތަންތަނުން އުފެއްދޭ ޅިއާިއ، މި ފަޅީގައި މި ސީ.ޑީ.ބީ ބޭފުޅުންނާއި ސަރުކާރުގެ މި ފަ ތިއަދި ގެންދާނަން. 

މިންވަރަކުން އަޅުަގނޑުމެންާނ ހިއްސާކޮށް މި ކޮމިޓީގެ  މަޢުލޫމާތުތައް އަދި ނިކުންނަމުންދާ މަޢުލޫމާތު ވަމުންދާ

ނޑުމެންނާމެދު ޓުންސެކްރެޓޭރިއޭ ނޑު ހަމައަށް ގެނެވޭނެ. އޭ ވެރިކޮްށ އަޅުގަ  ރުން މި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނާ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މުސްތަޤުބަލުގައި ގޮެތއް  ހިއްސާކުރާނަން. އަދި ތި ބޭފުޅުން މިކަން މިގޮތަށް އެޖެންޑާކޮށް އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ެދން އަންނަ ބައްދަލުވުމެްއގަިއ  އެކު ަބއްދަލުކުރުމަށް ނޑުމެން އެ މެންބަުރންނާއިއަޅުގަ ނިންމުން އަޅުގަ

ނޑަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ގޮތެއް ނިންމޭނީ ެއކަންޏަުކ ކަމެއް ނުނިންމޭނެ. ެއ  . މެންބަރުންގެ ވޯުޓން އަުޅގަ

ނޑުމެން  މެންބަރުންގެ ވޯޓުން މިކަންުކރުމަށް އެހެން ދުވަހަކަށް ެއޖެންޑާކުރަމުން މިއަދުގެ ބަްއދަލުވުން އަުޅގަ

ލަިއކުްމ ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ވައްސަލާމްޢަ ގުޅިގެން. ވަަޑިއގެން ދެއްވީތީ ވަރަށް ކޮށް ނިންމަން ވަގުތު ހަމަވުމާސްމީރަ

 ވަބަރަކާތުހޫ. هللا ވަރަޙްމަތު
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