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 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް  18



  

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކުޅުދުއްފުށިވަނަ ބައްދަލުވުމަށް ފެށުނީ. ބައްދަލުވުމުަގއި މިއަދު ަވޑަިއގެން ތިއްބެވީ  51މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓެގ `. 

، މެންބަރު ފައިޞަލް ނަސީމްިޢއްޒަތްތެރި ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ، މޫސާ ފޫރުޢަބްދުލްޣަ  މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ އުތުރު

މެންބަރު ރިޔާޟް ިޢއްޒަތްތެރި ވިލުފުށި ދާއިރާގެ އަދި  މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ޢިްއޒަތްތެރި ގައްދޫ ދާއިާރގެ 

. އާދެ، ވިލިމާލެ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކުގެ އިތުރުން އަުޅަގނޑު ރަޝީދު

އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދަިއން މިއަދު އަޅުަގނޑުމެްނނަށް ފާއިތުވެދިޔަ ހަފްތާެގ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއއް 

ބައްދަލުވުމެއް ކުިރއަށް ގެންދެވޭގޮތް ނުވެަފއި އެދިޔައީ ކަްނދިމާކުރިގޮތުން ނަމަވެސް މި މައްސަލަިއގެން އަޅުަގނޑުމެްނ 

. އިދާރީ މައްސަލަ އެއް ޖުމްލަ ގޮތެއްަގިއ ނެތް ކަމަށް ބެލުމަށްފަހު މި ހިމަނާފަވާނީ އެއްފަހަަރކު  ކުރީަގއިވެސް

އުތުރުބުރީ ދާއިރާެގ  ންދުގައި ޚަރަުދކުރާ ފައިާސއިން ނިލަދައުލަތުން ކަރަންޓް ސަބްސިީޑެއއް ގޮތު  -2ކުރިއަށް މިދަނީ 

ގައި  4162 ޖޫން 61 އްސައި ދެްއވުްނ އެދިދާއިާރއަށް ލިބޭނެގޮތް ހަމަޖަ އާބާދީގެ ނިސްބަތުން ދޭންޖެހޭ ފައިސާ އެ

ކުރުން. މި މެދު މަޝްވަރާ ާދރާއިން ފޮނުއްވާަފިއވާ ސިީޓއާ އަތޮޅު އުތުރުބުީރެގ ނިލަންދޫ ކައުންސިލުެގ އި ނިލަންދު

ނަވާެނ މަޝްވަރާއަށް ހުޅުވާލުުމގެ ކުީރގައި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ފައިލުކޮޅުަގއި މި ސިޓީ އެބަވޭމެ. އެނިގވަަޑިއގަން

ނޑުމެން އަތުަގއި ހުރި ކަރުދާ ސްތަކަށް ފަދައިން މި ސިޓީގައި ރިކުެއސްޓުކުރަްއވާފަިއވާ މިކަންތަާކއި މެދުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެބަފެނޭ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ވަނަ އަހަރަށް މިނިސްޓްރީ  4162 ރިޢާޔަތްކޮށް ބަލާއިރުަގއި އަުޅގަ

. )ހ(ަގިއ މަންޑޭޝަންތައްޓަށް ކޮމިޓީން ހުށަހަޅުއްވާ ރެކޮހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ބަޖެ  ން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށްޓްރެޜަރީ

ނޑައެިޅގެން ކަރަންޓު ބިލަށް ސަބްސިޑީ ދިނުމުގައި ހަމަހަމަ އުސޫލުން ސަބްސިޑީ ދިނުން. އަދި )ށ( ަގއި ބަޔާންކުރޭ ކަ

މަތް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ރައްޔިތުންެގ ކޮށް ދޫކުރާ ކަރަންޓުގެ ޚިދުރުކާރުގެ ކުންފުނިތައް މެދުވެރިމިގޮތުން ސަ

އިންޖީނުގެ މެދުވެރިކޮށް ދޫުކރާ ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކާއި ދެމެދު ސަބްސިޑީ ދިނުމުގައި ތަފާތު 

ގަިއ ަވނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ އިޞްާލޙެއް ގޮުތގައި މާިލއްޔަުތގެ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު އިޞްލާޙު  4161 ނުކުރުން. އެހިނދު

މަންޭޑޝަންތަކުެގ ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގެ ރެކޮ ވަނަ ާމއްާދގެ )ނ(ަގއި ބަޖެޓު ފާސްުކރާއިރު ބަޖެޓު 24 އެބަހިމެނޭ

މަންޑޭޝަްނތަކަށް ބަޖެޓު ތަންފީޛުކުރުުމަގއި ސަުރކާރުން ޢަމަލުކުރަން ތުަގއި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ރެކޮގޮ

މިލިއަން ކަރަންޓް ސަބްސިޑީެގ  44126 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި  4162ު  އިރމިހެން އޮތްލާޒިމުވާނެއޭ. މި ނުކުތާ 

. އެހެންވީމާ، ނެޝަނަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީއާ ވާލުކުރަްއވާފަިއވަނީޙަހިމަނުއްވާފަިއވޭ. ައދި އެކަން  ގޮތުަގއި

މިކަމުގައި. ދެން ކުިރއަށް  އަޅުަގނުޑ ހިތަށްއަރަނީ ަމއިަގނެޑއް މިހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ލިބިވަޑަިއގަތީހެން 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު.  ،ވަަޑއިގަންަނވާނެ ގޮތަކަށް 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރަޝީދު ރިޔާޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށި



  

ނޑުމެން ހުށަހެޅި ރެކޮސަބްސިޑީ ދިނުމުގައި އޭުރގެ އެމް.ޑީ.ީޕގެ ސަރުކާރު  ންޑޭޝަނެއް ެއއީ. މަަގއި އަުޅގަ

މަންޑޭޝަްނ ފަެއއްުނވޭ. ެއހެންވީމާ، އެ ރެކޮކޮށް ނެތް އެގޮތަށްއެ އަހަރު ިނމިގެންދިޔައިރު ވެސް ެއކަން ނަމަވެސްއެހެން

އި އޮތް މަންޑޭޝަން ނިމުމަކަށް އަންނާނެ. އެއީ އެފަހަރު އެއަަހރަށް ބަޖެޓަށް ލާފައެ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ބަޖެޓު ރެކޮ

ވެސް  އެްއގޮތަށް އެކަްނ ޢަމަލުކޮށްފައި ނުވާކަން އެއީ މެންބަރުން އޭރުޝަނެއް ެއއީ. އެހެންވީމާ، އެއާ މަންޑޭރެކޮ

ފާހަގަކުރަމުންގެންދިޔަ މައްަސލަ އެއް. ދެން މިހާރު އޭރުގައި ނުދީ އޮތް އެްއޗެްއ އަލުން ދެވޭނެ އުސޫލެއް 

މަށް ެވއްޖެްއޔާ ެއ ހަމަޖެހިފައެއްނުވޭ. އަދި މިަކން މިގޮތަށް ެއއް ރަށަކަްށ ނޫނީ އެއް އަތޮަޅކަށް ފަށައިފި ކަ

ވެސް. އަނެއްކާ މި މައްސަލަ މިހިސާބުން  މުއްދަތުގައި އެބަހުރި އަމިއްަލ ގޮތުން ހިންގާފައި ހުރި އެހެން ތަންތަން 

ކަމެއް. ދެން މިކަމުގެ ބާވަތަށް ބަލާއިރުގައި މި މާލިއްޔަތު  ފެށިގެން އެފަރާތްތަކަށް ވެްސ މިދޭންޖެހުމަކީ އެކަށީގެންވާ

ފައިސާ މިވެނި  ވާލާދީ މިޙގެންވާ މެންޑޭޓެްއ ނޫން މިއީކީ. ފާއިތުވެދިޔަ ަތނެއްަގއި ެއއްވެސް ކަމަކަށް ހކޮމިޓީން ލިބި

ނުވަތަ ފައިސާ ދޭންޖެހޭ އުސޫލު އެަބއޮޭވ މާލިއްޔަުތ ޮގތް ބަޔަކަށް ދޫކުރަން އެްނގުން އެއީ. ަފއިސާ ދޫކުރަންޖެހޭ 

އެބަހުރި. ދެން މިކަން މިގޮތަށް ކޮށްފިކަމަށްވަންޏާ ދިމާވާނެ  ާއއި އަދި ހަމަޖެހިފައި އޮތް އުސޫލުތައް އިޤާނޫނުގަ

މުޅި ޖުމްލަކޮށް ރާއްޖޭެގ އެންމެންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އެއްެޗއް އެްއ ވަރަށްބޮޑެތި މައްސަލަަތއް އެަބހުރި. އެހެންވީމާ، 

ތެރޭގައި ެއގޮތަށް ެއކަންތައް  ބުނާ މުއްދަތެްއގެ ކަމަށް ވެއްެޖއްޔާ އެ އުސޫލަކުން ދޭން ނިންމާފައި އޮތް އޮެވއްޖެ

ވެސް މިކަމަކީ ފާއިތުވެ ނިމުމަކަށް  އެންގިދާނެ. އޭރުން ޑުމެންނަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށްކުރަން އަޅުަގނ

ކަމެއް މިަކމަކީ މިއީ. އެ މުއްދަތު ތެރޭގައި ފައިސާ ދޫކޮށްފަެއއްުނވޭ. ދެން މިކަމާއި ވަރަށް  އޮތް އިއައިސްފަ 

ނޑުމެން އެފަރާތްތަކަށް ޕްރެޝަރކުރަމުން ގެންދިޔަ އެމް.ޑީ.ޕީން. ގިނަފަހަރުމަތީން މާ ލިއްޔަތު ކޮމިޓީން އަޅުގަ

ނޑައެޅިގެ ން ބުނަމުންދިޔައީ އެމް.ޑީ.ޕީން ބުނަމުންދިޔައީ ބަޖެޓު އެހެންނަމަވެސް، އެމީހުންނަކީ އެ ބުނަމުންދިޔަ ހަމަ ކަ

ށް ސާފުކޮށް އޮންނާނެ. ޚާއްޞަ ގޮތެްއގައި އޭުރގެ އެޓާރނީ މަންޑޭޝަންތަކަކީ ޢަމަލުުކރަންޖެހޭ އެއްޗެއް ނޫނޭ. ވަރަ ރެކޮ

ބުނެފަިއ އޮންނާނެ އަދި ޚާއްޞަކޮށް  ވެސް ޖެނެރަލަކަށް ހުރި ހުސްނު ސުޢޫދު ޓީ.ވީ މޯލްޑިވްްސގައި ާވހަކަދައްކަމުން

ނަޑއެިޅގެމިތަނުގައި މި ކޮމިޓީގެ  ނެ ބަޖެޓު ން ބުނެފައި އޮންނާއޭުރގައި ހުރި ކާނަލް، ކާނަލް ވެސް ހަމަ ކަ

ނޫނޭ. އެހެންނަމަވެސް، ފަހުން މާލިއްޔަުތ ާޤނޫނު އިޞްލާޙެއް ގޮުތގައި  މަންޑޭޝަނަކީ ޢަމަލުކުރަްނޖެހޭ އެއްެޗއްރެކޮ

ކޭ. ކުރަންޖެހޭނެ އެއްޗެމަންޑޭޝަންތަކަކީ ެއއީ ެއއަށް ޢަމަލުގެނެސްަފއި އޮންނާނެ ބަޖެޓު ރެކޮ އަޅުަގނޑުމެން

މަންޑޭޝަނަކީ އެީއ ންނަނީސް ވެސް އެނގޭ ަބޖެޓު ރެކޮވެސް އެނގޭ އެ ޤާނޫނު ނާުކރިން އެހެންވީމާ، އެހެންނަމަވެސް

 މަންޑޭޝަނަކީ ެއއީ ބާރުބަޖެޓު ރެކޮ ކޯޓުގެ ޙުކުމެއް ވެސް އޮންނާނެ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އެއްޗެއްކަން. އަދި ސްޕްރީމް

ށް. އެހެންވީމާ، ކަން ހިނގާދިޔައީ މިގޮތަމި ންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސްލިބިގެންވާ ެއއްެޗއްކަން އެއަްށ ޢަމަލުކުރަ

މިހާރަކުެއއް ނެތް އަމިއްލަ އިންޖީނުތައް ސަބްސިޑީ ދޫކުރާ މިކަމަކީ މިހާރު ނިމިފައި އޮތްކަމެއް.  އެހެންނަމަވެސް

ނޑަެއޅިފައެއް ނެތް ދޫކުާރކަށް ފައިސާ އެއް ވެސް ހަމަޖައްސާފަެއއް  ނަޑއެޅިަފއެއް. ައދި އަދަދެއް ެވސް ކަ  އުސޫލެއް ކަ



  

ނަރޭޓަރު ހިންގާއިުރަގއި އަިމއްލަ ފަރާތްތަކުން އެބަ އަމިއްލަ ބޭނުންތަކަށް ވެްސ . ދެން އަމިއްލަ ފަރާތްަތކުން ޖަނެތް

ކުންނަ އިތުރުން. އެހެންވީމާ، މީަގއި ނު ވެސް ހިންގަމުން އެބަގެންދޭ އަދި ރައްޔިތުންނަށް އެ ކަރަންޓު ދިނުމުގެ މިހާރު

ނާނެ. އެހެންވީމާ، މިހާރު މިކަންކުރެވޭނީ އަޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރާގޮތުަގއި މިހާރު ވަރަށްގިނަ މައްސަލަތައް ުހން

މިކަންކުރެވޭނީ ސަުރކާރުން ޤަބޫލުކުރާ ފެންވަރަކަށް އެކަންުކރާ ތަނެއްަގއި އެ ފެްނވަރަަކށް އެކަންކުރާ ަބޔަކަށް ެއ 

ވިދާުޅވާ މިންަގނޑަކަށް ހިންގާ ތަންތަނަށް މި  ބޭފުޅުން އެ ސަރުކާރު ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން އެކަން ހުޅުވާަލިއގެން އެ

ނޑުމެންނަށް ސަ ނޑުމެންނަށް މަްޝވަރާކުެރވިދާނެ. މިކަން ބަލައި  އެުކގައި ރުކާރާސަބްސިޑީ ދޭން އަުޅގަ ދިނުމަށް އަޅުގަ

ނުލިބޭ  ނަށް މިހެން ހަމަ ކުރިންވެފައި އޮތް ކަމެކޭ މިދުވަސްތަކުަގއި ތިމަންނަމެން ސްުޓކުރެވިދާނެ. އެހެންަނމަވެސްރިކުއެ

ނިންމައިފި ކަމަށްވަންޏާ މީގެ އިންޖީނުގެތަކަށް ލިބުުނގޮތަށް. އެހެން ިކޔާފައި އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިއަދު މިކަން އެހެން 

ރުަގއި ވަރަށް ބޮޑެިތ ކަްނތައްތަކާިއ ކުރިމަތިލާންޖެހޭނެ. މިފަހަރު މިއައީ ފ.އަޮތޅު ާމދަމާ އަންނާނީ ށ. އެ ށގެ އާޚި

ށ.ފޮނަދޫގައި އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ވެްސ  ،ެވސް. ޚާއްޞަޮކށް މި ފޮނަދޫގައި މައްސަލަ އެއް އޭުރގައި މައްސަލައަކީ ބޮޑު

މި އިންޖީނުގެ ހިންގަމުން ގެންދިޔަ. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑަށް ނުފެނޭ މިކަން މިޮގތަށް ނިންމަން. އެހެންވީމާ، 

އްސަލައަކަށް ުނވާތީ ނިމިފަިއ އޮތް ކަމަކަްށވާތީވެ އަލުން އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަނީ މި މަްއސަލައަކީ ކުިރއަށް ގެންދެވޭނެ މަ

ކުރަންޖެހޭ ކަމަކަށްވާތީ މިކަމުަގއި އަުޅަގނޑުމެންނަށް އޭރުަގއި މިކަން ޢާމިކަން ކުރާކަމަށް ވެއްޖެްއޔާ މުޅި އެތި މުރާޖަ

ކަމެއް މިއީ. އެ މަޖިލީސް  ތް ވަނަ ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގައި ހިނގާފައި އޮ 51ހިނގާދިޔަގޮތް އަލުން ނަގަިއެގން އެއީ 

ގައި ކުރިއަށްދާން. ށް ނުފެނޭ މިހާރު މި މައްސަލައި މިއޮތީ. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑަ އި ނިމުމަކަށް ވެސް ައއިސްފަ

އް އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ މި މައްސަލަ ފައިލުކުރަން ނޫންނަމަ މި މައްސަލައަށް މިސިޓީ ފޮނުވި ފަރާތަށް ޖަވާބެ

ވާުލވެފައި ހުންނަނީ އެންސްޕާ. ހާރު ސަބްސިޑީގެ ކަންތައްތަާކއި ޙަެއކު ނޫންނަމަ މިނިސްޓްރީއާދެއްވަން ފިނޭންސް މި

 ކުރަން. ފަިއސާ ހޯދަން މަސައްކަތް އެންސްޕާ މެދުވެރިކޮށް މި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ގޮެތއްަގއި އެ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ައޅުަގނުޑމެންނާއި ހަމައަށް މި ކައުންސިލަކުން ލިބިފައި އޮތް   ސިޓީގައި މަިއގަ

ެދްއވުން އެދެމޭ. ޭއގެ މާނައަީކ ގޮތް ހައްދަވައި ބޭފުޅުން އެދިވަަޑއިގެންަފއި މިވަނީ މިކަން ތިމަންނަމެނަށް ވެސް ލިބޭނެ

ގަިއ އްމުކޮށް މި ފާހަގަކުރެވިފަިއ ހުރި އުސޫލުތަކާއި މެދު، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެންމެ އެ ފާހަގަކުރެްއވި ނުކުތާ ޢާ

ގައި މިބަޔާންކުާރ އްދާގެ )ނ(ވަނަ މާ 94މާލިއްޔަތު ޤާނޫނަށް ގެނެވިދިަޔ އިޞްލާޙަށް. އެ އިޞްލާޙަީކ ޑައިރެކްުޓކޮށް 

ތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ މަންޑޭޝަން ގޮތުަގއި ރައްޔި ބަޖެޓު ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގެ ރެކޮ  ބަޖެޓު ފާސްކުރާއިރު

އި ސަުރކާރުން ޢަމަލުކުރަން ލާޒިމުވާނެ. އެހެންވީމާ، ވެދިޔަ މާީޒގައި މިސާލަކަްށ މަންޑޭޝަންތަކަށް ތަންފީޛުކުރުމުގަރެކޮ

ނޑުމެންނަށް މީގެވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ އިޞްލާޙެއް ގޮ 2252މިކަންކުރަްއވާފައި މިއޮތީ  ން އެބަފެނޭ ތުަގއި. އަުޅގަ



  

އަދި ނަތީޖާތަކުގެ މައްޗަށް ވާހަކަދަްއކާފައި  އެބޭފުޅުން މިކަން ކުރިއަށްގެންދަން މަސައްަކތް ކުރި ގޮތާއިތަފްސީލުކޮށް 

 2252ބޭފުޅުން ވެްސ ލިބެންޖެހޭ އެްއޗެއް ނުލިބޭ ކަމަށް ކޮިމޓީއަށް ފޮނުްއވާފައި މިއޮތީ. ެދން އަދި ޭއގެއިތުރުން  އެ

ޓް ބިލަށް މިލިއަން ރުފިޔާ ހުރެމެ އަދި ކަރަން 2222ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ޯކުޑކުރެވި ެއގޮތަށް މިދަންނަވާހެން 

. މިގޮތުން ސަރުކާރު ކުންފުނި ސަބްސިޑީ ދިނުމުގައި ހަމަހަމަ އުސޫލަކުން ސަބްސިޑީ ދިނުމަށް މިއޮތީ ފާސްކޮށްފަ

މެދުވެރިކޮށް ދޫކުރާ ކަރަންޓުެގ ޚިދުމަތަށް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކާއި ރައްޔިތުްނގެ އިންޖީނުގެތައް މެދުވެރިކޮށް ދޫކުރާ 

ނަޑއެިޅގެްނ ސަބްސިޑީ ދިނުމުަގއި ަތފާތުނުކު ންކުރާ ފަރާތްތަކާ ދެމެދުމަތްތަްއ ބޭނުކަރަންޓުގެ ޚިދު ރުން ކަ

ނޑަށް ބޮޑަށް ބަޔާންކޮށްފަ ނޑުމެންނަށް މިއަށް ފިޔަވަޅެްއ . އެހެންވީމާ، ައުޅގަ ލަފާވަނީ ުކރިމަގަށް ކަންނޭނގެ އަުޅގަ

ން ައޅުަގނޑުމެން ފަހަތް އެނބުރިދާން އެޅޭނީ. މިހާރު މިސާލަކަށް ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެވިދާުޅވި ފަދައި

ހުރި ހުރިހާ ކައުންސިލުތަކަށް މިކަން ކޮށްދިނުމުގެ ޒިންމާ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން  ޖެހިއްޖެ ކަމުގަިއވާނަމަ މިހެން

ނޑުމެން ދާންެވްއޖެއްޔާ ެއވާނީ މައްސަލަައކަށް. އެހެންވީމާ، ހަމަ ދެންމެ  ނަގަިއގެން މިކަންނުވެ އެކަްނނުވެ އަުޅގަ

ޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ހުށަހެޅުއްވި ނުކުާތގައި ވެސް އެަބހުރި ވެލިޑް ޕޮއިންޓްސްތަެކއް. އަދި މިކަން ހިނގާފައި އޮތް ޢިއް

ޝަރީފް، އިބްރާހީމް ޝަރީފް ައއްޫޑ އަތޮޅު މަރަދޫ ދާއިާރެގ އޮތީ. ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ގޮތް ފެންނަން އެ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް ންބަރުމެ ދާއިރާގެ މަރަދޫ

ެވްސ  ތަނަށް ގޯްސކޮށް ކަމެްއކުރެވިަފއި އޮތީކަމަްށވަނީ ިވއްޔާ ާމޒީއަށް ވެސް ބަލަންޖެހޭނެ ކުރިއަށް އޮތް އާދެ!

 އޮތްކަމަށްވަީނިވއްޔާ  އިމަންޑޭޝަނަށް ޢަމަލު ނުކޮށްފަގެ މަޖިލީހުން ކޮށްފައި އޮތް ރެކޮބަލަންޖެހޭނެ. ރައްޔިތުން

އެކަންެވސް ހަމަ އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ އެއްޗެއް އިޞްލާުޙކުރަންޖެހޭނެ. ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަކަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން 

ދިނަސް ސަރުކާރުން ދިނަސް ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތަީކ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންާވ އަސާސީ ޚިދުމަތެއް. 

ނޑުމެން ހަމަ މިތާ މިހެންވިއްޔޭ އެހެންިވއްޔޭ ދަިތވާނޭ މި ޕެންޑޯރާ ބޮކްސް ތިބެފައި  އެހެންކަމަށްވާއިުރަގއި އަުޅގަ

ނޑުެގ ވާަހކައަީކ ފުރަތަމަ ސަރުކާުރގެ  ހުޅުވުނިއްޭޔ ިކޔާފަެއއް އެކަްނކަން ހުއްުޓވަެއއް ނުެލވޭނެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

މު އެއްކަމަކީ. ެއއީ މުހިން އްވެތޯ ސާފުކޮށްލުން އެންމެ އޮތީ ކީ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތައް މި ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކޮށް މި ނުދެވި

ބޭފުޅުންނަށް ދަތިތަކެއް އޮެވގެންތޯ ނޫނިްއޔާ ެއބުނާ ސްޓޭންޑަޑަކަށް ނުފެިތެގންތޯ ނޫނިއްޔާ ނުދެްއވާ އޮްތ  ފުރަތަމަ އެ

ނޑުތަުކގެ ތެރެިއން ނުފެތި އޮެވގެންތޯ އެކަްނ  ނޑައަާޅ އުޫސލާއި މިންގަ ތަންތަން ނުދެއްވާ އޮތީ އެީއ ސަރުކާރުން ކަ

ޕޮއިންޓް  2ފުރަތަމަ ސާފުކުރަން އެއް ޕޮއިންޓަކަށް. ނޫނިއްާޔ ބަޖެޓުގެ ދަތިކަމާއި ހުރެ ނުދެވި އޮތީތޯ. މި  އެބަޖެހޭ

ސާފުކޮށްފަ ބަޖެޓުގެ ދަތިކަމާއި ހުރެ ނުދެވި އޮތް ކަމެއްކަމަށްވަނީ ވިްއޔާ އެދެވެން އޮތް ަތރުތީބަކުން ވެސް ސަރުކާރަށް 

ވަަރކަށް ނިންމިއަސް ސަރުކާރު ސަބްސިޑީ ެވސް އަދި އެހެން  ނޑުމެން ކިތަންމެދަތިނުވެވާނެ ގޮތަކަށް ދެްއވާނެ. އަުޅގަ



  

ޚަރަދެއް ވެސް ކުރެވޭނީ ބަެޖޓުގައި ފައިސާ އާމްދަނީ ދައުލަތަށް ލިބެމުންދާ ނިސްބަތެއްގެ ބިނާކޮށް. އެހެންވީމާ، އެ 

 ގެންނަވަިއގެން މި ރީގެ ބޭފުޅުންނާނާރޖީ މިނިސްޓްފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ބޭފުޅުންނާއި އަދި މިނިސްޓަރު ނޫނަސް އެ

ނުިލބޭ ފަރާތްތަކަށް ނުލިބި އޮތީ މަންޑުކޮށްފައި އެ ަކނޑަައޅާފައި އޮތް ަފއިސާ ކޮމިޓީތަކަށް މި މަޖިލީހުން ރެކޮ ބޭފުޅުން

މާކަށް ކީްއވެގެންތޯ އެ ސާުފކޮށްލަން އެބަޖެހޭ. އޭގެފަހުަގއި ލިބެން ނެތް ކަމަށްވަނީ ވިއްޔާ މިަތނުން ކޮންމެހެން ނިން

ނޑުމެން ޑިސްމިސްެއއް ނުކުެރވޭނެ ތިކަން ނިމިފައި އޮތް  ތަކަށް ދޭކަށެއް. އެހެންނަމަވެސްފަރާތް ނުޖެހޭ އެ އަުޅގަ

މު ބަޖެހޭ އެޓްލީސްޓް މި ސާފުކުރަން މިހާ މުހިންކަމެކޭ ދެން ނުބަލާނަމޭ. އެހެންވީމާ، ބަލާފައި ައޅުަގނޑުެމން އެ

ފަރާތް ކަމަށް ބެލެޭވ ފަރާތްތަކަށް ނުލިބެނީ ކީްއވެެގންތޯ. އެ ޙައްުޤ ނުާވކަމަށް  އަސާސީ ޚިދުމަތަކަްށވާއިރު ިލބެންވާ

ނޑުމެނެއް ނިސްޓްރީ ނޫން. އެކަން ނިންމާނީ ސަރުކާރުގެ ކަމާ ބެހޭ އެޑްމި ވަނިްއޔާ ނުލިބޭނެ. އެކަން ނިންމާނީކީ އަޅުގަ

 ން ކުރިވިަޔސް އަދި އެމް.ޑީ.ޕީ ންމެ މީހަކަށްމާ، އެަބއި ސާފުކޮށްލަން ބޭނުން. ދެން އަދި ކޮއިދާރާތަކުން. އެހެންވީ

މި ސަރުކާރަކީ އެމް.ޑީ.ޕީ، ޕީ.ޕީ.ެއމަށް އޮންނަ އެއްެޗއް ނޫން.  .ކަމެއް ިވޔަސް އަދި ކޮންމެ ީމހަކު ކުރިކަމެއް ވިޔަސް

އެއޮންނަ ތަުނގައި ވެސް ހަމަ  ސަރުކާރަކީ ސަރުކާރު. އެހެންވީމާ، އެަބއި ެއގޮތަށް. ދެވަަނ ކަމަކަށް ކުރިއަށް އޮތް

ނޑުމެންނާއި ހަމައަށް މިބާވަތުގެ މައްސަލަތައް ގިަނގިނައިްނ  އުސޫލުތަާކއި އެްއޗެހި ދިރާސާކޮށްލާފައި އަުޅގަ

ކަންތައް ސަރުކާރުގެ ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތައް ގެނެްސގެްނ  2ކަންކަން ރޭވޭތޯ ބަލަން. އެހެންވީމާ، މި މިނާންނަގޮތަކަށް 

ބިޔަސް އެތާނގަިއ ސަުރކާރުގެ ިސާޔސީ ވަޒީފާ އަާދކުރާ މީހުން ތިސަރުކާރަކީ ކޮންޓިނުައސް އެްއޗެއް. 

 ނުލިބުނީ ކޮންމެވެސް ސަބަބަކާ ރީ ުހންނާނެ. އެތާނގައި ެރކޯޑުަތްއ ހުންނާނެ. އެ ނުލިބުނިއްޔާއިންސްޓިޓިއުޝަން މެމޮ

ނޑަށް ހިޔެއްނުވޭ އެްއވެސް ސަރުކާރަކުން ގަސްުދަގއި ެއއީ ސަބަބެ އްނެތި ެއއްެވސް ހުރެ ކަމަށްވަންޏާ، އަުޅގަ

ހަމަ ނުދޭންވެގެން ނުދީ އޮވެދާނެ ކަަމަކށް. އެހެންވީމާ، އެކަން އެޮގތަށް ބެލުމަށްފަހުގައި ގޮތެްއ ފަރާތަކަށް ލާރި 

ނޑަށް ފެޭނ.   ނިންމަން. ކުއްލިއަކަށް ގޮތެއް ނުނިންމާ މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށްެގން ނިންމަން އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން މި މައްސަ ޝުކުރިއްޔާ ޓަމުން ވެސް ލަ ހުށަހަޅައިގެން ޑެލިބަރޭޓު ފައްޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

ބު ފުރިހަމައަށްވަީނ . މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓގެ ވާޖިއްޔަތު ކޮމިޓީން ވަނީ މިކަުމގަިއ ގޮެތްއ ނިންމާފަދަންނަވާލިން މާލި

ކާއި މިކަންތަކަށް މާލިއްޔަތު ޮކމިޓީން ދެއްވަންޖެހޭ ހުރިހާ ންތައިތުރުން ގެންނަންވީ ރެކޮމަންޑޭޝަ . އަދި އޭގެއަދާކޮށްފަ

ނޑުމެން އަުތގައި އެަބއޮތް. މިފަ. އޭގެ ިލޔެިކއުމިއޮީތ ދެިވ ނިއެއްބާރުލުމެްއ ކޮމިީޓގެ ތެރޭަގއި ހިމެނިގެން  ން ައުޅގަ

 .މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރުޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު ެމންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުށި



  

ކަމުގައި ވިަޔސް. ބަޖެޓަށް  މިހާރު ބަޖެޓުގައި އެބަހުރޭ ވަރަށްގިނަ ކަންތައްތައް ކުރަން ޖަހަފާއި ކޮންމެ ސަރުކާރެއް އޮތް

ވާލުކުރާނެ ދޭތެރޭގައި ސު  ންވީމާ، ނުކުރެވި އޮތް ޚަރަދަކާވެސް ޖެހޭނީ. އެހެ ފައިސާ ލިބޭ ވަރަކުން އެކަްނަކން ކުރަން

ވެްސ ހަމަ މި ކޮމިޓީގައި އިނިން.  އަހަރު 1ކަމަކަށް އަުޅަގނޑެއް ނުދެކެން. ދެން އަުޅަގނޑު މިދިޔަ  ޖާގަެއއް އޮތް

އަަހރަށްވުރެ ގިނަުދވަސް ވެަފއި ޮއތް މައްސަލަ އެއް ިމއީ. އެހެްނވީމާ، މި މައްސަލަައކީ މި  1މިހާރު މި މައްސަލައަކީ 

ްށ ބަލަންޖެހޭ މައްސަލަ އެްއ ކަމުަގއި ައޅުަގނޑު ނުެދކެން. ދެން އިންިޑވިޖުއަްލ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން އިތުރަ

ބޭފުޅުންނަށް ެއ  ވެސް އެ އިންޖީނުގެތަކަށް މި ކޮމިޓީން ޑީލްކުރަްނވެއްޖެްއޔާ މިކަްނ ޙައްލެްއ ނުކުެރވޭނެ. އެުދަވހު

ވަނަ އަހަރު  2222މި މައްސަަލއަކީ ިމހާރު މީގެ  ނުލިބޭތީ ހަމަ މި ކޮމިޓީއަށް ުހށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް. ެއހެންވީމާ،

ޚަރަދުކުރަން ހުރި ފައިސާގެ ވާހަކަ މިދައްކަނީ.  ވަނަ އަަހރަށް 2224މިީއ. ނޫނިއްޔާ  ދިމާވެގެން ުއޅުނުކަމެއް

ންމެ މަންޑޭޝަން ކޮކަމެއް ނޫން. ބަޖެޓު ރެކޮ އެހެންވީމާ، ައވަހަށް ހަމަ މިކަން ބަންދުކޮށްލަންވީ. މިކަމަކީ ކުރެވޭނެ

ކަމެއް. އެހެްނވީމާ،  އެްއޗެއް އޮތަސް ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީއަކުން ޚަރަދުކުެރވޭނީ. ެއއީ ވަރަށް ސާފުކޮށް އޮންނަ

ކަްށ ޖާގަެއއް ނޯންނާނެ. ެއއް ަރށަކަށް ދެފަހަރަށް ސަބްސިޑީ ދީފައި އެމީހުންނަށް ނުދިން ކުރާ  ދެއް ނުކޮށްގެެނއްޚަރަ

އެއް ރަށެއްަގއި ދެ ބަނދަރު ހަދާފައި އެހެން ރަށެއްގައި ބަނދަރެއް ނަހަދައިފިއްޔާ  ނަމަ އެ މައްސަލަޖެއްސޭނީ. ނޫނީ

މި ކޮމިޓީއަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނީ. އެ ޑަބަލްވީ އޭރުން. އެހެންވީމާ، ދައުލަތަށް އާމްދަނީ ލިބޭވަރަކުން ކަންކަން 

ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަެކއް ކުރަންޖެހޭނީ. ކުރެވޭނީ. އެހެްނވީމާ، އެމީުހން ޖެހޭނީ މިކަމާ ބެހޭ ވުޒާރާއާ ދޭތެރޭ 

ނޑު ނުދެކެން. ޝުކުރިއްޔާ.  މިތަނަކާ މިކަމަކާ މާބޮޑު ގުޅުެމއް އޮތް ކަމަކަށް އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރުން އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީއަށް މިހާރު ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު އަދި އޭގެ އިތު

ކޮމަންޑޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު އަދި މަތިވެރި ާދއިރާެގ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން 

 މުޙައްމަދު ވަޑަިއގަންނަަވއިފި. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާްޟ ރަޝީދު މި މައްސަލައިަގއި ދެވަނަ ފުރުޞަތު.

 

 ދު ވާހަކަދެްއެކވުން:ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީ

އަޅުަގނުޑ ދެން އޭުރގަިއ ެއމް.ޑީ.ޕީ އަށް ނިސްބަްތެވވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅަުކ ވިދާުޅވި މައްސަލަ ކުިރއަށް ގެންދަްނ 

ނޑު ވެްސ  އިނގޭތޯ. އޭރު އެމް.ޑީ.ޕީ ެވރިކަން އޮތީ. އެހެންވީމާ، ެއ ބޭފުޅުން ކުރިއަށް ގެންދަން ބޭނުމިއްޔާ އަޅުގަ

ނޑު އުޅުނީ އޭތި ކުރި ނޑު ދެއްކި ވާހަކަ އަުޅގަ އަށް ގެންދަްނ. ދެން އެހެންނަމަވެސް ދެންމެގައި ޢަބްދުލްޣަފޫރު އަުޅގަ

ފުރަތަމަ ވެސް ދެންނެވިން މިކަމަކީ ވެނިމިފައި އޮތް ކަަމކަށް ވާތީ އަލުން އަނބުރާ މިކަން ބެލިކަމުގައި ިވޔަްސ 

ފައިސާއެއް ނޫނީ އޭުރވެފައި ހުރި ކަމަކަށް މިހާރު  ވަނަ އަަހރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައި ހުރި 4161މިހާރަކު، 



  

ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަކަށް އެ ފައިސާދޫކުރުމުގެ ބާެރއް ެނތް ޤާނޫނީ ގޮތުން ވެސް. ެއއީކީ ކުެރވޭނެ ކަެމއް ެވސް 

ނޫން. އެހެންވީމާ، ޣަފޫރުެގ ހުށަހެޅުމަކީ މި ކުރިއަްށ ގެންދެވޭނެ މައްސަަލެއްއ ނޫނޭ. މިކަން މިގޮތަށް 

ނޑު ދަންނަވައިފިން މީގެ ވަރަށް ފާއިތު ނޑު ކުރީ ވާަހކަެއއްަގއި ވެސް އަުޅގަ ެވގޮސްފިޔޭ. އަދި މީގެ ސަބަބު، އަުޅގަ

ގިނަ ސަބަބުތައް. އެއީ މި ައތޮޅުގެ އިންޖީުނގެތަކަށް ދީފި ކަމަށް ވަންޏާ ހަމަ އެ މުްއދަތުގައި ނުދީ ހުރި އެހެން 

ންޖެހޭނެ ކަމެއް. ެއކަމަކު މިއަހަރު ބަޖެޓުގައި ނުހުންނާނެ މިކަމަކަށް އިންޖީނުގެތަކަށް ެވސް މި ފައިސާ ދިނުމަކީ ކުރަ

ނޑު ކުރަން. އަޅުަގނޑުމެްނ  އެލޮކޭޓްކޮށްަފއެއް ެއްއވެސް ައއިޓަމެްއގެ ދަށަކުން ފައިސާއެްއ. އެހެންވީމާ، މިކަން އަޅުގަ

ނޑުމެން ކަމާ ބެހޭ ފަ ރާތަށް އަންގަން މިދެންނެވި ގޮތަށް ވަގުތު ބޭކާރުކުރުުމގެ މާނައެްއ ނެތް. މީގައި އޮތީ އަުޅގަ

އެތައް ދުވަެހއް ފަހަނައަޅާ ޮގސްފައިވާީތވެ މިހާރުގެ ބަޖެޓުެގ ތެރޭގައި ތިކަހަލަ އެްއވެސް ކަމަކަށް ދޫކުރާނެ ފައިސާެއއް 

ޅު ބަޖެޓު އައިޓަމުގެ ތެޭރގައި ެނތް ކަމަށް. ދެން އެފަރާތަށް ޖަވާބެއް ދިނުމުގެ ކުރިން ުމޤައްރިރު ކޮށްލަން ރަނގަ

ކަމެއް، ިމކަހަލަ މައްސަލަެއްއ މި ކޮމިޓީއަށް ައއިއްަސ ޮއތް ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަށް ލިޔެލަން. މިކަމުަގިއ 

ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުގެ ލަަފއަކީ ކޮބައިތޯ؟ އޭރުން އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ޖަވާބުދޭން ވަރަށް ފަސޭހަވާނެ. މިކަމުަގއި 

ަބކީ މިއޭ. މިއަަހރުގެ ބަޖެޓުަގއި، މި ާފއިތުެވދިޔަ ތަނުގަިއ ދިމާވެފަިއާވ ފިނޭންސުން ވެސް ދެްއވާފަިއ އޮތް ޖަވާ

ފައިސާ ދޭނެ ެއއްެވސް ބަޖެޓު ކޯޑު އަިއޓަމުގެ ތެޭރގަިއ މިކަން ކުރެޭވކަށެްއ ނެތޭ.  މައްސަލަތަކަށް ޙައްލުކޮށްދެން 

ނޑު ތާއީދުކުރަން.އޭރުން ތަންކޮޅެއް ރީިތވާނެ މި ޖަވާބުދެވޭލެއް. އެހެންވީމާ، ަޣފޫރުގެ ވާހަަކއަ  ށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަށް ހީވަނީ ޖުމްލަގޮތެއްަގއި ޚިޔާލު އެްއގޮްތ ކޮށްލެވޭނެހެން މިކަމުގައި.  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

ވަަޑއިގެން އެ ަވޑަިއގަތީ. އެއީ ދެގޮތަކަށް ހުށަހެޅިގެން ދިޔައީ. ެއއްގޮތަށް ހުށަހެޅުއްިވ މެންބަރު ފަހުން އެ ނިކުމެ 

އޭރުަގއި މިކޮުޅަގއި އަޅުަގނުޑ އަތުަގއި ހުރި ކަރުދާސްތަާކއި އަިދ ލިޔެިކއުންތަުކގައި ުހރި ބައެްއ މަޢުލޫމާތުތަކަށް 

ސީދާ ރިޢާޔަތް ނުކުރައްވާ ހަމަ ކުއްލިއަކަށް ގިނަ ވާަހކަފުޅު ދެއްކެވި މަްއސަލަެއްއ ނަމަވެސް ޢިއްޒަތްތެރި ދެ 

ދެމެދުގައި ިޚޔާުލ އެްއގޮތް މީަގއި ކުެރވިގެން ދިޔައީމަ ދަންނަވާލަން. އަުޅަގނޑަށް ހަމަ މި ސިޓީގަިއ  މެންބަރެއްގެ

ނަޑއެިޅެގނެއް ނެތް. ރަނގަޅަށް ސިޓީ  ނަޑއެިޅގެން މި މުއްދަތަށް މި އެއްޗެހި ހޯދައިދޭން ވެސް އެދިފައެއް ނެތް. ކަ ކަ

ށް ބޮޑަްށ މި ބެލެވެނީ މިއަހަރުން ފެއްޓިގެން ދެން ކުރިން ވެްސ ކިޔާލީމަ އެނގިަވޑަިއގަންނަާވނެ. އަދި އެދުނުކަމަ

ތިމަންނާމެންނަށް ނުލިބި އޮތީމަ ދެން ވެސް ތިމަންނަމެންނަށް ނުލިބޭނެ ކަހަލަ ގޮތެއް ނުހަދާ ކުރިއަށް އޮތް މަހުގައި 

އެދިަވޑަިއގެންފައި އޮީތކީ.  ތިމަންނާމެންނަށް ލިބިދިނުން އެދެމޭ. އެކަމު އެހާ ސާފެއް ނޫން. އެގޮތަކަށް ނޫން ސިޓީަގއި

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މާނަކުެރޭވނީ މިކަހަލަ ގޮތަކަށް. އެހެްނވީމާ، އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ ފަދައިން ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި 

މެންބަރަކު އެންސްޕާއަކީ ޙަޤީޤަތުގައި މިކަމަށް ރަްސމީ ގޮތެއްަގއި ޖަވާބުދާީރާވންވީ ފަރާތް. އެހެންވީމާ، 



  

ނޑުމެން ދަންނަވަން މި ފޮނުވާފައިވާ ސިީޓ އަޅުަގނޑުމެން ނަށް ނިންމާލެވިދާނެ ނޫންތޯއޭ މި ކައުންސިލަށް އަޅުގަ

މަޖިލީހުގެ ރައީސް މެދުވެރިުކރައްވާ ކޮމިޓީއަށް އަިއ ސިޓީ، ތި މައްސަލަިއގަިއ އަމަލުކުެރވިފައި ހުރި ގޮތްގޮަތކީ މިޭއ. 

ވަަހށް ކުރިއަްށ ގެންަދވާށޭ. ެދން އެހިސާބުން ނުލިބިއްޖެ އެންސްޕާއާ ގުިޅވަަޑިއގެން ިމހާރުއްސުރެ ފެއްިޓގެން އަ

ކަމުގައި ވާނަމަ ދެން އަންނަ އަހަރެއްަގއި ައޅުަގނޑުމެްނނާ ހަމައަށް އައިސްދާނެ ދެން އަޅަންވީ ފިަޔވަޅުތަެކްއ 

ބަރު ޢާމިރު ފުރަތަމަ އަޅުަގނޑުމެން ކުިރއަށް ގެންެދވިދާނެ. ެއގޮތަށް ޚިޔާލު ދިމާނުވާ ކަމުަގއި ވާނަމަ ޢިްއޒަތްެތރި މެން

 ފުރުޞަތަށްވީމަ ޢާމިރަށް ފުރުޞަތު.

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. އާދެ! ަރނގަޅު. ދެންމެ މުޤައްރިރުގެ ވާހަކަިއަގއި އަުޅަގނޑު މަިއަގނޑު ގޮެތްއގައި ފާހަަގކޮށްލަން 

މިހާރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ިގނަ ރަށްތަކުގައި ކަރަންުޓެގ  އީ. މި މައްސަލައަކީ މިގެން ހިނގައްޖެބޭނުންވި ނުކުތާ ފާހަގަވެ 

ދެން  ވާލުކުރެވެމުންދަނީ.ހަވާލުކުރެިވފަ. ނޫނީ ފެނަކައިން ނަމަވެސް ޙަ ށްސްޓެލްކޯއަށް ނޫނީ ޔުޓިލިޓީޒަ ޚިދުމަތް މިވަނީ

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ފޯރުކޮށްީދފި ކަމަށް ވަންޏާމުން ހަމަ  އެހެން އޮްއވާ ައޅުަގނޑުމެްނނަށް މިކަހަލަ މަސައްކަތެއް

ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް އެަކން ކޮށްދޭންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، މީގެ ަޖވާބެްއގެ ގޮތުން ައޅުަގނޑަށް ވެސް މުަޤއްރިރު ިތ 

މިކަން ޙަވާލުެވގެން ކުރެވޭެނ  ވިދާޅުވި ފަދައިން ވީއެންމެ ައވަހަކަށް މިކަން ދެފަރާތުން ކުރެ ކޮންމެވެސް އެއްފަރާަތކަށް

ނޑުމެންނަށް އިތުުރ ބަޔަކަށް ވަކިން ސަބްިސީޑޒް ނުދީ އެކަން ކުރެވޭެނ  ގޮތެއް ެވއްޖެ ކަމަށް ވަންާޏ އަުޅގަ

 ގޮތެއްުނވާނެ ކަމަށް ދެކޭތީވެ އަޅުަގނޑު ވެސް އެ ވާހަކަ ަދންނަވާލީ.

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު ެމންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުށި

އަޅުަގނަޑކަށް ނުފެނޭ މީގަިއ ރިފަރެންސް އެްއވެސް ާތކަށް ލިޔާކަށް. ރިފަރެންްސ ލިޔުނީމަ އަނެއްކާ ވެްސ 

އެމީހުންނަށް އެއަށް ހިނގާނެ ގައިޑްަލއިނެއް އަޅުަގނޑުެމންނަށް އެ ދެވުނީ. ތިކަން ތިގޮތަށް އޮންނަ ކަމެއް ނޫނޭ. 

އަހަުރވަރު ެވގެންދިަޔއީ މިކަމުގައި. އެމީހުންނަށް އެ  5ސާފު ކަންތައްތައް. މިހާުރ  ތިކަމެއް ނުވާެނއޭ ބުނީމަ ވަަރށް

ލިބެންޖެހޭ އެއްޗެއް ނުލިބެ. ދައުލަތުގެ ސިޔާސަަތކީ ސަރުާކރުން ކަރަންޓު ދިނުން. މި ސަރުކާރުގެ ެވސް ސިޔާސަތަީކ 

 އެއީ. އޭގެ ދަުށގައި މަަސއްކަްތ ކުރަންޖެހޭނީ. 

 

 ()ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ޚިޔާލު ވަރަށް ބޮޑަށް އެްއގޮތް ކުެރވިއްޖެހެން. )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަުހ( އެހެންވީމާ، އޮފިޝަލްކޮށް 

 ހުށަހަޅުއްވާލަްއވާ އޭިތ.

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު ެމންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުށި

ފައިވާ ކަރަންޓްެގ މައްސަލައިަގއި ައޅުަގނުޑ ހުށަހަޅަން އެންސްޕާއަށް މިކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތެްއ މި ހުށަހެޅި

އެބޭފުޅުންނަށް ސާފުކޮށްދީ މިތަނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލު ސާފުވާނެ ގޮތަކަށް އެކަން ައންގާލަދެއްވުމަށް. އެންސްޕާއަްށ 

 ފޮނުވީމަ އޭރުން އަޅުަގނޑަށް ހީވަީނ މިކަން ރަނގަޅަށްހެންދާނީ. މިތަނުން ލިޔެފައި އޭގެ ކޮޕީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލަށް

  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާްޟ ރަޝީދު.

 

 ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގަިއ، މުޤައްރިރު އޭިތ ބާރާތްކުރުމުއީ އޭތި ޢިތަށް ކުެރޭވނެ ގޮތް. އެއާދެ! ޣަފޫރު އެ ވިދާުޅވީ ހަމަ އެކަން މިވަގު

. ނަމަވެސް އެކަމާ ބެހޭ ޮގތުން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން އެ ކޮޅުން ކައުންސިލުްނވަނީ ލިެޔފަބާރާތްކޮށްލަްއވާ. މި އެގޮތަށް ޢި

ބޭފުޅުންނަށް  މައްސަލަ ައއުމާ ގުިޅގެން ެއންސްޕާއިން މިކަމާމެދުގަިއ، މިކަން ހިނގާފައި އޮތް ގޮަތކާ ބެހޭ ގޮތުން އެ

ނާންގަންޏާ ނާްނގަން. އެހެންވީާމ، ޣަފޫރުގެ  އަންގަންާޏ އަންގަންެއކަން ދެން މިކޮޅަށް ދެން  ސާފުކޮށްދެއްވާަފއި

ނޑު.  ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދު އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރު ނިމިގެން މި ދިޔައީ. އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ޖުމްލަގޮތެއްަގއި ޚިޔާުލ އެްއގޮތް ކުރެވި މިކަން އެެޖންޑާ އައިޓަމު މިހާ

ނޑުމެންނާ ހަމައަށް ސިޓީ މި ފޮނުއްީވ ކައުންސިލަށް ަރއްދުކުރުމަށް.  އެންސްޕާއަށް ސިީޓ ލިޔެ، ާކބަން ކޮޕީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ސާފެއްނުވޭ ހަމަގައިމު ނޑަެއޅިގެން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އަުޅގަ ވެސް ރިުކއެސްޓް އޮތީ ޮކްނ  ދެން އެ ކަ

ވަރަކަށްކަން. މީ މިދިޔަ އަހަރުތޯ. މިއަހަރުތޯ. ކުރީ ައހަރުތޯ. އަންނަން އޮތް އަހަުރތޯ. އެެވސް ސާފެްއ ނޫން. މިން

ނޑަށް ހީވަީނ ރަނަގޅު ކަންނޭނގެ. ކޮންމެެވސް ގޮތަކުން އޮޅުންފިލުވާލަން. އެކަން ހައިަލއި ޓްކޮށްލަެދއްވުްނ އަުޅގަ

ވަަނ ނަންބަރު. މޯލްޑިވްސް އެސޯިސއޭޝަން  2މު ކްލޯްޒކޮށް، އެޖެންޑާެގ އެހެންވީމާ، ެއގޮތަށް ނިންމާ އެޖެންޑާ އައިޓަ

އޮފް ކޮންސްޓްރަްކޝަން އިންޑަސްޓްރީ އެްކޒެކެިޓްވ ބޯޑުގެ މެންބަރުން ދިެވހިރާއްޖޭގެ ކޮންސްޓްަރކްަޝން 

ކާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން. އިންޑަސްޓްީރއަށް ކުރިމަތިވެަފއިވާ ަމއްސަލަތަކާ ގުޅޭ ގޮތުްނ ހިއްސާކުަރއްވާަފއިވާ މަޢުލޫާމތުތަ



  

ނޑުމެން ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތައް، ކަމާ ބެހޭ  އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ކުރިން ރޭގައި އެ ބޭފުޅުންގެ ސިީޓއާ ގުިޅގެން އަުޅގަ

ނޑުމެން ބައްދަލުކުރިން. އެ ބޭފުޅުންގެ ަޝކުވާަތއް ހަމަ ހުރިހާ މެންބަރުން ކަހަލަ  ފަރާތޭ މިދެންނެވީ މަސީއާ ައޅުގަ

ައޑުެއއްެސވި. އަިދ އެއާ ުގޅިގެން ައޅުަގނުޑމެންގެ ފަރާތުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް އެ ބައްދަލުވުން ގޮތަކަށް 

ނިންމުމަށްފަހުގައި ދެން އަންނަ ބައްދަލުވުމެއްަގއި އަުޅަގނޑުމެން ޑިސްކަްސކޮށްގެން ގޮތެއް ނިންމާނެ ވާހަކަ އެރޭ 

ބޭފުޅުްނ  ަގންނަވާނެ އެ ހުށަހެުޅއްިވ ހުށަހެޅުމާ އެްއކޮށް އެ ދަންނަވާފައި ައޅުަގނޑުމެން ޮކމިޓީ ނިންމާލީ. އެނިގވަަޑއި

ހަޅާ ރިޕޯޓެއްގެ ގޮތުަގިއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފޮނުްއވާފައި އެބަ އޮތް ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަްށ ހުށަ

ކޮންޓްރެކްޓަރުންގެ ޙައްުޤގަިއ  އެކުަގއި މައްސަލަިއގެ ފަސް މަންޒަރު. އަދި އެހެން ގޮއްސަ އަުދގެ ހާލަތު. އިފާތަޢާރު

 4162ޮއގަސްޓް  61ނުކުތާެއްއެގ މައްޗަށް ފޮނުއްވާފަިއވާ ސިޓީއެއް  5ނުކުތާއެްއ،  2މަސީ އެދޭގޮތް. ގޮސް ޖުމްލަ 

ނޑަށް ހީވަނީ އަޅުަގނޑުމެން ަބއްދަލުވުމަށްފަހު އެ ބޭފުޅުން ެއކުލަވާަލްއވާ ތަންކޮެޅއް ތަފްޞީލުކޮްށ  ގައި. އަުޅގަ

 ބޭފުޅުން ހާޒިުރކޮށްެގން ކުރިއަށް ގެންިދޔައީ އެ  މި ފޮނުއްވާަފއި މިއޮތީ. ކުރިން ައޅުަގނޑުމެން އެރޭ އެކަންނޭނގެ 

ބޭފުޅުން މިކޮޅަށް ކުރިން ފޮނުއްވާފަިއވާ ސިީޓއަކާ ގުިޅެގން ބައްދަލުކޮށްލަން އެދުނީމަ ބައްދަލުކޮށްލީ. އެހެންވީމާ، 

ޓް ކުރިައށް ގެންދިއުމަށް. ޢިއްޒަތްތެރި ރޭބަލިަޑިއގަންނަާވ ގޮތަކަށް ޑެޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މިކަމުގައި ފެނިވަ

 މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު.

 

 ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރަްށ  ޢިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިުރ، މިަކމަކީ ފާއިތުިވ ބަޖެޓު، ތިން ަބޖެޓުގައި ވެްސ ޣަފޫރަށް އެނޭގނެ. ޢިއްޒަތްތެރި

އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ބަޖެޓު ކޮމިޓީަގއި މަޝްވަާރކުރެވިފަިއ އޮތް ކަމެއް. އެންމެފަހުން މިކަމާމެދު 

. ކުީރގައި ވެސް އޮތް ދެއްވާފަ  މަޝްވަރާކުރިއިުރަގއި ސަރުާކރުން ވެސް އޮތް މިކަމުަގއި، ދެއްވާފައި އޮތް. ޭއގެ

ދޭ. އެހެންނަމަވެސް މިކަން ކުިރއަށް ގެންދިަޔއިުރގައި ީމގަިއ  ވެސް އެހެންވީމާ، ފަހުންނެއް ނޫން. ކޮންމެ ފަހަރަކު

ތަށް މިކަން ކޮށްފި ކަމަށް ވެއްޖެްއޔާ ދިމާވާ މައްސަލައަކީ ވަރަށް ޮބޑު އަދަދެްއގެ ވާހަކަ އެ ދަްއަކނީ. ހަމައެއާއެކު ިމގޮ

 66ވަނަ އަހަުރ،  64ނަ ައހަރު، ވަ 4164،62ކުންނާނެ އެހެން މަްއސަލަތައް ވެސް އެބަ ހުރި. ިމސާލަކަށް ދެން ނު

ރުމާ ލާރިއަްށ ޑޮލަރުގެ ައގު ބަދަލުކު 65224ލާރިއަށް ހުއްޓާ،  64225އާއި ދޭތެރޭަގއި ޑޮލަރުގެ އަަގށް އައި ބަދަލު. 

ގެ ވާހަކަ ވެސް މި މީހުން ފާހަގަކުރައްވާަފއި އެބަ ޮއތް. ދެން މި ވާހަކަ މިހެން ގުިޅގެން މިއައި މައްސަލަެއއް 

 ބޭންކްަތކުން. ޭއގެ ސަބަބުން ވަރަށްއި އެުދވަްސވަރު އެލް.ސީ ހުުޅވާފައި އެބަ ހުިރ ވަރަށް ގިނަ މީހުން ދައްކާއިުރގަ 

ބޮޑެތި ގެއްލުންތަަކކާ ކުރިމަިތލާންޖެހުނު ވިޔަފާރި، ޖުމްލަގޮތެއްަގއި ރާއްޭޖގެ ގިނަ ިވަޔފާރިވެރިން. ދެން އަންނާނެ 

ށް ވަންޏާ އެދުވަްސވަރު ބޭންކްަތކުން ެއލް.ސީ ހުޅުވާފަިއ ހުރި ހުރިހާ މައްސަލައަީކ މިކަން މިގޮތަްށ ނިންމައިފި ކަމަ

މީހުންނަށް އެ ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދަން އަނެއްކާ އެހެން ފަރާތްތަކުން އުޅުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެްއ. އެހެންވީމާ، 



  

ނޑުމެން މިއަދު  މިކަން ކުރާއިރު ައޅުަގނޑުެމން އެއްފަހަރަށްވުރެ ގިނަ ފަހަރު އަޅުަގނޑުމެން ިވސްނަންޖެހޭނެ. އަޅުގަ

މިކަން ނިންމިދާނެ. ހަމަ ނިންމާއިރަށް ެއއްކަލަހެން ހަމަ އަނެްއކާ އެތައް ަބިއވަރު ވިޔަފާިރވެރިންގެ ަޝުކވާތަްއ 

ވެސް އަުޅަގނޑުމެންވީ ޖެހިގެން އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް މިއެިތ  މިތަނަށް އަންނަން ފަށާނެ. އައީމަ އަެނއްކާ

ބޭފުޅުން ވިދާުޅީވ، ތިމަންނަމެން އެތެރެކުރާ  ވާން. ގާތްަގނަޑކަށް ޭއރު އަޅުަގނޑަށް ހަނދާންވާ ގޮތުަގއި އެއިތުރު

އެްއޗެހިން ޑިއުޓީ މަޢާފުކޮށްދިނަސް އެންމެ ރަނގަޅޭ. އެކަހަލަ ގޮތަކަށް ވެސް އޮތް ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅުއްވާފައި ބަޖެޓު 

ނޑު ނޑު ދިރާސާކޮމިޓީ އަުޅގަ ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް މި ސިޓީ މިހާރު އޮތް ގޮތަށް.  ެއބަހުރި. ހަނދާން ުކރަން. އަުޅގަ

ނޑުމެން ރޭދެން ކުރީ  ގެ ަބއްދަލުވުެމއްަގއި އަޅުަގނޑު ަބިއވެރިެއއްނުވަން. އެހެންވީމާ، މިކަްނ މިގޮތަށް އަުޅގަ

ން، ދެންމެ ހަމަ މީެގ ަކމަކު ނިންމައިފި ކަމަށް ވަންޏާ ިމކަން މިހެން ކުރިމަތިެވގެންދާނެ. މީގެ ސަބަބުން އެއް 

ކުޑައިުރކޮެޅއް ކުރިްނ އަުޅަގނޑުމެން ދެްއކި ކަހަލަ ވާަހކައަކަްށ މިކަންވާްނ މިއުޅެނީ. ެއއީ ގެއްލުމުެގ ބަދަލު 

ނޑުމެންނަށް އެބަ އެއެމީހުންނަށް އެހާ ބޮޑެތި ެގްއލުންތަކެއް ވާންޖެހޭ  ނގޭ. އެކި ވާހަކަަތއް ެއކިގޮތަްށ ސަބަބު ައޅުގަ

އްޔާ ީމގެ ގޮތަްށ ނިންމައިފި ކަމަށް ވެއްޖެ ހެންވީމާ، ިމކަމަކީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ިމއަދު މިކަން މިއެބަ ދަްއކާ. އެ

ނޑުމެންނަށް ވަރަށް އުނދަގޫ ަމްއސަލަތަކަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހޭނެ.  ނޑުމެން ުކރިއަށް އޮތްާތ އަުޅގަ ސަބަބުން އަުޅގަ

އޮޭތ ކިޔާފައި މި މައްސަލަ ފިނޭންސަށް ފޮނުވީމަ ފިނޭންސުން  އެކަމަކު އޭގެ ބަދަލުަގއި މިތަނަށް މިކަން އައިްއސަ އެބަ

ނޑަށް ހީވަނީ މީަގއި މާޙައްެލއް ހޯދަން ވެއްޖެ  ެތރޭގައި ސަރުކާރުގެ ތެރެއިން މީގެ ރަނގަޅުވާނެއޭ. އެހެން  އްޔާ އަުޅގަ

ން ތިބޭ ބައެއް. މުޅި ރައްޔިތުން ތަމްޞީލު ކުރަ އީނޫން ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުަގނޑުމެން މިކަން ނިންމާކަށް، މި

ފޮނުވާލީމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިކަން އަންނާނީ  ފައިވަރަކަށް މީހުން މިކަން ވަކިގޮތަކަށް ިނންމާ 66އަޅުަގނޑުމެން 

މުޅިން އެހެން ގޮތަކަށް އަްނނާނީ. ކީއްެވގެންހެްއޔޭ އެމީުހންނަށް ޑޮލަރުގެ ައގަށް ައިއ ބަދަލާ ގުޅިގެން ބަދަލުެވ 

މިލިއަން ޑޮލަުރގެ  61މިލިއަން ޑޮލަުރގެ އެލް.ސީ.  6މެން އެލް.ސީ ހުޅުަވިއގެން މިސާލަަކށް ނިންމިއިރުގައި ތިމަންނަ

ލާރީގެ ރޭޓުން  65224ލާރިއަށް ހުރި އެްއޗެއް  64225އެލް.ސީ ހުޅުވާފައި ތިބި މީހުން ތިއްބޭ އޭރުގައި. އެމީހުން 

 ގެ އިތުރުްނ ކޮބާ، އެމީހުންނަށް ޖެހުނީ އެމީހުންނަށް ޖެހުނީ. އެލް.ސީތައް ކްލިއަރ ކުރަން ޖެހުނީ. އަދި އޭ

ދީފައި ހުރި ފެސިލިޓީޒްތައް ވެސް ެއމީހުން ރަހުނުކޮށްފައި ހުރި  ހުން ބަހައްޓާފައި ހުރި އެލް.ސީތަކުަގއި އެމީބޭންކް

އެްއޗެހިތަކުގެ ވެސް ައގު ޖެހުނީ ހަމަ އެ ނިސްބަތުން ޖެހުނީ އިތުރަށް އެސެޓްސް ބޭންކްތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭން. މީ 

ކަން މިހެން ކޮށްފި ކަމަށް . އެހެންވީމާ، މިއްދަތުގެ ތެރޭގައި އޮތީ ހިނގާފަވަރަށް ބޮޑެތި ކަންތައްތަެކއް މި ބުނި މު

އްޔާ މީަގއި ނުކުންނާެނ ވަރަށް ގިނަ މައްސަލަ ެއބަ ހުރި. އެހެންވީމާ، މިކަމާމެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެއްޖެ 

ދާންވީ. ކުރިއަްށ ނުދަންޏާ ނުދަންވީ. ައޅުަގނޑު މިދަންނަވަނީ ވަރަްށ  ވިސްނަވާަފއި މިކަުމގަިއ ކުިރއަށްދަންޏާ

ނޑު މިކަމަކާ ެއއްބަހެއްނުވާނަން. އެއްބަސްުނވަނީ މިދެންނެވި ސަބަބު މިހެން  ސާފުކޮށް ދަންނަވާ ވާހަކަެއއް. އަުޅގަ

ނަ އެތި މާބޮުޑވާނެ. މި ޑޮލަރު. އޮތީމަ. މިކަން މިގޮތަށް ކޮށްިފ ކަމަށް ވަންޏާ ދެން އަުޅަގނޑުމެންނާ ދިމާލަށް އަން



  

ހަމަ މިއާ ގުޅިގެން ހަމަ މިއާ އެކުެއކީަގއި މީހުން ދައްކަމުންދާ ވާހަކައެއް ެއއީ އިނގޭޯތ. މި އައި ބަދަލާ ގުޅިގެން 

އެއް ނޫން ނަމަ އެހެން ގޮތަކުން ނަމަވެްސ ޅޭ މީހުންނަކީ މިފަދަ ސަބްސިޑީކޮންސްޓްރަކްޝަން، އެ ދާިއރާގައި އު

 ގެ މައުޟޫޢު މިދައްކަނީ.ޖުމްލަކޮށް ރާއްޖޭގައި މެދު، ކުިދ ހުރިހާ ފަންތީގެ ވިޔަފާރިވެިރން ކަމަށް ވަންޏާދީފި ލުޔެއް

މެދު، ކުދި ހުރިހާ ފަންތީގެ މީހުންނަށް އެ ދިމާވި މައްސަލައަށް ވެސް ޙައްލު ހޯދައިދޭންެޖހޭނެ. އެކަން ނުކޮށް މިކަން 

ނޑު ޤަބޫލު ކޮށްގެނެއް ން، އެކަން ވެސް ކުރަންވީ. ދެން މިދެންނެވި ޑޮލަރާ ގުިޅގެން އަިއ ކުރަވެސް ނުވާނެ. އަުޅގަ

ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން ބައެްއ، އެ މައްސަލަ ވެސް ޙައްލުކޮްށދޭންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ މިކަމުގައި 

ނޑުމެން ނިންމިގޮތަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް މި މައްސަލަ ފޮުނވާލަން. މިތަނަށް މައްސަލަ  ކުރިން އަުޅގަ

ހުށަހަޅުއްވާފައި އެބަ އޮތޭ. އެހެންވީމާ، މިކަމާމެދުަގއި ފިނޭންސުން ދެކެވަޑަިއގަންަނވާޮގތަކީ ކޮބައިތޯ. އެހެންވީމާ، 

ބޭފުޅުންނަށް ދެއްވަން. ެއއީ އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިއެްއ ބަޖެޓަކު ނުވެސް ހިމެނޭނެ.  މިކަމަށް ޖަވާބު ފިނޭންސުން އެ

ްއ ނޫން ބަޖެޓު ކޮމިޓީަގއި ިތއްބަވާނީ. ބަޖެޓު ކޮމިޓީަގއި ިތއްބަވާެނ އިުޤތިޞާދީ ކޮމިޓީެގ ބޭފުޅުންާނ އަޅުަގނޑުމެންނެ

ނޑުމެން  މީހުން ނިންމައިގެން ިމކަންތައް ބަޖެުޓގަިއ  66އެްއކޮށް ބާވީަހކަށް މެންބަރުން ތިއްބަވާނެ. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

ނޑަކަށް، ނިންމުމަކީ އިންޞާ ހިމަނާކަށް ރަށް ލާޒިމުކުރުން ވެސް ކަށް ވެސް ނުވާނެ. ދޭން ސަރުކާފައަޅުގަ

ފުވެިރގޮތަކަށެއް ުނާވނެ. ދެން މިހާތަނަށް ވެސް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން މިކަމެއް ނުކުރި އިނގޭތޯ. ބަޖެޓު އިންޞާ

ނޑުމެން  ލިއްޔަތު ވަނަ ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާ 62ކޮމިޓީއަކުން ވެސް މިކަމެއް ނުކުރި. ނުކޮށްފައި ދެން އަުޅގަ

އަމިއްލައަށް ސުާވލުކޮށްލަންޖެހޭ ކަމެއް އެއީ.  ހިތާ އެ ބޭފުޅަކު ބޭފުޅަކު ކޮމިޓީން މިކަން ކުރާނެތޯ، ނޫންތޯ އެއީ އެ

 އެހެންވީމާ، މިކަމުަގއި ައޅުަގނޑު ދެޭކގޮތް މިދެންނެވީ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން މި ކޮމިޓީ ަބއްދަލުެވގެންދިޔަ ޭރގައި އެވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ. ެއނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ފަދަ  އިްނ އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ކަރުދާހުގައި މިއަދު އެބަ އޮްތ، މިހާ  2ރު އެބަ އޮތް ބޭފުޅުން ހުށަހެޅުއްވި ނުކުތާެގ އިތުރުން އަުޅގަ

 އޮފް ނިސްޓަރ ޖިޙާދު ސޮއިކުރައްވާަފއި މިهللا ގައި އޭުރގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އޮނަރަބަލް ޢަބްދ4112ުނޮވެމްބަރު 

ަގިއ 4112 ޮއގަސްޓް  42ބޭފުޅުން ލިޔުްއވި ސިީޓއަާކ ުގޅިގެްނ  ޓްރެޜަރީން މަސީއަށް ފޮނުްއވާފަިއވާ ސިޓީ. އެ 

ވާލާދެްއވާ ފޮނުްއވާފަިއވާ ިސޓީގަިއ މި މައްސަލަިއަގއި އެޭބފުޅުން ފުރަތަމަ މި ފާހަގަކުރާ ނުކުތާގެ ަމއްޗަށް އެަބ ޙަ

ބޭނުންކުރާ ކޮންޓްރެކްޓް ޮޑކިއުމަންޓްަގއި މުދަލުގެ ައގަްށ އަންނަ ބަދަލު ދޭނެގޮތް . މިހާރު ސިީޓއެއް ލިބިފަ އޮތް

ނަޑއެޅިފަިއ ނެތް ނަމަެވސް ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް ިލބެމުންދާ ގެއްލުމުން އެަބިއ މީހުން ސަލާމަތްކުރެވި،  ކަ

ނޭތޯ ެބލުމުގެ މަޤުޞަދުގަިއ ތިަޔ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަްސޓްރީއަށް ކުރިމަިތވެފަިއވާ މަްއސަލައިެގ ޙައްެލއް ފެ

މިލިއަްނ  421ވާ 65ފަރާތަށް ފެނިވަޑަިއގެންފަިއާވ ގޮުތގެމަތިން މިހާރު ހިނގަމުންދާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ އަުގެގ %



  

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް މިހާރު ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ބަޖެުޓގަިއވަނީ  4114ރުފިޔާ 

ނަމަ ެއ ފައިާސ ލިބިވަަޑއިގަންަނވާނެެއވެ. ހުން އެގޮތަށް ފާްސކުރަްއވައިފިއެވެ. ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީ ފަހިމަނާ

އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދަިއން މިއަހަރަކީ ސަރުކާރު ހިންގުން ބަދަލުވެގެންދާ އަހަެރއް ކަމުަގއިވާތީ މިއަހަރަށް 

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ނިންމަވާ  4114ސް ތައްޔާރުކޮށްަފއިވާ ބަޖެޓުަގއި ހިމެނިފައި ވީނަމަވެ

ވާުލވެަވޑަިއގަންނަާވ ސަރުކާރުންނެވެ. ވީާމ، ަގއި ޙ4112ަޮނވެމްބަރު  66ށަހަޅުއްވާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހު

ފާސްކުރައްވާއިރު ެއ ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓު، ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގަިއ ނިމިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން  4114

ހިމެނޭނެކަން ނުވަަތ ނުހިމެނޭކަން މިވަގުތު ަދންނަވާކަށް ނޭނގޭ. މިއީ ިމ ދެއްވާަފއިާވ ސިޓީައކީ.  ފައިސާ

ނޑު ެދކޭގޮުތގައި. މިކަްނ  4114އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ޔަޤީެންއނޫން  ވަނަ އަހަރު އެަކން ޗެކްކޮށްލަން އެބަޖެހޭ އަުޅގަ

ވަނަ އަހަރު އޮތީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަރުކާރު. އޮެވއްޖެ ކަަމށް ވާނަމަ އަޅުަގނަޑކަށް  4114ކުރިތޯ ނުކުރޭތޯ، މިހާރު 

ހިއެއްނުޭވ މި ވާަހކަ ދެން އަޅުަގނޑުމެންނާ ހަމައަށް ައލުން ޙަޤީޤަތުގައި ގެެނވޭނެހެނެއް ެވސް އިނގޭތޯ. ދެްނ 

ނޑު މީަގއި ވާހަކަ ިދގުކުާރކަށް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް ދަ ންނަވާލަން އޮތް ނުކުާތއަީކ ހަމައެކަނި އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން އެންމެންނަށް އެބައެނގެއޭ ބަޖެޓް ކަރުދާހުަގއި ހަމަ ޕްރިކިއުސް ތައްޔާރުެވގެން އަންނައިުރގައި ޭއގެ 

ވަނައަށް އެންމެ މުހިންމު އިންޑަސްޓްރީ މި ޤައުމުަގއި އޮތް ކޮންސްޓްރަކްޝަްނ  4ކުރީކޮުޅގައި މި ޖީ.ޑީ.ޕީގެ 

. ޓޫރިޒަމް ނަގާފައި ދެން އޮތީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮވެަފއި ފިޝަރީޒް ވެސް މި އޮންނަނީ. އިންޑަސްޓްީރއަކީ

އިްނ  24ވަނަ އަކުްނ ފެއްޓިގެން ވަރަށް ބޮޑަށް މި މައިނަސްވަމުން ޑިކްލައިންަވމުން ގޮސް % 4114ނަމަވެސް 

އިންޑަސްޓްރީ ދިރުވުމުގެ  އިން މައިނަސްަގއި މި އުޅެނީ. މިކަން އަސްލު ރަނގަޅުކޮށް މި 64އެއްފަހަރަކު %

ނޑު ޤަޫބލު މިކުރަނީ. މި ލާރި ދޭ  ލަފައަކީ ވެސް މި ކޮމިޓީއަްށ ވެސް ވިސްނުން ގެްނގުޅެްނޖެހޭނެ ކަމެއް އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ހިތަށްއަރާ ހަމަ މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލާނަމޭ އެ ވެވެން އޮތް އެންމެ  ވާހަކަެއއް ނޫން އިނގޭތޯ. ައޅުގަ

 ކަމާ މެދު ވިސްނާަވޑަިއގެންދެްއވުމަށް. ޢިއްޒަތްތެރު މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ.ރަނގަޅު ގޮަތކަށް މި

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު ެމންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުށި

ިއ ވަނަ އަހަުރެގ އޭރުގައި އޮތް ސަުރކާރުން ތި ލާރިދޭކަށް ވެސް އެއްބަހެއްވެފަކާ ނެތް. މީގަ 4112މީގައި 

އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ރާއްޖޭގައި ވަރަށް ބައިވަރު ކުންފުނިތައް އެަބހުރި ކޮންސްޓްރަކްޝަން 

މަސައްކަތްކުރާ. މަޓީ މީގެ ިމމީހުންނަށް އެހީތެރިވަނީ، މަސީ މިމީހުންނަށް އެހީތެރިވަނީ ކިހާވަރަކަށްތޯ. ެއެއއްނުން 

ޕްކުރަން ކޮަބއިތޯ މަސީން ކުާރ މަސައްަކތަކީ. ހަމައެކަނި މިތަނަްށ ބަލަންޖެހޭ އެއްޗަީކ. މި އިްނޑަސްޓްރީ ިޑވަލޮ

އަޅުަގނޑުމެން ކުރިމަީތގައި ިމ ޤައުމު ކުންފުނިތަކަށްެވގެންދާ ގޮތް. ަވކި ހިސާބަކަށް ކުންުފނި ލައިގެން ދެން ނަގާެނ 

ނީ. ރަނގަޅު މެނޭޖްމަންޓެއް ފަޅު ރަށެއް ނަގާ ރިޯޒޓެއް ޭއގެން ހަދާނީ. އެހެން ގޮސް ކުންފުނިތައް ހަލާކުެވގެންދަ



  

އޮެވގެން ހުރިނަމަކާ މި ަޤއުމުަގއި ހުރި ބޮޑެތި ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކުންފުނިތަްއ ހަލާކުވާކަްށ ނުޖެހޭނެ. 

ހަލާކުވާންޖެހޭވަރުގެ ބަދަލުތަެކއް މި ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާަދކަށް ނާދޭ. ދެން ކުރެވޭ ޮކންޓްރެކްޓަރެްއގެ ދަށުން 

ީކ އެީއ ކޮންޓްރެްކޓްކުެރވޭއިުރ އެ ފަރާތްތަކާ ެއއްކޮށް ުކރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ެއއީ. ލިބެންޖެހޭ އެއްެޗއް ލިބުމަ

އެހެންވީމާ، މި ކޮންމެ ބަަޔކަށް ވެްސ ައއިސް ވާހަކަެދއްކިދާނެ. ހަމަ މާދަމާ އަްނނާނެ ޓޫރިޒަމް ދާއިާރގައި 

މެްނ އެކަން ކޮށްދޭނީ. އެކަެމއް ރަށް ނުހެދިެގން. ކިހިނެއް ައޅުަގނޑު 41މަސައްކަތްކުރާ ބޭފުޅުން ދީަފއި އޮތް 

ކޮށެއްނުދެވޭނެ. އެހެންވީމާ، ިތ ފައިސާައކީ ދައުލަތުން ދޭްނ އެއްބަްސވެފަިއ އޮތް ަފއިާސއެއް ނޫން. ދެން އިތުރަށް 

ކަމެއްކުރަންޏާ ކެބިނެޓަށް ތީތި ފޮނުވާލާ. އޭރުން ސަރުކާރުން ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ގޮެތއް ތިއާދެތެރޭ ނިންމާނެ. 

ނޑުމެންނަކަށް ތިހާ ބައިވަރު ފައިސާ ދޭކަށެއް ނުނިންމޭނެ މި. ދެން މީގައި އެ ، އެހެންވީމާ މި ބަޖެޓްގައި ައޅުގަ

ހާހެއްހާ ބޭުރ  41ބޭފުޅުންނަށް މާބޮޑެތި ގެއްލުްނވާ އެހެން ކަންތައް އެބަހުރި. މިތާ އެބައުޭޅ ހަމަ ގާތްަގނޑަކަށް 

މީހުންނަށް ކުރެވުނީ ކޮން ކަމެއް. އެހެންވީމާ، ބައިަވުރ  މީހުން ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް. އެކަންކަން ހުއްޓުވަން އެ

މަސައްކަތެއް ކުރަންޖެހޭ އެެހން އެއްވެސް ކަެމއް ނުކޮށް ހަމައެކަނި ލާރިދޭށޭ ކިޔައިގެްނ އަންނައިރުަގއި ގެެއްއގެ 

ނޑަކަށް ތި ހަމަ އަންނަ ގްރޫޕް ތެރޭގައި މި ހިމެ ނެނީ. ބަދިގެ ހަދަން އެ އެދުނަސް ސިޓީ ލާ މީހުން ގާތްގަ

އަހަރު ެވގެންދާއިރު ތަންަތން ނުހެދޭ. ސަރުކާރުން  2އަހަރު  4އަޅުަގނޑުމެން ލޯމަތީ ފެނިފައި އެބަހުރި. އަހަރު 

ނުދިނަސް މިތަނުގައި މި ހިނގަނީކީ ބޮޑެތި ިރޒޯޓް ޕްރޮޖެްކޓްތަކެއް ނޫން. ސަރުކާރު ހިްނގާ ކޮންޓްރެކްޓް މިްސކިތް 

ހަލަ ކުދިކުދި ޕްރޮޖެކްޓްތައް މި ހުންނަނީ. މީގައި އެ ދޭންޖެހޭ އެޑްވާްސ އެޅުމާއި މިކަހަލަ ސްކޫލް ެއޅުމާ މިކަ

ފައިސާ ނުލިބިގެން މަަސއްކަްތނުކުރެވިފަިއ އެބަތިބޭ މިމީހުން. އެހެންވީމާ، މި ސްަޓއިލެްއގަެއއްނޫންދޯ ކުންފުނިތަްއ 

ގައި އިމާރާތެއް ހަދަން ލާރި ލިބުނީަމ ހުންނަންޖެހޭނީކީ. އެއަށްވުރެްނ އެހެން ްސކޭލްތަކަށް ބަދަލުާވންޖެހޭ. ކުންފުނީ

ބިން. މިހެން މި ހުރިހާ ކުންފުނިތަކެއް ގޮއްސަ ހުރީ. ދެން ެއ ފަހުން ހިތަކަށް ނާރާ މި  4ފުރަތަމަ މި ގަންނަނީ 

 އިމާރާތަކީ ވެސް ނިންމަންޖެހޭނެ އެއްެޗއް ކަެމއް. އެހެންވީާމ، ވާހަކަދެްއކިދާނެ. އެކަަމކު ތިޔަ ވިދާުޅވާ ކުންފުނިތައް 

ނުޑންތޯ ފުރަތަމަ. އެގޮތަށް  ގޮސް ބަލާބަލަ އެމީހުންގެ މާލީ ކަންތައްތައް ޮގއްސަ ހުީރ އެ އޮންނަންޖެހޭ މިންގަ

ގޮއްަސ އޮތްނަމަ އަޅުަގނޑުެމން ޤަބޫލުކުރަން އެ އިންޑަްސޓްރީއަށް ވަރަްށ ބޮޑު ގެއްލުެމއް ލިބިގެންދަނީ. އެކަމަުކ 

. އެހެނެއްނޫން ކަންތައްތައް ވަމުންދަނީކީ. އެހެންވީމާ، އެމީހުން އަދި އެހެނެއްނޫން ކުންފުނިތައް ހިނގަމުންދަނީކީ

ނޑުމެްނގެ  ނޑުމެންނަކީ ވެސް މި ޤަުއމުން ބޭރުން އައިސްތިބި ބަެއއް ނޫން. އަުޅގަ ދައްކާ ހުރިހާ ވާހަކަައކީ، އަުޅގަ

ަކންތައްތަކެއް ނޫން އެީއކީ.  ވެސް ލޯމަތީަގއި ކަންަތއްތަްއ ހިނގާދަނީ. ދާއިރުަގއި ެއަކންކަމަކީ ެއގޮތަށް ކުެރވޭނެ

ޑޮލަރުގެ ައގަށް އައި ބަދަލުެގ ސަބަބުން ހަމަ އެ ވާހަކަދައްކާއިުރގައި އޭރު ެވސް ޑޮލަރު ގަންނަމުން އަންނަނީ ހަމަ 

ނޫން އެންމެން  64225ނޫން ޑޮލަރު ގަންނަނީކީެއްއ.  64225ރުފިާޔައށް ޑޮލަރު ގަންނަނީ.  61ރުފިޔާއަްށ  65

އެްއ. އެހެންވީމާ، އެ އަންނަ ބަދަލުތަކުަގއި އަންނަ އިފެކްޓް މަދުވެގެްނ ރުފިޔާއެއްގެ ޑިފަރެންސް ޑޮލަރު ގަންނަނީކީ



  

މިއަށް އަންނާނީ ޑޮލަރު ައގު ބަދަލުކުރީމަ ވެސް. ރުފިޔާެއްއގެ ތަފާތު އުޅެނީ. ހަމަ ބްލެކް މާކެޓް މިތާނގައި އޮްތ 

ނޑަށް ފެންނަ ބޮޑުކޮށް. އެހެންވީމާ، މީީކއެްއ ސަރުކާރަށް ތި މައްސަލަ ގޮތުގައި ހަމަ ތިކަން  ފޮނުވާލީމަ އަޅުގަ

 ނިމުނީ. ސަރުކާރަށް ފެންނަ ގޮތެއް މިކަމުަގއި އަްނގާލަދިނީމަ އެއަށް ައޅުަގނޑުމެން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނީ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަތިވެރި ދާއިރާެގ  ން އިޢުލާނުކުރައްވަމުންިޅވަަޑއިގެްނކަމިހާރު ކޮމިޓީއަށް އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ގު

ައރުވަން. ފުރުޞަތު ދޫކޮށްެލްއވީތޯ. އެހެން ކޮމިޓީައކަށް  ޢިއްޒަތްތެރު މެންބަރު ޙުަސިއން މުޙައްމަދަށް ފުރުޞަތު

  ވަަޑއިގަންަނވަން.

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

ނޑުމެން މިހާރު މި ވާހަކަދެކެވެމުންދާ މައްސަލައަކީ މަސީެގ  އާދެ!މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި އަުޅގަ

ތު މި ކޮމިޓީއާ އްލުކޮށްދިނުމަށް އެދުމަށްވުރެން ބޮޑަށް އެަކމުގެ މަޢުލޫމާވެފަިއވާ ދަތި ޙަބޭފުޅުންނަށް ދިމާ  ފަރާތުން އެ

ނޑަްށ އެންމެ ކަމަށް އަުޅަގނ ކޮށްލުމުގެ ގޮތުން ކުިރ ބައްދަލުވުމެއްއްސާހި ޑު ދެކެނީ. ދެން ެއ ބައްދަުލުވމުގައި އަުޅގަ

ޭބފުޅުންގެ އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮުޑވުމަށް މިއަދު ސަރުކާރުން ގޮެތއް ހޯދައިދީފަވާކަން. އެީއ  ބޮޑަށް ފާހަގަެވގެންދިޔައީ އެ

ނ އަޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަގަކުރަން އިނގޭތޯ. އެހެްނވީމާ، އެ ކަމަްށ  ޑު މައްސަލަެއއްބޭުފޅުންނަށް މިކަން ދިމާވި މައިގަ

 ހަމަ ވަރަށް ސާފުބަހުން ވިދާޅުވި ވަކި ސަރުކާަރކުން ހަމަ ޢަމަލުކުރި ގޮތެއްގެ ސަބަބުން ދިމާވި ކަމެއްގެ ގޮުތގަިއ.

ކަމުގެ އަގުގެ ބަދަލާ ގުޅިގެން އެ މައްސަަލ ޙައްލުކޮށްދެއްވާނެ  ،އެ ތަކެްއޗަްށ އަންނަ ބަދަލު އެހެންނަމަވެސް

ބޭފުުޅން އެ ކުރި މަސައްކަތުން  އެބައޮތް. އެހެންވީމާ، ޙަޤީޤަތުަގއި އެ އިލްޖުމްހޫިރއްޔާ ދެްއވާފަންކަމެއް ރައީސުޔަޤީ

ނޑަށް ވެްސ ހަމަ ޤަބޫލުކުރެވެނީ މި  އެ ބޭފުޅުންނަށް އެ ފިނިކަެމއް ލިބިފައި ިމވަނީ. ދެން މި ކޮމިޓީން އަުޅގަ

ތެެރއިްނ ނެރެން ވެއްޖެ ކަމަށް  ގޮތްތަެކއް މީގެ ހުެރގެން އަޅުަގނޑުމެން އެހެން މާޮބޑު އިޖަޒުބާތުގައި ޖެހިފަ

ވަންޏާމުން އެ ނުވެދާެނއޭ އެްނމެ ރަނގަޅު ގޮަތކަށް. އެހެންެވއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ މި ކޮމިީޓއާ ދިމާލަށް ބައިވަުރ ހަމަ 

، ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކުން ުހރިހާ ދިމާތަކުން ވެސް ައިއސް އެކަްނކަން ކުރާނެ. ެއހެންވީމައޭ، އެހެންވީމާ

ބޭފުޅުން ބައްދަލުކުރީމަ. އެހެން  ކޮށްލަން އެހިއްސާ އަޅުަގނޑަށް ވެސް ޤަބޫލުކުެރެވނީ މި ކަމަކުން ހަމަ މި ކޮމިޓީއާ

އެންމެ ބޮޑަށް  އިކުރުުމެގ ތެރޭގަހެންވީމާ، އެބޭފުޅުންގެ ހިއްސާމިއޮތީ މިކަްނ ނިމިފަ. ދެން އެ އިބައްދަލުކޮށްފަ

ބޭފުޅުންނަށް  ބޭފުޅުން އޮީތ މިހާރު އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުން އެ އެ އަޅުަގނޑަށް ފެިނގެންދިޔަީއ ސަރުކާރުން

ބޭފުޅުންގެ އެ މަަސއްކަތް.  ދީފަ. ދެން އަޅުަގނޑުެމން ބަލަމުންދާނީ އެކަން ކިހާވަރަކަށްތޯ ވަނީ ނުވަނީ އެއިހޯދަ



  

ނޑުމެން ވެްސ  ަޓކަިއ ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ެވސް ކުރުމަށް ބޭފުޅުން ެއކައުންޓަބަލް އެހެންވީމާ، އެ އަުޅގަ

 ކުރަންޖެހޭނެ. 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

ނޑު ވެސް ހިތަށްއެރީ ހަމަ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވެސް އެނގޭ މަޢުލޫމާތުގެ އަލީގައި އަުޅގަ

ނޑަެއޅިގެން އެ 4112 ިވގެން ދިޔަކަން. ބޭފުޅުންނަށް އެ އެްއޗިހި ދެްއވަން ނިންމަވާ ބަޖެޓްކުރެ ގެ އެ ސީީޓ ކަ

ނޑަށް ވެސް ހަމަ  ނޑުމެން އަުތގައި މި ކަރުދާސް އޮތީމަ އެރޭ ދެއްކި ވާހަކަ އަޅުގަ ނަސީބަކުން މިއަދު ހަމަ އަޅުގަ

ވަނަ އަަހރަށް ލަފާކުރާ ބެޖެޓްގައި  4114މިހާރު ޚިޔާލު ތަފާތު. އެބަ ިހތަށްއަރާ ހަމަ އެައކު ނެތޭ ިވދާޅުވެފަެއއް 

ނޑު ހިމެނުންނަމަ މިކަމުގެ ވާ ހަކަެދކެވެން އަންނާނީ ވެސް އުސޫަލކުން ބަލަންޏާ. ނެތް ހިމެނިފަ. އެކަން ދެން އަުޅގަ

ޓަކައި ކުރިއަްށ  ބޭފުޅުން އެިދވަަޑއިގެންެނވި ކަންަތއްތަކަށް ަޙއްލެއް ެގނެއުމަށް ކަށަވަރުކޮށްލާނަން. އެހެންވީމާ، އެ

ނޑުމެންނަށް އެމީހުންނާ ނުޑ ވެްސ ދެކޭ ގޮތް  ހުރި ކަންތައްތަުކގެ ތެރެއަްށ އަުޅގަ ބައްދަލުކުރެވުނީީތވެ ައުޅގަ

ނޑަށް ހީވަނީ  އިއެގޮތަށް ހާމަކޮށްދީފަ ސިީޓެއއް ތިބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުމުެގ އުފާ ލިބިގަންނަމޭ. މިހެން މިހެން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ޢާމިރު ކޮމިޓީއަކަށް ވަަޑިއގަންނަާވ ވާހަކަދެްއކީމަ އިތުރަްށ  ގެންދެވިދާނެހެން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 އަޙްމަދު ރަޝީދު. ރަޝީދު. ފުރުޞަތު ކުރިއަށް މި ދިނީ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިބްރާހީމް ރަޝީދު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ އިސްދޫ

ނޑުމެން މިކަމުަގއި ދެން މާގިނަ ވާހަކަދެްއކުމުގެ މާބޮޑު ބޭނުމެއް ނެތް. ރިއްޔާ ޝުކު ނޑަށް ހީވަނީ އަުޅގަ . އަުޅގަ

ނޫން.  މު މައްސަލައެއްމާ މުހިން ންމެން ވެސް އެއްބަސްާވގޮތަށް މި މާބޮޑަށް ކުރިއަށް ގެންދަންސަބަބަކީ ތި އެ

ސަބަބަކީ ކޮންސްޓްަރކްޝަްނ އިންޑަްސޓްރީއަީކ ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާެއްއގަިއ މަސައްަކތްކުރެވެމުންދާއިުރގަިއ މި 

ނޑުމެން ނަކަށް ނޭނގޭ. ޙަޤީޤަތުގައި މި ފައިާސ ބޭފުޅުން މީގެ މި ޝާމިލުވަނީ ކިތައް ކުންފުނިކަމެއް ައޅުގަ

މިސާލަކަށް ސަރުކާރުން ދޭން ނިންމައިފިއްޔާ ވެސް އެ ނިމިގެންދާނީ ވެސް ކިތައް މީހުންނަށް ކަމެއް ވެސް ނޭނގޭ. 

މިއީ ހަމަ ސުވާލު އުފެދޭ ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލައެްއ. އެހެންވީމާ، މި ސަރުކާރުން ވެސް ކުރީ ރޭގަިއ 

ނޑުމެންނަށް މިހާރު ޚިޔާލު އި ބުނު ަމޢުލޫމާތާއި މިހާރު މީގެން ލިބިފައަޅުަގނޑުމެންނަށް ލި ހުރި މަޢުލޫމާތާ އަުޅގަ

ނޑަެއޅިެގން ދޭނަމެކޭ ވިދާޅުވެފަކާ.  ތަފާތުވާ ހިސާބަށް ވެސް ހިނގައްޖެ. ސަބަބަކީ މީަގއި ނެތް ކޮންމެހެން ކަ

ނޑު ދެކޭ ގޮތް މީގައި ކަަހލަ ޖަވާބެއް ދީފަމީނީ. ދެން އަޅުަގނޑު ނީ އެހެންއެހެންވީމާ، އި މެންނަށް މީަގއި، ައޅުގަ

ނުޑމެން ހަމަ އެ ބޭފުޅުންނަށް  ޤަބޫލުކުރެވެނީ ކުރީަގއި ވެސް އެހެން ބޭފުޅުން ވެސް އެ ވިދާޅުވި ގޮތަށް މީަގއި އަުޅގަ

ން ބޭފުޅުްނނަށް މީގެ މިހާރު ދެވެ އެ އިނޫނިއްޔާ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ައނބުރާ ފޮނުވާފަ



  

ނޑުމެން އަންގަންޖެހެނީ އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ތި  އިއޮތް ޖަވާބެއް ދޭން އެހިސާުބން ނިންމާފަ މަސީއަށް އަޅުގަ

މައްސަލަ އިންނާނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވާފައޭ. ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއާ ގުޅުްއވަިއގެން ކުިރއަްށ 

ނޑު ބަލަނީ. އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް އެހެްނ ގެންދަވާށޭ. އެހިސާބުން އަުޅަގނޑުމެންގެ މައްސަލަ ނި މުނީ ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑު ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ.   ބޭފުޅަކު ހުށަނާޅާ ކަމަށްވަންޏާ އެގޮތަށް ނިންމަން އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ޠާރިޤް.ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޤްޠާރި އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ މަހިބަދޫ

ނުޑ ޝުކުރިއްޔާ މުަޤއްރިރު. ދެންމެން  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދުގެ އެ ހުށަހެޅުއްވުމަށް އަުޅގަ

ތާއީދުކުރަން. އަދި ޭއގެ ކުިރން ޣަފޫރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާަނމަ އެއަށް ެވސް ތާއީދުކުރަން. ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް 

 ދެްނ އިތުރު ވާހަކަތަެކއް ދައްާކކަށެއް އޮތް ކަަމކަށް އަުޅަގނޑަކަެށއް ހިއެއްުނވޭ. އެ ފޮނުވާ ގޮތަށް. މީގައި 

ވަނަ އަހަުރ އޭުރގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ދީފައި އޮްތ  4112ބޭފުޅުންނަށް ހަމައެކަނި ލިބިފައި އޮތް ސިީޓއަީކ މި 

ވާނެއޭ. ދެްނ މީގެ އިތުރުން މަސީން އޭ މިހެންވާނެސިޓީއެްއ. ޭއގައި މި އޮންނަީނ މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފިއްޔާ ިމހެން

ވަނަ ޞަފުޙާގަިއ،  2ފޮނުވާފައި އޮތް ރަްއޔިތުން މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީައށް ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓްގައި އެބަިއން 

ން އި މިގޮތަށް މި ދަންނަވާ ކަންކަްނ ހަމަޖެއްސުމަށް މަސައްކަތްޮކށްދެއްވުމަށް މަސީން އެދެމޭ. މީގެ ތެރެއިން )ހ(

ފެށިގެން ގޮސް )ތ(އާ ދެތެރޭ އެބަހުރި ވަރަށް ގިނަ ަކންތައްތައް. އެންމެ ދެރަެވގެްނ ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު ައގަްށ 

ކަމަށް އޯ.ޕީ.ޕީން  ސަރުކާރުން ގެނަިއ ބަދަލުގެ ސަބަބުން ސަރުކާރު ޕްރޮޖެކްްޓތަކުން ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް ެގއްލުންވި

ވެސް ބަދަލު ހޯދަން އެބައިން. އެހެންވީމާ، މި  ޔާގެ ވާހަކަ ބުެނލީމަ އެމިލިއަން ރުފި 151ޓީ.ވީ ޕްރޮގްރާމެްއަގއި 

މިލިއަން ރުފިޔާެގ ގެއްލުންވާނެ ކަމަށް. ޭއގެ  151ހަމައެކަނި ޓީ.ވީ ފްރޮގަރާމެްއގައި ބުނި އެްއޗެއް. ލަފާކުެރވެއޭ 

ނީ ލިބޭނެ ގިނަ ފުރުޞަތެއް ޢިއްޔާތަކަށް ބިން ދޫކޮށްފައިވާ އާމްދައެ ޖަމް އިތުރުން )ތ(ގައި މި އޮންަނނީ މަސީ

މިލިއަން ރުފިޔާގެ ތެރެއިން  65ޢިއްޔާތަކަށް ދޭ ކޮމިޓީަގއި މިހާރު މި އުޅޭ ޖަމް ތަނަވަސްވެަފއި ނުވުމާއެކު މާިލއްޔަތު

ނޑުމެން ހިންގާ އެއް މިލިއަން ރުިފޔާ އެ ޢިއްޔާަތްއ ކްލަބް ޖަމް ޭބފުޅުންނަށް ދޭން. ދެން ކިހިނެއްތޯ މި އަުޅގަ

 ެވސް އެ  ޢިއްޔާތަކަްށ އެްއެޗއް ލިބޭނީ ކޮންމެ ަބޔަކަށް މިލިއަެނއް ދީފިްއޔާ. އެހެންވީމާ، އެއީ މްޭޅ ޖަކު ކުޅިވަރު 

ނޑަށް ހީވަނީ  ބޭފުޅުން އެދިލައްވާ. އެހެންވީާމ، ވަރަށް ބަިއވަރު ކަންތައްަތއް ބޭނުންވެގެން އުޅޭ ބަެއއް މިއީ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުރާ ޚަރަެދއް ބޭފުޅުންގެ މި ދިމާވި މައްސަ ޙައްުލކުރަން ޤާ މި ނޫނީގޮުތން ނުވަތަ އުސޫލުތަެކއް ައުޅގަ

މިއީ މިހާރު ބެކްލޮގަްށ  ެއކަންކަމުންސަލާމަތްވާން.ކޮށްގެން ަކނަޑއެޅުން އެންމެ ރަނގަޅޭ. ކުިރއަށް އޮތްތާނގަިއ އެ 



  

ަގއި. އެހެންވީމާ، 4112 ،ކޮމްޕެނީތައް ތިބޭނީ އިއަހަރުެވފައިވާ ކަންކަމުން މިހާރު ސަވަިއވެފަ 5ގޮއްަސިއވާ މިހާރު 

ޢިްއޒަތްތެިރ  އަހަުރވާއިރު މިހާރު ވިޔަފާރި ކުންފުނި މިތާ އެބަތިބި ވަރަށް ގިނަ ިވޔަފާރިކުރަްއވާ 1އަހަރު  1

 އެ މިހާރު ވެސް އްޔާ ރެއްޖެހު އިއަހަރުތެރޭ މިހާހިސާބަށް ސަވަިއވް ބޯ ހިއްލާފަ 5މެންބަރުން. ވިޔަފާރި ކުންފުންޏެއް 

ވެސް ހަމަ ރޫޓް އޮންނާނެ ދެމިއޮންނާނެ. އެހެންނޫނިއްޔާ މިހާރު އިންނާނީ ޝަޓްޑައުްނވެފަ. ބޭފުޅުންނަށް އަދި 

އެވަުރގެ ެގއްލުމެްއގައި. ޭއެގ އިތުރުން އޭގެ ސިޓީަގއި ވެސް އެބަބުނޭ އެ އަހަރު ސަރުކާރުން ހިންގަމުންދިޔަ 

ބެއަރކުރާ ގޮތަށް. ހުރިހާ ކޮމްޕެނީތަކަށް މި މި  65ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގަމުންދިޔަ ކުންފުނިތަކަށް ލިބޭ ގެއްލުމުެގ %

މި އިންޑަްސޓްީރ ހުރެދާނެ ވަރަށް ޖަޔަންޓް ކޮމްޕެނީތަްއ ނުވަތަ  އިއިންޑަސްޓްީރގައި މިހާރު އޭެގ ފަހުން އުފައްދާފަ

ސްޓްީރއެްއ ޕްރޮމިނަންޓް ކޮމްޕެނީތައް އުޅެދާނެ މިހާރު ލީޑްކުރާ. ެއކަމަކު، އެބޭފުޅުްނނަކަށް މި އިންޑަ ހަމަ ވާހަކައަކީ 

ނޑު  އަޅާިލޔަކަސް ނުލިބޭނެ. އެ ލިއަންމި 421 ބޭފުޅުން ރަންކުރާނެ ގޮތެއް މީަގއި އޮންނާނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

އެދެން ކުރިން އެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ފާހަގަކުރި ގޮތަށް މީތި ޖަވާބެއް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވަން. 

 ޝުކުރިއްޔާ މުަޤއްރިރު. 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

 .ސަލީމް

 

 ކަދެއްކެވުްނ:ވާހަ ސަލީމް ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އޭދަފުށި

ނޑު ފުރަތަމަ ވެސް ދަންނަވާލަނީ ވިޔަާފރިއަކީ ޙަޤީޤަތުަގއި ެގއްލުމާ ކުރާ އެްއޗެއް.  އިފައިދާގަ އި ޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަ

ފައިދާ ވެސް ވާނެ އިނގޭތޯ. އެކަހަލަ ގޮތަކަށް ވިޔަފާުރ  ވާނެ އަނެއްަބއި ފަހަރަށް އެބައި ފަހަރަށް ެގއްލުން ެވސް

ދާނީ. އެހެންވީމާ، އެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްީރގައި ެއވީ ެގއްލުމުަގއި ެއްގރީމެންޓްގައި އިންނަންޖެހޭނެ 

އެހެން  .ލަރަށް އަންނަ ބަދަލަކުން އެ އަުގ ދޭންޖެހޭ ކަމަށްކުން ނޫނީ ޑޮއެމީހުންނަށް އެ އަގަށް އަންނަ ބަދަލަ

ލަތެއްަގއި އެީމހުންނަކަށް އެ ބަދަލުދޭކަށް ބަދަލުދެންޖެހޭނެ. އެނޫން ހާ އެ ަކމަށް ވަންޏާ އެގްރީމެންްޓގައި އިނދެއްޖެ

ނުޑ  ނާގނެ ގޮތަކީނުޖެހޭނެ. އެއީ އެކަން ހި އެ ހުރިހާ އުސޫަލކުން ކަމުަގއި ިވޔަސް. ދެން އަޅުަގނޑުމެން މަިއގަ

ނަްށ ންރުަގއި މިހާރު ވެސް އެޮއތީ ވަރަށް މަތީަގއި ކުންފުނިތައް. އަުޅަގނޑުމެބޮޑެތި މި ކުންފުނިތަކަށް ބަލާއި

ނޑު ހަދާފަ ިމލިއަން ރުފިޔާ ގަނެފަ. އެ  645 އިއެބަފެނޭ އިހަށްދުވަހު ވެސް ެއ އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަނުން ދެ ދަ

ނޑުަގއި ހުރި ކަމެއް ެވްސ ފެންނާކަށް ނެތް. މިހިރީ އެމީހުންނަށް ވާ ފައިދާ ފެން ނަން. ރައްޔިތުންނަށް އެނގޭނެ ދަ

ވަރެއްޖެ ޕްރޮޖެކްޓްތަަކކަްށ  އެކަން. ދެން އެ މިހެން ގޮސް މިކަހަލަ ދެން އަނެއްކާ މިހާރު ބޮޑެތި ކުންފުނިތައް ވަކި

ުނވަތަ ަހއެްއކަ ކުންފުނި ކަންނޭނގެ ވަިކ  2މި ކުރިމަތިލެވޭ މި އޮންނަނީ ގާތަަގނޑަކަްށ ައޅުަގނޑު ހަނދާންވަނީ 



  

ވަރެްއގެ މަތީގެ ޕްރޮޖެކްޓްަތކަްށ. މިމީހުން މި ހަދާ އެއްޗަކީ ރާވަިއގެން މިފަހަރު މި މަސައްކަތް ދޭނީ އަމީނަށް. ދެން 

ހުރި މީހުންނަށް. ހަދާ  މަސައްކަތް ދޭނީ ރަޝީދު ކާޕެންޓްރީއަށް. ދެން ަފހަރު މި މަސައްކަތް ދޭނީ ދެން ފަހަރު މި

ޕްރޮޖެކްޓަށް ޖަހަނީ. ޖެހީމަކާ ދެން ނޯންނާނެތާ  އް ޓުން ލިބޭ ފައިދާ މިމީހުންެގ އެޕްރޮެޖކް 61 އިބަހާލާ ބަހައްޓާފަ

އެގޮތަށް ރާވަިއގެން ޕްލޭންކޮށްގެން.  އިއްވާ ެއ އަގު ޖަހުވާފައަނެއް މީހުން މިތިބީ ދޫކޮށްލައިގެން. އެމީހުން ލަ

ލަތުްނ ދައުލިބޭ ކަެމއް. އެހެްނވީމާ،  ލަތަށް ވަަރށް ބޮޑެތި ެގއްލުންހެދުމުގެ ސަބަބުން މި ދައު އެހެންވީމާ، މިހެން

ިމވެނި  ،މިވެނި އަެގއްއެބަޖެހޭ މި ވަކި ައގުތަެކއް ވެސް ަކނަޑއަޅަން މި އިމާރާތްކުރުމުގައި ސިމެންތި ޖެހުމަށް 

ން އް ވެސް ަކނަޑއަޅަކޮންކްރީޓަށް މިވެނި އަގުަތެކއް. ެއއީ ެއކަށީގެްނވާފަދަ ައުގތަކެ ،ކަމެއް ކުރުމަށް މިވެނި އަެގއް

މި އަްނނަ ޕްރޮޖެކްޓްތައް އެއީ އެ ައގުތަކަށް ފެތޭ އެްއެޗއްތޯ  އިއެ ައގުތަުކގެ ތެރެއިން ލާފަ އިއެބަޖެހޭ. އަޅާފަ

އިމާރާތް ައޅާ ރުފިޔާ އެބަދޭ އެންމެ  61ހޭ. އެހެންނޫނިއްޔާ މިކަހަލަ މަކަރުވެރިކަމުެގ ތެރެއިން ބަލަން އެބަޖެ

އިމާރާތަކަށް. އެހެންވީމާ، ަވރަށް މަކަރުވެރި ހީލަތްތެރި ގޮތެްއގައި މި ކަންކަން ހިނގަމުން މި ދަނީ އިނގޭތޯ. 

ނޑު  މެން މިހެން ތިބެގެން ޙަޤީޤަތުގައި މިތާ މިތިބީ ހައްތަހާ އެހެންވީމާ، އެ ޙަޤީޤަތުަގއި މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓގައި އަުޅގަ

މިކަން ހިނގާނީ މިގޮތަށްކަން. އެހެންވީމާ،  ނެވިޔަފާިރވެރިން. މި ހުރިހާ އެންމެންނަށް މި ހުރިހާ އެއްޗެއް އެނގޭ

ދޭންވީ އަޅުަގނޑުމެން ފުރުޞަތުދީެގން ނުވާނެ މިކަން ހިނގަން. ޙަޤީޤަތުގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ލަފާ

ނޑައެޅުމަށްމިހާރުން މި ނަޑއެޅުމަށް. އެ ައގުތަކުްނ  އިކަްނކަންކުރުގަ  ހާރަށް އަގުތަެކއް ކަ ައގުތަެކއް ކަ

ްއޔާ އަލުން ބިްޑުކރަންޖެހޭނީ ނޫނީއްޔާ އެ ވޭނެ ޕްރޮޖެކްޓެއް. ެއހެންވެއްޖެމަތީގަިއވެއްޖިްއޔާ އެމީހުންނަަކށް ނުދެ

ލަތުްނ މިސާލަކަށް ހަމަ ކުޑަކުަޑ ންނަންޖެހޭނީ. އެހެންނޫނިއްޔާ ދައުތައް އައަގުަތކާ ެއއްގޮތަށް ފެތޭ ގޮަތށް އެ ައގު

މަސައްކަތަކަށް ކިތަންމެ ބޮުޑ އަެގއް ވެސް ަނގާފާނެ. މިއީ ރާަވއިގެންނޭ. މިސާލަކަށް ޕްރޮޖެކްޓަށް ކުރިމަތިލެވޭނީ 

ޖެކްޓަށް ކޮލިފައިވާ ބަޔަކު މީހުން ކަމަށް ވަންޏާ އެހެން ދެން ނެތް އެ ޕްރޮ  2ރިާޔޟާ  އިނަޝިދާ އިއަޅުަގނޑާ 

ނޑުމެން  2. މި އެއްރާއްޖެއަކު  ޕްރޮޖެްކޓަށް ަބހާލާނެ. މިހިރަ މަޖިލިސް  2ަބއި މީހުން ތިބީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑަްށ، ރިާޔޟަށް ދެން  އިހުރި އިމާރާތް. ދީ ބަހައްޓާފަ ހުރި އިމާރާތް، ނާޝިދަށް ދެން އިމާރާތް އަުޅގަ

ނޑު ޖަހާނީ އެއަށްވުރެ . ރާަވިއގެން މިމީހުން ޖަހާނީ ކުޑަ އަގުއަގު ނަގާނީއިމާރާތުގެ  2ނޑުމެން އަޅުގަ   . އަުޅގަ

ނޫން.  ބޮޑު ައގު. މިކަހަލަ ގޮތަކަށް މިކަން މި އަންނަނީ. އެހެންީވމާ، އެްއގޮތަކަށް ވެސް މިއީ ކޮށްގެްނވާނެ ކަމެއް

ްއޔާ އަތުލަްނވީ. ލާރިއެްއ އަތުެލެވން އޮެވއްޖެން މިއިން އެންމެ ލާރިެއއް ވެްސ ދީގެންނުވާނެ. އިތުރަށް އެީމހުން އަތު

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނާޝިދު ނިންމަވާލައްވާ. އޭުރން ހުރިހާ ބޭފުޅުން ނިމުނީހެން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ. 



  

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ނާޝިދު ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކޮމަންޑޫ

ނޑަށް މި ސަލީްމ  އާދެ! އެ ިވދާޅުވީ ެއކަން ައޅުަގނޑު ެވސް އެބަްސވާ ބަެއއް ކަންަތއް  އި ދެއްކި ވާހަކަތަުކގައަުޅގަ

ކުރަންޏާމުްނ  ތެރޭަގއި މިހާރު ވިޔަފާީރގައި ެގއްލުމެއް ޮއންނަ އެއްބަްސވުމެްއގެ ދަށުން މަސައްކަތެއް  އެބަހުރި. ޭއގެ

ޭޅ . ެއއީ އަތި ކަރަްނސީއެއްނޫން އެތަުނގައި އުއޭަގއި އިންނަންވާނެ އޭގެ ިރސްޓް މެޓިގޭޓްކުރާނެ ގޮތްަތެކއް ރޭވިފަ

އްޔާމުން އޭަނގެ އިންުޝއަެރންސް ޕެކޭޖެއް އިންނަްނވާނެ. މި ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް މަސައްކަތު މީހެއް ވެއްިޓއްޖެ 

 ހުންނާނެ ތަކެތީގެ އަގަށް. ުދނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުަތކުަގއި ވެސް ތައިލެންްޑަގއި ވެސް އިންޑޮނޭޝިާއަގއި ވެސް މި 

ކާަރކުންނެްއ ސަރުއެތާނގެ . ލުންތައް ެއ ތަންތާ ކުންފުނިތަކަށް ވޭކަރަންސީ ޑީިއވެލުއޭްޓެވގެން ވަރަށް ބޮޑެތި ެގއް

އެކަމަކަެށއް ދީފައެއް ނެތް. ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިްނޑަސްޓްރީއަށް ދިމާވި ެގއްުލމުގެ ވާހަަކއަށް ބަލާއިުރ 

ޔަކަށްތޯ. އެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންަޑސްޓްރީަގއި މި ސަރުކާރުގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަްސްޓރީ މި ކިޔަނީ ކޮން ބަ

ޕްރޮޖެކްޓްތައް ނަގާ މީހުންނަށް އެކަނިތޯ މި ލާރި ލިބެނީ. ރަޝީދު ވެސް އެ ހަމަ ވަރަށް މުހިންމު ނުކުތާއެއް އެ 

ޓްރެކްޓް ހަދަިއގެން ފާހަގަކުރެްއވީ. އެއީ ސަުރކާުރ ޕްރޮޖެކްޓް، ޕްރަިއވެޓް ތަްނތަނުން ނަގައިގެން ވެސް ަހމަ ކޮން

ނޫނިއްޔާމުން މިބުާނ  151ވަރަށް ގިނަ އިމާރާތްތަްއ ހެދި މީހުން އުޅޭ. އެމީހުންނަކަށް މިއިން ބަދަލެއް ވެސް ނުލިބޭ. 

މިިލއަން ރުފިޔާ މިއީ ކޮން ގޮތަުކންތޯ މި އަދަދު އައިސްފައި ިމއިނީ ވެސް. މި ބެހިގެންދަީނ  21މިލިއަން ރުފިޔާ  451

. ދެން ވަރަްށ ސާފު ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުެގ ޖަވާބު. ބަޖެުޓގައި ހިމެނިގެްނ ފާސްެވއްޖެއްޔާމުން ދޭނަމޭ. ކޮން ބަޔަކަށްތޯ

އެހެންވީމާ، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް އެއޮތީ އެކަން ފާސްކުރަން ނުފެނިފައި އޭރުގައި އޮތް މަޖިލީހަށް. އެއީ ދޭން ފެންނަ 

އޭ. އެހެންީވމާ، ދެން ެއކަން މިހާރަކު އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ިރޔާްޟ އެްއޗެްއ ކަމަށް ނުފެނިގެން ވަނީ ފާސްނުވެފަ 

ނޑުމެންނަކަށް ފާހެްއ ނުކޮށްދެވޭނެ. މިއީ މާ ފަހުެގ ކަމެއް. ދެން ކަރަންސީއަށް  ވިދާޅުވި ގޮތަށް މި މަޖިލީހަކަށެއް އަުޅގަ

އެަތއް ސަތޭކަ މުަވއްޒަފުންނަށް  ބަދަލެއް އައިްސގެން ހަމައެަކނި ކޮންސްޓްރަކްޝަނެއް ނޫްނ. އަޅުަގނޑުމެންގެ ތިބި

ބޭރު ފައިސާއިން އިންނަ ބަލާއިރުަގއި މުސާރަ ދިނުމުަގއި އެމީހުން ބައިވަރު ަމއްސަލަަތއް ޖެއްސި. ވަރަށް ޮބޑެތި 

އެމީހުންގެ ީޓޗަރުންނާއި، ޮޑކްޓަރުންނާއި މިމީސްމީހުންގެ  41ގެއްލުންތަްއ ހުރި. އެހެންވީާމ، މުޅި ހަމަ އެ ެވސް %

ންވީމާ، މީެގ ެއންޑްލެސް މައްސަލަތަެކއް ީމގައި ިމއުޅެނީ. އެހެްނވީމާ، ވަރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުްނވި. ވެސް. އެހެ

އެހެންވީމާ، މީގައި ނެތް އެަކހަލަ ކޮމިޓްމަންޓެއް ދެވިފަ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ ހަމަ 

ަފއި ބަޖެޓުގައި ޖަހައިގެން ފާސްވެފައި ނެތީމަ އެ ޖަވާބު މި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ޖަވާބުގައި މިގޮތަށް އޮވެ

އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގައި ދަންނަވަްނ އެ ބޭފުޅުންނަށް ދެއްވަން. އަޅުަގނޑުމެން މި މައްސަލަ 

ނޭންސުން ޖަވާބު ބަލައިފީމޭ. ބެލިއިރުގައި މިހެން މިހެން އޮންނާތީވެ ތި މައްސަލައަށް ތި ފަރާތަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފި

ދޭނެއޭ. ކީްއވެގެންތޯ އެމީހުްނނަށް ލާރި ނުދެވުނީ. އެމީހުންނަށް ލާރި ނުދެވުނީ ބަޖެޓުގައި ޖަހައިގެން ފާސްނުވީމަތާ. 



  

މިތަނުގައި މެންބަރުންނަށް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލިސްގެ މެންަބރުންނަށް މި ދޭންވާ އެްއެޗްއ ކަމަށް ފެނުނުނަމަ އިންނާނީ 

ހެންވީމަ، މިހާރު އަނެއްކާ ވެސް ަބޖެޓުގައި ޖަހަިއގެން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މިތަނަށް ފާސްވެފައިތާ. އެ

ފޮނުވައިފިްއޔާމުން އެ ދޭން އޮތް ެއއްެޗއް ކަމަށް ެވއްޖެްއޔާމުން ފާސްވާނެ އެގޮތަށް ޭއތި އޮންނާނީ. ފިނޭންސުން 

 ދެވިދާނެ. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

ރަސްމީކޮށް ހުށަހަޅުއްވާލަްނީވނު މި ނުކުތާތަކުަގއި މި އެިދވަަޑއިގެންަފއިާވ ކަންތައްަތއް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސާ 

 ގުޅުްއަވއިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުން އެދެމޭ ވަޓް އެވަރ. 

 

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން މަސީން އެ ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި އެ ބުނާ ޑޮލަރު ައގު ބޮޑުވުާމއި އަދި ސުނާމީ އަ

އެރުމާއި މި ކަންކަމުަގއި މިިހރަ އަދަދުތަކާ ބެޭހގޮތުން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަށް އެކަުމގަިއ ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ޖަވާެބްއ 

ނޑުމެން އެއްގޮ ަތކަށް ވެސް މިމީހުންނަށް ހެޔޮ ގޮތެއް ހަދާށޭ ކިޔާފަެއއް ނޫން ސިޓީ ލިޔަންވީކީ. ދެއްވުމަށް. ެއއީ އަުޅގަ

މި ބޭފުޅުން މި ޝަކުވާ އެބަ ކުރައްަވއޭ. އެހެންވީމާ، ތިފަރާތުން މި ބޭފުޅުންނަށް ޖަވާބެއް ދެއްަވއި މިކަން 

އެމީހުން ހުށަހަޅާނެ. އެހެންވީމާ، ެއގޮތަށް ނިންމަވައިދެްއވުން އެދެމޭ ިކާޔފަ. ޖަވާބެއް ދެްއވުން އެދެމޭ ޖެހީމަ. އެ ވެސް 

އެކަން، އެކަން އެގޮތަށް ިފނޭންސަށް ސިޓީއެއް ފޮުނވަން. ދެން ފިނޭންސަށް އެއްެވސް ހާލެއްަގއި ައޅުަގނޑުމެްނ 

ނޑަށް ފެނޭ މުޤައްރިރު ވަކިން ފިނޭންސް މިނިސްޓަާރ  ބުނެގެން ނުވާނެ މި ފައިާސ ދޫކުރާށެކޭ ވެސް. ދެން ައޅުގަ

 ަލއްވާަފއި ެއކަމުަގއި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް ވަރަށް ސާފުކޮށްދެއްވަން. ުޝކުރިްއޔާ. ގުޅުްއވާ

 

 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނުރަސްމީޮކށް ވެސް މިކަމާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދެެކވިއްޖެ މި މައްަސލައިގަ. ދެން ޣަފޫރު ދެންމެ 

މިކަމުަގއި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން މިހާރު ކޮށްދެވޭނެ ކަމެއް ނެތޭ. ޙަޤީޤަތުގައި ވެްސ ރަނގަޅު ވާހަކަެއއް ެއއީ.  ވިދާޅި

އެއީ މި މަޖިލީހަށް ފާއިތުވެދިޔަ ތިން އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ވެސް ތި ފައިސާ ހިމެނުމަށް މަސީން ވޭ ރިކުއެސްޓްކޮށްފަ. 

ޝްވަާރކުރެވިަފިއ ފާއިތުވެދިޔަ ތިން އަހަރުަގއި ވެސް. އެމީހުންނާ ވެސް އަދި ބަޖެޓު ކޮމިޓީގައި ތިކަާމއި ވަނީ މަ

އެއްފަހަރު ބައްދަލުކުރި، ދެަފހަރު ބައްދަލުކުރި. ބައްދަލުކޮްށގެން ވެސް ބަޖެޓު ކޮމިޓީން ވެސް މި ފައިސާ ބަޖެޓަށް 



  

ނޑުމެން މި ކޮމިީޓ ވަނަ މަޖިލީހަށް އައު 62ލައިދީފައެއް ުނވޭ. އެފަދަ ހާލަތެއްަގއި ުކއްލިައކަށް މި  މާ ގުިޅެގން އަުޅގަ

އަށް ތިކަން ިތގޮތަށް ނިންަމއިފިކަމަށް ެވއްޖެްއޔާ ވަރަްށ ބޮޑެތި މައްސަލަަތކާިއ މި ކޮމިޓީާއ ކުރިމަތިލާންޖެހޭނެ 

ނޑަށް ފެންނަނީ މި ސިޓީގެ ޖަވާެބއްގެ ގޮުތގައި ދެންެމ ޣަފޫރު އެ ވިދާުޅވި ގޮތަށް   މުސްތަޤްބަލުގަ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ

އަހަރުަގއި ވެްސ ބަޖެޓު ކޮމިޓީން ވެސް މިކަމަކީ ރިޖެކްޓްކޮށްފައި އޮތް  2އެ ސިޓީަގއި ބަޔާންކުރަން ފާއިތުވި 

ކަމަކަށްވާީތވެ މިވަގުތު މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީ އަށް މިކަމުގައި އެްއޗެއް ބުނަން ނުފެންނަ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، މިކަމުގައި 

ނޑަށް ފެންނަނީ. އެފަރާތަށް، ފިނޭންސް ޖަވާބު ދިނުމަށް  . އެގޮތަށް ބަޔާންކޮށްަފއި ދޭން އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އުސޫލެްއގެ ގޮތުން މުޅިން ިޚާޔލު އެްއގޮތްކުެރވި މިހާރު ހުަށހެޅިގެން މިދިޔަީއ ކުޅުުދއްފުިށ އުތުރު ާދއިރާެގ މެންބަރު 

ރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ތާއީދުކުރެއްވި ގޮތަށް މަސީން މި ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ހުށަހަޅުއްވައި ވިލުފުށި ދާއިާރގެ މެންބަ

ނޑުމެންނަށް  ަގއި 4162އޯަގސްޓް  61ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކޮށް ދެއްެކިވ ވާހަކަތަކުގެ އަީލގައި އަދި އޭގެ ފަހުން އަޅުގަ

ުމގަިއ އަދި ފޮނުއްވާފަިއވާ ިސޓީަގއި ހިެމނޭ މައިަގނޑު ގިނަ ނުކުތާަތކުގެ ތެެރއިން އެންމެ މުހިންމު އެްއ ނުކުތާކަ

ވަނަ އަހަރުގެ ުސނާމީއަށްފަހު އޭޝިޔާގެ ޤަުއމުތަކަށް އާރާސްތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިނގަމުންދިޔަ  4112

ވަނަ އަހަރާ  4112ދުވަސްވަރު  ޑިމާންޑާ ެއްއވަަރށް ސަޕްލައި ނުކުރުމުގެ ނަތީާޖއެްއގެ ގޮތުން މުދަލުގެ ައގު ޮބޑުވެ 

 41ގެއްލުމާ އެުކަގއި އެއަށް ބޭނުްނވާ % 25އްިލގެންދިޔަ ކަމަށް ިވދާޅުވެ %ހަމައަށް އަިއއިރު ކޮންޓްރެކްަޓރުން ގެ

ސަރުކާރުން ދައްަކވާ ޮގތަށް އެ ވާހަކަ ދެެކވި ެއއާ ިވދިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް  65ކޮންޓްރެކްޓަރުން ޒިންމާވެަފއި %

ގައި މަސީއަށް ސިޓީއަކުްނ ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅުަގއި ސެޕްޓެމްބަރު މަހު 4112ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން 

ނޑުމެން ކޮމިީޓަގއި ާވހަކަފުޅު ދައްަކވަމުން އެ ބޭުފޅުން ވިދާުޅވި މި ކަމަީކ  ފޮނުއްވާފަިއވާ ކަމަށް އޭރުަގިއ އަުޅގަ

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުަގއި ހިމެނި ފާސްކުރެވި ދޭންޖެހިފައި އޮތް ެއއްެޗއް ކަމަށާިއ އަދި އޭުރގެ އެމް.ޑީ.ީޕ  4114

ނޑުމެންނަށް އޮޅުންފިލަިއެގން މިދަނީ ޙަޤީޤަތަކީ މި  ސަރުކާރުން މި ފައިާސ ނުދިން ކަމަށް. ނަމަވެްސ މިއަދު ައޅުގަ

ބަޖެޓު ނުކުރެވޭ ކަމަށާއި މި ރެކޮމަންޑޭޝަނެއް ގޮތުަގިއ އޭރުގައި ހުށަހެޅިގެން ނުދާކަމަށާއި އެހެންވީމާ މި 

ފް ފިނޭންސަށް އަޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީން ިލޔެ ސަބަބުތައް ބަޔާްނކޮށް މީެގ ކޮޕީއަާކއި އެުކގައ މިނިސްްޓރީ އޮ

މޯލްޑިވްސް އެސޯިސއޭޝަްނ އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްީރޒަށް އެދިވަަޑިއެގންފައި މިވާ ކަންތައްތަާކ 

 ބެހޭގޮތުން މި ކޮމިޓީން މިވަގުތަކު ނިންމަންޖެހޭ މި ކޮމިޓީން މިވަގުތު ކޮށްދެވޭނެ ކަމެްއ ނެތް ކަމަށާއި މިކަމުގައި

އެފަރާތްތަކަށް ދެން ހުރި ނުކުތާތަކުގެ މަތިން ދެއްވެން އޮްތ ޖަވާބެއް ވެއްެޖއްޔާމުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސުން 

މަސީއަށް ދީ ނިންމުމަށް އެދި މި ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސަށް އެޑްެރސްކޮށް އަދި އޭެގ ކޮީޕެއްއ 

ީރއަށް ކާބަން ޮކޕީކުރުމަށްފަހުގައި ެއގޮތަށް ެއ މައްސަލަ ނިންމާލުމަށް މޯލްޑިވްސް ކޮންްސޓްރަކްޝަްނ އިންޑަސްޓް



  

މެންބަރުންނަށް އިއްތިފާ... އާދެ! ވިދާޅުވޭ. މަސީއަށް ކޮީޕެއއް ނުކޮށް މިގޮތަށް... މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސަށް މި 

ނެތަތީެވ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ހަމަ ސިޓީ ފޮނުވާ ގޮތަށް މެންބަުރންގެ ިއއްތިފާޤުން އިޢުތިރާްޟ ކުރަްއވާ މެންބަރެއް 

އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެވުނު ަކމަށް ބަލައި މިއަދުގެ މި އެޖެންޑާ އައިޓަމް ނިންމަން. އަޅުަގނޑު އުޅުނީ މީަގިއ 

ނުޑ ވެސް ބައްދަުލވުންތަެކއް  އެްއކަލަ އޮިޑޓް މަސަްއކަތްތަާކއި ެއއްޗެހި ތަންޮކޅެއް ބާރަްށ ކުރުމުގެ ނިޔަުތގައި ޭރގަ

ނޑުމެން މި ދޭތެރެއިން ނިންމައިގެން ދެ ހަފްތާއަކުން ކުރިއަށް ދިޔައިމު. ދެން ބޭއްވު މަށް އަުޅގަ

އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ މިފަދަ މަސައްކަތްތަަކކީ ހަމަ މެންބަރުން ފާސްކުރައްަވިއގެން ހަމަ ކުރިއަށް ގެންަދވާފަިއ 

ރަ ގޮތްގޮތަށް ފްލެކްސިބަލިޓީ އޮންނާނެ ކަންތައްތައް. އަނެއްކާ ވެސް ހަމަ ލުއިކޮށްލަން ބޭނުމިއްޔާ ލުއިކޮށްލާފައި މިހި

ނޑު ހިތަށްއެރީ މި އިދާރީ  އެ  މިހާރުވާހަކަދަްއކާލަމާ ބަހީއޭ.  މިނިޓަށް އަުޅަގނޑުމެން ފުރުޞަތު 61ދެން އަޅުގަ

ފަރާތްތަކާ އަޅުަގނޑުމެން ބޭްއވީ ައޅުަގނޑުމެން އަތަށް ެއަވރުގެ މަސަްއކަތްތައް ައއިސްަފއި ެއ ތަފާތު  ރޭތަކުަގއި

ބައްދަލުކުރަންޖެހުނީމަ ދުވާލުެގ ވަގުތު ނުލިބިދާނެ ކަމަށް ބަލައިގެން. ދެން ބަެއއް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް 

އަސްލުަގއި ހަމަ ވަަޑއިގަންަނވަން ފަސޭހަފުޅު ކަމަކަްށ ެވސް ނުވާނެ ގިނަފަހަރަށް ރޭަގނޑާިއ، ުދވާލާ ެއއްކޮށް ިމ 

ަވޑަިއގަންނަވާނެ ފަދަިއން މީގައި ހުރި ބަެއްއ ކަންތައްތައް ބަާލއިުރ މަސައްކަތްކުރަން. ދެން ެއނގި

ނޑު ބައްދަލުވުންަތއް ނުބާްއަވއި ހަމަ ދުވާލު މި ލިބޭ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ގޮތްތަކެއް ނިންމިދާނެ އަލުން ރޭގަ

ންނަ ދުވަހުގެ ރޭަގނޑު ންވަނަ، މެދު، މެދަށް އަ މަސައްކަތް ކުިރއަށް ގެންދަން. ތި ތިން ދުވަހުގެ، ދެ ދުވަުހގެ

ނޑުމެންނަށް މާދައަކު ކޮމިޓީ އެއް ނުލިބޭނެ ދުވާލު ވަގުެތއްގަ ެއއް.  ޖަލްސާ އެއް ބޭއްވިދާނެ. ާމނަ އަކީ އަުޅގަ

ނޑު ލިބިާދނެ. އެހެންވެއްޖެްއޔާމު އަުޅަގނޑުމެން މަސައްކަތް ފައްޓާ ފުރަތަމަ ދުވަހު ހެނދުނުގެ  އެހެނެއް ނޫން ރޭގަ

ޖެހިގެން އަންނަ ދުވަހުެގ ރޭަގނޑު ޖަްލސާ ެއއް ބާްއވާފަިއ އަެނއް ުދވަހު ރަސްމީ މަސަްއކަތު  ަގއި ބާްއވާފައި 4321

ނޑަށް ހީވަނީ  ބައްދަލުވުން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ހަފްތާައުކ  2ޖަލްސާ،  2ގަީޑގައި ޖަލްސާ ެއއް ބޭއްީވމަ އަޅުގަ

ނުޑ ހަމަ މި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބޭްއވޭނެެހން. އެހެންވީމާ، އެއަްށ މެންބަރުން ތައް ހަމަ އިތުރު ކަެމއް ގޮތުަގއި އަުޅގަ

ވާހަކަ ހުށަހަޅާލީ މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަްށ އަދި އިތުރު މައްސަލަަތކުަގިއ ކުޑަކޮށް ބަހުސްކޮށްލާަފއި 

 ކޮމިޓީ ނިންމާލަން.

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: މެންބަރު ރިޔާޟް ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ

ހަމަ މި ކޮމިޓީެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނާއި އަދި މި ކޮމިޓީގެ މުޤައްިރރުގެ ސަމާލުކަމަށް ކަެމްއ އަޅުަގނޑު 

ނޑު ބޭނުންވޭ އިތުރު ކަންތައްތަުކެގ  ގެންނަން ބޭނުންވާތީވެ މިއަދު އެ މައްސަލަ މި ކޮމިޓީ އަށް ހުށަހަޅާލަން އަޅުގަ

ކަންނޭނގޭ. ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު، ކުީރގެ ތ.އަތޮުޅެގ ތެރޭގައި. ނާޝިދު ފަހަރެއްަގއި ހަނދުމަފުޅު ހުރެދެނާ 

މެންބަރު ސެންކޯ ޝަރީފް. މަޖިލީހުގައި ހުންނާނެ ވަރަށް ިގނަފަހަރު މަތީން ދިރާގުގެ ވާަހކަ ދައްކާަފއި ހުންނާނެ 



  

ބަ ބުޭނ ދިރާގުން ދޭ ޚިދުމަތާ ދޭތެރޭގައި ކަންޮބޑުެވގެން. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ފަދައިން ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އެ

ސަރުކާރު ހިއްާސވާ އެންމެ ޕަސަންޓެއް އޮތް ކަުމގައި ވީނަމަވެސް އެ ކުންފުންޏެްއ އޮޑިޓުކުރުމަކީ އޮޑިޓަރ 

ޖެނެރަލްގެ މައްޗަށް ލާޒިމު ޮކށްފައި އޮންނަ ކަމެއް. އެހެްނނަމަވެސް މިއަދާ ހަމައަށް ައއިއިުރގައި ވެސް ޮއޑިޓަރ 

ން ނުދާކަން ެއއީ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ ކަެމއް. މި  ވާހަކަ މި ދައްކަީނ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ދިރާގު ޮއޑިޓުކުރަމު

އަޅުަގނޑުމެން ވަކި މީހަކަށް މަންފާ އެއް އެތަނުން ލިބޭތީ ދައްކާ ވާހަކަ ެއއް ނޫން. ޖުމްލަ ގޮތެއްަގއި ކުރިއަށް އޮްތ 

އްގައި ބަޔަކު ޭއގެ މައްޗަްށ ތާނގައި ވެސް ސަރުކާރު ެއންމެ ހިއްސާ އޮންނަ ކުންފުންޏަކުން ވެސް ކުރާ ކަމެ

ޝައްކުކުެރވޭ ކަމަށް ެވއްޖެއްާޔ އެ ޝަްއކު އުަފއްދައިފި ކަމަށް ވަންޏާ މި ކޮމިޓީގެ ސަމާުލ ކަމަށް އެކަމަށް ގެނެްސ 

ނޑުމެން ރިޕޯޓުކުރަންޖެހޭ. އެއީ މި ކޮމިޓީ އަށް ލިބިފައި އޮތް މެންޑޭޓު ތެރޭގަިއ  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް އެކަން އަޅުގަ

ތް ކަމެއް ެއއީ. އަިދ އެ ކުންފުންޏެއް ހިނގަމުންދާއިރުަގއި މިކަހަލަ ކަންތައްތަކެއް ފާހަގަކުެރވޭ ހިސާބުން ވެސް އޮ

ފެށިގެން އެކަމާ ބެޭހގޮތުން ޭދންޖެހޭ ލަފަ އާއި މަޝްވަާރ ދިނުމަކީ ވެސް މި ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ކުރައްވަންޖެހޭ 

ރުިފޔާެގ ޗާޖު ނަގަމުން އެބަ ޭދ  21ނު ބިލުގެ މައްސަލަ ދިރާުގގެ. ކަމެއް. ައޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްަލން ބޭނުންވަނީ ފޯ

ފުވެިރ ގޮތަކަށް ދިރާގުން ކުރާ ކަމެއް ނޫން. މިއީ އިންޞާ ލައިނެއް ހުރި ކޮންމެ މީހެއްެގ އަތުން. ނިމުމެއް އޮތް

ވަރަށް ކަންޮބޑުވުން އޮތް ކަމެއް ކަމަކަށް އަޅުަގނޑުމެްނ ެއއްވެްސ މީހަކު ޤަބޫލެއްުނުކރޭ. މިއީ ަރއްޔިތުން ތެޭރގަިއ 

  ނެ ކުރުވާއި ވެްސ. މި އެމީހުން ޖަވާބުދާރީކަމެއް. ދެން ހަމަ އެާއއެުކގަިއ އެތަނުން ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ޚިދުމަތާ ދޭތެރޭގަ

ފަރާތެއް މިއަދަކު ނެތް. އެީމހުން ބޭނުން ރޭޓެއް ބޭނުން ގޮތަކަށް ކަންަތއް ކުރަނީ. ިމނިސްޓަރަކު މީގެ ދެދުަވސް 

ޅުަގނޑު ކައިީރަގއި ބުނީ ތިމަންނަ މެލޭޝިއާ އަށް ދާން ފުރަންވެގެން ތިމަންނަ ބަލާލިއިރުގައި ތިމަންނަ ކުރިން އަ

 އި ރުފިޔާ އަރާފަ 6411ަވރަކަށް ރުފިޔާ އިނީ. ައއިއިުރގައި ތިމަންނަ ފޯނު ބިލަށް ިއނޭ  164ފޯނު ބިލުގައި އިނީ 

ކުރަމުންދާ ގޮތް. މިއީ ބޭރުގެ މެނޭޖުމަންޓެއް ބޭރުން  މިއީ ކުންފުންޏަކުން ކަންތައްތައް، އެހެންވީމާ  އިނގޭތޯ.

ގާ ވަރަށް ގައި އެ ކުންފުނީެގ ތެރެއިން ހިނކޮންޓްރޯލްކުރަމުންދާ ތަނެއް. އަދި މިކަންތައް މިހެން ކުރަމުންދާއިރު

އް މިއީ. ބޮޑު ެވްސ މިއަދު އެންމެން ދައްކަމުންވާ ވާހަކަ އެ ނުރަނގަޅު ވަރަށް ނުރައްކާތެިރ ކަންތައްތަކެްއގެ ވާހަކަ

އަުގގައި ޑޮލަރު ގަތުމާއި ވަިކ ބައެްއގެ އަތުން ޑޮލަރު ހޯދުމާއި ބޭރު ފައިސާ މިތާ ނުހުރުމާއި މި އެތައް ބަިއވަުރ 

ކަންތައްތައް އެބަ ހިނގާ. ދެން ފަހުން އެތަނުގެ ހިއްސާ ވިްއކާލުމުގައި ހިނަގއިދިޔަ ކަންަތއްތަކަކީ ވެސް މިއީ ހަަމ 

ނޑުމެން ހަ ްށ އަކަށް އެއޮތީ ަބޔަކައެަތއް މިލިއަން ރުފިޔާ 611ންޖެހޭ ަކމެއް. މަ ަވރަށް ބޮޑަށް ވިސްނަމީގައި އަުޅގަ

ޮބޑެތި ކަންަތއްތައް ހިނގަމުންދާއިުރަގއި  ގެއއް އަޅާފަ. އެެހންވީމާ، މިވަރުބިލްޑިން  ކޮންޓްރެކްޓު ީދގެން އެހެރީ ައއު

ލުވެގެން ތިބޭ ބަޔަކު ތިބެ ބަޔަކު މިވަރު ކަންތައްތަެކްއ ވާ ސަރުކާރުގެ މާލީ ކަންތައްތަކާ ޙަ މި ކަންތައްތަކަކީ މިއީ

ައޅުަގނުޑ  ްއވާވަުރ ކަމެްއ ނޫން. އެހެންވީމާ، ިމކަން އެބަ ެޖހޭ މި ކޮމިޓީ،ކުރަމުންދާއިރުަގއި މިއީ ޫދކޮްށލާފައި ބާ

. މިކަން މި ކޮމިޓީން މިއަދު މި ވާހަކަ މި ދައްކަނީ މި ކޮމިޓީގައި މިވާހަކަ ދެްއިކކަން މި ޔައުމިއްޔާ ާބއްވަްނެވގެން



  

ލަން ބޭނުން ކުިރއަށް ގެންަދން ބޭނުން ނުވެދާނެ. މި މައްސަލަ ހިނގާފައި އޮތް ގޮެތއް ވެސް ބަ އިފަހަރެއްގަ

ން ރަްއޔިތުންނަށް ބަޔަކު މި ދޭ މިަވރު ޚިދުމަތެއް ދޭއިރުަގއި މި ޚިދުމަތް މިގޮތަށް ނުދެވެނީ ނުވެދާނެ. އެކަމަުކ މީގެ

ވެްސ  ޖީ ދޫނުކުރަނީ ކީްއެވގެންތޯ؟ މި ުސވާލ2ުޖީ ދޫކޮށްފަިއ ވަކި ަބޔަކަށް 2ގެ ވަކި ަބޔަކަށް ކީްއވެގެންތޯ. އާބާދީ 

ނޑުމެން އެންމެން، އުފައްދަންޖެހޭ އެބަ. ެއހެންވީމާ މިއަދު ވެްސ  ދިރާުގގެ ކަންަތއްަތއް މިއަދު ގޮްއސަ މިއޮތީ އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުނުކު، މިންވަރަށް. އެހެްނވީމާ ކަންބޮޑުވާ މިއަދާ ހަމައަށް  ހާރު އެ ކުންފުނި އުފެދުނީއްސުރެރަން މިއަުޅގަ

ނެ ެއއްެޗއް ކަމަކަށް. ެއއީ ނަަގއިގެްނވާ ރުފިޔާ 21ދާ ލައިންތަކުން ނަގާ ރުފިޔާ އެ ަނގަމުން 21އެ ނަގާ 

ަގނޑަށް، ނައުަމކީ ައޅުމިހެން ހުރި ކަްނތައްތަކެްއ އެަބ ހުރި. މިކަން ހަމަ މި ކޮމިޓީގެ ސަމާލުކަމަްށ ގެ، އެހެންވީމާ

ނޑެއް އަޅުަގނުޑ، އި ހުރި ވާހަކަތަެކއް. ކުރިން ވެސް މި މަޖިލީހުގައި މެންބަރުން ދައްކާފަ ނޫްނ. މިއީ މީގެ އަުޅގަ

ދިރާގުގެ ޮއޑިޓު ރިޕޯޓަީކ  ށް އަޅުަގނޑު ގެންނަން ބޭނުންވޭހަމަ އެާއއެުކގަިއ މި ކޮމިޓީގެ ސަމާލުކަމަ، އެހެންވީމާ

. މިތަނުން ބެެލވެންޖެހޭނެ އެްއެޗއް. ހަމަ ސްޓެލްޯކގެ އޮޑިޓު ރިޕޯުޓ ބަލާގޮތަށް މިތަނަށް އަންނަންޖެހޭނެ އެްއޗެއް

އެސް.ޓީ.އޯެގ ޮއޑިޓު ރިޕޯޓު ަބލާގޮތަށް މިތަނަށް އަންނަންޖެހޭނެ އެ. އެީއ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ާޤނޫނުއަސާސީ ބުނާ ގޮްތ 

ކަންަތއްތައް. ެއވެސް ބޭރު މެނޭޖުމަންޓެއް  ގެއެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ އެއީ. އެއީ މީހަކު ބުނާ ގޮެތްއ ނޫން. އަދި ހަމަ

ކަމުަގއި ވީނަމަވެސް ެއންމެ ޕަސަންޓެއް އޮތްކަމުަގިއ ވީނަމަވެސް މިތަނުން ޖެހޭ އޮޑިޓު ރިޕޯޓު ބަލަން.  އޮތް

 އެކަން ހަަމ މި ކޮމިޓީގެ ސަމާލުކަމަށް ެގނައީ. ، ޕޯޓު އަންނަންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާމިތަނަށް އެ ރި

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  ރު ދާއިާރގެކުޅުދުއްފުށީ އުތު

ނޑުމެންގެ ރަުށން ފާޚާނާ ހޮޅިން މިހާރު ތިހެން ވެސް  ކިޔަންޏާ އެބަ ހުރި ދެން ވަރަށް ބައިވަރު ަތންތަން. އަޅުގަ

ނޑިގެން. ެވސް ދާންޖެހޭ މިހުރިހާ އެއްެޗއް ަކނޑާާލއިރުަގއި ހުރިހާ އެްއޗެހި، ރުފިޔާ ަނގާ. އެހެްނވީމާ 611 ނީ ކެ

ރުިފޔާ ނަގަިއގެން ނުވާނެ ަލއިން ޗާޖަްށ. އެއީ ަލއިން މައްސަލަ  21ވެސް ހަމަ ޤަބޫލުުކރަން ދިރާގުން  އަޅުަގނޑު

ެއ  ދެއްެކވީ ވަރަށް ރަނގަޅު  ާކ އިތުރަށް ޗާޖުކުރޭ. އެހެންީވމާ، މިއީ ހަމަ ރިޔާޟް ވެސް އެބަ އަނެއް  ޖެހުނީމަ

ނޑާލާ ބޮ ނޑެންޖެހޭނެ. އަޅުަގނޑުމެންގެ ރަށުން ފާޚާނާ  ޑީގައި ދެން މިހިރަ އެއްޗެހި ވާހަކަ އެއް. ެއއީ އެ ކަ ވެސް ކެ

ނޑެންޖެހޭނެ. މާލޭގައި  ރުފިޔާ 611ހޮޅިން އެ ނަގާ  ރުފިާޔ  611މީހުންނަށް ހިލޭ. ކުޅުދުއްފުށީ މީހުންނަށް ވެސް ކެ

މިހެން ހުރި އިޝޫސްތަްއ ހުރިާހ ، ންވީމާިމވާ ގޮތެްއ އަސްލު. އެހެ ެއ ނޭނގޭ ދެން، ދައްކަންޖެހޭ މަހަކު. އެހެްނވީމާ

ނޑުމެންނަށް ބޮަޑށް މީގެ މީގައި ެއއަްށވުރެ  ތެރެއަށް ވަެދވޭނީ. ެދން، ދެން އެްއޗެއް އެްއކޮށްގެން މި މަްއސަލަ އަުޅގަ

ަތްއ ކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ޙަޤީޤަތުގައި ރައްޔިތުްނގެ ޙައްޤުހިއްސާ އޮންނާތީ ކުންފުނި ދިފާޢު  ބޮޑަށް މި ސަރުކާރުގެ މި

އަޅުަގނޑު ޓްރިޕަލް ސެވެންގެ ނަމްބަރެއް ގެންގުޅުކަުމގައި ވީނަަމވެްސ  ރަށް ބޮޑަށް ގެއްލޭ. މިސާލަކަށްއެބަ ވަ

ނޑަށް އެ ަނންބަރު ހިފައިގެން އުެޅވެންޖެހޭނެ. އެއީ ދުނިޭޔގެ ހުރިހާ  އަޅުަގނޑަށް ބޭނުންވާ ނެުޓޯވރކެްއގައި އަުޅގަ



  

ެނއްކާ މި ޤައުމުގައި ވެްސ ވެސް ނޯވޭ. އަ ތް. އެކަމަކު މިތާނގައި ެއކަންތަންތަނެއްގައި ެވސް އެކަން އޮންނަ ގޮ

ނިކޭޝަން އޮިޑޓު ކުރެވެންޖެހޭނެ. ކިހާވަަރަކށްތޯ އެމީހުން ސެޓްލައިޓު ކޭޝަން ޚިދުމަތް ދެންޏާ މި ކޮމިޔުނިކޮމިޔު

ވެސް މި ޤައުމުގައި ކޯޓަކަްށ  ބޭނުންކޮށްފައި ހުރީ. ކިހާވަރަކަށްތޯ އެމީހުން ލައިން ބޭނުންކޮށްފައި ހުރީ. ދުވަހަކު

ޝަކުވާ އެްއ ގޮތަށް ހުރިހާ ކަމެްއ ހުންނާނީ. ގޮްސގެން ފޯނު ބިލެއް ހިފަިއެގންގޮސްގެން އެ ދިޔަމީހާ ސަާލމަތް ނުވާ

އެއީ އަންނަ ޖަވާބަކީ. ކޮށްގެން ހަމަ އިތުރަކަށް ޖަވާބެއް ނޯވޭ ެއކަމަކަށް. ކަޭލމެން ބޭނުންކޮށްފައޭ ތިހިރީ. 

ނޑައެިޅގެން އޮުޅވާުލމެއްވަ، އެހެންވީމާ ގެ ތެރޭަގއި ހިނގަނީ. ރަށް ބޮޑެތި މަްއސަލަ އޮޅުވާލުެމއްގެ ތެޭރގައި. ހަމަ ކަ

ނޑުމެންނަކަށް ނެނގޭެނ ، އެހެންވީމާ މިކަން ބެލޭނެ ުއސޫލެއް ހޯދަިއގެން މިވާހަަކ ދެއްކީމަ މިކަން ވާނީ. ހަމަ އަުޅގަ

ން ޭބނުންވާ ޕްރޮފިޓު މޭކުކޮށްލަން ހަމަ ސުވިަޗކުން ެއކަްނ ވެސް ހަމަ ބޭނުންނުކުރިޔަސް އެމީހު މި ފޯނު ބިލުން

މިކަމުަގިއ އެބަ ޖެހޭ މިކަމުގައި ވާހަަކދެއްކުމުގެ ކުރިން މިކަމާ ، ކުރޭ. ކުރަމުންދަނީ. އެހެންވީމާ ކޮށްލެވޭ. އެކަން

ނޑުމެންނަކަށް ބެހޭ މީހުން ހޯދައިގެން މީގައި މި ވާނުވާ އަުޅަގނޑުެމން ސާފުކުރަން. އެހެންނޫނިއްޔަކާ އަޅު  ގަ

ނޑުމެން ަކއިިރއަށް ައއިްސފަ ނޭނގޭނެ. އަނެްއކާ ެއއްކަލަ އަބޫޖަހުލު ބުނާހެން މިއައީ ދޮެގއްހަދާލާފަޭއ  އިެވސް އަުޅގަ

އެ މަުއލޫމާތު ހޯދައިގެން މިއީ ކިހިނެއް ކިހިނެއް ާވކަމެއްޯތ ، ން ނިކުމެގެން ގޮއްަސ. އެހެންވީމާބުނާނީ އެމީހު

 ންނަށް މިކަމުގައި ފިަޔވަޅު އެޅޭނީ. ެއހެންނޫނިއްޔަކާ ނުވާނެ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ބަލައިގެން ައޅުަގނޑުމެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ށް ޢިއްޒަތްެތިރ ޓު ތެރޭގަިއ ފުރުޞަތުަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަވަަރކަށް މިނި 61ތަެކއް ހުށަހެޅި އާދެ! އިތުުރ މައްސަލަ

ޅުއްވާަފއި މި ވަނީ ދިާރގާ ބެހޭގޮތުން މި މައްސަްއކަތް ެބލުމަށް. ތެދެއްމެ، ކޮމިޓީެގ ރަޝީދު ހުށަހަ މެންބަރު ރިޔާޟް

މެންޑޭޓުގައި އެބަ ހިމެނޭ. މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދަގއި މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓގެ މެންޑޭޓުތަުކގެ ތެރޭަގއި ހަމަ ތަފާތު 

ނޑުމެންނަށް ފެންނަން އެބަ ހުރި ސަރުކާރުގެ ކުންފުނި ހިއްާސވާ ކުންފުނިތަކުގެ އޮޑިަޓރ  އިތަކާ ދިމަދިމާލުން އަޅުގަ

 ވެްސ އަިދ ހިސާބުިކތާބު ބަލަހައްޓާނެ ގޮތްަތއް މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާ ޮގތާއި ވިޔަފާރި ކުރިއަރަމުންދާ މިންވަރު

ނޑުމެން އަތުަގއި އެ ގޮތަށް  އެ ހުށަހެޅުއްވި، ބައޮތޭ. ބެލިދާނެއޭ. އެހެންީވމާވެސް ބެލެހެއްޓުމަށް، ބެލޭނެ ގޮތް އަުޅގަ

ނޑުމެން މިއަދަުކ ޑިޭބޓަކަށްމެންބަރަކު ތާއީދުކުރަްއވަިއގެްނ އެއަށް ާތއީދުކުރަްއަވއިފިއްާޔ އަ ެއއްކޮށްލަިއގެން ިތ  ުޅގަ

ނޑުމެން އެޖެންޑާ ކޮށްެގން އަދި އެ ބައްދަލުވުމަށް  ގެންދާނެ ވަރަށް ވަގުތު ނެތީމަ އެހެން ބައްދަލުވުމަކަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ސުާވލުކުރެވިދާނެ ދިރާުގ މިއިްނ އަޅުަގނޑުމެން އަންނަން ވާއިަރށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް މެދުވެިރކޮށް އަުޅގަ

އާއި ުނވަތަ ދިރާގުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް  އެްއވެސް ޒަމާެނއްަގއި ޮއޑިަޓރ ޖެނެރަލް އޮޑިޓު ކުރަްއވާަފއި އެބަ އޮތްތޯ

ކާއި އެްއގޮތަށް ފޮނުވަންޖެހޭ އޮޑިޓުތޯ ނޫނީ އަށް ސަރުކާރަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ކޯޕަރޭޓު ގަވަރނަންްސެގ އުސޫލުތަ

މް . އަދި ކަާމގުޅޭ ކޭޕަރފޯމަންސް އޮޑިޓުތޯ ނުވަަތ ފައިނޭންޝަލް އޮޑިޓުތޯ. ކޮންވައްތަެރއް ޮއޑިޓެއްތޯ ލިބިަފިއ އޮތީ



  

ފަރާތަްށ  ރަޖިސްޓްރީކުރާ ފަރާތަކީ އެއީ. އެހެންވީމާ، އެ ނިޭކޝަން އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިްވސްއޮތޯރިޓީ ައކީ ޓެލެކޮިމޔު

ކޮން ހިއްސާތަކެއްތޯ ކުެރވިފައި އޮތީ އަދި ރެިގއުލޭަޝނަށް ބަދަލު ގެންނެވުމުގައި ނުވަތަ ރެގިއުލޭޝަނަްށވުރެ ކޮން

ބޭރުން ކަމެއް ކުރަްއވާފައި އޮތްތޯ ނެތްތޯ. އަޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ މިކަހަލަ ޓެކްނިކަލް ޑާޓާތަކެއް ކަންނޭނޭގ 

އްމެ، ހުށަހެޅުްއވީ ާޚްއސާސީ މައްސަލަ އެްއ. ކަންޮބޑުވުން ވަރަށް ބޮޑަްށ އޮްތ އަޅުަގނޑުމެން ހޯދަން މި ޖެހެނީ. ތެދެ

ވަރަކަށް ދުވަްސ  61ކަމެއް. މީގައި ހަމަ ނުކުތާ އެއް ގޮުތގައި ދަންނަވާލާ ހިތް އެބަ އޮތް. މިސާލަކަށް މިހާރު 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަ  އިއަިދވެސް ދުނިޔޭގެ އެންމެ އާދަިއގަ  އި ގެއްިލގެން މި ހޯދާ ުޒވާނާެގ މައްސަލަިއގަ

ފަށުގައި ހުރި ޓެލެފޯން އޮޕަރޭޓަރސް. އަދައިގެ ހަމަ ވާހަަކ އަކީ ކޮޓެޖު އިންޑަސްޓްރީ ލެވެލްަގއި ހުރި ތަންތަން 

ރިސައިޒުކޮށް ހުރި ތަނާއި ލޮކޭޝަނާ އެންމެފަހަށް ޕްކަމަށް ބެލިދާނެ އިންޑިއާގެ ބައެއް ސަރަޙައްދުަތއް. ހަމަ 

އަކަށް ގެްނގޮސް ސިޓީ ިދނީމަ އެހިސާބުން ޕޮލިސް. ލިބިދޭ ހަމަ އާދައިެގ އެޖެްނސީ ޗާޓުހެން އެބަ މޫވުކުރި ގޮތަށް 

ކަން ހިނގަމުންދާ ގޮތް. އަޅުަގނޑަށް އެބަ ފެނޭ ބައެްއ ޕްރޮގްރާމްތަކުން ޓީވީގެ ނަަޒރިއްޔާ އިން އެބަ ފެނޭ އެބަ މި

ނޑުމެންނަށް މި ވަނީ  ނަމަވެސް މޮނިޓަރކޮށްނުލެވިގެން. އެންމެފަހުން މާލޭގެ  ުދަވސްވީއިުރަގއި 64، 61އަުޅގަ

އޮްފ ނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ ލޫމާތެއްގެ އަލީަގއި މި ޓެލެކޮމިޔުކޮންމެވެސް ހިސާބުަގއި ހުރި ޓަވަރަކުން ލިބުނު މައު

މުެގ އި ރައްކާތެިރކަފަދަ ކުންފުނިތަކުގެ އެބަ އޮންނަންޖެހޭ މި ރާއްޖޭގެ މި ސަލާމަތާމޯލްޑިވްސް، ދިާރގު، އަދި ުއރީދޫ

ނޑުަގއި  ނޑުމެންނަށް ހޯދި ގިުއގަ ނޑަށް ޔަޤީން، ެއއީ އަުޅގަ ވެސް ބޮޑު ާމސިންގާ ކަމެްއ އޮންނަން އެބަ ޖެހޭ. އަޅުގަ

ހުށަހެޅުއްވި ފަދައިން ލޭންޑް ލައިނަކީ  ތުންނަށްވީ ދަްއޗާއި ައދި ރިޔާޟްއަދި މި މައްސަލަތަކާ ރައްޔި

ނުންކުރިޔަސް ނުކުރިޔަސް އެ ނަގާ. އެހެންވީމާ، މިއަށް ލެންތީ އެ ބޭ .ޒަމާނުއްސުރެން ލާރި ނަގަމުން މިއަންނަނީ

ނޑުމެން އެންމެ މެންބަރުން ހަމަ މިއަށް މެން ެއއްދުވަުހގެ ެއޖެންޑާ ކުރިއައަޅުަގނޑު ށް ގެންދެވިދާނެޭއ މިއަދު އަޅުގަ

 ނޑުމެންނަށް އެަބއޮތް ެއގޮތް ރަނގަޅު ކަުމގަިއވާނަމަ ބާކީ އަުޅގަ .ކޮންމެވެސް ވަަރކަށް ކޮންޓްިރބިއުޓް ކުރުމުން

ނޑުމެންނަށް ކުރިޔަށް ގެންދެވިދާެނ ވަރަކަްށ މިނިޓު 65އުސޫލެްއގޮތުން  . އެހެންވީމާ، ޭއެގ ތެރޭގަިއ އަުޅގަ

ބޭފުޅުން މިހާރު ވާހަކަ ދައްކަވާ ތިންަވނަ ބޭފުޅަކަށް ޢިއްޒަތްތެރި  ރިޔާޟްއާ ދެ އިޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޣަފޫރާ

 މެންބަރު ސަލީމް.

 

 ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުްނ: ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އޭދަފުށި

ނޑު ެވސް ޙަޤީޤަުތގައި އެ އުސޫލުތަކަށް އަުޅަގނޑު ވެސް ތާއީުދކުރަން  އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ މުަޤއްރިުރ. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަކަ .ފޮނުވާލުން ބިލު އިނގޭތޯ. ދެން ޙަޤީޤަތުގައި ެއމީހުންނަށް މިއޮންނަ ކަމަކީ ހަމައެކަނި ށް އެމީހުން އަޅުގަ

އެއީ ކިހިނެއް  .އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ފޮނުވިހާ ބިލަކަށް މިއަންނަނީ ފައިސާ ދައްކަމުން .ހަމަ ބިލެއް އަންނާނީ

ހަދަނީއަކީ މިކަހަލަ އެްއވެސް ެއއްެޗއް އިނގޭނެ ނިޒާެމއް  ކިހިނެްއ ކަމެއް އެމީހުން އެ ބިލުއަރާ އެްއޗެއް ކަެމއް 



  

ްސ ވެ ން މި މައްސަލައިގެ އިތުރުން އަޅުަގނޑު އަދި މިކަންބޮޑުވާ އެހެން މައްސަލައެއްދެ .އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނެތް

އިތުރު މައްސަލަެއްއގެ ގޮުތަގއި އިތުރު މަްއސަލަެއްއ  .އޮފް މޯލްޑިވްްސގެ މައްސަލަ އެބައޮތް އިނގޭތޯ. އެއީ ބޭންކް 

ނޑުމެންނަށް މި އަޑުިއވިގެްނ އޮފް މޯްލޑިވްްސގެ  އި ބޭންކްގޮތުަގއި ހަމަ އިތުރު ވާހަަކިއގެ ތެރޭގަ  މައްސަލަ. އަުޅގަ

ން ރުފިޔާ ފައިދާ ވެއްޖޭ. ފައިދާ ވެއްޖޭ. ހަތްސަތޭކަ މިިލއަ ން ރުފިޔާކުއާޓާއެްއަގއި ފަސްސަތޭކަ މިލިއަ ދަނީ ކޮންމެ

އިން ބޭރު ރާއްޖެ ަބއެްއގެ އަުތންހެއްޔޭ؟ން ރުފިޔާ މި ަފއިދާ ނަގަނީ ކޮންގެ ުސވާލަކީ މި ހަްތސަތޭކަ މިލިއައަޅުަގނޑު 

އަތުން.  ގެބައެްއގެ އަތުންހޭ ދިވެހީންެގ އަތުންހޭ މި ނަގަނީ. ިމހުރިހާ ފައިސާއެްއ މި ނަަގނީ ދިވެހީން

ކީްއވެގެންހެްއޔޭ މިހާ ބޮޑު ަފއިދާެއއް ދިވެހި ބޭންކަކުން ިދވެހި ރައްޔިތުން އަތުން ނަގަްނވީ. ީކއްެވގެންހޭ ނަގަްނވީ. 

ން ރަށް ނުރައްކާތެރި މައްސަލަެއއް. ބޭންކާ ހުރެ ވަރަށް ގިނަ ވިޔަފާރިވެރިއެހެންވީމާ، އެ ޙަޤީޤަތުަގއި މިއީ ވަ

ވަމުން އެބަދޭ. އެހެންވީމާ، އެވަރުގެ ފައިާދއެއް ނުނަާގ އިންޓްރަސްޓް ރޭޓްތައް އިނދަޖެހި ހަލާކުވެ ބަނގުރޫޓު

ހެއްޔޭ ސަރުކާރުން ެއ ންނޫ ގޭނެ ނިޒާމެއް ހަމަޖައްސަންވީކުޑަކޮްށގެން ނަމަވެސް ތަންޮކޅެއް ުކޑަ ފައިދާެއއް ނެ 

ނޑަށް ހީވަީނ  ،ކޮްށގެން ނަމަވެސް ނޫނީ ޑިވަލޮޕްމަންޓް ބޭންކެއްެގ ގޮތުަގއި ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިްވސްމަސައްކަތް އަުޅގަ

ެއއީ  .ކުރުންމް ފުރަތަމަ ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިވްސް އުެފއްދުމުގެ މަޤްޞަަދކަށްވީ ިޑވަލޮޕް މޭެކއް ރާްއޖޭގައި ޤާއި

ން ރުފިޔާެގ މިލިއަ 111އަތުން ކޮންމެ ތިން މަހަކުން  ގެދިވެހީން  ދި އޭގެ ބޭންކެއް. އެހެންނަމަވެސްރާއްޖޭގެ ނެތް އަ

ފައިދާ މިކިޔަނީ އެމީހުން އެ ކޮބައިހޭ ޭއެގ ބޭނުމަކީ. އެމީހުން އަދި  ިއގެން ކޮބައިހޭ ޭއގެ މަޤްޞަދަކީ،ފައިދާ ނަގަ

ުހރިހާ ސަކާރާތެއް ޖަހާފަިއ  ރަ ދީ ބޭނުންހާ ކަމެއް ކޮށްފައި އެބޭނުން ވަރަކަށް ޚަރަދުކޮށް ޭބނުންވަރުގެ ޮބޑެތި މުސާ

މި ނަގާ ފައިދާ. އެހެންވީމާ، މިވަރުގެ ފައިދާއެއް ނަގަްނ ޢާއްމު ރައްޔިތުން ހަލާކު ކޮށްލަން ކީއްކުރަންހޭ މި 

އިންޓްރަސްްޓ ރޭޓްތަްއ  އޮފް މޯލްިޑވްްސގެ އެ ބޭންކްމަސައްކަތް ކުރަްނވީައކީ. ތަްނކޮޅެއް އެ ފައިދާ ކުަޑވާނެގޮތަަކށް 

އެމް.އެމް.ޭއ  އީމި ،ވެސް އިންޓްރަސްޓް ޭރޓްތައް އެ ދަށް ކުރީމާ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ދެން އެހެން ބޭންކުތަކުގައި

 .ނޭނގެ މި މައްސަލައަކީ. ިމއީ ޙަޤީޤަތުަގއި ވަރަށް ބޮުޑ މައްސަލައެއް އިނގޭތޯކަން އަށް ކުެރވޭނެ ކަމެއް 

ދެން މިހާ  .އާދަިއގެ އެންމެ ކުދިކުދި ިވޔަފާރިވެިރންނަށް ވެސް .ްށ ދިމާވެފައި އޮތްޚާއްޞަކޮށް ވިޔަފާރިވެރިންނަ

ދިާރގު ެވްސ  ،ން ކޮންމެ ތިން މަހަކުން ފައިދާ. މިއީ ހަމަ އަންތަރީސް ވާވަުރގެ ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައިމިލިއަ 111ބޮޑެތި 

ން ރުފިޔާ ހަމަ މި ނަގަީނ ޔާ ދެހާސް މިލިއަ ޮއތީ މިހެން ހަމަ. އެއްހާސް ިމލިއަން ރުފިދިރާގު ވެްސ  .އޮތީ މިހެން

ދިވެހި ރައްޔިތުން އަތުން. ެދން މި އުރީދޫ ައއިފަހުން ޮކންމެވެސް ވަެރްއގެ ތަފާތެއް އައި. އެމީހުން ނެތް ނަމަ 

އް އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު އެހެން ޤައުމަކަށް ބަދަލުވާ ހިސާބަށް ހިނގައްޖެ. ރައްޔިތުްނގެ އަުތަގއި ހުރި ހުރިހާ ލާރިކޮޅެ

ން އަތުލައިފި. އެހެްނވީމާ، މިއީ އަޅުަގނޑުމެން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ހައިިސއްޔަތުން ވިސްނަންޖެހޭ ކަންތައްތައް މިހެ

ސްޓެލްކޯައކުން އެވަުރ ފައިދާއެއް ނުލިބޭ. ރަނަގޅު ކިރިޔާ އެމީހުންނަށް  ހުރި ކުންފުނިތަކުން މިސާލަކަށް

ހަމަ ސްޓެލްކޯ އަށް ވެސް އެބައޮޭތ  .ރުގެ ބޮޑު ަފއިދާެއއް ނޫންހިންގާލެވެނީ. އަސާސީ ޚިދުަމތެއް އެީއ. ެއވަ



  

ރުފިޔާ އަށް ޔުނިެޓއް  21ރުފިޔާ ކަމަށް ވަންޏާ  5ކަރަންޓުގެ އަގު އިންތިހާ އަްށ ބޮޑު ކޮށްލާފައި މިހާރުގެ ޔުިނޓަކީ 

މަކު ެއއީހޭ މީގެ އުސޫަލކީ. އެމީހުންނަށް ވެސް އެަބއޮތޭ. ެއކަ މުގެ ފުރުޞަތުން ުރފިޔާ ނެގުހާސް މިލިއަހަދާފައި އެއް

މމިހެން ހުންނަ އަސާސީ ޚިދުމަތް ކަހަލަ ޚިދުމަތް ދިނުމުގަިއ ތަންކޮެޅއް ުކޑަ ރޭޓްތަަކކަށް މި ފެއްތޭނެ ގޮެތްއ 

ނޑުމެން އެބަޖެހޭ ހަމަޖައްސަން ސްގެން މިތަނަށް ވާހަކަ ގެނެ  . އުރީދޫދިރާގާ ވާހަކަ ދައްަކިއގެން ވެސް އަުޅގަ

ނުޑމެން އެބަޖެހޭ ހަމަޖައްސަންދައްކަިއގެން ެވސް އަ ފައިދާ ނުވަނީކީ  ށްމި ރޭޓްތައް ކުޑަކުރަން. އެމީހުންނަ ުޅގަ

ނޑު ާތއީދުކޮށް އަދި ޣަފޫރުގެ އެ ެދއްކި ވާހަކަ އަްށ  .ނޫން ބޮޑެތި ފައިދާ އެބަވޭ. ެދން ރިޔާޟްގެ ހުށަހެޅުމަށް އަުޅގަ

ނޑުގެ ވާހަކަ ނިންމާލަން. ޝުކުރިއްޔާ   .ވެސް ތާއީުދކޮށް އަުޅގަ

 

 ޢާމިރު ވާހަކަދެއްެކުވން: އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

ނޑު ގޮެތއްަގއި ިރޔާޟްެގ އެ  ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. އާދެ! ދެންމެވެސް ައޅުަގނޑު ފުުރޞަތަކަށް މި  އެދުނީ މަިއގަ

މެ އޭދަފުށީ ދާއިރާެގ ދެންހަމަ ވާހަކަ އަށް ތާއީދުކުރުމަށް. ދެން މި މައްސަލައަކީ ވަރަްށ ބޮޑު މައްސަލައެއް. 

ވެސް ދެންމެވެސް  މެންބަރު އެ ފާހަގަކުރި ނުކުާތއަކީ ވެސް ވަރަށް މުހިންމު މައްސަލަެއއް. ސަބަބަކަށް ވަނީ މިހާރު

ެވސް މިކަހަލަ މައްސަލަތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކާލިން  އަޅުަގނޑުމެން ަގވާއިދު ެއކުަލވާލެވުނު ކޮމިީޓގެ ތެރޭގައި

ބާވަތުގެ ަކންކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް  ށް ދައުލަތުގެ މުއައްަސސާތަކުން ކުރާ މިޓީގެ މެންޑޭުޓެގ ތެރެއައްޔަތު ކޮމިމާލި

. ޙަޤީޤަތުގައި ރަްއިޔތުންނަށް އަސާސީ ޚިދުމަތް އިންޓްތަކެއް އެކުަލވާލުމުގެ ރޫޙުަގއި ވާހަަކ ދައްކާފަބަލާނެ އިތުރު ޕޮ

، މެއް ކުރި ަނމަވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް މިޤައުމަކު މިހާރަކު ނެތްދިނުމަށް ޓަކައި ވިޔަފާރި އުޫސލުން ބަޔަކަށް ކަ

ނަމަެވސް ެއ އެއީ ކަރަންޓު ބިލު ކަމުަގއިީވނަމަވެސް އަިދ ފެން ބިލު ަކމުގަިއވީނަމަވެސް އަދި ފޯނު ބިލު ކަމުަގއިވީ

މީހުން ބޭނުންކޮށްފައި  އަރާ އަދަދެއް ޮބޑުެވގެން ޮގސް ޝުކުވާ ކުރީމަކާ އެކަމުެގ އަސްލު ތި ކަެލއަށް ނޭނިގވެސް

ހާރު އެކިއެކި ނުކޮށް އޮްނނަ ފޯނެއް މިށް އެބައިނގޭ ތަނެއްގައި ބޭނުންއަނެއްކާ ަކނަޑއެިޅގެން ދިރާުގ ކަހަލަ ތަންތަނަ

ވެސް  އެބަ ބޮޑުކޮށްެލވޭ އެހެން މީހަކަށް ެވްސ. މިއިންކަމެއް ޓެކްނޮލަޖީ ބޭނުންކޮށްގެން އޭގެ ބިލު

ުފ ހޯދޭނެ ގޮތެއް ނެތް. ހަމަ މިއީ ހިނގާފައި ހުރި ކަންތައް އިނގޭތޯ. ދެން ހަމަ އެއާ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް އިންޞާ

އެްއކޮށް ލޭންޑް ލައިން އަދި އިންޓަރނޭޓް ކަހަލަ ޚިދުމަތްތައް އެ ސަރވިސް ނަގާަފއި އޭނާ އެ ބޭނުންނުކޮށް 

އެމީހާ އެބަދޭ ހަމަ ސަލާމަތް ނުވާ  ތައް އަރަމުން އަރަމުން ގޮސްށް އެ ބިލުކިތަންމެ ދުވަހު ހުއްޓަސް ހަމަ ބަރާބަރަ

ަގނޑުމެންނަށް ތަންކޮޅެއް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން އަޅު  .ހިސާބަށް. އެހެންވީމާ، މިއީ ވަރަށް މުހިންމު މައްސަލައެއް 

ނޑު ދެކެން. ދެން ދެވަނަ ނުކުތާއެއް ގޮުތގަިއ  ގާތުން ފާރަވެރިެވގެން ބެލެންޖޭހެނެ މައްސަލައެއް ކަމުގަިއ އަޅުގަ

އޮފް  ންކުތައް ޚާްއޞަކޮށް ހަމަ ބޭންކްހަމަ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން މިހާރުން މިހާރަށް ވެސް ހަމަ ބޭ އަޅުަގނޑު

ކޮށްގެން އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ބަލަންޖެހޭ ޚާއްަޞކޮށް ހަމަ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް މި ކޮމިޓީ އަށް ހާޒިރު .މޯލްޑިވްސް



  

ޖޭގެ ެވގެން ދިުއމެއް ނޫން. ދިވެހިރާއްާފއިދާތަކެއް އެތަނަށް ބޮޑުސަރުކާރުގެ ބޭންެކއްގެ ގޮތުަގިއ އޮންނައިރުަގއި އެހާ 

މާރާތް ނުކުރެވިފައި ހުރި ެއތައް ބަިއވަރު ުޒވާނުންތަެކްއ އެބަތިބި. އަދި ިމއަދު ކަންކޮޅުތަުކގަިއ އަިދވެސް އި 

ނޑު ހަމަ  ވާތީވެނީ ުޒވާނުންނަށް ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުން ަކމަށްސަރުކާރުެގ މެންޑޭޓަކަށް ެވސް ވާންޖެހެ އަުޅގަ

ހިމެނޭ ގޮތަްށ ހައުސިންގ ލޯނެއް މާނަ  6625މެްނނަށް %ައޅުަގނޑުކަންތަކުަގއި  ދަންނަވަން މި ލޯނު ނެގުމުގެ

ން ރުފިާޔ ނުަވތަ ފަސް މިލިއަން ރުފިޔާ މުއްދަތުެގ ތެރޭަގިއ ހަތަރު މިލިއަކުރެވުނަސް އެކަން ނިޭމއިރުަގއި ެއ ދޭ 

މި ސިސްޓަމް މިއިންނަނީ  ން ރުފިޔާ ދައްކަްނ އެބަޖެހޭ. އެކަހަލަ ގޮަތކަށްމިިލއަ 65ކަމަށް ވަންޏާ ބާކީ  ނަގައިފި

 އި. އެހެންވީާމ، ެއއީ ައސްލު ހަމަ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އިންޖީނު ދޯނި މަސްދޯނި ފަހަރުތައް ބަންނަ ފަރާތްތަކާރޭވިފަ

ލައެއް ަކމުގައި ދިމާވޭ. އެހެންވީމާ، މުެގ ހަމަ ބޮޑު މައްސަންތައްތައް ބަނގުރޫޓުެވގެން ދިއުހެދުމާއި މި ކަ ގެދޮރު

 ގައި 4، %2ބޭންކް %މިކަން ތަންކޮޅެއް ލުއި ގޮތަަކށް ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަުކގައި ހަމަ މިކަހަލަ ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

ން ބޭންކުން އެކަްނ ކުރަމުންދާއިރުގައި ެއކަ ަގއިވެސް އެބަ މަސައްކަތް ކުރަުމންދޭ. އެހެންވީމާ، އެހާ ބޮޑު ފައިދާއެއް 

ނޑު ވެސް  ކުރެވޭނެ ގޮެތއް މި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ހޯދައި ދިނުމަށް  ޓަކައި މަސައްކަތް ކުެރވެން ޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑު ވެސް ހަމަ ތާއީދުކުަރން.  ހަމަ ދެކޭތީ އެ  ވާހަކަތަކަށް ައޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ފަދައިްނ މި ހުސްވަގުތުޮކޅުަގއި އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު. އާދެ! އެނ

އަޅުަގނޑުމެން މި ހުށަހެޅި ޑިބޭޓްަގއި ޢިއްޒަތްތެރި މެންަބރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ ދިރާުގގެ މި 

ސަލީމް އެ  ދުާއއި އަދި ޭއގެފަހުން ވާހަކަފުޅު ަދއްަކވަމުން އޭދަުފށީ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު އަޙްމަ މައްސަލަ

ނޑުމެންނަށް އުޫސލުތަކެއް މުހިންމު އެްއ  އި އޮފް މޯލްޑިވްްސގެ މައްސަަލއިގަ  ހުށަހެޅުއްވި ބޭންކް އަުޅގަ

ކާ ހާޒިރުކުރަްނވާ ބަަޔކު ްށ ގެްނގޮސްފަިއ އެ ފަރާތްތަާކއި ވާހަކަ ަދއް ކުެރވިގެން ކުރިއަބައްދަލުވުމަކަށް އެޖެންޑާ 

ނޑުމެން ހާޒިރު ާއިއ  ގެ ކޮމިީޓގަިއ އެަބއޮތޭ. މިސާލަކަށް މޯލްިޑވްްސ މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީކުރުމުގެ މެންޑޭޓު އަުޅގަ

ނޑު ތައްއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ކުރާ މަސައްކަތް ަގއި ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 611މެންނަށް ބެލުން ެއބައޮތް އަުޅގަ

ކަމަކީ ހަމަ މި ކޮމިޓީ އިްނ މި. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ފަދަނަންބަރު ނުކުތާގަ 4ތެރެިއން  މި ހިމެނޭ ނުކުތާތަކުގެ

ބެލިދާނެ ކަންަތއްތައް. އަދި ބޭންކިްނގ ެރގިއުލޭްޓ މިކުރަނީ ރާއްޭޖގެ ބޭންކިންގާއ ބެހޭ ެއކްްޓ  އަށް ހޯދައި

 ކީ މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ ރެގިއުލޭޝަންގެ ޑިރެިގއުލޭޝަންސްރާއްޖޭގެ ެސންޓްރަލް ބޭންކަމެދުވެރިެވގެން. 

ވީ އިތުރު ބަދަލުތައް ގެނައުމުގެ ބާރު ޤާނޫނުން ދެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަީކ އެހެރަ އެހެރީ. ނަމަވެސް އަދި ގެންނަން  އިއާ

ނޑައެިޅގެްނ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވިދާޅުވި ފަދައިން ވަރަށް ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން ފައިދާ  ދެންމެ ހަމަ ކަ

ސުވާލު ކުރޭ. އަދި  އްޔިތުންނަށް އެބަ މެންބަުރންނާރައިރުއިރުޮކޅުން ލިބޭކަން ޕަބްިލކް މީޑިާޔއިން އެނގި ދިަޔއިމަ 



  

އިދާ ދުއިަސއްތަ އަޅުަގނޑުމެންނާ ވެސް ސީާދ ސުވާލު އެބަ ކުރޭ ކިހިނެްއހޭ މިވަނީ. ބީ.އެމް.އެލް އެބަ ނަގައޭ ފަ 

ނޑަށް  ފުންޏަކުން އެބަ ނަގައޭ މިވަރު.ން އަނެއް ކުންތިންސަތޭކަ މިލިއަ ހީވަނީ އެ އެހެންވީމާ، އެއަށް އަސްުލ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ެގނެވިދާނެހެން. އެހެންވީމާ،  އަށް ސަބް ކޮމިީޓ  61365ހޯއްދަވަން ބޭނުންފުޅުވާ މަޢުލޫމާތުތައް އަުޅގަ

ވެފައި އޮތީމަ އަޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ހަމަ ނާޝިދަށް އަށް ސަްބ  ކޮމިޓީ މީޓިންގ ސެޓް 66365 ،މީޓިންގ

ދުކޮށްލާފައި އެއަށް ފަުހގައި ޣަފޫރަށް. އެކަމަކު ނާޝިދު ފުރަތަަމ ފުރުޞަތު ދިނުމަށް ފަހުގައި ފުރުޞަތު ބަން

ފުރުޞަތު އެބައޮތް. މިއަށް ގޮތްތަކެއް ނިންމެވުން ކޮށްފައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެން ހަމަ އެޖެންޑާ ފުލް ދުވަހެއްގެ 

ނޑުމެންނަށް ގެންދެވިދާނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ކޮށްގެން ުކރިއައެޖެންޑާ މިކަމަށް   މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު.ށް އަުޅގަ

 

 ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެުވން: ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކޮމަންޑޫ

ދިރާގަށް ައސްލު އެންމެ ލާިރ މިއަދު ލިބެނީ ޑޭޓަރ އިން.  އި އާދެ! ައޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ިމ ދިރާގު މަްއސަލަިއގަ

މީހުންގެ މޭޖަރ ނެރަލް ވިާދޅުވި އެ ދެން ދިރާގު އޮޑިޓަރ ބެހޭ ގޮތުން ކުރީުދވަހު އޮޑިޓަރ ޖެ .ޑޭޓަރ އިން

. އެކަމަުކ އަށް ެއއޮތީ ޖަވާބު ދެއްވާފަން. އެ ުނަވނީއޭ ތިމަންނަމެން އޮޑިޓްކުރު ދާރު އެއްބަސްހިއްސާ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ އެ މެންޭޑޓުގަާޔއި ައޅުަގނޑުމެންގެ ޮއޑިޓް ޤާނޫނުގައި އެކަން ާލޒިމްކޮށްފައި އޮންނަންޏާމު 

ފުރަަތމަ ސާފުކުރަންޖެހޭ ކަމަކަށް  އިޭއގަ އިން ެގނެސްފައި އެބަޖެހޭ ދިރާގު މީހުން ކައިރީގަ އަޅުަގނޑުމެން އެ މީހު

ންވެގެްނވާއިރު އަދި އޮޑިޓް ޤާނޫނުގަާޔއި ޤާނޫނުއަސާީސގައި މި ގޮަތށް ބަޔާ ،އަޅުަގނޑު ދެކެނީ ީކއްެވގެންޯތ ޤާނޫނަށް

ނޑުމެންގެ ޤާނޫނުއަސާސީ އޯވަހިއްސާ ކޮށްފައެއް ތިމަންނަމެންެގ އެ އޮިޑޓް ކުރަންޖެހޭނީ  ރޫލްރދާރަކަށް ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ސާފުކޮްށލުން. ދެން އޭގެ ޗާޖަސްއާ  މިވެނި މީހެކޭ ބުނުމުގެ ެއްއެވސް ރައިެޓއް ނޯންނާނެ. އެ ކަން އަުޅގަ

ިތ ގައި ވަރަށް ބޮޑެޮރސެސިންގއިނގޭތޯ އެ މީހުން ެއންމެ ބޮޑަށް މި ޑޭޓަރ ޕް ަލއިނަށްވުރެ ބެހޭ ގޮތުން ފިކްސް

ޖަކީ އެ އަްށ ެވސް ބުނަނީ ބޮޑު ޕެކޭޖް ނަގާށޭ. ޕެކޭޖްގައި ތިން ޖީބީ އެްއ ޖީބީގެ ޕެކޭ އޮޅުވާލުން އުޅެނީ. އަބަދު

ސްޕީެޑއް ނުދޭނެ.  .އެ އަށް އެްއޗެއް އެޅޭނީ ރަނގަޅު ސްޕީެޑްއގައި އައިްސގެންތާ .ވަރު އެ ބަެކޓް ޑޭޓަރ އެޅެްނވޭ 

އަނެއްހެން ެއ ބަކެޓް އަދި ބޮޑުކުރިޔަސް ބަކެޓަށް ފެން އެޅެންޏާތާ  .ށްއެހެންވީމާ، އެ ބަކެޓް އިންނާނީ އެމްޓީކޮ

ނގެީނ އޭނަ ެޕކޭޖެއް ނަގަިއގެން އިންނައިރުަގިއ ެތއްަގއި ކިތައް މީހުންނަްށތޯ އެބަކެޓް ބޮުޑވާނީ. ދެން ާޢއްމު ގޮ

ދާއިރާތަކުެގ އޮފީސްތަުކްނ  ދިރާގުން އެބުނާ ސްީޕޑް އިްނނަނީ ދީފައިތޯ. ޙަޤީޤަތުގައި މި އޮފީސް ދާއިރާ މިހުންނަ

ނީންނާނެ. ވަރަށް ކުޑަުކޑަ ސްޕީޑެްއ  އިބޮޑެތި ޕެކޭޖް ނަގާފައި ހުންނައިރުަގއި މި މީހުން ފްރައިޑޭ ކަހަލަ އެއްޗެީހގަ

އިންނާނީ އެ އެންމެންނަށް ދޫކޮށްލަނީ. އަނެއްކާ މިހިސާުބގައި ހުންނަ ެއއްޗެހި އެދުަވހު ބޭނުން ނުކުރާ ކަމަށް 

އްޔާުމ ލެވި އިނދެޖެހެން މީހުންނަށް ދީ އެ ޑޭޓާއިްނ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ބޭރަށް ދާއިުރގަިއ ތްރީޖީ ނިވާނުބަލާފައި އެ

ުއޅޭ ވަރަށް ޮބުޑ މައްސަލަެއއް. އެހެްނވީމާ، ޑޭޓަރ އިން މިއަދު ލާރި  އަންނައިރުަގއި ފޯނު ބޮުޑވުާމއި މިއީ އެ



  

އެީއ  އިސެޖް ވެސް. މިހާރު އެ އަށް ޗާޖު ކުެރވޭ. ކުރީގަ ނަގަނީ. މިހާރު ެއ ޑޭޓަރ ަކމަށް އެބަ ބެލެޭވ ަވއިބަރ މެ 

ނޑުމެން ފުރަތަަމ  ޑޭޓަރ ެއއް ނޫން. އެހެންވީމާ، އެ ފައިދާ އެ ބޮުޑެވގެން ެއދަނީ. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ހިނގާ އަުޅގަ

ެއކަން ކަންތައް ކުރަން. ޮއޑިޓް ޤާނޫނާއި އަދި ޤާނޫނުއަސާީސގަިއވާ ގޮތުން ީކްއވެގެންތޯ އޮޑިޓް ނުކުރަނީ. 

ސާފުކޮށްފައި އޮޑިޓް މިތަނަްށ ލިބުން. ދެން ތި ޑޭޓަރ ާއއި ެއ މީހުންގެ ޗާޖަސްތައް އެ ުއޅޭ ގޮތުެގ ބެލިދާނެ. 

ޮބޑުވުމަީކ  ޕްރޮފިޓް ގެއެަކން އޮންނާނެ ގޮތް. ބޭންކު  ަގއިމުަޤއްރިރު ިތވިދާޅުީވ ބޭންކިންގ އިގަބޭކިންގ

ނޑުމެންނަކަށް ބޭންކު  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކޮންސަރނަަކށް ެވގެންނުވާނެހެން  ގެ ަފއިދާ ބޮުޑވުމަކީ. އެކަމަކު ހީވަނީ ައޅުގަ

ނަޑއަޅާފަުއސޫލު އެ އޮތީ އެމް.އެމް.އޭއިްނ  ބެންކަށް އެ ފައިދާ ެނގޭނެ ްނ ރެގިލޭޓިން އޮތޯރިޓީ. އެމް.އެމް.ޭއިއން ކަ

ެދން އެ މީހުންނަށް މިހާރު އެ އިންނަނީ ކޮމާޝަލް ލޯނަށް މިހާވަރު، އަނެއް ކަހަލަ ލޯނަކަށް މިހާވަރު، އެހާވަރު. 

. އެމެރިކަން އެކްސްޕްރެްސ 5، %2ކަރަންސީ ބޮޑުވީަމ، އެ އަށް އެ ނަގާ އެ ޗާުޖ ވަރަށް ބޮޑު. % ސްޓިކްޕްލާ

ނޑާލާަފއި ޕްލާސްޓި  225%ވިސާާކޑަކުން ، 5ކާޑަކުން % އެ ެއްއ ، . އެހެންވީމާބޭުޑ ލޯނު  ކް މަނީ ގިަނވެފައި ކަ

ނޑަައޅާފަިއ އިންނަނީ ކޮންގޮމިސާލަކަށް ، ނޫން. އެހެންވީމާ ތެއްތޯ. ހައުސިންގ ލޯނަށް އެމް.އެމް.އޭއިން ކަ

ނޑަްށ ެއ ، އެހެންވީމާ ނުޑމެން، އަުޅގަ ެރގިއުލޭޓިްނގ އޮތޯރިޓީން އެ ކަންކަން ޮކންޓްރޯލް ކުރަނީ. އަުޅގަ

އް. އެީއކީ ނޫން. އެކަމަުކ ވުމެ ތަނެްއގެ ގޮުތގައި ހިްނގާ އެ މީހުންގެ ފައިދާ ބޮޑު ޓިވްކަންބޮޑެއްުނވޭ އެ ތަން ޕްރޮޑަކް

ނޑު ޤަބޫލުކުަރނީ އެ ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ އުސޫލުން އެމް.އެމް.އޭއިްނ އެ މީހުންނަށް އެ ފައިދާ އެ ނެގެނީ އަުޅގަ

ނަޑއަޅާފައި ހުންނަ މައްސަލަތަކެްއގެ ތެރެއިންނޭ. ެއ ރޭޓުތައް ބޮޑުެވގެން އެ ުއޅެނީ. އެ ކޮމާޝަލް ލޯނު  ކަ

ލޯނު  ޔާމު ހައުސިންގ ލޯނު ދަށްވާްނޖެހޭނެ. ނޫނިއްޔާމު މަސްވެރިކަމަށް ދޭންޖެހޭވިޔަފާީރގެ ގޮތުން ނޫނިއް 

ރާއްޭޖގައި އެންމެ ދަށްކޮށް އެ މީހުން ދެނީ އެންމެ ރިސްކު ފްރީ ކަމަށް ބަލާފައި ޓޫރިޒަމް  ދަށްވާންޖެހޭނެ. އެކަމަކު

ެއ  އެހެްނވީމާ، ެރގިއުލޭޓިްނގ އޮތޯރިޓީއާ  ލޯނުތައް ެއ ހުންނަނީ ބޮޑުވެފަ. ިމއީ ެވސް ދެްނ ހުރި ލޯނު. ދެން އަބަދު

ޖެހޭނީ ކަމުގައި އަޅުަގނޑުމެން ވާަހކަދައްކަންނާމު ޖެހޭނީ ވާހަކަ ދައްކަން. ރެގިއުލޭޓިްނގ ޮއތޯރިޓީން ފުރަތަމަ 

ދޭްނ ކަން ުފރަތަމަ އޮޅުންފިލުވައިލަކަންަތއްތަުކގައި އެ އަދި ސްލެބް ހުރުމުގެެނގުމުަގޔާއި  ބޭންކުތަކަށް އިންޓްރެސްޓް

ގެން އަށް ޮފނުވަންވީ. ލާަފއި ައޅުަގނޑުެމން އަންޑަސްޓޭންުޑވެ  އަޅުަގނޑުމެން ސިީޓެއއް ކަްނނޭނގޭ އެމް.އެމް.އޭ

 ިޑޓު ކީްއެވގެންތޯ ނުކުރަނީެވގެން ކަންނޭނގޭ ބޮޑަްށ ވާހަކަެދކެވެނީ. އޮ ކަންނޭނގޭ، ހޯލް ސަބްެޖކްޓް އަންޑަސްޓޭންޑު 

ނޑުެގ ހުށަހެޅުމަކީ. އަޅުަގނޑަށް ދިާރގު މިތަނަށް ހާޒިރުކު  ރަން. ެއއީ އަުޅގަ

 

 ޅުދުއްދުށީ އުތުރު ާދއިރާގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:ކު

ނޑަށް ހީވަީނ މި ކޮމިޔުމި ޑިޕާޓުމަންޓުހެން. ނިކޭޝަން ެރގިއުލޭޓްރީ ޯބޑީ ައކީ ެޓލެކޮމް ހާރު އަޅުގަ

ނޑުނިކޭޝަން ޑިޕާޓުމަންޓުހެންޓެލެކޮމިޔު ނިކޭޝަން ޑިޕާޓުމަންޓުގެ ބޭފުޅުން ޓެކްނިކަލް ހުށަހަޅަން ޓެލެކޮމިޔު . އަޅުގަ



  

ވެސް ހާޒިރުކުރަން. އަދި ެއ ސެޝަނަކީ އެއީ ކްޯލުޒ  މީހުން ހިމެނޭ ގޮތަށް އަދި އެއާެއކު އެމް.އެމް.އޭގެ ބޭފުޅުން 

ނޑުމެން ހުރީ ކުރަން ވަ ގެއްސެޝަނެ ރަށް ޚައްާސސް ުސވާލު ގޮުތގައި ގެންަދން އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން. ެއީއ އަުޅގަ

ނ   ޑު އިޫޝއަކީ ހަމަ މިސާލަކަށް...ހުރީ ކުރަން. އަޅުަގނުޑގެ މަިއގަ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން ފުރުޞަތު އެކަނި ކޮިމޓީ އަށް ަވގުތު ދިނުމަށް  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާްޟ ރަޝީދަށް ފަހުގައި އަުޅގަ

 ކޮށްލާނަން. ރިާޔޟް ރަޝީދު. ޓަކައި ބަންދު

 

 ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަށް ެއއްބަސްެވވޭ ގިނަ ކަންތައްަތއް އެަބ  އަޅުަގނޑު ނާޝިދު ދެއްކި ާވހަކައިގެ ތެޭރގައި ވެސް އެބަ ހުރި އަޅުގަ

ނޑުމެްނގެ ައޅުަގނޑުމެންގެ ކޮންސަރނަށް ބޭންަކށް އެއް  ހުރި. އެހެންނަމަވެސް ވެސް ަބޔަކަށް ަފއިދާ ލިބުމަކީ އަުޅގަ

ލީމް  ކޮންސަރނަކަށް ެވގެންނުވާެނ ކަމަށް ނާޝިދު ވިދާޅުވިަޔސް އަޅުަގނޑުމެންގެ ކޮްނސަރނަކަށް ވަނީ ސަ

ނުޑމެންނަށް މިއަދު އަސާސީ ނޫންނަމަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ފާހަގަކުރަްއވައިފި ބޭންކް ުއފެދުނު ސަބަބު. އަޅުގަ

ހީވަނީ. ެއ ެއއް ށް ައޅުަގނޑުެމންގެ އިޖުތިމާޢީ ބޭނުންތަކަްށ ކިހާ މިންވަަރކަށްތޯ ެއ ޭބންކުން އެޑިވެލޮޕްމަންޓަ

ބަލަންޖެހެނީ. އެ ހުރިހާ ކަމެއް އެ މީހުން ކޮށްދީފައި ދެން އެތަނުގެ ބޮޑު ފައިދާއެއް އޮތަަކސް އަޅުަގނޑުމެން 

އަދު ތިބީ ދަރަނިވެިރ ެހން. މިއަދު ކިަތއް ޮއިޑވެރިންތޯ މިމިރު ފާހަގަކުރެއްވިނޑުމެން ކަންބޮޑުާވކަށް ނުޖެހޭ ޢާއަޅުގަ 

އޮފް މޯލްިޑވްސްއިްނ ކިތަްއ ޮއޑިވެރިންޯތ ދަރަނިވެރި ކޮށްލާފަިއ ތިބީ. ތަޢުލީމަށް ކޮން ލޯނެއްތޯ  ކޮށްލާފައި، ބޭންކް 

ނުކުރޭ. މިއަުދ  ،ރަނީޕެކޭޖެްއގެ ދަށުން މިއަދު ޯލނުދޫކު ކިަޔވަންތޯ އެމީހުން ވަކި ާޚއްޞަ  ދޫކުރަނީ. ކޮން ުކއްޖަކު

ދިވެހިރާއްޭޖގެ  ނު ދޫކުރަން މިކޮޅުން. އެކަމަކުސަރުކާރުން މި ޖެހެނީ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން މި ކިޔަވާ ކުިދންނަށް ލޯ

ދުގައި ހުރި ތަެނއް. ބޭންކު އޮފް މޯލްިޑވްސް ވާންޖެހެނީ ސަލީމް ފާހަގަކުރިހެން އެީއ ިޑވެލޮޕްމަންޓަށް އެ ަމޤްޞަ

ރު އެ ކުންފުނި އުފެއްދީ ަރއްޔިުތންނަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ ރޭޑިްނގ އޯގަަނއިޒޭޝަން. ނާޞިމިސާލަކަށް ސްޓޭޓް ޓް

ކުރަނީ ކިހިނެއްތޯ. ައގު ހެޮޔކުރަންތޯ. އެތަން ހިންަގީނ ކުރުމަށް ަޓކައި. ިމއަދު އެ ކަން މުދަލުގެ ައގުހެޔޮ

ޖެ. ވިޔަފާރި ަތންތަނުގެ މިއަދު ރެއިންބޯ. އެހެނެއްނޫން. މަޤްޞަދު ބަދަލުވެއްޖެ. މަޤްޞަދު ވަރަށް ޮބޑަށް ބަދަލުވެއް

އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން.  ކޮށްލާފައި ކޮންތާކުންތޯ. ބޭންކް މި ރެކޯޑް ނުކުރިއްޔާ ރަނގަީޅ. މިއަދު އޭނަ އެހެރީ މަގުމަތި

އޭނަ އަށް އޮުޅވާލީ. އޭަނެގ ބޮޑު ލޯނެއް އޮތް. އޭނަ ބޮޑު ރިސޯޓެއް ހަދަމުން ިދޔައީ. އޭނަ އަށް އޮުޅވާލީ. 



  

ދު މިވެނި ކިޔަިއގެްނ އޭނަގެ ޕްރޮޕަޓީސް ވިްއކާލަން މަޖުބޫރު ކުރުވީ. މިއަގެން އޭނަ އަށް ތިަމންނަ މިވެނިވާަލއި އޮޅު

ބޭީތ . ާމދަމާ ނާޝިދަށް އެހެން ނުހަދާފާނެ. ޣަފޫރަށް ނުހަދާފާނެ. އެއީ މި މަޖިލީހުގައި ތިއޭނަ އެހެރީ މަގުމަތިކޮށްފަ

ނުޑ ނިސްބަތްާވ ރަށުގައި ކިތައް މީހުންތޯ  މި މީހުން ތި ދެ ބޭފުޅުން. މިހެންވީމާ، ކަންތައް ކޮށްފައި މިއަދު އަުޅގަ

ވެްސ ދެަބއި މީހުން އެަބ އޮތް، ދެ  . ހަމަ ޔަޤީނުންފަހަރު ވިއްކާލަން މަޖުބޫުރެވފަމިއަދު ެއ ތިބީ އެމީހުންެގ ޯދނި

ކުމްކޮށްފައި އެބަ އޮތް އެ ގޮސް ހު  ވަްސުކރިން ވޭމަންޑޫ އަށްޕާޓީ، ދެ ދޯންޏެއް އެބަ އޮތް  ގެންގޮސްފަ. ީމގެ ދެދު

ން ރުފިޔާ. ވަރަށް ކުދިކުދި ޢާއިލާތަކުގެ ވާހަކަ މި މިލިއަ 2އްޔާ ދޯނި ނަގާނެ ކަމަށް. ކަމަށް ވެްއޖެ ލޯނު ނުދައްކައިފި

ތީ އިންޖީނެއް ގަދައްކަނީ. އެ މީހުން ދިރިއުޅުަމށް ކުރި ހުރިހާ މަސައްކަތުން ލިބުނު އެތިން އުފައްދާފައި ޮއތް ދޯނި. 

. އެމީހުން އެބަ ބުޭނ . އިންޓްރެްސޓ64ްރެސްުޓ ރޭޓަކީ %އޮފް މޯލްޑިވްްސ އިން. އިންޓް އެ މީހުން ބޭންކް

ކުޑަކޮށްަލދޭށޭ. އެ މީހުންނަށް އެނގޭ މަސްވެރިކަްނކޮށްގެްނ  ނުދެއްކޭނޭ. 25111ންނަށް މަހަކު ތިމަންނަމެ

ނޑުމެން ވާ، ހާވަރެްއކަން ލިބެނީ. އެހެންވީމާކި ނޑު މިއަދު މިތާނގައި މިއީ އަުޅގަ ހަކަދަްއކަންޖެހޭ ކަމެއް. އަޅުގަ

ނޑުމެން  ރައްޔިތުން ތަމްސީލުކުރާ މީހުން ގޮތުގައި މިތާ ތިބެ އަޅުަގނޑުމެން މިތާނގައި ފޮނި ވާހަކަދައްކާަފއި އަުޅގަ

އެއްތޯ. ިމ މިކަމާ ނުބެހި، ރައްޔިތުންނާ ސީދާ ގުޅުންނެތް ވާހަކަ ދައްކާފައި ދާން ީކއްކުރާ ާމލިއްޔަތު ކޮމިޓީ 

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން އަޅުަގނުޑމެން ކުރަންވީ ކަމަކީ ރައްޔިުތންނަށް ދޭ އަސާސީ ޚިދުމަތް ހެޔޮކުރުމަށް ޓަކައި މިތާ 

ތިބެގެން ވާހަކަދެްއކުން. ކުންުފނިތަކާއެކު މަްޝވަރާކުރުން. ެއކަން ނުކުރަންޏާ އަޅުަގނޑުެމން މިތާ ތިބުމުގެ ބޭނުމެއް 

ންމެހެން، ކޮންމެހެން ބޮޑު، ބޮޑެތި ކަންތައްތަކުގެ ާވހަކަ ދައްކަން މިތާނގަިއ ކޮބައިތޯ. ކޮންމެހެން، ކޮ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްވުރެ ފުޅާ ވާހަކަދަްއކާކަށް ނޫން މިތާ. އަޅުަގނޑުމެން މި ކުރާ މަސައްކަުތގެ ތެރެއިން، ިމ 

ށް ޓަކައި މިތާނަގއި ނިންމާލަނީ. ރައްޔިތުންނަށް މި ލިބޭ އަސާސީ ޚިދުމަތް. އަސާސީ ޚިދުމަތް ހެޔޮުކރުމަ

ނުޑމެންގެ ހާއަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތް ުކރަންޖެހޭނެ. މިތާނގައި އުރީދޫ ނެ ލަތަކީ ކޮބައިތޯ. ތްނަމަ މިއަދު އަޅުގަ

ޗެއްތޯ އް ކޯ އި ިވއްކަނީ ުއރީދޫން. އެކަމަކުދިރާގުން މިއަދު ެއވަރަށް ައުގބޮޑުކުރާއިުރަގއި ެއ މީހުންނަށްވުރެ ހެޮޔއަުގގަ 

ރުން ދައުލަތުްނ އެ މީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދީފައި އޮތީ. ދިރާގު ހުރިހާ ބިލްިޑންގުތަކަކީ ފްރީކޮށް ދީފައި މިއަދު ސަރުކާ

ހުރި ބިންޑިންގުތައް. ފްރީކޮށް ހުރިހާ އެއްޗެއް. ީކއްވެތޯ އެ މީހުންގެ އަގުބޮުޑެވގެން ުއޅެނީ. މިއީ އަޅުަގނޑުމެން 

ައއީ ީކކޭ.  ން އެ މީހުން އަޅުަގނޑުމެން ަކއިީރގަިއ ބުނަމުންދައްކަންޖެހޭ ވާހަކައެްއ. މިތާނގައި މިހާރު ދިރާގު

ިސސްޓަމްގެ ތެރެއިން މިހާރު ނެޓްވޯރކު  ންތަަކކީ ތިމަންނަމެން މިއައި އައުކުރިން ރައްޔިތުންނަށް ދެމުން އައި ހުވަފެ

ލިބޭނީ.  އިއި އަގެްއގަ ބޭނުންކޮށްގެން އިންޓަނެޓުގެ ޚިދުމަތް ފެށުނީމަ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ މީހުންނަށް ވެސް ވަރަށް ލު

ގޮތް. ބާސްކެޓަކަށް އެ ައޅާލަނީ. އެ ބާސްކެުޓގެ މަތިނަގަްނ  ނާޝިދު ދެންމެ ތި ވިދާޅުވީ ޓެކްނިކަލީ އެކަން ހިނގާ

ތެެރއަށް ނުވަދެިވގެްނ  އޭނައަށް ރަނގަޅަށް އޭގެ، މާެވސް ޭއގައި އެްއކަލަ އެބަ ހިނގަމުންދޭ. އެހެންވީ އުޅޭ ަވގުތު

ވީމަ. އޭަނ އެބަ ހުސްވޭ. އެީއ ކީއްވެ. ސްލޯ ށް ދީފަިއ އިންނަ ޕެކޭޖުގައި އިންނަ އޭތިއުޅެނިކޮށް އޭނައަ



  

މަސައްކަތް ަފށާ ހިސާބުން އޭނަގެ ެއ ރަނީ ވަންނަން ެއ އަށް. ެއކަމަކު ވަނުމަށް ޓަކައި އޭނަ މި މަސައްކަތްކު

ޅުަގނޑުމެން މިތާ ވާހަކަ ދަްއކަންޖެހޭ މިހެން ހުރި ކަންތައްތަކަކީ ިމއީ އަ، ޑިޓްޮކޅު ހުސްެވގެންދޭ. ެއހެންވީމާކުރެ

ކަންތައްތައް. ދެން ައޅުަގނުޑ ވަރަށް ޮބޑަށް ތާއީުދކުރަން އިނގޭތޯ. ޣަފޫރު ެދއްިކ ވާހަަކ އަށް ވެސް ާތއީދުކުރަން. 

ސަލީމް ދެއްކި ވާހަކައަށް ެވސް ތާއީދުކުރަން. ނާޝިދު ދެއްކި ވާހަކަ އަށް ވެސް އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން. 

 ދާބޮޑުވާީތކީ ޫނން. ކުންފުންޏަށްވާ ފައިދާއާ މެން މިުއޅެނީ، ަކންބޮޑުެވގެން މިއުޅެނީ ކުންުފންޏަކަށް ފައިއަޅުަގނޑު

ރަޕްޓުވެފައި ތިބި މީހުންގެ އަދަދު ނިސްބަތް އިތުރުވެގެން މިއުޅެނީ. ިމީއ ޔިތުންގެ ތެެރއިން މިއަދު ބެންކްއެުކގައި ރައް 

ކުން ުލއިނުދޭތީވެ. އެއީ މިހާރު ސަރުކާރުން ެއބަ އޮތް ވަރަށް ރަނގަުޅ އަޅުަގނޑުމެން ކަންޮބޑުވާ ކަމަކީ. ބޭންކުތަ

ބޭންކުތަުކަގއި އެބަ ހުންނަންޖެހޭ ރިޒަރވާ  ޮއތީ ރިޒަރވް، އެ އިހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅުއްވާފައި އެބަ އޮތް. ިއއްެޔގަ

ހެޅުމެއް. މިއީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ދަށްކުރުމަށް އެ އޮތީ ހުށަ ށްކުރުމަށް. ބޭންކުތަކުގެ ރިޒަރވްދަ ން ރިޒަރވްބެހޭގޮތު

ވެސް އެ ުލއި ޤާނޫނަކުން  ސަރުކާރުން ނިންމެވި ނިންމެވުމެއް. އޭގެ ސަބަބުން ލުއިަތކެއް ލިބިގެންދާނެ. ެއކަމަކު

ނޑުެމން ކޮންމެ މީހަކު ގެއެްއ  ލިބުނަސް ތަންތާނގައި ތިބޭ މީހުން މިކަން ކޮށްދީގެން މިކަން ވާނީ. މިއަދު އަުޅގަ

ޢާމިރު ދެންމެ ފާހަގަކުރިހެން މިއީ  ދެސްކުރަން ިމ ޖެހެނީ. އެކަމަކުޖެްއޔާ ދެން އެީމހުން ކައިރީ އާއަޅަން ެވއް

ީކްއވެގެންތޯ ރޭުޓގައި ލޯނު ލިބެން ޮއންނަ އެއްެޗއް.  2، %4އަކީ މިއީ %ގދުނިޔޭގެ އެހެން ތަންތާނަގއި ހައުސިން

ކީއްވެތޯ އެކަްނ  ން ެއގޮތަށް ކުރަން. މިތަނަށްޑިމާންުޑނުކުރެވެންވީ އެމީހުންނަށް އެކައަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ނޑުމެން މި ދެނީ  ން ރުފިޔާ މިލިއަ 511ބަޖެޓުގައި ޖަހަިއގެން  ދެން ހަމަ ޮކންމެފަހަރަކު ނުކުރެވެންވީ. އަުޅގަ

 ކިޔަނީ. ހައުސިންގ ިޑވެލޮޕްމަންޓް.ސީ ކަންނޭނޭގ ކިޔާ ކުންފުންޏަށް. ކޮން ނަމެއްތޯ އެތަނަށް އެމް.އެފް.އެލް

ނޑުމެން މި ދެނީ  ޝަނަށްކޯޕަރޭ ން. ަދއުަލތުގެ ބަޖެޓުން މި ދެނީ. ދީފައި ބުނީ ލޯނުދޭށޭ. މިހެނެއް މިލިއަ 511އަުޅގަ

ނޫނޭ މިކަން ކުރަންޖެހޭ ގޮަތކީ. ދައުލަުތގެ ބޭންެކއް އެަބ ހުއްޓޭ. އެ ބޭންކުން ދޭްނޖެހޭނެ މި ދަށް ރޭޓުގައި 

 ދެވެންެޖހޭނެ. މާދަމާ މި ނާޝިދަކީ މިއީހަމަ ބޮޑެތި ބިލްޑިންގ އިސާމީހުންނަށް ގެދޮރު އިމާރާތްކުރަން ބޭނުންވާ ފަ

ަގއި ނާޝިދު ވިޔަފާރިކުރާީތެވ 64ހަދައިގެން އެތަންތަނުން ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްދެމުން އަންނަ މީހެއް. %

ކުރަން އާދަިއގެ މީހުން ދިރިއުޅުމުގެ ައސާީސ މި ކަންތައްތަްއ  . އެހެންނަމަވެސްނާޝިދަށް އެކަން ކުެރވިދާނެ

ން ހަމަޖެހޭތޯ ބަލަން. ގެ ތެރެއިއިންތިޒާމުތަެކއް ބޭންކުތަކު  އަެގްއގައި ލިބޭނެ ބޭނުންވާ ލޯނު އެބަ ޖެހޭ ތަްނކޮޅެއް ުލއި

އެ ދެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން. ދެން ، ނެ. އެހެންވީމާވަރަށް ިދގު ކިތަންމެވަރަކަށް ވެސް ވާހަކަދެެކވިދާ ، އެހެންވީމާ

  ެއއްތޯ ެއއީ؟ވިހެން ކޮން އޮތޯރިޓީހަކަދެއްކެ ޣަފޫރު ވާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ނޑުމެ އަަކްށ ންނަށް މި ކޮމިޓީ، އެހެން ކޮމިޓީއާދެ! ޢިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރު. ނިންވާލަްއވާ. މިހާރު އަުޅގަ

އި އަޅުަގނުޑ ދެން ިމ މިއީ ވަކި އެޖެންޑާ އެްއ ގޮތުގަ ، އް މިތަނަށް ހާޒިުރވެ އެބަ ތިބި. އެހެންވީމާބޭފުޅުންކޮޅެ

ެބވި ބޭުފޅުންގެ ތެޭރގައި ރަޝީުދ، ކުރިއަށް ގެންދާނީ. އެބަ ހުރި ހުރިހާ ބޭފުޅުން ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގެންފަިއ ތިއް

ވަިކޮގތެއް އަދި ނުނިންމާ ދެން ، ބަ ތިއްބެވި. އެހެްނވީމާހުރިހާ ބޭފުޅުން އެ ނާޝިދު އަދި ސަލީމް، ަފިއޞަލް

ދާ ގޮތަށް ނިންމަމުން ތި ލައިގެން ކުިރއަށް ެގންވުމެްއގައި ފުލް އެޖެންޑާ ައށް މީަބއްަދލުއަންނަ އެންމެ ައވަސް 

 ވާހަކައާ  ވެސް މިދެކެވުނު އިވެްސ ސެކްރެޓޭރިއޭޓުން ައޅުަގނުޑމެންނަށް މިހާރު މިތަނުގަ އަދި ެއވަގުތު މިއަދުގެ،

ސިފަިއގަިއ މި ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނާ ހަމައަށް  ހުރި މަޢުލޫމާތުތައް ިއރާދަކުރެވިއްެޖއްޔާ ކަރުދާސްތަެކއްގެ ގުޅުން

 ވަނަ ބައްދަލުވުން ިނމުނީ.   62ގެނެސްދެްއވާނެ. ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުރިއްޔާ. މާިލއްޔަތު ކޮިމޓީގެ 
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