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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

، . އެހެންވީމާން ޔޫ.ެއސް ޑޮލަރު އެއީމިލިއަ 50ނޫީނ  45ގާތްގަނޑަކަށް ން ދީނާރަކީ އެީއ މިލިއަ 25

ހުންނަންޏާ  އިކަރަންިސއަުކން އެ ހަދާފަ ހުންނައިރު ކޮންމެވެސް އެއް އިފައަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފިގަރތައް ހަދާ

ދީ ރިޔާލުން އަިއސްފަ. އިން ައއިސްފަ. އެބަހުރި ަސޢުހަވާެނ. އެބަހުރި ޖަޕަނީސް ޔެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފަސޭ

ންޏާ އިންނަ އިއެއް ފިގަރައކުން ހަދާފަ ،އެ ފެންނަ ފިގަރ، ގެ ދީނާރުން އައިސްފަ. އެހެންވީމާއެބަހުރި ކުވައިތު 

 ފަސޭހަވާނެ. ދެން ބްރެކެޓެއްގެ ތެޭރަގއި ުކވައިތު  މިކަމަށް ކަންކަން ނިންމަން އިލާފަމެންނަށް މީތި ބަލައިއަޅުގަނޑު

ޢާްއމުކޮށް ބޭނުންކުރާ އުސޫލަށްވާީތ، ހުރިހާ އެްއޗެއް ޔޫ.އެްސ އިތުުރން ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު ެއއީ  ޖެހިދާނެ. އޭގެ ދީނާރޭ

ހަމަ ހުށަހަޅަން. އޭރުން  ދަންނަވަން އަުޅގަނޑު އިނޭންސްގަވަން ފިމަޢުލޫމާތުތައް ފޮނު އިޑޮލަރަށް ބަދަލުކޮށްފަ

އެ އިންޓްރެސްޓު ރޭޓު  ވާނެ. އަދި އެ ލޯނެއް ނަާގިއރުދެނެގަންނަން ފަސޭހަމި ފަސޭހައިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

 އެނގޭނެ ވަރަށް ސާފުކޮށް.  ންވެސް އޭރު ހުންނަވަރު

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

ވެސް މިކަމަށް ކޮންޓްިރބިއުޓުކުަރއްވަމުން މި ގެންަދަވނީ  ވަރަށް ހަމަ ހެޔޮލަފާ  މެންބަރުންހުރިހާ ހަމަ އިްއޒަތްތެރި 

، ވަނީ. އެހެންވީމާ ތިފާުޤވާ ކަމަކަށްއްކަށް މިއަށް އިލް ހަމަ ގާތްގަނޑައި. ޖޭ.ޕީގެ ަފރާތުން ފައިޞަހެޔޮ ނިޔަތެއްގަ 

 6 ނަންބަރު، 5 ގެއޮތީ. ެއޖެންޑާ މިހާރު ޖުމްލަގޮތެއްަގއި މިކަން ނިމުމަކަށް އައިސްަފއޭ މި އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރަނީ

ތަފާތު މަްއސަލައަކަްށވާތީވެ އަުޅގަނޑު  ނަންބަރުގައި ެއވާ ނުކުާތައށް އަޅުގަނޑުމެން ޖެހޭނެ ތަންކޮޅެއް 

 6އިޢުލާންކުރަން. ނިންމުމަށްފަހުގައި  ގަނުޑކޮްށ ނިންމާލީކަމަށް 3،4،5ދަންނަވާލަން މި ޖެހުނީ. އަޅުގަނޑުމެން 

ށް ނަން އިބްާރހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙައަުޅގަނޑު ދޭ .ތޯދެއް  އޮތްއެބަ  ވަނަ ނުކުތާ... 6ދަނީ.  ވަނަ ނުކުތާއަްށ މި

 އަށް އެްއޗެއް ވިދާުޅވަން.  5، 4، 3 ފުރުޞަތެއް

 

 ދެްއކެވުން:ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވާހަކަ

އިުތރަށް ކުރާނެ މަސަްއކަތެްއ  އިމީގަ ޝުކުރިއްާޔ އިނގޭތޯ މުޤައްިރރު. މުޤައްރިރު ވިދާޅުިވ ފަދަިއން އަުޅގަނޑުމެން 

ފައިސާ. ްނގެ މިލިއަ 300މި ނެިގ  ބޭންކުން ށްލަން ބޭނުންވަނީ ޗަިއނާ އެްގޒިމްއަޅުގަނޑު ހަމަ ސާފުކޮނެތް. ދެން 

ކިހާވަރެއްތޯ ަޗއިާނއަށް، މުޅި ދައުލަތުގެ ދަރަނީގެ ކިހާވަރެއްތޯ؟ އަދި މީގެ  ޝަރގެއެ ނެގީމާ މި މުޅި ލޯނު ކޮމްޕޯ

ެއ ގެ ތެރޭގައި ތަކުއެ ހޯއްދަވާ މަޢުލޫމާތު، ންކުތައް ހުންނާނެތާ. އެހެންވީމާއިތުރަށް ހުންނާނެތާ ޗައިނާގެ އެިކއެކި ބޭ
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 ބިލުތަކުގެ ތެރޭަގއި ެދ އެގްރިމެންޓެއް. ކުަވއިތާ ފޮނުވިއޮތް ައޅުގަނޑުމެންނަށް ހޯއްދަވާ. ދެން ޭއގެ އިތުރަްށ އެބަ

ތެރޭަގއި ބަލާލަން ރަނގަޅުވާނެ. އަުޅގަނަޑްށ  ވެްސ ދެން މީގެ އޮތް އެގްިރމެންޓެއް ނެތް. އެ  އިކޮށްފަ އިއެީކގަ

 އެ ފުރިހަމަކޮށްލުމުގެ ގޮތުން، ތައްތަެކްއ ހުންނާނީ. އެހެންވީމާއެނގޭ އެ ހުންނާނީ ގާތްަގނޑަކަށް އެއް ކަން

ކޮމްޕޯނަންޓްެގ އަޅުގަނޑު ބަލާލަން ބޭނުންވަނީ  ެއއީ ދެންއިނގޭތޯ. އަުޅގަނޑަްށ ހީވަނީ ރަނގަޅުވާނެހެން 

 ކިހާވަރެއްތޯ އެކި ކަްނކަމަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެ  އްސާއިބޫ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ހި އިއަސްލުގަ ވެސް އިތުރު ފަސޭހައެއްެހން  އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އަނެްއކާ 

ނެތީމަ އޭގެ ކޮީޕއެްއ  އިއިނގިރޭސި ރަސްމީ އެތީގެ ކޮޕީ މިތަނުގަ  އިކޮށްދެއްީވ. އެއީ ީމގެ ެއއް ކޮންޓްރެކްުޓގަ

ެއ ހުރިހާ ބޭންކުތަކުން މި ައދި އޭގެ އިތުރުން އެ ވިދާުޅވި ގޮތަށް އެ ޗައިނީްސ  އިލާފަހޯދައި އަޅުގަނޑުމެން

ޚިޔާލު އެއްގޮތްކޮްށ ހަމަ  އިމިހާރު ޖުމްލަގޮތެއްގަ  އިތޯ ހޯދާލުން.ރޭޝިއޯއަކީ ކޮބަ  ހުރި ނެގުންތަކުގެ  އިނެގެވިފަ 

ވަީނ  މި އިހަވަނަ ނުކުތާގަހަވަނަ ނުކުތާއަށް އަުޅގަނޑުމެން ޖެހިލާނަން.  އިމައްސަލަ މިގޮތަށް ނިންމާލާފަ

ޔޫނިއަްނ  މަންޓު ޕްރޮޖެކްޓު ހިންގުމަށް ޓަކައި ޔޫރަިޕއަންލް އެނަރޖީ ޑިވެލޮޕްނަ ންޝަސްޓެމޯލްޑިވްސް ސަބް

ލޫމާތަށް ޓަކައި ސްވުުމގެ ލިޔުންތައް ކޮިމޓީގެ މަޢުލޯނު ެއއްބަ ދެމެދު ކުރެވިފައިވާދިވެހި ސަރުކާރާ  އެކުބޭންކާ

ވެސް ހަމަ މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި  ވާލާދީ އަނެއްކާވާފަިއވާތީ، ފިނޭންސްގެ ހަމަ ނަންބަރު ސިޓީއާ ޙަފޮނުއް

މޯލްޑިވްސް ން. ދެން އެނގިަވޑަިއގަންނަާވނެ ފަދައިން މި ވާހަކަ ދަންނަވާލާނަ ލިބިފައިވާ މަސަްއކަތަކަްށވާތީ 

ބޭންކުން ރާއްޖެއިްނ އިްނވެސްޓަމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓު ޔޫރަޕިއަން  ލް އެނަރޖީ ޑިވެލޮޕްމަންޓުމަންޓުޓެންޝަސަބްސް

ަވސީލަތްތައް  ހަކަތަިއގެ ލިބެން ހުރި ރާއްޖެއިން  ކުެރވޭ ތެލަްށ ބަރޯސާވާ މިންވަުރ ކުަޑޮކށް،ބޭރުން އެތެރޭ 

ބޭނުންކޮށްގެން ކަރަންޓު ުއފެއްދުމަށާއި ދިވެހިރާއްޖެައީކ ކަރބަން މަދު އިޤްޞާދަކަށް ހެދުމަށް ސަރުކާރުން 

 އިލާފަިއާވ މޯލްޑިވްސް ެއސް.އެފް ނިންމަވާފައިވާ ލަނޑުދަނޑި ހާސިލުކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުމުގެ ގޮތުން އެކުަލވަ

ަގއި ހިމެނޭ އަމާޒަށް ވާސިލުވުމަށް ޓަަކއި ސަރުކާރުން ކުރަްއވަމުން  2017، 2013އިންވެސްޓުމަންޓު ޕްލޭން 

ދިވެހި ސަރުކާރާ ދެމެދު  އިންވެސްޓުމަންޓު ބޭންާކއިކުރިައށް ގެންދިއުމަށް ޓަކައި ޔޫރަޕިއަން  ަތއްމަސައްކަތްގެންދަވާ 

 2016މާރޗް  8އިންެވސްޓުމަންޓުގައި  ޔޫ.ެއސް ޑޮލަރުގެ ލޯނުގެން މިލިއަ 50މިލިއަން ޔޫރޫގެ ގާްތގަނޑަކަށް  45

ޔަތުގެ ގާނޫނަށް މާލިއްދިވެހި ދައުލަުތގެ ، 2006/3ގައި ވަނީ ސޮިއކުެރވިފަ. މިހެންކަމުން، ގާނޫނު ނަންބަރު 

އިވާ ލޯނުތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް ހިނެމޭ ވަނަ އިޞްާލޙުގަިއވާ ގޮުތގެމަތީން މަތީގަިއ ދެންނެވިފަގެނެވުނު ހަތަރު

ލޫމާތަށް ޓަކައި ދަިއގެ ކޮޕީ ިތޔަ މަޖިލީހުގެ މަޢުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެްއވާފަިއވާ ހުއްމި ލޯނު ނެގު ކަރުދާހާއި

ހަތަރުވަނަ އިޞްލާޙު  މަޢުލޫމާތު މާލިއްޔަތު ގާނޫނަށް ގެނެިވދިޔަ ފަދަ ލޯނުތަކުގެވެސް މި . ހަމަ އެހެންޏާފޮނުވީމެވެ
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ހިމެނޭ މިންވަރަށް އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަށް މި ކުތާގެ )ބ( ގައި ވަނަ ނު 5ަގއި މި ބަޔާންކުރާ  2014/31އެއީ 

މިވެސް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން  ތަށް ޓަކައިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާ، އެހެންީވމާފޮނުއްވާފައި މިއޮތީ. 

އާއި އަދި އިތުުރ  މާތެއް އޮތްތޯމަޢުލޫތުރަށް ހޯއްދަވަން ބޭނުންފުޅުވާ އި މަޢުލޫމާތުކޮންމެވެްސވަރަކަށް ޑެލިބްރޭޓުޮކށް 

 ހަމަ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަްނ. ށްލުމަށް ޓަަކއި ައޅުގަނޑު ޗެްކކޮމަޢުލޫމާތެއް އޮތްތޯ ނެތްތޯ 

ރަށް ނަގާފަިއވާ ލޯނު މަޝްރޫޢުގެ ބޭނުން، އަދި މަޝްރޫޢަށް ސަރުކާމީގައި ހަމަ  އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައިން

އަުޅގަނޑު ފުރުޞަތު އެބަ ުހރި.  އިޢުލޫމާތުތައް އަޅުގަނޑުމެން އަުތގަހުރި މަ ށްކޮންޕޯޝަނަ ހުގެހުށަހަޅާފައިވާ ކަރުދާ

 ެވސް ެއއްގޮތަށް މަރަޫދ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް.  އަރުވާނަން ހަމަ އެހެން ފަހަރުތަކެކޭ

 

 އްކެުވން:މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެ

މު މުހިން މިއީ ވަރަށް ތަމަ ކަމަކަށް. އެއީން އަުޅގަނޑު ފާހަގަކުރަން ފުރަމެން މި އެގްރިމެްނޓު ނެތްކައަޅުގަނޑު

ވެސް ަރއްޔިތުންެގ  ާރއްޖެއަީކ ެއކަށީގެްނވާވަރަްށވުެރ ކަރަންޓުެގ ައގުބޮުޑެވގެން މިހާރުމި ކަމެއް އިނގޭތޯ. ެއއީ 

ސް އަދި ެއހެން ގޮތަކުން ފައިސާއެްއ ލޯނެްއ ނަގައިގެން ިވޔަ، ހެންވީމާއެ ނެއް.ޮއތްތަ އިވަރަށް ބޮުޑވެފަކުވާ ޝަ

އަޅުގަނުޑ  މުކަންމުހިންގޮތަކަށް ހިންގުުމގެ  ވިދެމެހެއްޓެނި ންތަްއތައް އިޔާދަކުރަިނވި ހަކަތަނަގަިއގެން ވިަޔސް މި ކަ

ސް ރަްއޔިތުން އެދޭ ސްޕީޑުަގއި ައވަހަށް ވެ ހަގަކުރަން. އެހެންވީމާ، ީމގެ ދެރަކަމަކީ މިކަހަލަ ކަްނތައްތައްފާ

ގެ ެއްއވެސް އަޅުގަނޑުމެން . އެަކން އަޅުގަނޑު ފާހަަގކުރަން.މައްސަލަތަންފީޒުކުރަމުންނުދާ  މަޝްރޫޢުތައް ހިންގާ

 މު އަސާސްތައްަރއްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮްށދޭ މުހިންާރއްޖޭގެ ިއގެން ވަގަންނަ ލޯނު ަދުއލަތުން ދިވެހިނެތް މައްސަލަެއއް 

މިކަންކަން ހިނގާލެއް ަލސްކަމުން، ހިނގާ މިންވަުރ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްކުެރއްވުން. އެީއ  ޚިދުމަތްތައް

ތުން ވަނީ އަގު ވަރަށް ޮބޑު ވާހަކަ ރައްޔި ތެލުގެ އަގުބޮުޑވެެގން ކަރަންޓުގެ މި ކުރަނީ. މިހާރު ޝަުކވާ  ކުޑަކަމުން އެ

ޝްރޫޢެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން. މި ލޯނު މު ވަރަށް ރަނގަޅު މަމުހިން ރަށްއެއީ ވަ، ޝަކުާވކުރެވިފަ. އެހެންވީމާ

އެންމެ ރަނގަޅު. ދެން ެދން މުއްދަތު.  ގެއަހަރު 18 ކަމަށް، 2033ކަމަށް ބެލޭ ތާރީޚު ނިމޭ ބުރާ ދައްކާ ނއަ

އަރޕޯޓުން ބަލާއިުރ، އެއިކު، ކުީރގެ ލޯނުތަކާ ައޅައެކަީށގެންވާ ތިން އަހަރު. އެކަމައެބަ އޮތް ވެސް  ގެރޭސް ޕީރިއަޑު

ެއއް ކަމެއް އެބަ އޮތް. އެީއ އިންޓްރެސްުޓ ރޭުޓ  ފާހަގަކުެރވޭ މި ނެގި ލޯނުތަކާ ައޅައިބަާލއިރު ައޅުގަނޑަށް 

 ،އެހެންވީމާ. 3.31ން. ދެން އެހެންނަމަވެސް ބޮޑު. އެއީ ބޮޑީކީ ނޫއުެޅނީ. ދެން އެހާ މިތަންކޮޅެއް ބޮުޑކޮށް 

ޯތ ރޭޓުގައި ނުދެއްވަނީ ޖަރަލްކޮންސި ދޭކަހަލަ ބޭންކުން ސަޢުދީ ފަންޑުން، ޗައިނީސް ބޭންކުތަކުން، މިޔޫރިޕިއަން 

ަަގޏޑު އޮތީމަ.  3.31ދެން ހަމަ އެދޭކަމެއް. އެީއ އަުޅގަނުޑ  ސާފުކޮށްލުން އަުޅގަނުޑ ނުދަންނަަވން ދޭނެއެކޭ. އަޅު

ބްާރހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ެދން ހަމަ އެފަދައިން އިދެންނެވީ ެއ ވެްސ ސާފުޮކށްލަން ބޭނުންވާ ކަމެކޭ. 

)މެންބަރު ރެކޯޑިންގަގއި ވިދާުޅވާ ެއއްެޗއް ސާފެއް ނުޭވ( ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން މި ހުރިހާ ލޯނެއް ޖުމްލަ އަދަދުން 
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ާއިއ  2018އަުޅަގނޑަށް އެނގޭ ިމއިން ެއއްެވސް ލޯނަކުން  ކޮންކަހަލަ ބަދަލެއްތޯ. އެކަމަކުދަރަންޏަށް އަންނަނީ 

އްެވސް ބަދަލެއް ނާންނާނެކަން. އެއީ ސަބަބަީކ މި ގްރޭސް ޕީރިއަޑުގެ ތެޭރގައި އަިދވެސް އޮންނާނީ. ހަމައަށް އެ

ނޫން.  ކަމެއް ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ހިސާބުކޮށްލާފައި ބޭްއވުަމކީ ނެތް އޭެގ ފަހަށް ،އެހެންނަމަވެސް

އެހެންވީާމ، ސަެރއް ނުކުރާނެކަން. ން އެްއވެްސ އަެވސް މީގެ އާިއ ހަމައަށް 2018އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭ ެދން 

މަރުޙަބާ  ގެ ފަރާތުންސް މި ޮކމިޓީވެ އަުޅގަނުޑ ދަންނަވަން އޮތް ވާހަަކއަީކ ސަރުކާރަށް އިއެކަމަުކ، މީގަ

ވެސް ުލއިކޮްށ  ވެސް އަވަަހކަށް ވީހާ ވީހާ ންނަވާއިރު އެބަޖެހޭ ފާހަަގކުރަން މި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތްތައްދަ

ހަމަ  ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން. ެއއީ އެ ތައް ހިންގަަވއިދެްއވާށޭގޮތަކަށް ތި ބޭފުޅުން މި މަޝްރޫޢު ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެ

ނުހިންގި ބާވަތުގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް މިހާހިސާބަކަށް  އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި. ޅުއްވާނަންމަޖިލިސް ފަރާތުން ބާރު އަ

ދަނީ. އެއީ  ކުރެވެމުން މި ނަށްވެސް އަުޅގަނޑުމެން ހާރުހިތްދަތިކަން މިއޮތުމަކީ ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އެކަުމގެ 

 އިވެސް މިހިސާބަށް ކަރަންުޓ އުފެއްދަމުން އައިސްފަ  ބޭނުންކޮށްގެން އެންމެ ޚަރަދުބޮޑުކޮށް ރާއްޭޖގަިއ މިހާރު ތެޔޮ

ބަލް އެނަރީޖ ނަޒަމާނުގެ ސަސްޓެއި ފަދަ ނިޒާމު މިށީގެްނވާ ގޮަތކަށް ސޯލާސިްސޓަމްއީ ޕްލޭނެއް ނެތި ެއކަމިއޮތީ. އެ 

އެބަ ޖެހޭ. ގެންނަން އެކަން ނިމުަމކަށް ނުދެވި އޮތީ. ެއހެންނަމަވެސް،  އުފެއްދުމަށް އަުޅގަނޑުމެންނަްށ އިސްކަެމއް

 ން ޑޮލަރުގެ މަޝްރޫޢެއްމިލިއަ 129ައޅަން. އެކަމަކު، ކަމަށް އަުޅގަނޑު  މިއީ ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅު، ންވީމާއެހެ

ްނ މިލިއަ 50ޔުއްަވއިގެްނ ހަމައެކަނި ލަން އެބަ ބޭނުން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަށް ލިއަުޅގަނޑު ސާފުޮކށްޓަާވއިރު ފައް

އަންނާނީ ކޮންއިރަކުތޯ؟ ހަމައަށް  އެގްރިެމންޓުތައް މި ކޮމިޓީއާ ބާކީ ހުރި ފައިސާޑޮލަރު، އެ އަދި ލިބުނީ. އަދި 

 އެކަމަށް އެބަ މަސަްއކަތްކުެރެވމުންދޭތޯ؟

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ ކޮޕީ ެއގްރިމެންޓު ތެޭރގައި ޔޫރަޕިއަން ބޭންކުތަުކގެ ކަންތައްތަުކގެ މްލަގޮތެއްަގއި އެިދވަަޑިއެގންނެވިޖު

ގޮތަށް.  އެދިަވޑަިއގަތް އިނޯޓުކޮށްލަްއވާފައެބައޮތް ވާނެކަމަށް ތި ވިދާޅުވީ. އެ ނުކުތާ ފަސޭހަ އޮތުން އިއެޓޭްޗކުރެވިފަ 

 . ފަރާތުން ޢަބްދުއްރަޙީމަށް ފުރުޞަުތ އަރުވާނީ ޕީ.ޕީ.އެްމގެދެން ގަނޑު އަޅު ގޮތަށް ނޯޓުކޮށްލަްއވާ!  އެވިދާުޅވި

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޘު ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އި މި ލޯނުގެ އިންޓްރެސްޓުވި ުސވާލާ ގުިޅގެން މީގަސާފުކޮށްލަްނ ބޭނުންވަނީ ޝަރީފް އެ ކުރެއް އިއަޅުގަނޑު މީގަ

ހާސިލުވާ ކަންތައްަތްއ  ވާ މި އިލޯނުގަ ނަާގ މި  އި މިކަމަށް ފާޑުިކޔާއިުރގަ އި ޓާ ބެހޭގޮތުން ދެއްތޯ. މިާއއެުކގަރޭ
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ހަމައެކަނި އެ މަޢުލޫމާތަކުންނެއް ، އެހެންވީމާ އަސަރު. ން އަންނަނގުނީމަ. މީގެއެނގޭނީ މީގެ ފީސިބިލިޓީސް އެ

މިވަރުެގ ެއއްެޗއް ޚަރަދުކޮްށގެްނ ދެން ސަރުކާރުެގ އާމްދަނީ  ރާއިުރގައި މިސާލަކަްށ ެއައރޕޯޓު ޑިވެލޮްޕކު ނުއެއް ފުދޭ.

މި މި ހުރިހާ މަޢުލޫމާތުތަކެއް ނޫން. ، އެހެންވީމާމު ކަމަކީ. މި މަޢުލޫމާތު. ެވގެންދާނެ މިންވަރު. ިމއީ މުހިންއިތުރު

ލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު މި މަޢު ، ނަނީ. އެހެންވީމާމި ހުން އިބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހަމައެކަނި މިކޮޅަށް ފޮނުވާފަ ލޯނާ

 މިސާލަކަށް އަޅުގަނޑު  ވާހަކަ ދައްކަން ބޭނުން ނުވަނީ. އީއެއަޅުގަނޑުމެން މިތާ ދައްކަންޖެހޭ ވާހަކައެއް ނެތް. 

ބޭންުކ މިލިއަން  50އިބޫ ހަނދާން ހުންނާނެ.  ރުފިޔާ،ްނ މިލިއަ 50ންގެ މަޖިލީހުގައި ވަނަ ަރއްޔިތު  17 ހަނދާންވޭ

. މިހާރު ެއ އިގަ  12ކޮންމެ އަހަރަކުން އަހަރަުކން އެ ާއކޮށްދެމުންދިޔައީ % އި ލްޑިވްްސއިން ަނގާފައޮފް މޯ

 15އަހަރު ދުވަހުން  20ސަކަރާތެއް ނޫން މިޖަހަނީކީއެއް. އެކަެމއް ނޫން މި ކުރަނީކީެއއް. މިހާރު މި ކުރަނީ 

ން ވަރަށް ކުޑަ ސްބަތުވަރަށް ުކޑަ، ނި އި ކުޑަކުޑަ އިންޓްެރސްޓު ރޭޓެއްގަ ދައްކާގޮަތށް ދުވަހުން  ންއަހަރު

މީގެ ތިންހަތަރު އަހަރު ފަހުން.  ވެސް ދައްކަންޖެހެނީ އަދި މި  ރޭޓެްއގައި މިހާރު މި ނަގަނީ.ޓު އިންސްޓްރެސް

ރަނގަޅު ކަންަތއްތަްއ. ހެޔޮ ތައްތަަކކީ މިއީ އެކު މި އަންނަ ކަންެއގޮތަށް ބަލާއިރު މި އަންނަ ބަދަލުތަކާ، އެހެންވީމާ

އި ލިބޭނެ ގޮތަކަށް މިތަނަށް މުސްތަޤްބަލުގަ ްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ބޭނުންފުޅުވާ މަޢުލޫމާތު ބޭނުންވާ މިންވަރަށްއި

މިސާލަކަށް ކަށް މުޤައްރިރަށް ޖަވާބުދޭން ފަސޭހަވާނެ. ކުރަްއވާ ުސާވލުތައެ ރަނގަުޅވާނެ. އަދި  ކަމަށްވަންޏާ އޮެވއްޖެ

އަދި  ފަށާނީ ކޮންއިރަކުންތޯ ނީ ކޮންއިރަކުްނތޯ، އެ އާމްދަނީ ވަންނަންނިމޭ މި އިގައެއަރޕޯޓު ިޑވެލޮޕްެވގެންދާއިރު 

ވަންޏާމު އެ ސުވާލުތަކަށް ވަރަްށ  ކަމަށް މި އެއްޗެިހ އެނގިއްޖެ ފަށަންޖެހޭނީ ކޮންދުވަހަކުންތޯ. ލޯނު ދައްކަން

ންގެ ދަރިންގެ ދަރިންނާއި ހަމައަށް ތިމަންނަމެ ދައްކަވާ ދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިހާރު އެބައިފަސޭހައިން ޖަވާބުދެވޭނެ. 

ލިބޭ އާމްދަނީ އެތަްއ  ދައުލަތަށް  ނާ ުމއްދަތަކުން ފެށިގެންއެ ބު . އެކަމަކު އޭބޮޑުެވގެންދާނެ ދަރިނި ދާއިރު މި

ވަރަށް ުކޑަެވގެންދާނެ.  ދައްކަންޖެޭހ، ލޯނު ދައްކަންޖެހޭ ނިސްބަތް މި ލޯނުގެ ސަބަބުން.  އިތުުރެވގެންދާނެ ގުނަެއއް

މިސާލަކަށް،  ކަމެއް. މުމުހިންމިއީ ވަރަށް ، ދަްއކަންޖެހޭނީ. އެހެންވީމާ ަޑކުޑަ އިންޓްރެސްުޓ ރޭޓެއްަގއިކު ވަރަށް

ހުރި މި ދޭ ލޯނުތަކުގެ  ޤައުމުތަުކންއަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭ މިހާރު ޔޫރިޕިއަން ބޭންކުަތކުންނާއި އޭިޝާއގެ މިހާރު 

ބޭރަށް ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ގެމިހާރުޑަ މިންވަުރ އެބަ އެނޭގ. އިންޓްެރސްޓު ރޭޓުތައް ކު ތަފާތު އެބަ އެނގޭ. 

ކުރަްއވާ ދަތުރުތަުކގެ ނަތީޖާ އެބަ އެނގޭ. ވަރަށް ިދގު މުްއދަތުން ވަރަށް ުކޑަ އިންޓްރެސްޓު ރޭޓުަގއި މި ލޯނުަތްއ 

ސް މި ޤައުމު ހިންގަން ވެ އި ން ފިލާވަޅުތަކެއް ލިބިަގންނަންވީ މުސްތަޤްބަލުގައީ މީގެމި، އެހެންވީމާމި ނަގަނީ. 

 ވެްސ އިންޓްރެސްޓު ރޭޓުތައް ބޭންކުތަކުގެ ލޯކަލް ހުރި އިޅުގަނުޑމެން މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގައަންނަ މީހުންނަށް. އަ

ލޯކަލް ދައަހަރު ފަހުން ނޫނީ ތިންއަހަރު ފަހުން  މިހާރު މަޖުބޫރުވާނެ މީގެ  ކުޑަކުރަން މަަސއްކަްތކުރަންީވ.

 ނޫން އަށްވުެރ ދަށްކޮށް 4%ބޫުރވާނެ އި މަޖުމިހާރު ސަރުކާރުެގ ހުރި ސިާޔަސތާއެުކގަ ބޫރުވާނެމަޖުބޭންކުތަކަށް 

ގާނެ. ކުރިން ެއކަމެއް ނުހިނ އިވެސް މުސްތަޤްބަލުގަ ވިޔަސް  ބޭނުން މީހުން އެ ގޮތަކަށް ލޯނު ދީފިކަމަށް، ދޭން
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. އި ގ8ަކަން. %އި ކިަތއް ޕަސަންޓުގަގަނެގެން ދިޔައީ  ބިލު-ޓީމިސާލަކަށް، އަޅުގަނޑުމެން ހަނދާން ހުންނާނެ 

ިމއުޅެނީ. މިީއ  ގައި 4ދަށްެވގެން %ނޫނީ  2ނޫނީ  3.5ދިވެހި ސަރުކާރުން މި ގަންނަނީ . މިހާރު އިގަ 12ނޫން %

ން ރުފިޔާގެ ވާހަކަ މި އް ިބލިއައެތަ .ދައުލަތަށް ލިބިގެންދާނެމާބޮޑަށް މީގެ ބެނެފިޓުސް މިކަން ކުރިން ކުރިނަމަ 

މިއަށް ތަޢުރީފްކޮށް ބަދަލުތަކެއް މި އަްނނާނެ. ހެޔޮ ރަނަގޅު  މިއީ ހަމަ އެހެންވީމާ،. ލުގެ ގޮތުަގއިބި-ޓީ  ދައްކަނީ

ކަްށ ކިޔަންޖެހޭނެ އިނގޭތޯ. އެހެންީވމާ، މީގެ ޑީޓެއިލްސްތަވެސް ކިޔަންޖެހޭނެ. މަޖިލީހުން މިއަށް މަރުޙަބާ  މަރުޙަބާ

ޔޮ ބަދަުލތައް މި އަންނަނީ. ައޅުގަނުޑމެން ހީވެސްނުކުރާ ކަހަލަ ވަރަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތައް، ހެދާކަމަށްވަންޏާ ވަރަށް 

ލޯނު މި ލިބެނީ  ރުފިޔާގެްނ މިލިއަ 400، 150 ން،ިމލިއަ 300ލޯނެއް ކޮންތާކުންތޯ،  ޮބޑު ކަންތައް މިވަނީ. މިވަރު

ދުތައް ނަާގ ންގެ އަދަބިލިއަ 1މިއީ މި ލިބެނީ.  އި. މިއީ ވަރަށް ރަނގަޅު އަދަދުގައިުޓގަޕަސަން 2.75، 1.5

ރަށް ފަހުން ވެސް ލިބޭ އިންޓްރެސްޓު ރޭޓު ގާތްގަނަޑކަށް. މިސާލަކަށް އަޅުގަނުޑމެންނަށް ވަ ޤައުމުތަކަށް

ކުރިން ވޯލްޑު  ސާލަކަށް އަުޅގަނޑުެމންނަށް މީގެހުރި ލޯނުތަކެއް. މި އިލިބިފަ ހުންނާނެ ސްރީލަންކާއަށް އިއަުޑއިވިފަ 

ން ޑޮލަުރ މިލިއަ 23މިލިއަން ޑޮލަރު ނުލިބިގެން،  100ކަނީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ބެންކާއި އައި.އެމް.އެފް ވާހަަކދައް

 އަށް އެނގޭނެ.ިއގަންނަވާނެ. މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީެއނނގިވަޑަ އަށް އެނގޭ. ޖެހި ސަކަރާތް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ ނުލިބިގެން 

 ދަމާފަ. މި ޤައުމަށް  ނޭ މިއޮތީންކޮށް ޑެޑުލައިޅުން ޚާއްޞައެ ބޭފު އިވަނަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އައިސްފަ 17

ަތއްތައް ކުރަން. ހުން ބޭނުންވީ އެތައް ބައިވަރު ކަންބޭނުމެއް ނުވޭ. މިތާނގައި އެ މީ އެމީހުންވެސް  ލޯނެއް ދޭކަށް

 ޖައްސަިއގެން، ަކމަށްވަންޏާ ޖައްސައިފިހަމަ އަުޅގަނޑުމެން ކަންތައްތައް އައިސް ންޑޭޝަނަށްއެ މީހުންގެ ރެކޮމަ

ވަރު އެތައް ަބއި  ،ދޭން ެވސް ތިބީ ތައްޔާަރކަށްނޫން. އެހެންވީމާ ން ޑޮލަރުމިލިއަ 23ނޑުމެންނަށް ގައަޅު  ވެސް

 މިއޮތީ. މުޅި މަންޒަރު ބަދަލުވެއްޖެ. މުޅި ޕިކްޗަރ ބަދަލުެވއްޖެ.ނޫނޭ މިއަދު  އްެއ ޙާލަތެ، ކަންތައްތަެކއް. އެހެްނވީމާ

އޭގެ ނަތީޖާ މި މުން އެބަ ގެންދޭ. ކުރަވެސް ދަލުތަކެއް ރަނގަޅު ބަވެސް ހަމަ މިއަދު ހެޔޮ  އެއީ ސަރުކާރުން

 ނޫނީ، 500އޮތް ޙާލަތުން އަރައިެގންނުދަނީސް ވެސް ދެންނެވިން ދިވެހިރާއްޖެ މި ފެންނަނީ. އަޅުގަނޑުމެން އޭރު

 ެއވަރުެގ ރިޒަރވެްއ އަުޅގަނުޑމެންގެ ތެރޭަގއި ޮއެވގެން ްނ ޑޮލަރުގެ ލޯެނއް ނޫންނަމަމިލިއަ 800ނޫނީ  700

ނުެދވޭނެ.  އްށެކައަރަިއގެްނ ކުރިއަ މި އިްޤތިޞާދު އިތުރަށް ގަނޑުމެންނަށް މި އަރަިއގަނެގެްނ، ނޫނިއްޔާ އަޅު

 ދެްއކި ވާހަަކއެއް. އިވަނަ މަޖިލީހުގަ 17ޅުގަނޑުމެން އޭރު އައެއީ ފެންނަން ފެށީ.  މި އެ ބަދަލުތައް ، ހެންވީމާއެ

މަަސއްކަްތ  މަޖިލިސް ފެށުމާއެކު ރަީއސް ޔާމީްނ ވަަޑއިގެން އެްނގެ ަރއްޔިތުވަނަ  16 އިއެާއއެުކގަ ހަމަ އެކަމަުކ، 

ވިޔަސް މަްއސަލަެއްއ  16ދެން އަދި  .އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މިދަނީމިއަދު މިކަން ، ކުރެްއވި. އެހެންވީމާ 

 .މަރުޙަބާ ކިޔަންޖެހޭ އަުޅގަނޑުެމން، އަްނނަނީ. އެހެންވީމާމި އް، ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް މި ބަދަލުތަ، އެހެންވީމާނެތް. 

 ގެނެސްދެއްވާނެކަމަްށ އަޅުގަނޑު ޔަޤީންކުރަން. މިތަނަށް  މުޤައްރިރުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތުތައް 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިޓީެގ ކޮށް މާލިއްޔަތު ކޮމިފަދަ ސިޓުއޭޝަންތަުކގަިއ ޚާއްޞަ  ރު.ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަްތތެރި މެންބައާދެ! 

އޮތްކަމުަގއި ވާނަމަ ެއީއ  އިރަނގަޅަށް ލިބިއްޖެއްޔާމު، ލިބިފަ ބަރުންނަށް އެކަށީގެންާވވަަރށްވުރެ ގިނަ މަޢުލޫމާތުމެން

އެއްެޗއް ފާސްކުރަން ނުޖެހުނު ނަމަވެސް މި ޒާތުގެ ވަރަށް ބޮޑު ލުޔަކަށް ވެގެންާދނެ. ގިނަފަހަރަށް އަޅުގަނޑުމެން 

ހިތްފަސޭހަކަން ރައްޔިތުންނަށް އަންނާނެ. ުލއި  ތަކެއް އެތަކެއް ހަމައަށް ލިބުނީމާ އެ ނޑާ މު މަޢުލޫމާތު އަޅުގަންމުހި

ރަންޓަށް މި ދެންމެ ހަމަ އަޑުއިިވގެންދިޔައީމަ ެއބަ އެނގޭ ކަން މި ލިބުނު ލޯނުގެ ވާހަކަ މިސާލަކަށް އެންމެފަހު

 ޤައުމަކަށް ހެދުމަށް މަސައްކަތް އެބަ ކުޭރކަން. ކަރބަން ނިއުޓްރަލް ދައުލަތުެގ މަސައްކަތްތައް، އަންނަ ބަދަލުތަކަށް

 ލިބިދެވޭކަން.ވެސް އަިދ ކުޑަތަންކޮެޅއް ބޮޑު ނަމަެވސް ލޯނު  ކުރަމުން އެބަދޭކަން. ޔޫރިޕިައން ބޭންކުތަކުން

ވެސް ރަނގަޅު ވާހަކަފުޅު. އަުޅގަނޑުމެންނާ ޝެއަރކުރާ ިމންވަރަކުން ރަްއޔިތުންނަށް  މެންބަރުން ހުށަހަޅުއްވަނީ

އި ހިނގާދިޔަ އެންމެ ހިާސބުގަ 2011، 2010ނޑު ަހމަ ރިޔާސަތުން ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން، އަުޅގަ. އަރކުެރވޭނީޝެ

ރަްއޔިތުންެގ  ގެ ޮކންސްޓިޓިއުޝަނަލް ެއގްރިމެންޓު ކަންތައް.ދާނެ ޖީ.އެމް.އާރު މު އެއް ކަމެއްގެ ގޮުތގައި މުހިން

ތިބެގެން އާދޭސްކުރަމުންދިަޔއިން ޭއގެ ެއގްރިމެންޓުެގ  އިިދކޮުޅގައި އޭރު މަޖިލީހުން އެތަކެއް ފަހަރު ައޅުގަނޑުމެން 

ިއ ލުއިކޮށްދިންނަމަ. ންނަށް ޭއރުގަކޮޕީއެްއ ައޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަށް ލިބޭވަުރ ކޮށްދޭށޭ. ފަޭސހަވީސް ައޅުގަނޑުމެ

ރާ ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ވެސް އަުޅގަނޑު ޤަބޫލުކު މިގޮތަށް ފޮނުއްަވއިދެްއވުމަކީ މުސްތަޤްބަލުގައި ،އެހެންވީމާ

މިހާރު އެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުްނ އެ އެދިަވޑަިއގަންނަވަނީ  އެހެންވީމާ، ެއ އެދިވަަޑިއގަންނަވަނީ ލުއިެވގެންދާ.

އޮތް  މެންނަށް ދެވެންއްސާކުރަންޖެހޭނެ. ހަމަ އެ އެދިވަަޑއިގަތުމަށް އަުޅގަނޑުބޭފުޅުންނާ ހި އެރަނގަޅަށް. 

ލިޔެކިޔުްނ ގެނެސްފައި އެ ބޭފުޅުންނާ ޙަވާލުކޮށްދިނީމަ ދެފަރާތް ފެންނަ ގޮތުގައި މިކަން މެކްސިމަމަކުން އެ 

ހިނގާނީ. އަުޅގަނޑު ހަމަ ތާއީދު އިނގޭތޯ. އަޅުގަނުޑ ހަމަ ޕީ.ޕީ.އެމް ޕާލިމަންޓްރީ ގްރޫޕުެގ މެންބަރެއްެގ 

އޮތް ހުރިހާ އެހީތެރިކަމެއް މިހާތަނަށް  ހައިސިއްޔަތުން ދެން މި ކޮމިޓީގަިއ އިންނަަވިއގެން ތި ބޭުފޅުންނަށް ދެވެން

ވާނީ ހަމަ ދީފައި. އަދި ެއޮގތުން މި ކޮމިޓީއަށް އެހީތެިރެވދިނުމުގެ ނަމޫނާ އެމް.ޑީ.ޕީްނ ދައްކާތަން ރިޕީޓްކުރަން 

 އަޅުގަނޑު އަބަދު ެވސް ބޭުނންވަނީ. ވަރަްށ ވަރަްށ ލުިއކޮށް، ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ރިާޔޟް ރަޝީދަކީ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ 

ފަރާތުން ހިންގަވަން އިސްކޮްށ ހުރި އެއް ބޭފުޅުންކޮޅު. ޢަްބދުލްޣަފޫރު ކޮންމެ ދުވަހަކު ކަހަލަ ގޮތަކަށް ހުންނަވާެނ 

އިބޫގެ އިތުބާރާިއ ެއކުަގއި. ެއހެންވީމާ، ޢާއްމުކޮށް މިދަނީ ރަނގަޅަށް. ޝަރީފް ހުރިހާ ާވހަކަފުޅެއް ދަްއަކވާނެ. ދެން 

ނަށް ހަމަ ޔުރެނަމަސް ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެްސ ސަޕޯްޓ ލިބެމުން. އެހެންވީމާ، ޖޭ.ޕީގެ ފަރާތުން އަުޅގަނޑުެމން

ަގއި އަނެްއކާ އަނެއް ަބއްދަލުވުން އޮތީމަ ެއހެން ދަންނަވައިލީ. މިއަުދ  12:30ނިމުމަކަށް ގެނެވޭޯތ މި ބަލަނީ. ދެން 

މިހާރު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލާއި  ގައި 2:00މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ އެބައޮްތ ދެ ބައްދަލުވުން އިނގޭތޯ. އެކައްަޗކީ 

އަޅުގަނޑުމެން ބައްދަލުކުރަން އެްޑވާންސްކޮށް. އެ ވާހަކަ މިފަހަރު ދަންނަވާލަން މި ޖެހެނީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އެަބ 
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ރިކުއެސްްޓކުރޭ ތިމަންނާގެ ަބޖެޓުގެ ވާހަކަަދއްކަން ތިމަންނާއަށް އެންމެ ފަހު ފުރުޞަތު ނުދީ ކުޑަ ތަންކޮޅެްއ 

ނާ ޖައްސައިަލދޭށޭ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސަށްވުރެ ކުިރއަށް. އޭރުންނޭ ތިމަންނާއަށް ކިޔައިެދވޭނީ ކުރިއަށް ތިމަން

ތިމަންނާއަށް ހުރި ދަތިކަން މެންބަރުންގެ އަރިހުގަިއ. އޭރުްނ މެންބަރުން ތިމަންނާ ދިފާޢުކޮށްދެއްވަންޏާ ކޮށްދެްއވެން 

ަގތުމަށްފަހު ކޮށްދެއްވައި ހަމަކޮށްދެއްވާށޭ. އެހެންވީމާ، އޮތް މިންވަރަކަށް މިނިސްްޓރީ އޮފް ފިނޭންސް ވަޑައި 

އަޅުގަނޑަށް ފެނުނީ މި ވާހަކަ ތިބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލަން މިގޮތަށް ސުވައިްޕކޮށްލަްއވަން ހަމަ ގަޑިތައް އެަކއްެޗއް. 

ޑީވި ަބއްދަލުވުްނ ަގއި ައޅުގަނޑުމެން މީގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސާއި ކުރިން ބައްދަލުުކރަން ރެ 2:00

ގަިއ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް. މާ ގިނައިރު ކުރައްވާެނ  2:30ބައްދަލުކުރާނީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލާ ފުރަތަމައިނުން. 

ކަމެއް ނެތް. ކުރަްއވަން ބޭނުންފުޅު ސުވާލު އަުޅގަނޑަށް ފެނޭ ހަމަ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން ހުރިހާ ސުވާލެއް ޝަރީފް 

އޭރުން ވަރަށް ފަސޭހަކޮށް ލުއިކޮްށ މިކަން ދާނީ އެހެންނޫންތޯ. ދެން މިކޮޅުން ރިޔާްޟ  ކުރަްއވައި ނިންމަވަން.

ސުވާލުކުަރއްވާަފއި ނިންމަިއލެއްވީމަ ައޅުގަނޑުމެންނަށް އަވަްސވާނެ. ައސްުލ ނިންމާލަންޖެހޭ ފަސޭހަ 

ގަނޑުމެންނަށް މި މަޢުލޫމާތު މަސައްކަތެްއވީމަ. އެހެންވީާމ، މިކަން ވެސް މިއޮތީ މިހެންކަމަށް ކަނޑައަޅަމުން ައޅު

ލިބިއްޖެ ކަމަށާއި އަދި މިކަމަށް ޓަކައި ދެންމެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވިދާުޅވި ފަދައިން ައިދ 

އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވެްސ ިވދާޅުވި ފަދައިން އަުޅގަނޑުެމންނަށް އިތުރަށް ވެްސ ލިބެން ހުރި މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް 

މަދުވެފައި ތިބި ވާހަކަ ާއއި މިފަދަ ކަންތައްތައް އަުޅގަނޑުމެންނާ ޝެއަރކުރަމުން ގެންދިއުަމްށ އަޅުގަނޑުމެން ކެތް

ދައުލަތުގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކަށް ވެސް ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކުން، މާލިއްޔަތުގެ ގާނޫނުން ބާރު ލިބިގެން އޮންނަ 

ލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ދޭންވީ ެއއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން ވަނަ މާއްދާަގއި ހިމެނޭ މާ  100އަދި މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

ދައުލަތުގެ ހުރިހާ މުއައްސަާސތައް ހުރިހާ ކުންފުނިތަކުން ދެއްވަމުން ގެންދިއުމަށް ހަމަ އިލްތިމާސްކޮށް ހަނދުމަފުޅު 

ށް ކަނޑައަަޅއި ވެސް އަުޅގަނޑު އާކޮށްދެން. ކޮށްދެްއވަމުން މިއަދުގެ ެއޖެންޑާގެ މިހިސާބުން މިބަިއ ނިމުނުކަމަ

އިޢުލާންކުރަން. އަދި ެއއަށްފަހު ބާކީ އެހެނިހެން ކަންކަމަށް އޮތް ފުރުޞަތުެގ ަވގުތު ވެްސ ކުރީބަިއގަިއ ައޅުގަނޑު 

 މި ބޭނުންކޮށްލީ. ބޭނުންފުޅުތޯ. އާދެ! ދެން އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން ޢަބްދުލްޣަފޫރަށް. 

 

 ބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަ

އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން އައި.ޗީ.އެމް.އެޗް ބިްލޑިންގ އާއި ިފނޭންސް ބިލްޑިންގގެ ޑޮިކއުމަންޓުތައް އަުޅގަނޑުމެްނ 

މިލިއަން ރުފިޔާ އެ ދެ  39ބަލާލަން ބޭނުންވާތީވެ އެ ލިޭބނެ ގޮތެއް ހަމަޖައްސައިދިނުމަްށ. އެއީ ސަުރކާރުން އެބައޮތް 

ރޮޖެކްޓަށް ފައިސާ ދައްކާފަ. އެހެންވީމާ، )ރެޑޯޑިްނގަގިއ މެންބަރު ވިދާޅުވި އެއްެޗއް ސާފެއް ނުވޭ( ގެ ދަށުން ޕް

ހިނގި އެްއެޗއް ކަމުަގއި ވިަޔސް ޭއގެ ެއގްރީމަންޓް އަުޅަގނޑުމެން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަްށ ގެނެސްފައި އެބަޖެހޭ ެއ 

 ކަެމއްތޯ. އެެހންވީމާ، ެއކަން އަުޅގަނޑު ހުަށހަޅަން.  ބަލާލަން އެ ކިހިނެއްކިހިނެއް ހިނގާފައި އޮތް
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ. އިދާރީމޭުޒަގއި ނޯޓުކުރެވުނު ވާހަކަ ދަންނަަވން. އިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ހަމަ ބްރޭކެއް 

ޑު ދެ ޕާޓީގެ ފަރާތުން ފުރުޞަތު އަޅުގަނުޑ އަޅުގަނޑު އަދި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު، މިވާ ގޮތަކީ ބޮ

 ދެނީ.

 

 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަޅުގަނޑުމެން އޮންނާނެ މިދޭތެރެއިން ފްލެޓްތަކުގެ ަމއްަސލައިަގއި ވަކި ހިސާބަކަށް ެގންގޮސްފަ. މިހާރު އެާއިއ 

ޑެޑްަލއިނަށްުވރެ ކުރީގައި ނޫނީ އޭގެ ފަހުން ވެސް މިހާރު މިތަނަށް  ބެހޭގޮތުން އަޅުގަނޑަށް ހީވަީނ އަޅުގަނޑުމެން

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން އެ ފޮނުވާފައި އޮންނާނެ ކަމަށް މި ބެލެވެނީ. އެހެންވީމާ، އެ ވެސް އަުޅގަނޑުމެްނ 

މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އެ ވެްސ ހޯދަންޖެހޭ އެއްޗެއް. އެހެްނވީމާ، އެކަން ހަމަ މުޤައްރިރުގެ 

 ދަންނަވައިލީ އަުޅގަނޑުމެން ިރސެސްއަށް ދިއުުމގެ ކުީރގައި...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަޅުގަނޑު ެއއަށް ެއއްބަސް ަހމަ. އިބޫއަށް ވެސް ހަމަ ދޭންޖެހޭނެ ފުރުޞަތު. ވިދާޅުވޭ. 

 

 ދެްއކެވުން:ވާހަކަ ޞާލިޙް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ހިންނަވަރު

 ހަމަ މަޢުލޫމާތެއް ހޯދަން އިނގޭތޯ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޔާ، އޮން ރެޯކުޑގައި ދަންނަވާ އިނގޭތޯ.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޞާލިޙް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ހިންނަވަރު

ޅާއިރުގައި ވޭުތވެދިޔަ އަހަރު ތެރޭގައި ެއއްވެްސ އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ ދެން ބަޖެޓު މިހާރު މި ހުށަހެޅެނީ ދެއްތޯ. ހުށަހަ

 ސަވަރިންގ ގެރެންޓީެއއް ސަުރކާރުން އެްއވެސް ފަރާތަކަށް ެދއްވާަފއި އޮިތއްޔާ ޭއގެ ތަފްީޞލު. ދެއްވާފައި އޮތިްއޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 މާނަޔަކީ އެްއވެސް ވިޔަފާީރގެ އެްއވެސް ޢަމަލުތަކެއް. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޞާލިޙް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް މެންބަރު ރާގެދާއި ހިންނަވަރު

 ބަޖެޓަކުން އެ ނުފެނޭ އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް. ދެން އަނެއްކާ ެވސް ހުށަހަޅާލައްވަން. ދެްއވާަފއި އޮިތއްޔާ އިނގޭތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނެ ފަހަރުގައި އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މި ދަންނަވައިލީ. ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާ ސުވާލު ޑައިރެކްޓްކޮށް ެވސް ކޮށްލެިވދާ

ފަހަރުގައި ހަމަ ބޭނުންފުޅިއްޔާމުން އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަންީވ. އަޅުގަނޑުމެން ގެންނާނީ ލިޔުމުން. ލިޔުމުން ގެނައިމަ 

ނުކުތާތަކެއް. މީެގ  ރަނގަޅުވާނެ. އާދެ! އެހެނިހެން ކަންތަކުގެ ަވގުތުަގއި ހުށަހެޅިގެން މި ދިޔައީ ވެސް ހަމަ މުހިންމު

ތެރެއިން އެއް ނުކުާތއަކީ މީެގ ކުރީގައި މި ކޮމިޓީން ހަމަ މިގޮތަށް ހުށަހެޅި އަޅުގަނޑުމެްނ މަސައްކަތް ވަރަށް ބޮޑަްށ 

ބަލައި ދިރާސާކޮށްފައި އޮްތ ވަގުތެއް ަވގުތަީކ. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައިން މާލޭގެ ދެ ލޮކޭޝަނެއްގައި 

މާރާތްކުރަްއވާފަިއވާ ބޭރުގެ ކުންފުންޏަކާ ގުިޅގެން ޢިމާރާތްކުރަްއާވފައިވާ ފްލެޓްތަުކގެ ވާަހކަ. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ޢި

ގާ ޮކއްޓާއި ޢަރަބިްއާޔގެ ާވހަކަ. މިއަދު އަުޅގަނޑުމެްނނަށް ޚަބަރު އެބަ ލިބޭ އަޅުގަނޑުމެން އޭރު ކުރި 

ތަކެއް އައިްސފިކަން. މާނަޔަކީ ކޮންމެ މަސައްކަތްތަުކގެ އަީލގައި ވެސް ކޮންމެވެސް ވަރެްއެގ ހެޔޮ ބަދަލު

ސަރުކާރަކުން ެއގްރީމަންޓްކުިރ ނަމަވެސް ކުރެވިަފއިވާ އެްގރީމަންޓެއްގައި ަދއުލަތާއި ަރްއޔިތުންނަށް ގެއްލުންތަެކއްާވ 

ކަމުގަިއވާނަމަ އެ ެގއްލުމުެގ ވާހަކަދައްކާނެ. އެ ކޮންމެެހން އެ ސަރުކާރަކަށް މި ސަރުކާރަކަށް އަުޅގަނޑުމެން 

ހުއްޓާލަން އޮތް ކަެމއް ނޫން. އެހެންވީމާ، މި ނިސްބަތުްނ ބަލާކަމުގަިއވާނަމަ މިހާރު މިއައި ބަދަލުތަާކއި ގުިޅގެން 

ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީްނ އަދި އަުޅގަނޑުމެންގެ ކޮމިޓީއަށް ެއކަށީގެްނވާ ަވރަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަން 

ްށވުރެ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންވާކަން. މިނިސްޓަރުގެ ވަަޑއިގަންަނވަން އަުޅގަނޑުެމން ދަންނަވާފައިވާނީ އޭރަ

މަސައްކަތްޕުޅު ހުިރގޮތުން އޭރު ަވޑަިއގަންަނވާނެ ކަަމށް ވިދާުޅވެފައި އޮތީ. ުފރުޞަތު ހަމަ ދެއްވަން. 

 ށް ަވގުތު އަުޅގަނޑަ ،މެންނަށްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ބައްދަލުުވންތައް މިދޭތެރެއިން ނުބޭއްިވ ދިޔައީ ހަމަ އަޅުގަނޑު

ނުލިބިގެން. އެހެންވީމާ، އެ ާވހަކަ އަުޅގަނޑު ދަންނަވަން ަހމަ ކޮމިޓީގެ ރެޯކޑަށް އިނގޭތޯ. ކަންދިމާކުރި ގޮތުން ެއއީ 

ވަނަ ުދވަހު އަުޅގަނޑު ކުރި އޮޕަޭރޝަނަކާ ގުިޅގެން އަުޅގަނަޑށް އެ ދަތިވެގެންދިަޔއީ.  28މިދިޔަ މަހުގެ 

ބަ އިންެނވި. ހަމަ ނައިބު މުޤައްރިރަށް ދަންނަވާލައިގެން ނަަމވެސް ނަމަވެސް، ކޮމިީޓގެ ނައިބު ުމޤައްރިރު ވެސް އެ

އަޅުގަނޑު އަދި މާލޭގައި ނެތް ނަމަވެސް އެ ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ގެންެދވޭޯތ އަޅުގަނޑު ބަަލއިދޭނަން 

ހަކަ ދަންަނވަން ލަސްތަކެއްުނވެ ތި ބޭފުޅުންަނށް އެ ަބއްދަލުވުން އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ ލަސްތަެކއްނުވެ ގެެނސްދޭނެ ވާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގާއއި އެްއކޮށް. އެހެންވީމާ، މިައދުގެ ތި ބޭފުޅުންގެ ފަރިއްކޮޅާިއ ބައްދަލުވުމާއި ދޭތެރެ މި 
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ވާހަކަ ސައި ކޮޓަީރގައި ެކުއން ހުރި ވާހަކަ ދަންނަވަމުން މިއަދުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ ނިންމާލަން. ވަރަށް ބޮޑަށް 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

__________________________ 

 




