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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިދާރީ މައްސަލަެއްއެގ ވަނަ ބައްދަުލވުމަށް މެންބަރުންނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން.  12`. މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީެގ 

. އަުޅގަނޑަށް ތޯ ނޫންތޯ އަޅުގަނޑުމެން އަހާ އެހުންންޒިރުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއު ހާ ވަގުަތކީ ޢާއްމުކޮށް މީޑިާއގެ

ދިވެހި ސަުރކާުރން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް  ދެވަނަ އައިޓަމަކީއާދެ!  ނެތްހެން. ދެން މީޑިއާެއއްހީވަނީ މިއަދު 

ރިާކ ން އެމެމިލިއަ 200ހަމަޖެހިފައިވާ މުހިއްމު މަޝްރޫޢުތަކަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހަމަޖެއްސުމަށް ވިއްކާފައިާވ 

 ބޮންާޑ ުގޅޭ ލިޔުންތަްއ މިނިސްޓްރީ އޮްފ ފިނޭންސް އެންުޑ ޓްރެޜަރީން މަޖިލީހުގެ މަޢުލޫމާތަށް ގރިން ަސވަޑޮލަރުގެ 

ސިޓީ މެންބަރުންނާ  ގެ 2017ޖުލައި  16އޮފް ފިނޭންސް އެންުޑ ޓްރެޜަރީގެ  މިިނސްޓްރީ، ފޮުނވާފަިއވާތީވެ  ޓަކައި

މެންބަރުންނަށް މި ސިޓީ ބަލާލުމަށް ވަގުުތކޮެޅއް އަުރވަން.  އްސާކޮށް މަޝްވަާރކޮށްލުން. އަުޅގަނޑުހި

ރި މެންބަރުންގެ . ިއއްޒަތްތ2ެކޮމިޓީގެ މިއަދުެގ އެޖެންޑާ ނަންބަރު މި ައޅުގަނުޑމެންގެ  ކޮޅަކަށްފަހު()ވަގުތު 

ފިނޭންސްއިން މީގެ ކޮށްލުމަށް ޓަކައި ިއގަންނަވާނެ ެމންބަރުންނާ ހިއްސާއެނގިަވޑަ ވާނެ މި މަޢުލޫމާތު.ފައިލްކޮުޅގައި 

ވަރަށް  އްސާކޮށްފަ.ނާ ހިމާތު އަޅުގަނޑުމެން ންހުރި ކަހަލަ މަޢުލޫވެސް ވަނީ ހަމަ މި މުޢާމަލާތުގެ ގުޅުއި ކުރީގަ 

ގުމަށް ހުށަހަޅާ ލޯނާ ގުިޅގެން ލޯުނ ޚަރަދުކުރާނެ ބޮންޑުގެ ަފިއސާއިން ހިންމި ސާފުކޮށް ފެންނަން އެބަ އޮތް. އަދި 

މާރާތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢާ އަދި ޝަނަލް ޑައިްގނޮސްޓިކު ސެންޓަރު ޢިެއބަ ހިމެނޭ ނެ އިލުގަމަޝްރޫޢުގެ ތަފްޞީ

މަޝްރޫޢުތައް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަރީފް އެހެނިހެން ޕަބްލިކު ސެކްޓަރ އިންވެސްުޓމަންޓު ޕްރޮގްރާމްގައި ހިމެނޭ 

 އި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ހަމަ އެހެންޏާ ގަ ވަަޑެއއް ނުގަންނަވާ. އެހެްނވީމާ، މި މައްސަލައިއަދި ފުރުޞަތަކަށް އެދި

 ރު ނާޝިދު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަ ވެސް؛

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

 މީގެ ފައި އޮތް ނަންގަވާހިންގުމަށް ން ޑޮލަރުގެ ސަރުކާުރގެ މުހިއްމު މަޝްރޫޢުތައް މިލިއަ 200އެޖެންޑާަގއި މިއޮތް 

އެހެންނަމަވެސް، ދެން ކޮށްދެްއީވތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއާޔ. ޅުގަނޑުމެން މި ކޮމިޓީއާ ހިއްސާމަޢުލޫމާތުތައް އަ

އަުޅގަނޑުމެންގެ އެިކއެކި މަޝްރޫޢުތައް ހިނގާއިުރގައި އަުޅގަނޑުމެްނ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ 

ން ޑޮލަރުގެ މިއޮތީ މިލިއަ 200ްސ. އެގޮތުން މިހާރު މި ވެ ބަ ހުއްޓޭ ހަމަގައިމުކަންބޮޑުވާ ބަެއއް ކަންތައްަތްއ އެ

... )މެންބަރު މިކަހަލަ އިންޓްެރސްޓު ޭރޓަކީ 7މީގެ އިންޓްެރސްޓު ރޭޓު ވަރަްށ ހައި. % އިުރގައި ައއިއެއް. ގބޯރޯވިން

 14ހަރަކު މިއަށް އެަބ އަރާ އިރުަގއި އަމެޗުއަރެވގެން އަންނަ  އަހަރުން (ރެކޯޑިންގަގއި ވިދާުޅވި އެްއެޗއް ސާފެއްުނވޭ

ން ޮޑލަރު އިތުރަށް އަރާއިރުަގިއ މިލިއަ 70މި ބޮންޑު ނިމޭއިރުގައި  ޖުމްލަ މި ލޯނު މީގަ އަހަރަކު. ން ޑޮލަރު މިލިއަ
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 ަގއި މިވަުރގެއިރުބަލާ ދައްކާ ސަވަރިްނގ ބޮންޑަކާ އަޅައި އިގަ މިކަހަލަ ލޯންގުޓަރމް ފައިނޭންސަކަށް ދިގު މުއްދަތު

އަންަނއިުރގައި އަުޅގަނޑަކަެށއް މި ެވގެން މިިލއަން ޑޮލަރު 70ޕޮްޕއަޕް އެއަްށ އަނެއްކާ  އިރޯވިންގއެއް ަނގާފަބޮ

ޑަށް ީހވަނީ ދިވެހި ސަރުކާރަްށ ރޯކުެރޭވނެ ގޮތަށް އަުޅގަންށވުރެ މާ ލޯކޮށް ބޮއެްއޗެއް ކަމަކުނުދޭ. މިއަ

ރި. ދެްނ އަުޅގަނޑުމެން އެބަ ބުނަން މިހާރު މޫޑީސްގެ ރޭުޓގަިއ އާއި ެއއްޗެހި އެބަ ހު ކެޕޭސިޓީ ވަުރގެރޯކުރެވޭނެބޮ

ކޭ. މިހާރު އެ އިނީ ބީ އިރޭޓިން ރަނގަޅު ވާހަކަ އެބަ ބުނޭ. ުކރީގަ . ހަމަހަމަ އެަބ ދައްކަމުރާއްޖޭގެ ރޭޓިން ރަނގަޅޭ 

ނަށް މިއަށްވުރެ ރަނގަުޅ ރޯކުރާ ލެްނޑުުކރާ ފަރާތްތަކުން އަޅުގަނޑުމެންވެސް ބޮ ބީ ޕްލަސްއެކޭ. އެހެންވެއްެޖްއޔާމު

މިއީ އެންމެ ބެސްޓު އޮޕްޝަންތޯ އަޅުގަނޑުމެން އެަބ ، ޅުގަނޑަށް ހީވަނީ. އެހެްނވީމާރޭޓުގައި ދެްއވަންޖެހޭނެހެން އަ

ވަރަށް ތި ދެން  ނ،އެއް އަދާކުރުމަށް ޓަކައި މީތި ލީމަ އާފޯމަލިޓީސްމި ޖެހޭ ވާހަކަދައްކާލަން. އާދެ! ދެން ވަރަށް 

މަޝްރޫޢެކޭ. ދެން ތި ކަްނތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދަވަްނީވއޭ. އެހެެނއް ނުބުނެވޭނެ.  ރަނަގޅު ވަރަށް އީ ރަނގަޅޭ. ތި

ވެސް އެބަ އޮތް. އެީއ  ައޅުގަނޑުމެން ހަމަ ދައްކާލަންޖެހޭ އެހެން ވާހަކައެއް ދެން ހަމަ މި ވާހަކަ ދައްކާިއރުގައި 

ކުރީދުވަހު، އެންމެފަހުން ވާލުކުާރއިުރގަިއ ތަާކ މަސައްކަްތ ޙައެކި ފަރާތްމިގޮތަށް އަުޅގަނޑުމެން ލާިރ ނަގަިއގެން އެކި 

ފޮނުވާފައި ޮއތް މި ކަންކަމަށް ހިނާގ މި ކޮމިޓީ ބޭްއވި ދުވަހު ައޅުގަނޑުމެން ދެންނެވިން އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލް 

ބޮޑު ލިްސޓެއް  އިޚަރަދުގެ އޮިޑޓު ނުކުރެވޭ ވާަހކަ. މިހިރަ ފަރާތްތަކުގެ އޮިޑުޓ ތިމަންނައަށް ނުކުރެވިގެންޭނ ކިޔާފަ

ެއ  ެވސް. މި ކޮމިޓީައކަށް ނުބެލި އޮތީ އަދި. އަދިެއއް ނެތް ަގއިމުއަުޅގަނޑުމެން ެވސް  ހުށަހަޅާފައި އޮތް. ެއކަމަށް

ތައް ނަގާަފއި ގރޯވިންން ކުރާ ގޮތަށް އޮތީ. އެހެންވީމާ، މިހާބޮޑެިތ ބޮޒިރުކޮށްގެން އެކައޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ހާ

 ީކއްެވގެންތޯ މި ނެގީ؟ ގޮތުަގއި މިހާ ހައި ރޭޓެްއަގއި ލުކުރަން ތިބޭ ބައެއްަތމްޞީން އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތު

ކަލޭމެން ޕްރައިވެޓު  އިދިވެހި ސަރުކާުރން އެބަ އޮތް ވިދާޅުވެފަ  އިތޯ ބެއްެލވި އޮޕްޝަްނތަކަކަކީ؟ކޮބަ

ރިންގ ގެރެންީޓއެްއ ދޭނަމޭ. ސަވަ. ތިމަންނަމެން ދައުލަތުން ރޯކޮށްގެން ގެންނާށޭރޭުޓގަިއ ޯލނު ބޮ 4ފަރާތްތަކުން %

ެއ  ންޭއގެލޯނު ގެނެޭވކަމަށް ސަރުކާރުން ޤަޫބލުކުރަްއވާކަން ރޭުޓަގއި  4ޕްރަިއވެޓު ފަރާަތކުން %، އެހެންވީމާ

ައޅުގަނޑު މި ދައްކަނީ ހަމަ ވަރަށް ހަމަ،  ސަވަރިންގ ގެރެންީޓއެއް ދޭނަމޭ.އޭރަށް ތިަމންނަމެން ، 4%އެނގެނީ. 

ރޭުޓގައި ޕްަރއިވެުޓ ފަރާތަކަށް ލޯނު ގެނެސްގެްނ  4ންނަން ހުރި ވާހަކަ. އެހެންީވއިުރގައި %ފެތެރެއިން  ހަމަ މީގެ

 7ްނ ޑޮލަރުގެ ލޯނަކަށް %މިލިއަ 200ގެ، ދައުލަުތން މިވަރު ވިދާޅުވޭ! ެއކަމަކުދޭން ގެރެންޓީެއއް  ސަވަރިންގ

ެނގީ.  އިީކއްެވގެންތޯ މިހާ ބޮޑު ރޭޓެްއގަ ދަްއކާލަންޖެހޭ ކަމެއް ކަންނޭނގޭވާހަކަމިއީ އަުޅގަނޑުމެްނ ރަނގަޅު. 

 ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެފޯޑެއް ުނކުރެވޭނެ މިކަހަލަ ކަންތައްަތެކއް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް. 
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 ވުްނ:އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެ

ވެސް އެ ވިދާުޅވި  ދެންމެ ނާޝީދުހަމަ ވެސް ހަމަ ދަންނަވާލަން އުޅުނީ  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. އާދެ! ައޅުގަނޑު

 4% .%4 ޙަޤީޤަތުގައި ާޢއްމު ރޭޓެްއގެ ގޮތުގައި މި ހަމަޖައްސާަފއި އޮތީ  ފުުޅގައި ޙަޤީޤަުތގައި ަސރުކާރުގެވާހަކަ

އަުޅގަނޑުމެްނ އަީކ  7މި % ގެ ގޮުތގައި ަނގާފަ. 7ގަިއ މިއޮތީ %ނެިގއިރު  ިމ ބޮންޑުސަރުކާރުން އަޅުގަނޑުމެން 

ވެސް ައޅުގަނޑުމެްނ  ޓީގައިއަުޅގަނުޑ ހަނދާންވަނީ ބަޖެޓު ކޮމި ީރގެ މަޖިލީހެއްގައިވެސް އެވަުރގެ ކު ކުރީަގއި

މިހާރު ކީ އަ 7އެ %، މަތީން ލޯނު ނުނަގަން. އެހެންވީމާކަްށވުރެ ގަނޑައިންނާނެ މިންގަނޑެއް ވަކި މިން އިދީފަ

 މި ެގއްލުްނވާ ގޮތަށް އެ ލޯނުތައް  ެވގެންބާއޭ ސަރުކާރަށް މިވަރުގެކީއް ދެން މި އުފެދޭ ސުވާލަކީ އެ މިއޮތީ ނަގާފަ. 

 ަކމަކު ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާ ޙަޤީޤަތުގައި އެ ނަގާަފއި އޮތެއް އަޅުގަނޑުމެން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން މިއީ ނަގަނީ. 

އިނަސް  3% ހަމަ  ހަމަ ނެތުނީތޯ ސުވާލުކުރަންޖެހޭ ކަމެއް މިއީ. މި ނޭނގޭނެ ވާހަކަދަްއކަިއގެން މިނޫންގޮތެއް 

، އެހެންވީމާ އެހާހިސާބުގައި މިމީހުންގެ ކަންތައްތައް މިހުރީ. .އިމީގަ ނަގާފާނެ އެ ބާކީ ވެސް މިނިސްޓަރު

ްއވެސް ދިމާއަކުން ހަމަ އެ މި ނޫން އެހެން ގޮތެއް ހަމަ ނެތުނީތޯ ހަމަ  މިއީ ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ބަލަން

 4ގެރެންޓީ މި ދެނީ % ަސވަރިްނގމުންނަށް އެ ލިބެން ނެތީތޯ. އަނެއްާކ ެއ އާން ކުޑަ ރޭެޓްއގަިއ ހަމަ ށްވުރެމިއަ

ގަިއ  4%ކަށް ކީްއވެގެންހެްއޔޭ ސަރުކާރަ  ތަކުން ނާޝިދު އެ ވިދާޅުވިހެން އެ ގެނެޭވއިރުަގއިދޭއިރުަގއި ޢާއްމު ފަރާ

ޖެހޭ ކަމެއް އަޅުގަނޑުމެން ޙަޤީޤަތުގައި ިވސްނަންމިއީ އިނގޭތޯ. މިއީ އުފެދޭ ސުވާލުތަކެއް  އީމި އެ ނުގެނެވެްނވީ.

ޒިންމާ، ޚުދު އަުޅގަނޑުމެން ޙަޤީޤަތުގައި މާިލއްަޔތު ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިެރްއގެ ަޙއިސިްއޔަތުން ، އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ

ރުން މި ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކާއި ެއ ސަރުކާ މިއީ. ޒިންާމ ނަނގަންޖެހޭ ކަންތައްތައްވެސް  އަޅުގަނޑުމެން

މި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ެއއީ ކުރާ ޚަރަދު މިކުރަނީ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތަށްތޯ އެމީހުން އެ މަޝްރޫޢުތަކަށް 

ޙަޤީޤަތުގައި މަޤްޞަދަކީ. އެހެންވީމާ، އެ މަޤްޞަދު ޙާސިުލނުވާ ކަމަށް ވަންޏާ މި ކޮމިީޓއަކީ އަެނއްހެން ބުނާނަމަ 

ން އެއްެޗއް ވެސް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ އައިްއސަ ދެން އެއްެޗއް ބުނެލާފައި ގެައށްދާ އުސޫލުން އޮންނަންޏާ ބޭނު

މިއަކީ މިތަނަށް ައއިސް ކުރަން ބޭނުން ކަމެއް ވެސް ނޫން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން ިޒންމާދާރުގޮތެއްަގއި ކަންަތްއ 

ދާހުރިގޮތަށްތޯ އެ ސަރުކާރުން އެ ޕްރޮޖެކްޓުތަްއ ހިންގާ ފަރާތްތަކުން މި ކުރާކަމަށް ވަންޏާ ދައުލަތަށް އެންމެ ފައި

ހިންގަނީ އެއީ އަުޅގަނޑުމެން ޙަޤީޤަތުގައި ބަލަންޖެހޭ ކަމެއް މި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން އިނގޭތޯ. އެ ކަމާބެހޭ ވަޒީރުްނ 

ށް، ެއއީ ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލަކަށް ވެސް އޭރުން އަޅުގަނޑުމެންނަ ؛ނަމަވެސް ހަމަ ވަރަށްބޮޑަށް މިތަނަށް ހާޒިރުކޮށްގެން

ތަނެއް އޮޑިޓެއް ުނކުރެވޭ. ރަނަގޅަކަށް ނުބެލެވޭ. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަކަށް ވެްސ މިހުރިހާ ތަނެއް އޮޑިޓެްއ  ހުރިހާ މި

ވެސް ބަލަނީ ހުށަހަޅާފައި އިން ައގާއި އެ  ނުކުރެވޭ. ރަނަގޅަކަށް ނުބެލޭ. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ވެސް ބަަލއިލާފައި އޭނަ

ްއޗަކާ، ދެން މީަގއި ހިނާގ ކަރަޕްޝަންތަކުގެ ޢަމަލުތަަކކީ ކޮބައިތޯ އޭނަ ވެސް ނުބަާލ. އެ ދާ ކުދިންކޮޅު ެވސް އެ
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އޭތި ެއއްެޗއް އެްއކޮޅުން ބަލަިއލާފައި އެމީހުން ވެްސ ރަނގަޭޅ ކިޔާފަިއ އަންނަނީ. ެއކަހަލަ ޒާތަކަށް މި ޮއޑިޓު ވެްސ 

ރަނގަުޅ ޮއިޑޓެއް ކުެރވޭނަމަ މިގޮަތކަށެްއ މިކަންތަކެއް ނުހިނގާނެ.  މި ރަނގަޅު އޮޑިެޓއް ކުރާ ަބޔަކު ނޫޅޭ. އެ 

ވެްސ ގަންނާނެ. މި އިންސާނުން. އިންސާުނންވީމަ ގޯސް ކަންތައްަތއް  އެއަްށވުރެން، ކޮންމެވެސް ަވރަކަށް ބިރު

އެހެންވީމާ، އެ ބިުރ . އީބީއަުތަގއި ެވސް ހުންނަކަމެއް ބިރުގަތުން މިހަމަ އަމިއްލަ ޒާތުގައި ވެސް، ޠަ ކުރަން އެ

ކަމެއް ނުވާެނކަން  ކެނޑޭ ހިސާބަށް މިދަނީ އަޅުަގނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ނިޒާމެއް ނެތުމުން. ނިޒާމެއް ނެތީމާ އެއްވެސް

އެގޮތަށް ވިސްނަިއގެން އެ ހިސާބަށް ދިޔައިމަ މިކަންތަްއތައް ގޯްސ؛ މިސާލަކަށް ައޅުގަނޑުމެންނަށް، ހިންަގާވ 

އެ ަކނޑާލި އާސަންދަ އާއި އެންްސޕާގެ ެއ ދެ؛ އެތަނުަގއި ހުރި ބޮޑެތި މީހުން. އިހަށްދުވަހު މިސާލަކަށް އިހަށްދުވަހު 

ވާހަކަ ދަްއކައިފިން މިކަން ފެށުނުއިރުގައި އެ އެންސްޕާާއ މިތަންތަނުން ޚަރަދުތައް  ކަނޑާލީ. ައޅުގަނޑުމެން މި

ހާސް ރުފިޔާއަށް  50ލައްކަ  1އި މިސާލަކަށް އެ ބޭރު ތަންތަނުގަ އިދަނީ އެންމެ ރަނގަޅަށް ނޫންކަމާކުރަމުންގެން

ވާހަކަތަެކއް އަޅުަގނޑުމެން މާކުރިން ެވްސ  އަށް ކަމާއި ކުރަނީ، މި ހުރިހާަލއްަކ ރުފިޔާ 5ކުރެވޭ އޮޕަރޭޝަން 

 މިތަންތަނުގެ  މިޓީއަށް ހުށަހެޅިން އެންސްޕާއާދައްކައިފިން. އެ ެއއްޗެހިތައް ބެލޭނެ ނިޒާމެއް؛ އަުޅގަނޑު ހުރި މި ކޮ

އެއްޗެހި  ންކަން ކުރެޭވ އަގުތަކާ ހުރިހާކަންތައްތައް ހިނގާށޭ ބަލަން މި އެންމެ ރަނގަޅަށްތޯ މިކަންތައް ކުރަނީ. މިކަ

އެނގޭ ފެްނވަރުގެ މީހުން މިތާ އެތެރޭަގއި އެބަތިބި. އެހެންީވމާ، އެ އަގުަތއް ައޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ދުވަހު ބަލަމުްނ 

ވެސް އެމީހަކު ކަނޑާލީ ހަމަ އެމީހުން އެ  ހިސާބަކަށް ނުދިޔަީއސް. ގައިމު އައިނަމަ މިއަދު އެމީހުން ަކނޑާލާ

ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލަަތކެއް ެފނިގެން ދެން އަދި ފިޔަަވޅެްއ ނޭޅިއެްއކަމަކު ެވސް. ފިަޔަވޅެއް ނޭޅިެއއްކަަމކު ވެްސ 

ފުރުޞަތުދެނީ މި  މި ޒާތުގެ ކަންަތއްތައް އީއެމީހުން ހަމަ ކަންތައްތަކެއް ހުރެގެން. އެހެންވީާމ، މި

. އެހެންވީމާ، މީ ަވރަށް ނުރައްކާތެރި ކަެމއް. އިތިެބގެން. ައޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭ ޙާލުގަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގި

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއާ އަދި މަޖިލިސް މިހެން އޮވެ ކަންކަން ުކރަމުން ގޯސްކޮށް ދާކަން އެނގިތިބެ އެކަން ނުހުއްުޓވައި 

މީގެ ޒިްނމާ އަހަރެމެން އުފުލަންޖެހޭނެ ކަމެއް. މިއަަދކު ނޫން އަިދ ޤިޔާމަތްދުވަހުަގއި ވެްސ  އަހަރެމެން ތިބުމަކީ

. އަުޅގަނޑުމެންގެ އަިމއްލަ އެްއެޗއް އީރައްޔިުތންގެ ފައިސާ މި އީއުފުލަންޖެހޭނެ. ކީއްވެ އުފުލަން ނުޖެހެންވީ. މި

. ރައްޔިތުންގެ އެންމެ ލޯ އީރައްޔިތުްނގެ ފައިސާ މި ނޫން. އަދި އެްއވެސް މީހެއްެގ އަމިއްލަ ެއއްެޗއް ނޫން. މުޅި

ޙަވާލުޮކށްފައި ތިބޭ ފަރާތްތަކުން އެކަމުގެ ޒިންމާ އުފުލަިއގެން؛  ބެހޭ އެކަމާ ޖެހުމަކީ ެއއީ ކަމާ ލާރިއެްއގައި ވެސް

ންތައްތަކެއް ތިބެނީ ކަ ހާސް ރުފިޔާ ދީފަިއ މި 80ސަރުކާރުން ބޮޑެތި މުސާރަތަްއ ދީފައި، އަުޅގަނޑުމެންނަށް ވެސް 

މިތަނަށް ކުރަން ފޮނުވާފަ. އެއްގޮަތކަށް ވެސް ހަމަ މިތަނަށް އައިއްސަ އެ ޮސއިކޮށްލާަފއި ދާ ނިޒާމަކަށް ނޫން. 

ވެސް މިޖެހެނީ ބައެއްފަހަރު ޙަޤީޤަތުގައި މިތަނުން ކަމެއް ނުވާނެކަން ވެްސ  އަޅުގަނޑުމެން ސޮއިކޮށްލާފަިއ ދާން

ނެކަން ވެްސ އެނގޭތީ. ަކމެއް ނުވެްސ ބަލާނެކަން ެވްސ އެނގޭތީ. އެހެންވީާމ، ެއ އެނގޭތީ. ކަމެްއކުރަން ވެްސ ނޫޅޭ

ބޭނުމެއް ވެސް ނެތް. އެކަހަލަ މަޖިލީހެއްގައި އިންނަން ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަނޑު ބޭނުމެއް ވެސް ނޫން. ކަންކަން 
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އަުޅގަނޑުމެން މިހެން  ނުބަލައި އެ ކޮންމެކަެމއް ކުރިއަސް ވަރިހަމަކަމުަގއި؛ ދެން ހަމަ މިތަނަށް އައިސް

. މީީކ އެްއވެސް ބަެއއް ނޫން. އީއަނގަތަަޅއިލާފައި ގެ އަށް ދިޔައިމަ އެ ނިމުނީ. ދެން މި ކީއްކުރާ ބަެއއް މި

ގަމާރުތަެކއްކަން. ެއއްެވސް ބަެއއް  އީއެހެންގޮސް މި ކަމަކަށް ނުެވެގންގޮސް ސްޕްރީމް ކޯޓުންނަށް ވެސް އެނގުނީ މި

ސް މިައކުން ވާެނަކމެއް ެވސް ނޯންނާނެކަން. ޔަ ލިއިހުން ކަނޑާލައި ގެ އަށް ޮފނުވަމާ، މީ. އެހެންވީއީނޫންކަން މި

އެހައި ހިސާބަށް އެދިޔައީ ވެްސ އެހެންވެގެން. އަުޅގަނޑުމެން ގަމާރުެވގެން ގޮސް އަމިއްަލއަްށ ކަރުގައި މަޅި ބެދި އެ 

 ކަމެއް ވެސް. ޝުުކރިއްޔާ.  އެއްހިސާބަށް ދިޔައިރުަގއި ވެސް އަހަރެމެންނަކަށް ނޭނގުނު މި ކޮންބަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިނިޓު ހަމަވެއްޖެ. އިއްޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.  50އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، 

ން. އިްއޒަތްތެރި މިޓަށް. އާދެ! ނޯޓުނުކުރެވޭތީ މަޢާފަށް އެދެ 5އަޅުގަނޑު ހަމަ ދެން ފުރުޞަތު ދެމުން ގެންދާނީ 

 މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާއަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

މިލިއަން މި ނަގަނީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިްނ  200މިހާރު އަޅުގަނޑު ކުރީ ދުވަުހ ވެސް ބުނިން މި ލޯނު، މި 

މިލިއަުނގެ ިއންޓަރެސްޓު ރޭޓު އިތުރަށް  200މިލިއަން ދައްކަންށޭ. އެހެްނވީމާ، ޙަޤީަޤތުގައި މި  800އި އިން ނަގާފަ

ޕަރސެންޓު އަެނއްކާ މިައށް އެްޑވާނެ. ެއއީ ޭއގެ އިންޓަރެސްޓު ވެސް ަދއްކަންޖެހެނީ މި ލޯނުން. އެހެންވީމާ،  7

 އެ ކީްއވެ؟   .ޓު ައރާނެ މިކަން ނިމޭއިރުޓު ރޭޕަރސެންޓަށް މުޅި އެތީގެ އިންޓަރެސް 14ޖުމްލަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު ބޭނުންފުޅުވާ ވާހަކަެއއް ދައްަކަވއި ގެންދަާވ! 

 

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ރޭޓު ދައްާކއިރުަގއި މީތި އިންޓަރެސްޓު ރޭޓު ބޮުޑެވގެްނ  އެ ވާަހކައޭ މިަދއްކަނީ. އެތަނަށް މި ދޭތީގެ އިންޓަެރސްޓު

ދާނެ. ލޯނެއް ނަގައިގެން އަެނއް ލޯނު ދައްކަންޏާ އޭގެ ިއންޓަރެސްޓު ރޭޓު އަންނާނީ މިއަށް. މީގައި ހަމަ ވަރަށް 

ޖެހޭއިރު މީގެ ދަންނަވަނީ މި ދޭތީގެ އިންޓަރެސްޓު ރޭޓު ދައްކަންޖެހޭނީ މި ލޯނުން. ދައްކަން ސާފުކޮށް އަޅުގަނޑު މި

ޕަރެސންޓު އަރާނެ އިންޓަރެްސޓު ޭރޓު. އެހެންވާނީ. އެކަން އޮތީ  14ޕަރސެންޓާ ެއއްކޮށް  7ޕަރސެންޓާިއ ޭއގެ  7

 14އެހެން. އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ެވސް ދަންނަ އެއްެޗއް ހިސާބަކީ. އެހެންވީމާ، މި ދޭތީގެ އިންަޓރެސްޓު ރޭޓު ވެސް 
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. އެހެންވީާމ، މީކީ ކުރަން ހެޔޮވާވަުރކަެމއް ނޫން. ދެން ފިނޭންސް އިނިމޭއިރުގަޕަރސެންޓު ދައްކަންޖެހޭނެ މިކަން 

އަކީ އެީއ ލިބިއްޖޭ ބުނިއިުރ ބީ ޓޫ، ބީ ޓޫ މިނިސްޓަރު އަރައި ރާއްެޖއަްށ ވަރަށް ރަނގަޅު ކްރެޑިޓު ރޭޓިންގެއއް

ބޭފުޅުން ނެުޓްނ  ނޫން. ބައްލަވާ ތިއިންވެސްުޓކުރަން ހެޔޮނުާވ މިންގަނޑު. މި ޤައުުމގަިއ ވެްސ މިތިބީ ޖާހިލުންނެއް 

ބީ ޓޫ ރޭޓިންގ ެއއީ ކޯްއޗެްއތޯ. ބީ ޓޫ ޕްލަްސއަކީ ވެްސ އެއީ ހަމަ އިންެވސްޓުކުރަން ހެޔޮނުވާ މިންގަނޑު ެއއީ. 

 ސަރުކާރެއް ޑީފޯލްޓުުނވާހާހިނދެއްަގއި ބީ ޓޫ ލިބޭނެ. ޒިންބާބުވޭ ވެސް އިންނަނީ ބީ ޓޫ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޒަތްތެރި މެންބަރު، މި ައޅުގަނޑުމެންގެ ިމއޮތް ނުކުތާައށް ހަމަ ހުށަހަޅުއްވަމުން ގެންދަވާ! މި ރެކޯޑިްނގަގިއ އިއް 

 ކޮމިޓީ ކުރިއަށް މިދަނީ އިނޭގތޯ. އެހެންވީމަ ހަމަ...

 

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނީ. އެހެންވީމާ، މީކީެއއް ހަމަ އެއްގޮަތކަްށ ދަ . ހަމަ މި ރެކޯޑިންގގައި ހަމަ އެްއޮގތަށޭ މިވާހަަކއޭ މިދައްކަނީ އެ

އުމު ވިޔަސް މި ޤަ  ަކމަށް ވެސް އަުޅގަނޑުމެންގެ ޒިްނމާ މީގެ އެަބއޮތް. ކޮންމެ ބަޔަކު ވެރިކަމުަގއި ތިބި

ތިބީމާ  އިނުލަކުާރއިރުަގއި އަޅާކަން މިހެން މި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީްނ މިކަން ،އޮންނަންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ

އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް މިއަކުން ނުރެކެވޭނެ. މީަގއި ވެސް ހަމަ އަުޅގަނޑުމެން އުފުލަންޖެހޭ ޒިންމާ އުފުލަން އެބަޖެހޭ. 

 3ގޮތަކަްށ މިކަްނކަން ހަމަޖެހެންޖެހޭނެ.  އަދި އެ ބޭފުޅުްނގެ ވާހަކަދަްއކަިއގެން ނަމަވެސް އަދި ިމނޫން އެހެން

ހަމަ ވަރަށް  އީ. އެހެންވީމާ، މިއިލިބޭ ބޭރު ޤައުމުތަކުގަ ޕަރސެންޓުގައި މިހާރު ލޯނު އެބަ 4ން ޕަރސެންޓު

 ގޯސްކޮށް ހިނގާަފއި އޮްތކަމެްއ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުަރނީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިލާަނން. މައިގަނޑު ދެ ޕާީޓ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދަށް ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ ކުރިން ދަންނަވަ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ނައިބު މުަޤއްރިރުެގ، އެމް.ޑީ.އޭ ފިަޔވަިއ ދެން ހަމަ ސަރުކާރު ކޯލިޝަން ޖުމްލަކޮށް އެކަްއޗެްއ 

ވާނަމަ ޙައްލެްއ ކަމުގައި  ކަމަށް ބަލައިގެން މި ކޮމިޓީ އަޅުގަނޑު މިހާތަނަށް ކުރިއަށް މިގެންދަނީ. ޚިޔާލު ދެކަފިވެއްޖެ

ވެސް އަުޅގަނޑު އިްސކަން ދެން. ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދަށް އަުޅގަނޑު ފުރުޞަުތ  އަބަދު ހޯދުން

 ން ވާބުަތއް ދެއްވަން ފެއްެޓވީމަ އޮއެރުވުުމގެ ކުރިން މި ދަންނަވައިލީ ރިޔާޟް ފުރުޞަތަކަށް ެއދިވަަޑއިގެން ބަެއއް ޖަ

ހިމެނޭ ބޮންޑު  ން. ީމގެ ސިޓީއާެއކު ލިބިފަިއވާ ތަރުތީުބގައި އެބަދަ ރެކޯޑުަގއި އެ ޖަވާބުަތއް ދެއްވުމަށް ދަންނަވަ

ހިމެނޭ. އަދި ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރު އަޙްމަދު ނާޝިދު ެއ  ފައިސާ ހިނގުމަށް ހުށަހަޅާ މަޝްރޫޢުތައް އެބަ
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ވަމުން ލައްޓްރެޜަރީން ވެސް މި ސިޓީ ނިންމާ ހުށަހެޅުއްވި ކޮންސަރން ހަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް

ވަަނ  2022ން އި 2021ހުށަހަޅުއްވާފައި އެބައޮތް. ހަމަ ގާތްގަނޑަކަށް ދެންމެ ެއ ވިދާޅުެވއްެދވި މިންވަރަށް 

އަހަރުަގއި އަނބުރައި ދަްއަކން ފަށަންޖެހޭ ލޯނަކަށްވާތީެވ މިހެންކަމުން މި ބޮންޑު ނެގުމާއެކު ަދއުލަތުގެ ދަރަނި 

މިލިއަން ރުފިޔާ ކޮންމެ އަހަރަކު  216މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު،  14 ސަރވިސްކުރުމަށް ޚަރަދުކުރަްނޖެހޭ ޖުމްލަ

މަށް ބަަޔންކޮށްދީފައި އެަބއޮތް. އެހެްނވީމަ އެ ކޮންސަރންތަކަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ަވޒީރު ކަ އިތުރުެވގެންދާނެ

މާނައަކީ އެްއވެްސ  ހާޒިރުކޮށްގެން ުނވަތަ ަވޒީާރ ބައްދަލުކޮށްގެން ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޙައްލު ހޯދޭނެ.

ޙާލެއްަގއި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީެގ ހަމަ އަޑުއަހާލަިއ ނިންމާ ބައްދަލުވުމެއް ގޮުތގައި ިމކަން ކުރިއަށް ގެންދާކަށް ނޫްނ 

މިކަން އޮންނަނީކީ. އަުޅގަނޑުމެންގެ މެންބަރުން ހަމަ ކެތްތެރިކަން ެއކަމުަގއި ހުިރ މިންވަރަކުން އެތަނަްށ 

ށް ހާޒިރުކޮްށގެން ނަމަވެސް އެކަްނ ކުރިއަށް ގެންެދވޭނެ. ރެކޯަޑށް ޓަކައި ައޅުގަނޑުމެްނ ވަަޑއިގެްނ، އަދި މިތަނަ

ވާހަކަ ދަންނަވަމުން ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ފަރާތުން ޢާއްމުކޮށް  ކޮށްފައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ކަމެއް ކުރަންޖެހޭނެ. އެ ފުރުޞަތު އޮތް

އަރުވަން ިއްއޒަތްތެރި  އަޅުގަނޑު ފުރުަޞތު ދު.ޝީހަމަ މި ފްލޯރ ޑެލިގޭޓުކުރަްއވަމުން ގެންދަވަނީ ރިާޔޟް ރަ

 ށި ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ވިލުފު ،މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދަށް

 

  ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިުރަގއިއިފެށިގެން އަ ސީ އާއި މި ސަރުާކރުބެހޭގޮތުން މިއީ ދެން ސަރުކާރުގެ ޕޮލި އަޅުގަނޑު މި ލޯނު ކަންތަކާ

ލޯނު ނަންގަވަން ފެށި މަންޒަރު. އަދި  އިސްޓް ރޭޓުގަގެން ދިޔައީ ވަރަށް ދަށް އިްނޓްރެވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނި

ންޓްރަސްޓް ރޭުޓ އި 3.5އިން ެވސް ނެގި ބޮންޑު ވެސް ގާތްގަނޑަކަށް %ކުތަކުން ވެސް އަދި އެމް.އެމް.އޭލޯކަލް ބޭން

ުކްއލިއަކަށް މިއަދު އަުޅގަނުޑ ، ހިތައް ވެސް. އެހެންވީމާ އަށްވުރެ މަީތގަިއ ހުރި ެއއްޗެ  8%ރިން ކު ދަށްވެގެން ދިޔަ 

އިންޓްރަްސޓް ރޭޓުގައި ެނގީމަ. އަދި ބޭްނކުގެ ބޭރު ބޭންަކކުން. ދެން  7ން ޑޮލަރެއް %އަ މިލި 200ވެސް ހައިރާްނވޭ 

ންމެ އެ ންޏާ ދަންނަވަްނ ބޭނުންވަނީ ެއ ކޮްއޗެއް ދަންަނވަބްދުލްޣަފޫރު ދެްއކި ވާަހކަައކާ ބެހޭގޮތުން އެއަޅުގަނޑު ޢަ

އެތަނަށް  7ެވއްޖެްއޔާ ހަމަ އެ % 7އިން ނެގި ލޯނު ނެިގ ލޯނުގެ އިްނޓްރަސްޓް ރޭޓަކީ ބޭންކު އޮފް މޯލްިޑވްސް 

ެމ ކޮން، . އެހެންވީމ7ާމި ލޯނަށް ދައްކާ % ވީމަ އެއީ 7. ދެން މި ލޯނަށް ދައްކާ %7ދެއްކީމަ އެއީ އެ ލޯނުގެ %

އެ އޮޅުން އުޅޭީތވެ. އެއީ ކޮންމެ ލޯނަކަށް ، ނޫން. އެހެންވީމާ 7ްއ ލޯނަކަށް %ނޫްނ، ކޮންެމ އެ 7ލޯނަކަށް %

ނު މި އަރަނީ ކަމަށް ެވއްެޖއްޔާ ކޮންމެ ބޭންަކކަށް ެވްސ މި ނެގި ލޯ 7ވެސް މި އަރަނީ މި ދެ ލޯުނގެ ައގަކީ %

ތީެވ އެ ވާހަކަ. ދެން އަޅުގަނޑުމެން އެއްވެސް ބަަޔކު، އެކަން ހަމަ ކުޑަ އޮޅުމެއް އަރާ، މިވަރު. އެހެންވީމާ

އަޅުގަނޑުމެން ެއއްެވސް މީހަކު ކޮންމެހެން ބޮޑު އިންޓްަރސްޓް ރޭޓުަގއި ލޯނަށް އަުޅަގނޑުމެން ތާއީދުކުރަނީީކއެްއ 
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ދޭން ބޭނުންވީ. ަޓކައި އަުޅގަނުޑ ސާފުކޮށް ޓަކައި، ެރކޯޑަށް އަުޅގަނޑު އެކަން ހަމަ މަޢުލޫމާތަށް، ންވީމާނޫން. އެހެ

 ...އެބަ އަރާ. އެހެްނވީމާ 21ޖެްއޔާ %ރޭޓު ކަމަށް ވެއް 7ޯލނު ނަގާކަމަށް ވެއްެޖއްޔާ % 4އަދި އިތުރު މިސާލަކަށް 

  

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި ކޮންމެ މެންބަރަކު ވެސް ަވކިަވކިން ވާހަކަެދއްެކވީމަ ފަސޭހަވާނެ. 

 

  ރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަ

އެއީ ވިޔަފާރި ުއސޫލުން ވާހަކަދަްއކާއިރު ނޫީނ މީގެ ޕަރޕަސްއަށް ވާހަކަދަްއކާއިުރގައި ދެން މި ކުރަން ، އެހެންވީމާ

 ނޫންތޯ. އެއަށް ދެން ސުވާލު  ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއްތޯހުރި ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިުރަގއި މި ކުރަނީ މި ވަގުތު 

އުފައްދަންވީ. ދެން އެވަުރ ކަމެއް ކުރަން ިމވަރުެގ ޕަސަންޓެއް ނަގަން ޖެޭހނެތޯ. ދެން މި ބުނަނީ 

ބުރި. އެ ވާހަކަ ކަންނޭނގެ ިމ  25ގެ ވާހަކަ ކަންނޭނގެ މި ބުނަނީ. އެއީ ޖީ.އެމް.ެއޗްަގއި ހަދާ ބިލްޑިންގއައި.

ބުީރެގ  25މް.އެްޗގަިއ މި ހަދާ . ައއި.ޖީ.އެބުނަނީ. ޑަިއގްނޯސިސް ސެްނޓަރު މި ކިޔަނީ އެތަނަށް ަކންނޭނގެ

ްނ ތަ. ވަރަށް ައގުހުރި އެސެޓަކަށް އެއެއީ އެސެެޓއް، ރަނގަޅު ވާހަަކއެއްދޯ. އެހެންވީމާ މާރާތަށް. އެހެންތޯ؟ އެއީ ޢި

އް އެސެުޓގެ އެވެގެންދާނީ. އެހެންވީމަ، މި ނަގާ ލޯނާ އެއްވަުރގެ ނޫނީ އެއަްށވުރެ މަތީ ވެލިޔު ހުރި ބިލްޑިންގ

އުލަތުގެ ޝީޓު ަބލައިލާއިުރގައި އަދި ާރއްޖޭަގިއ މިހާރު މިހިރަ ދަރ ކުެރވިގެްނ ދާނެ ހަމަ ބެލެންސްގޮތުަގއި ރަޖިސްޓަ

، ސްޓްތަްއ މި ކުރެވެނީ. އެހެންވީމާއްސަްށ ބަލާއިރުަގއި މި ކުެރވެނީ ވަރަށް ބޮޑެތި އިންވެ ޕްރޮޕަޓީއަށް މި ެއއްޗެ 

ިމވަރު ލޯނު ނަަގއިގެން ނުކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ ސަބްސިޑީ ދިނުން. މިވަުރ  މީގެން ނުކުރަންޖެހޭ ކަމެއް އެބަ އޮތް.

ކޮށް ޞަވާނީ. އަދި ޚާއް ކޮށްގެން ދިވެހިާރއްޖެ ިޑެވލޮޕް ބޮޑެތި އިންެވސްޓްމަންޓަށް ދާން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް މިއީ.

ން ޑޮލަރު ނަަގއިގެން ިމ އަ މިލި 300ން ނަގަިއގެން ނޫނީ އަމިލި  200ނަަމވެސް. ޖުގެ މަސައްކަްތ ބެލިކަމުަގއި ވީބުރި

ން ޑޮލަރު. އެހެންނަމަވެސް، އެ ލޯނުތަުކެގ އަމިލި 800ތައް ބަލާކަމަށް ވަންޏާ ކުރަނީ އެކަންތައް. ެއއަރޕޯްޓ ކަން

އަުޅގަނޑުމެން ، ވަރަށް ޮބޑަށް ދިގު. އެހެންވީމާ އިންޓްރަސްޓް ރޭުޓ ވަރަްށ ބޮޑަށް ދަށް. އަިދ މުއްދަތު ވެސް

ދޭން ޖެހޭނީ މި ރޭޓު މާ ބޮޑޭ. މި މަްޝވަރާއަުރވަްނ ޖެހޭނީ، ލަފާ ނިސްޓަރަށް ވެސްމިތަނުން ފިނޭންސް މި

އެްއ ޢަބްދުލްޣަފޫރުގެ ނޫނީ ރިާޔޟް ނިސްބަތްވާ އަމިއްަލ ކީއިންޓްރަސްޓް ރޭޓު ދަށްކުރަންޖެހޭ އެބަ. މިއީ ނަގަނީ

ބޮޑަށް ުކޑަވާނެ. ދައުލަތަކަށް ނަާގ މީހެއްގެ ކުންފުންޏަކަށް ނަގާ އެއްެޗއް ނޫން މިއީއެއް. ީމގެ ރިސްކު ވަރަށް 

އެްއޗެއް. ސަުރކާރަކަށް ަނގާ ެއއްެޗއްގެ ރިްސކު ުކޑަވާނެ. އެހެްނވެގެން ދުނިޭޔގެ ވޯލްޑް ބޭންކުންާނއި 

ޓްަތކުން މި ދޫކުރާ މި ލޯނުތައް ކުޑަ ރޭޓުގައި މި ދޫކުރަނީ. އޭެގ އުއިންސްޓިޓި  އައި.އެމް.އެފުންނާއި އަދި އެެހންވެސް

ެއގޮތަށް ބަލާިއރުގައި ިދވެހި ސަރުކާރަށް ، ބޮޑުެވގެން މި ދަނީ. އެހެންވީމާ ލަިއގެން ލޯނު ޭރޓު މިރިސްކަށް ބަ
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އޭުޓ މި ނެގޯޝި ، ހެންވީމާެވސް ހަމަ އެހެން ބޭންކުތަުކން ވެސް ަނގާފަިއ ހުރޭ. އެ  ހޯދެންވާނެ. އަދި މިހާރު

ތު ހޭދަކޮށްގެްނ މިައށްވުރެ ުކޑަ އިންޓްރަސްޓް ަމއްސަލަެއއްތޯ ނޫނިްއޔާ އިތުަރށް ަވގު ކުރުމުގަިއ ޖެހިގެން އުޅޭ

ކުރި މަސައްކަތް ކާމިޔާުބނުވެގެން މިވަތު މިނޫން އެހެން ގޮތެއް ނެތިގެން ކުިރ މި ރޭޓެއްަގއި މި ލޯނު ހޯދަން 

ށް މި މަސައްކަތަށް ބަލާއިރުަގއި މިކަން ހިނގާފައި އޮތްގޮތަ، ދޭންޖެހޭ ސުވާލަކީ. އެހެންވީމާކަމެއްތޯ މިއީ ދެން ކޮށް

ވެްސ،  ބަލާއިރު މި ސުވާުލކޮށްލަން ޖެހޭނެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަށް. ކީްއެވގެންތޯ މިކަްނ ކުރީ. ދުނިޭޔގައި 

ދުނިޔޭގައި ވެސް މިހާ ބޮޑަށް އިންޓްރަސްޓް ރޭޓު ދަށްކޮށް ބޭންކުތަކުން ލޯނު ދޫކުރަމުން އަންނައިރުގައި ކީްއވެގެންތޯ 

ން އަބިލި  1ާކއަށް. އިހަށް ދުވަހަކު ކަށް ައވަށްެޓރި މިއޮތް ސްރީލަންމިހާ ބޮޑު ރޭޓެްއގަިއ މި ިއންނަނީ. މިސާލަ

 އިންޓްރަސްޓް ރޭޓުަގއި. މި  2.5، %2. %ވާހަކަ އޮތް ނޫހެއްގައި ލިޔެފަ ޑޮލަރު އެ މީހުން އައި.އެމް.ެއފުން ނެގި

ްމދަނީއަށް، މިހާރު މި ލިބޭ ން، މި ދަްއކަނީ އެއަްށވުރެ ނިސްބަތުން ބަލާިއރު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ލިބޭ އާއަދައްކަނީ ބިލި

އުމެއް ނޫން. އަދި މިހާތަނަށް އެއްެވްސ ޤަ ކީ މިވަރު ލޯނެއް ނުދެއްކޭވަރު އާމްދަނީއަށް ބަލާއިރުަގއި ދިެވހިރާއްޖެއަ

މި ހުރިހާ ކަންކަމަށް ބަލާއިރު ، އް ދިމާވެފަެއއް ނެތް. އެހެންވީމާލޯނެއް ނުދެއްކިގެން ެއއްެވސް މައްސަލައެ

! ރަނގަޅު ދެން. މިހާުރ ެރްއވިހެން މި ދޫކޮށްލާފައި، އާނީނ ދެންމެ ސަލީމް އަދި ފާހަގަކުއަޅުގަނޑަށް ހީވަ

ާއއި ނިލަންދޫ ޢަލީ ވަޙީދަށް  ޕާލްސާއަޅުގަނޑުމެންނަކީ ދެން މިހާރު ބޭނުން ހުރި ބައެއް ނޫން. ގަމު ޔޫސޭ އާއި 

މީހުންނަށް ކަނޑާލެވޭ އަުޅގަނޑުމެން.  އަޅުގަނޑު ވަޒީފާއިން ވަިކުކރެވެން އެބަ އޮތް މިހާރު. މި މަޤާމުން. އެ

ްއޔަތުން މިތާ ދައްކަންޖެހޭ ވާހަކަ އަުޅގަނޑުމެން ސިއިޙަންތިޚާބުކޮށްފައި ތިބި ބައެްއގެ އެހެންނަމަވެސް، ރަްއޔިތުން އި 

ދައްކަންޖެހޭނެ. އިނގޭތޯ. ިމ ވާހަކަ ނުދައްކާަފއި ދެން ނަގާ ލޯނު ވެސް ހަމަ މި ރޭޓުގައި ަނގާނީ. ެއކަމަކު 

ށް ހޯދަން ލިއްޔަތުގެ މަްއޗަށް މިކަން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި ކަމަްށ ވަންޏާ ދެން ނަގާ ލޯނެއް އެއަްށވުރެ ކުަޑކޮމާ

، ެމއް ނުިހނގާނެެއއްނު. އެހެްނވީމާލާެނ މީހަކު ނެތި، ބުނާނެ މީހަކު ނެތިްއޔާ މި ކައިމަސައްކަތްކުރާނެ. އަޅަ 

މި އިންޓްރަްސޓް ރޭޓު ދަށްކުރަން ހަަމ ، ކުރަންވާނެ ގޮްތ. އެހެންވީމާކަން ބޫލެއްުނކުރަން މިއީކަން މިޤައަޅުގަނޑު 

ުމ އްނަމަވެްސ މި ދަރަނި. އެކަމަުކ ޢާކުރެޭވ ކަމަށް ަވންޏާ ކޮށްގެން . އަދިވެސް މި ލޯނަށް ނެގޯޝިއޭޓު ޖެހޭ

އަހަރަުކ ، . އެހެންވީމާމްދަނީއަކަށް ަބލާނެގޮތެްއގަިއ މިހެން ނަގާ ލޯނަީކ އެމީހުން ވެސް ބަލާނީ އެމީހުންނަށް ލިބޭ އާ

ން ޑޮލަރ އެ މީހުންނަށް އެބަ ލިބޭ. މުޅި ޖުމްލަ އަމިލި 14ޓް ރޭޓުގެ ގޮތުަގއި ވެސް ގާތްގަނޑަކަށް މީގެ އިންޓްަރސް

ވަރަށް ބޮުޑ އެްއޗެއް ގާްތގަނޑަކަްށ ެއ ، ލިބޭ މުޅި. އެހެންވީމާ އެ މީހުންނަށް 30ލޯނުގެ ގާްތގަނަޑކަށް %

މިގޮތަށް ލޯނު ނުދޭނީ ކޮން ބައެއް؟ މިގޮތަށް ލޯނު ދޭނެ، ކޮން ނަމެއްތަ ކިޔަނީ ، ހެންވީމާމީހުންނަށް މި ލިބެނީ. އެ

ެއއަށް އެތާ. ކާކުތަ  ނީ އޭނަދެން އުޅޭ ބޮޑުެވގެން ވެސްގެ ކައިރީ ހުންނާނެ.  އެްއކަލަ މިތާ އުޅޭ؟ ނާޝިދުމެން

ން މިއީ ސަރުކާރުން ކުރާވަރު ކަމެއް ނޫ، ވެސް ދޭނެ މިގޮތަށް. އެހެންވީމާ ކޭންސީންކިޔަނީ؟ ނޫނޭ އަދި އުޅޭނެ. 

މަޝްވަރާކޮށްލުމަކީ،  ގަނޑުމެން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާއަޅު ، އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު މިއީ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ
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މިއަށް ަޖވާބު ގެނެސްގެްނ މުޢާމަލާތެއް ވާނެ ހިްނގަްނ ނަމަެވސް ގެންނަންޏާ ގެންނަންވީ. ނުެގންނަންޏާ ސިޓީއަކުން 

 އި. ުޝކުރިްއޔާ އިނޭގތޯ. މިކަމުގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގުޅަިއގެން ފުރަތަމަ...  ަގނޑު މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސާއެްއގޮތަށް އަޅު  މެންބަރުން ފާޅުކުރެއްވި ޚިޔާލާއިްއޒަތްތެރި 

ދިރާާސކުރުމަށް.  އިވަބެޭހގޮތުން އިތުރަްށ އޮުޅންފިލު 7ނިމިއްޖެތޯ؟ އާދެ! އަޅުގަނުޑ މަސައްކަްތކުރާނަން މީަގއި %

 އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ނާޝިދު އިތުރު ެއއްެޗއް ެއޑްކުރަްއވަްނ ބޭނުންފުޅުހެން. އާދެ! ކުރިއަށްގެންދަވާ. 

 

  ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން  އަޅުގަނޑު ހަމަ އިނގޭތޯ ހަމަ މި ރިޔާޟް ވެސް އަޅުގަނަޑށް ހީވަނީ އަޅުގަނޑުމެން

ގެ އިތުރަށް މީަގއި  7ހެން އިނގޭތޯ. ީމގަިއ ހަމަ ަވރަށް ކޮންސާރން. ެއއީ އަދި %ެއއް މިދައްކަނީ ރަނގަުޅ ވާހަކަ 

. ެއބައޮތް އެކަމަށް ޚަރަދުވެފަ 1މިލިއަން ގޮްއސަ. % 14މިކަންކަމަށް  ލޯނުގެ އިދާރީ ފީ އާއި ލީގަލް ފީއާއަދި މި 

ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަށް ދަންނަވާލައިެގން އަޅުގަނޑުމެން އޮޅުްނ ، . އެހެންވީމ8ާންސް %މީ ވިޗްސޯ 

އި ރޭުޓަގއި ނަގާފަ  5.5ށް ެއއޮީތ %އަޅުގަނޑުމެންނަކީ މާ ކުދިކުދި މީހުން. ައުޅގަނޑުމެން ކުންފުންޏަ .ފިލުވާލަންޖެހޭ

އީކީ އެްއވެސް ސިޔާސީ ވާހަަކއެއް ނޫން. އަޅުގަނޑު މި ،ވެލޮޕްެމންޓް ބޭންކް. އެހެންވީމާވަރމެންޓް ޑިގަ. ލޯނު

އަޅުގަނޑުމެން މި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގައި ަދއްކަންޖެހޭ ވާހަަކައކަށްވާތީ ދަްއކަނީ. މީތި ސަަކރާތް. މިހާ ބޮޑު ރޭޓެއްަގއި 

ން މީގެ ދެ .މިާއއިެއުކ ބަލާއިރުަގއި ވެސް ހަމަ ުކދިންގެ ކުދިންނަށާއިނަންގަަވއިގެން ުނވާނެ. ެއއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ 

މީހުން އާރލީ ސްޓެލްމެންޓަކަށް އަްށ ދައްކައިފިްއޔާ އެބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްޗަންކެއް ތެރެއިން ބޮޑު 

ވެގެންާދއިރުަގއި މިހާ ބޮޑު ފީ. ދާއިރު މީތި ޓޮޕްއަޕް  ދަނީ. ެއކަމަކު އެމީހުން ވެސް ނަގާެނ އެ އްޔާ އެއެހެންވެއްޖެ 

މިނިސްޓަރ މިތަނަށް ގެންނަވައިގެން އަޅުގަނޑުމެންގެ މަޖިލިްސ  އަުޅގަނޑަށް ހުށަހަޅަން ފިނޭންސް ؛އެްއޗެއް 

ލާ އިންނަވާލަންޖެހޭ އެއްެޗއް ދަންނަވަ މަނިކުފާނަށް ދަ ރައްޔިތުން ތަމްސީލުކުރަން ތިބޭ ބައެއްގެ ގޮތުން އެ

ރަްނވާ ގޮތަްށ ަފއި ޮއންނަންވާނީ. ދެން ސަރުކާރުން އެކަން ކުވެސް އޮޅުންފިލުވާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ަބއި ހަމަ ަގއިމު

މަށް ަޓކަިއ ލުރުމަށް ަޓކަިއ އަިދ އޮޅުންފިލުވާއެކަން ކުަރްއވާފައި އޮތީމަ ައޅުގަނޑުމެންެގ ެއ މަސްއޫިލްއޔަތު އަދާކު

 މިނިސްޓަރަށް ދަންނަވާލަިއގެން މިތަނަށް ގެނެސް މިކަންކަން ސާފުކޮށްލަން އަުޅގަނޑު ހުށަހަޅަން. ފިނޭންސް 

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާރު އަޙްމަދު ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަ
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ގުޅޭގޮތުން އަުޅގަނުޑގެ  މިލިއަން ޑޮލަރާ  200އިަގއި ސްކުރެވޭ މައްސަލަ ޙުބަ  މި ރިއްާޔ. މިހާރު ހުށަހެޅިގެންޝުކު

ތަފާތު. އަޅުގަނޑު ަޤބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މަޖިލީހަށް  ލު ކުޑަކޮށް އެހެން ބޭފުޅުންނާޚިޔާ

ސް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް ސިޓީެއްއގެ ގޮުތގަިއ ޙުތަނުގައި ައޅުގަނޑުމެންނަކަްށ ބަފޮނުވާފައި މިއޮތް ސިީޓއަކީ މި

ގުިޅގެން ހަމައެކަިނ  ަބދަލާއްޔަތު ގާނޫނަށް ގެނައި އަޅުގަނޑަށް ސިަފއެްއ ނުުކރެވޭ. މިދެންނެވި ކަމަކީ ާމލި

މިކަމަކީ ، ަގއި މި އެތި މިއޮތީ. އެހެންވީމާރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ފޮނުވާލާ އެއްެޗއްގެ ގޮތު 

ކުރެވިދާނެ ެއއްެޗއް ކަމަކަށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ކަމެއް ހާސިލުސްކޮށްގެން ޙުށް ެވސް މިތާ ބައަޅުގަނޑުމެން އެްއގޮތަކަ

ބާވަތުގެ ކަންތައްތަުކަގއި  ކަމަކަށް އަޅުގަނޑަަކށް ނުފެނޭ. ކުރިން އަޅުގަނުޑމެން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން މި ފުރަތަމަ

ގުިޅގެން ެއ  ނޫނަށް ގެެނވިފަިއާވ ބަދަލުތަކާހުއްދަ ހޯދައިގެން ކަންަތއް ުކރި ކަމުގަިއ ވީނަމަެވސް މާލިއްޔަތު ގާ

ބަސްބުނުމުގެ ފުރުޞަތު މިދެންނެވި ބީދައިން މިކަންކަމުގެ ތެރެއަށް މަޖިލީހުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ބާރުތައްވަނީ މި

 އެކުަގއި އެހެން ބޭފުޅުން ވެސް ފާހަގަކުރަްއވާ ފަދައިން މިހާތަނަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިގެއްލިފަ. ދެން ހަމަ އެއާ

ވެސް ިމ  ގައިމު ބަލާއިުރގައި ހަމައިހުރި ލޯނުތަކުގެ އިންްޓރެސްޓާ އަޅަ  ބާވަތުގެ ކަންކަމުަގއި ނަގާަފއި

މިއަުދ  ،ވެސް ހަމަ ފާހަގަކުރެޭވ. އެހެންނަމަވެސް ްއގެ ގޮތުަގއި ައޅުގަނޑުެމންނަށްއިންޓްރެސްޓަކީ ބޮޑު އިންޓްެރސްޓެ

އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ އިސްވެ މިދެންނެވި ގާނޫނި ހަމަތަކުގެ މަތިން ދައުލަތުގެ ކެރިކުޅަދާނަަކން ހުރި މިންވަރު ނުވަތަ 

ވެސް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާީނ  ފައިސާ ދެއްކޭނެ ކަމުގެ ޤާބިލުަކން ހުރި މިންވަރު ހަމަގައިމު މި ދައުލަތުން އަނބުރާ

އެންމެ ރަނގަޅަށް ެއއިރެްއެގ އެ ސިޔާސަތު ކަނޑަެއޅުމަށް ޓަކައި އޮންނަ ސަރުކާަރކަށް. ސަރުކާރަކަށް އެކަްނ 

އިންތައް ވެްސ ހާރު ގާނޫނީ މިންތައް މިހިރީ. ވަންާޏމު އެކަން ކުރެވޭ ކަހަލަ ޮގތަކަށް މި އެކަީށގެންވަނީ ކަމަށް

އެގޮތުެގމަތިން މި އިންޓްރެސްޓްގަިއ މި ދެއްކިދާނެ ކަމަށް ދައުލަތަށް ނުވަތަ ސަރުކާރަށް ، މިހުރީ. އެހެންވީމާ

 ފައި އޮތް ކަރުދާހުަގއިލާޤަބޫލުކުރެވޭތީ ކޮށްފައި އޮތް ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަނުޑ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ފޮނުއްވާ

ަޑއިގްނޯސް ޑައިގްނޯސް.  މިއަޅުގަނޑު ސިފަކުރަނީ. ދެން ދެވަނަ ކަމަކަށް ބައެއް ބޭފުޅުން ފާހަގަކުރައްަވއިފި 

މީރުކަން މީގެ ފޮނި ،ގުޭޅގޮުތން ވަރަށް ތަފާތު ޚިޔާލުތައް ހުރި ކަންކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް ސެންޓަރުގެ ކަންތަކާ

ކުންނާއި ިމއަދު މާލީ ވުޒާރާތަ ،މަ ދެން އިނގޭނެ. އެހެންނަމަވެސްދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަްށ ލިބިގެން ދިޔާ

ދަ ތަންތަނުން ފައެްޗ.އޯއި ޑަްބލިޔު.މި ސިފަކުރަނީ ވޯރލްޑް ބޭންކާ އްޔާތަުކން އޭގެ އަުޅގަނޑުޢިބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމް

އަުޅގަނޑުމެން  ،ވެސްަތއް ކަންބޮޑުވުން އުފައްދާފައިހުިރ ކަންކަން މިކަމަކީ. އެހެްނނަމަވެސް ބޮޑެިތ ސުވާލު

ކުރުމަކީ ހަމަ  ތައްބަޔަކަށް ބަރޯސާުނވެ ކަންކަން ކުރުމަށް ޓަަކއި މިކަންބޭރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޅުގަނޑުމެން ވެސް 

 ،ށްވާތީ ސަރުކާރުން އެކަން ކުރަމުން އެ ގެންދަވަނީ. އެހެންނަމަވެސްކަމަކަމެއް ވެސް ކުރަންޖެހޭ  ގައިމު

ބައްދަލުވިއިުރަގއި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ  މަޖިލީހުގެ ަބއެްއ މެންބަރުންނާގެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރައްޔިތުން 

ވެސް މިދެންނެވި ދެފަާރތުން ޑަބްލިޔު.ެއޗް.ޯއ ާއިއ  ތެރެއިން އެ މަޢުލޫމާތު ލިބިަވޑަިއގެންނެވި ބޭފުޅުންނަށް ހަމަގައިމު
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ބޭފުޅުންނަށް  އެހަމަ ންތަކެއް ވެސް ހުރިކަން ގުޅޭގޮތުން ގެްނގުޅުްއވާ ވިސްނު ރލްޑް ބޭންކްގެ ފަރާތުން މިކަމާވޯ

ޖުމްލަ ގޮތެްއގައި މިައށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މާބޮޑު އެްއޗެއް ބަހެއް ބުނެޭވ ، ނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. އެހެްނވީމާއެ

ފައި ލާލައިކަރުދާސް ބަ އަޅުގަނޑުމެން މިމި ހަމަ ގޮތަށް އޮތް ެއއްެޗއްގެ ގޮތަްށ އަޅުގަނެޑއް ސިފަެއއް ނުުކރަން. 

އަދި މި ގާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން  ަގއި އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ސިޓީން ވެސް ސިފަވަނީދޫކޮށްލާ އެއްެޗއްގެ ގޮތު

 ވާހަަކ ހަމަ ދަންނަވާލީ. ޝުކުރިއްާޔ. އެ، ކަން ސިަފވެެގންދަނީ. އެހެންވީމާއަޅުގަނޑުމެން އެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރަޝީދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު

 

 ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ މުަޤއްރިރު ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. އަުޅގަނޑަށް ވެސް ީމގެ ސިޓީ ބަލާީލމަ މި ޤަބޫލުކުރެވެނީ ހަމަ 

ން މިއޮތީ ހިނގާފައޭ. ފައިސާ މިހާރު މިކަކަނޑައެިޅގެން އަޙްމަދު އާމިރު ވެސް ވިދާުޅވިހެން މީގައި އެބަބުނޭ 

 އޮތީ އެ ހަމައަށް ައއިއްސަ ކައި ކަްނނޭނގެ އަުޅގަނޑުމެންނާދެން ހަމަ މަޢުލޫމާތަށް ޓަ .ނިމިފައި އޮތް ކަމެއް

ަފދައިން އަުޅގަނޑަށް ވެސް  ވިދާުޅވި ތުތައް ފުރިހަމަކޮށްލުމަށް ޓަކައި. ދެން ހަމަ އެހެން ބޭފުޅުން ވެސް އެޢާއިޖުރާ

ްއޗެްއ ތަކުންނާިއ އަދި ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރއިން ނަގަމުން އައި އެއޮތް. ކުީރގައި ރާއްޭޖގެ ބޭންކުބަ އުފެދޭ ސުވާލެއް އެ

ރަނގަޅު ގޮެތއްަގިއ ށް ބޮންޑް ވިއްކަން އަުޅގަނޑުމެން ވެސް ޤަބޫލުކުރީ އެއީ އިންޓަރނޭޝަނަލް މާރކެޓަ

ައޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން ގޮއްަސ  ،ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް ކަެމއް ުކރެވޭތީ ކުރިންނަށް އެކަން އަޅުގަނޑުމެ

އޮތީ. އޮްތއިުރގައި މިކަމަީކ ހަމަ ކޮންސާރން ހުރި  މިއޮތީ އެހެނެއް ނޫން. އެންމެ އެދެވޭ ގޮތަކަށް ނޫން މި 

ބޮންްޑ  ބާރާތްތަކަށް ބަލާއިރު ހިނގާފައި އޮތް ކަމެއް.ޢި ބުނާ މި ސިޓީގައި  މި ،ކަންތައްތަެކއް. އެހެންނަމަވެސް 

ކަމަްށ ވާހަކަދެއްިކޔަސް މީަގިއ ުކޑަކުަރން ވާހަކަދެއްިކޔަސް، މި. މި ދެން އަޅުގަނޑުމެން ނިންމާފަ މިއޮތީ ވިްއކާ

 އެކަނި މީަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ކުެރވެން އޮްތކަމަކީ މިކަން ހިނގަީނ މިރު މައްސަަލއެްއ ނެތް. ދެން ހަމައިތު

ޖެނެރަލް ނޫނީ  ެއއީ ކަންނޭނެގ އޮޑިޓަރ ވާގޮތަށްތޯގޮތަށްތޯ އެ ޭވސްްޓ ނުފައިސާ ދެވެނީ ޭއގެ އެންމެ ރަނގަޅު 

 ެއއީ ކަންނޭނެގ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މީަގިއ ކުރެވެން އޮތް ކަމަކީ. ވަްނވީ.ނޭންސް މިނިސްޓަރ ވާހަކަދައްކަފި

ކަހަލަ ަބދަލެއް އަންނާނެ ކަަމކަށް އެްއވެސް ބެހޭ ގޮތުން  މި ރޭޓާ ސްކޮށްގެން ޙުއިތުރަކަށް އަުޅގަނޑުމެން މި ބަ

ވާހަަކ ދައްކަިއގެން އިތުރަަކްށ  އެ، ތް ކަމެއް. މިކަން އޮތީ ނިމިފަ. އެހެންވީމާނުފެނޭ. އެއީ ހިނގާފައި އޮ 

ވާހަކަަދއްަކއިގެްނ  އޮތް ގޮތަީކ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާ ައޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމައެަކނި، ހަމައެކަނި އަޅުގަނޑުމެން ދެން 

މަޝްވަރާަތއް  އްޔާ ކުރުުމގެ ުކރީގައި އެކުރުަމށް ނޫނިނު ިމަކހަލަ ކަންތައްތައްކުރިޔަށް އޮތްތަުނގައި 
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. މިއަކަށް އިތުރު އްކުން. މިކަްނ މިއޮތީ ިހނގާފަވާަހކަދެމި ކުރިއަށް ގެންދަން ކޮށްލަިއގެްނ  އަޅުގަނޑުމެންނާ

ށް ނޫން. ހިނގާފައި އޮތީ ެއންމެ ރަނގަޅަކަރަކަށް ދެއްކި ކަމުގަިއ ވިޔަސް ވާހަކަެއއް އަުޅގަނޑުމެން ކިތަންމެ ވަ

ހިނގާަފއި  މިކަން ،ަގއި މީތި ލިބެންޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސްމިއަށްވުރެ ކުޑަ ރޭޓުހަމަ ނާޝިދު ވެސް ެއވިދާޅުވި ގޮަތށް 

ށް ބަދަލެއް ނާންނާނެ. ބާރާތަކުން ދެއްކިޔަސް އެައކަޢިމެ ދިގުކޮށް ދެއްިކޔަސް ކޮންެމ ވާހަކަ ކިތަން  މިއަދި އޮތީމަ 

 ަގޮކށްލަން އަޅުގަނޑު. ުޝކުރިްއާޔ.ވާހަކަ ފާހަ އެ، އެހެންވީމާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޘްމާން. ޢު ފަހުން ޖަމީލް ޑީޑީ. ދެން އޭގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 ދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްފޭ

ނޑު ެވސް ބޭނުންވަނީ ފިނޭންސް . އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން އަޅުގައިްއޒަތްެތރި މުޤައްރިރު އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ

އަޅުގަނޑުމެން މީގެ ވިސްނާަލންޖެހޭ މުހިންމު ނުކުތާއަކީ ދެން ގުޭޅގޮތުން  ފޮނުވާފައި މިވާ ސިޓީއާމި މިނިސްޓްރީން 

ދެން ހުރިހާ މި ލޯނު މި ނެގެނީ.  ގޮތުންސިޓީަގއި މިވާ  ވަރަށް މުހިންމު ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި މި

 . ދެންކުރޭއެބަ އަށް އަރާތީވެ އެކަމާ ކަންބޮުޑވުން ފާޅު 8މީގެ އިންޓްރަސްޓް ރޭޓު %ތެރި މެންބަރުން ވެސް އިްއޒަތް

މިަވގުތު މިއަށްވުރެ  އިބައްލަވާފަބޭފުޅުންނަށް އެ މި ލިބޭނެ ކަމަށް  ކޮށް ދެންވާލަކީ މިއަްށުވރެ ކުޑައަޅުގަނޑުގެ ސު 

ވިަޔސް މިހާރުްނ  ގޮތެއް ހެން. ދެން ކޮންމެމި ނުނަގާނެ އި ދަދުގައަ ކުޑަކޮށް ލިބޭނެ ނަމަ އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ މި

ގަނުޑމެން އެހެން ނަޒަރަކުން ވެސް މި ޚިދުމަތަކީ އަޅުގަނޑުމެން ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކެއް. ދެން އަޅު މިހާރަށް

ބައެއް ނިންމުންތަުކގެ ހުރި  އިމަޖިލީހުން ނިންމާފަމި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީންނާިއ  މި ލާއިރު އަޅުގަނޑުމެން ހަމައިބަލަ

ެވއްދުމަށް  ،ނުދީވެިދޔައިޤްތިޞާދަށް ަވންނަންޖެހޭ މުހިންމު ފައިސާތަކެއް  ޖޭގެއްތެރެއިން ގާނޫނީ އިމުގެ ތެެރިއން ރާ

ތެެރއިްނ  ތަކުގެހަރަކާތްއަޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުގައި ބައެއް މެންބަރުންނާއި އަިދ ސިޔާސީ ބަެއއް ޕާޓީތަުކގަިއ 

ވެސް އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. މިސާލަކަށް ފ.އަޮތޅު ނިލަންދޫ މި ފަޅެއްެގ  ސަބަބުން ނުލިބިވާކަން ހުރަސްއެޅުމުގެ

ޑޮލަރު ރާއްޖޭެގ  ކަށްބިލިއަން ވަރަ 2ީއ ގާތްގަނަޑކަށް ވެސް އެ  ކޮށްލާއިރުބަޙުސްމައްސަލަިއގައި ައޅުގަނޑުމެން 

މަސައްކަތުން އަުޅގަނުޑމެންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް  ވެސް އަުޅގަނޑުެމންގެ އަށް ވަންނަ އޮތް ތަނެއް. އެއާމްދަނީ

މަސަްއކަތެްއގެ ސަބަބުން އެ ޕްރޮޖެކްުޓ ެއަކމާ ދެކޮޅަށް ކުރި އަދި ސިޔާސީ ޕާޓީަތކުން ތިޖާޖާއި އިޙުމެންބަރުން ކުރި 

ތައް ހަމަ އާމްދަނީއޮތީ އަުޅގަނޑުމެްނ އަތުން ގޮއްސަ. ހަމަ މިގޮތުން ރާއްޖެއަށް ލިބޭ ވަރަށް ބައިވަރު  ވެސް އެ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެެރއިން އަުޅގަނޑުމެން ކުރާ މަސަްއކަތެްއގެ ތެރެއިން ގެއްިލގެން އެބަޭދ. އެހެންވީމާ، މި ވެްސ 

ގެ އިންޓްރަްސޓުެގ 8ގެ ާވހަކަ ދައްކާއިރު. ރާއްެޖއަށް މި %8ހަމައެކަނި މި % ނެފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ މެންއަޅުގަނޑު
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 ބިލިއަން ޑޮލަރު މިތަނަށް  2ޑޮލަރު، މިލިއަން  200ދައްާކިއރު އަުޅގަނޑުމެން ހަކަ ގޮތުަގއި މި ގެއްލުންތަެކއް ވާ ވާ

ވެސް އަުޅގަނޑުމެން  ވެްސ ނުޖެހުނީސް. އެހެންވީމާ، މިއީ މިލިައން ޑޮލަރު ނަގާކަށް 200 ވަތްނަމަކާ މި

 ،ަގއުމު ވިްއކާލަނީއޭ  ،ލަީނއޭކަމެއް. އެހެންވީމާ، އެކަންަތއްތައް ައޅުގަނޑުމެން އެއީ ރާއްޖެ ވިްއކާ ވިސްނަންޖެހޭނެ

ދުއްވާލީ. އަުޅގަނޑުމެންނަްށ އަޅުގަނޑުމެން އެ ދީން އައިސް މިތަން ހިފަނީއޭ. މިކަހަލަ ވާހަކަ ދައްކަިއގެން ޢުމި ސަ

އުމުގެ ދަރަނި ބޮޑުވެގެން ސްރީލަންާކގެ ބަނދަރެއް ދޫކޮށްލި ތަން ޗައިނާ ޤަން ދިޔައީ އިހަކަށްދުވަުހ ހަމަ ފެނިގެ

، އަހަަރށް. އެހެންވީމާ، މިހިރީ އަހަރުމެން ވިސްނަންޖެހޭ ކަންތައްތައް. އެހެންވީމާ 99ށް ކަކުންފުންޏަ

އަުޅގަނޑުމެން އަާދކުރަންޖެހޭނީ ހަމައެކަނި ލޯނަކާ ހަމައިން ނޫން. މިއަށްވުެރ  އަޅުގަނޑުމެންގެ މަްސއޫލިްއަޔތު

މެން އިހުމާލުވެފަިއ މިއޮތީ. މި މަޖިލީހުން ވެސް އަޅުގަނޑުކުަގއި ނޑުމެން ކުރަްނޖެހޭ ކަންތައްތަކުރިން އަުޅގަ

އަޅުގަނޑުމެން ދައުލަތަށް އާްމދަނީ ހޯދުމަށް ޓަކައި ފާސްކޮށްފައި ހުރި ބިލުތަކުގެ ތެރެިއން ރާއްޖެއަށް އާމްދަީނ 

ވެސް ހޯދުމަށް ޓަކައި ކުެރވުނު މަަސއްކަތްތަކަށް އަުޅގަނޑުމެން ުހރަސްއަޅާފަިއ އެބަހުރި. ހަމަ މަޖިލީސް މެންބަރުން 

ނޫން. އެހެންވީމާ،  ވެްސ ކުޑަެއއް ކަންތައްތަެކއްކުރި ނޫން. ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން  ކުޑައެއް އޭަގއި ކުޅުނު ރޯލު 

ންސް މީތި ފިނޭފޯރައިގެން މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން މި ރައްޔިތުންނަށް މި ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި މި ދަތިތަކެއް 

އެހެންވީމާ، ދެންމެ ެއ މިއޮތީ. މިކަން ނިންމާފައި މިއޮތީ.  ނަގާ މި ކަންކަން ކޮށްފައި ން މި ލޯނާމިނިސްޓްރީ

މިކަން ކުރިކަން  ނަށްވިސްނުމަށް ނޫނީ އަުޅގަނޑުމެންވިދާޅުިވ ގޮތަށް މާިލއްޔަތު ާގނޫނުގެ ތެރެއިން އަުޅގަނޑުމެންގެ 

. ދެން އަުޅގަނޑުމެން ސިޓީ ިމތަނަށް މިއޮތީ ފޮނުވާފައި މިހާރު ގާނޫނު އޮތް ގޮތުން މާލިްއޔަތު އެންގުމަށް ޓަަކއި މި

ކަމެއް  ދެކޮޅަށް ދެން އިތުރަްށ ދެކެވޭނެ ވާހަަކެއއް އޮތް ކަމަކަށް އަުޅގަނަޑކަށް ނުފެނޭ. ދެން އިތުރު އާމި

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޖެހޭނީ ދެން ކުރެވޭނީ ކުރިއަށް އޮތްތަުނގައި ިމކަހަލަ ލޯނުތައް ނަގަންޏާ ކުރަންޏާ އަޅުގަނޑުމެން 

 ުނވާ ގޮތަށް ވާހަކަދެްއކުން.ނޫނިއްޔާ ލިއްޔަތު ގާނޫނުގެ ތެރެއިން ވަކި އުޫސލެއްގެ ތެެރއިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މާ

ހުށަހަޅަީނ މިއަދުން މިއަދަށް މީތި ހަމަ، އަުޅގަނޑު އަުޅގަނޑު  .ތާއީދުކުރަން ށް އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު މިއަ

ވެސް މިއަށް މެން ހުށަހެޅި ގޮތަށް އަޅުގަނޑު ސިޓީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ކޮމިޓީއަށް ނިންމާފައި މި ފޮނުވާލަން. މި 

 އެގޮތަށް އަުޅގަނޑު ހުށަހަޅަން.  އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ އިނގޭތޯ. ނިންމާލަންމި ތާއީދުކޮށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢުޘްމާން  ޖަމީލްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

 ުވން:ޢުޘްމާން ވާހަކަދެއްކެ ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށި
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ލާއިރު މީަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކޮށްލެޭވ އިުރ. މި ލޯނުގެ ނުކުތާތަކަށް ބަލައްރިޤަ މު އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ

އެހެންވީމާ، ވިއްކާަފއިވާ ުފރަތަމަ ބޮންޑު. ބާޒާރަށް  ލީކަމަކީ މި ބޮންޑަކީ ދިވެހި ސަރުކާރުން ބައިނަލްއަްޤވާމީ މާއެއް 

ކުިރން ބޮންޑެއް ވިއްކިފަެއއް  ތުގައި. މާލީ، ބައިނަލްއަްޤާވމީ މާލީ ބާޒާރުގައި މީގެމިއީ ރަނގަޅު ފިޔަވަެޅއް ޙަޤީޤަ

ށް ވެްސ ނެތް. އެހެންވީމާ، ސަުރކާުރން މިކުރި މަސައްކަުތގެ ނަތީޖާއެްއގެ ގޮތުން ިމގޮތަ ނެތް. ގަންނާނެ ބަޔަކު

ހޯދުމުގަިއ ނަގއި ެވސް ރާއްޭޖގައި ހަމަ ލޯނު ތާ އޮތް ކީ މިއީ ާރއްޖެައށް ލިބުނު ކުރިއެރުމެއް. ކުިރައށްްއވުމަވިްއކާލެ

ދެްނ ދޮރެއް ޮގތުގައި ފާހަަގކޮށްލަން. އެކު އަދި ބޮންޑު ިވއްކާލުމުަގއި ހަމަ މަގުފަހިވެގެންދާ ކުޑަ އިންޓްަރސްޓަކާ 

އިުރ އޮތީ ބޮންުޑ އިޝޫކުރުުމގެ މަރުޙަލާަގއި ކުރެވުނު ޚަރަދަށް ބަލާ އަނެއްކަަމކީ މީަގއި މި ސަުރކާރުން މީގަިއ މި

އަދާުކރި ފައިސާގެ ބަދަލުަގއި ބޮންޑު ވިްއކަިއގެން ލިބުނު  ތައް. ަވކިންސަރުކާރުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ މި

ލު ބައްލަވާލަްއވައިފި ކަމަށްވަންާޏ ޞީތަފްމި ގޮތުަގއި މިއޮންަނނީ.  ސާއިން އުނިކުެރވޭ އަަދދުތަކެއްފައި

 ވަރަްށ ސާފުކޮށް ވަރަށް ޞަރީޙަޮކށް ބަޔާންކޮށްފައި އެަބއޮތް  ަގއިއިތުރަށް މީ ންަނވާނެ. ދެން އޭގެއެނިގވަަޑއިގަ

ުމގަިއ އުޕްރޮޖެކްޓުތައް ކުރިއަށް ގެންދި ކަމަކީ ރާއްޖޭގެ ތަރައްީޤގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް މިހާރުން މިހާރަށް ބޭނުންވާމި

އި.ބީ އެ ހުށަހެޅި ންވީމާ، ހަމަ އަޅުގަނޑަށް ހަމަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަކުރަންޖެހޭ ކަމެއްގެ ގޮުތގައި. އެހެ

 ސައްކަތްކުރުަމކީ މުހިންމުއަވަހަކަށް މިކަންަތއް ކުރިއަށް ގެންެދވޭނެ ގޮތަށް މަ ހަމަ ވީހާ .ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން

މަންޑޭޝަނެއް ގޮތުަގއި ފިޭނންސް މިނިސްޓަރަށް ހަމަ ެރކޮ ންއެހެންނަމަވެސް، ހަމަ އަުޅގަނޑުމެއެހެްނވީމާ.  ކަމެއް

 ތާނގައި މިފަދަ ލޯނުތައް  އޮތް  ަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ކުރިއަށ4ްގައި ނޫނީ % 5% ހަމަ  ޅުދެންނެވުން ރަނގަ

 . ޝުކުިރއްޔާ. މަށްއުގެންދި ކަންތައްތައް ކުިރއަށް ޝަންއޭ ސި ނެގުމުަގއި އިތުރަށް ނެގޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޚިޔާލު މިއަށް . އިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން މި އެޖެންޑާ އަުޅގަނޑަށް ީހވަނީ ނިމުމަކަށް މިހާރު މި އައީހެން

ވާހަކަ ަދއްކަިއގެން ިމއަށް ަބއްދަލުވުމެްއގެ ަޙއްލު ނޫނީ  ުޅގަނޑު ިމނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސްއާ ފާޅުކުރަްއވައިފި. އަ

ްށ އަވަހަކަ އެުކގައި ބައްދަުލވުމަކަށް ެގނެވޭތޯ ވީހާ ކާބައެއް ވާހަކަތަ  ންނެވިމެންބަރުން މި އެދިވަޑަިއގެ 

ޒިންމާވުމުެގ ގާނޫނު  ށްަޚރަދަ، 2013/7ގާނޫނު ނަންބަރު  ަގއި މިވަީނ ވެސް 3ކުރާނެ ވާހަކަ ދަްނނަވަން. މަސައްކަތް

 ޕްލޭން ފްލޯ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ކޭޝް ވަނަ ައހަރަށް ލަފާކުރި 2017ން ވަނަ މާއްދާަގއިވާ ގޮުތގެ މަތީ 29

ހަމައަށް  އަޅުގަނޑުމެންނާގެ ސިޓީްނ 2016ސެމްބަރ ޑި 25މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން 

 މަށް ދަންނަވަން.ްއވުވާނެ. ބަްއލަވާލެސިޓީ ކޮޅުަގއި މިލިބިފައި މިއޮތީ. އެހެންވީމާ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ަފިއލު

ފުޅަކު ބޭެއއްެވސް  ،އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޣަފޫރު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އިުތރު)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 

ކަމުަގއި ކަނޑަައޅަން.  ލިބިއްޖެސިޓީ މެންަބރުންގެ މަޢުލޫމާތަށް  މި ؛ނުަގންނަވާތީވެ ފުރުޞަތަކަށް އެިދވަަޑއި
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މަސައްކަތްތަކަށް  އެހެނިހެން، އެހެނިހެން .4ން ޖެހިލާނީ އެޖެންޑާ ނަންބަރު ކަނޑައެޅުމަށްފަހުަގއި އަުޅގަނޑު ދެ

 މޫސާ.  ަވގުތެއް ހޭދަކޮށްލާނަން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު އަޅުގަނޑުމެން ފަސްވަރަކަށް ިމނެޓުގެ

 

 މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަބްދުލްޣަފޫރު ެމންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުށި

 އެކު ކޮށްފައިވާ ެއގްރީމެންޓުގެ ކޮޕީެއއް މިޕިޓަލުގައި މި ބޭރު ފަރާތްތަކާއަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން ކުޅުދުއްފުށި ހޮސް

ތަފާތު  ނަށްވާއިުރ އަޅުގަނޑުމެންމެންޓަކަށް މެދު ކޮށްފައިވާ ެއގްރީހޯދަން. އެއީ ދައުލަުތގެ ތަނަކާމާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް 

އަޑުތަްއ ިއވޭތީެވ ޭއގަިއ އޮީތ ކޯްއޗެއްތޯ ބަލަން އަުޅގަނޑުމެން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ބަލައިލުމަކީ ގޯްސކަމަކަްށ 

 ދެްއވާނެ ކަމަށް. މިކަމާ އެއްބާރުލުން ވެސް ން އެހެން މެންބަރުންނުވާތީެވ، އަުޅގަނޑު އުއްމީދުުކރަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު. 

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށި

ވާހަކައެއްނޫްނ އަދި އެއީ. އެހެންވީމާ،  އޮެވގެން ބަޔަުކ ދައްކަމުންދާ ންޑުވުމި މައްސަލައަކީ މާބޮޑު ކަންބޮ

ދޭތެރޭ އަޅުގަނޑުގެ އިޢުތިރާޟެްއ  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ހޯދައިދިނުމާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތެއް

 ދޭތެރޭަގއި ވެަފއި އޮތް ެއގްރީމެންޓެއް  ކާރާސަރު އިބަޔަކާ  ދެން އެގްރީެމންޓު ގެނައިމާ އެހެން . އެކަމަކުނެތް

ގައި ޭއގައި ން ެދފަރާތް ދެމެދުހިނދެްއަގިއ އެ ލީުކވެގެން ޭއގެގިނަފަހަރު އެްއވެސް ަމއްަސލައެއް ދިމާނުވާ 

ެތިރ ން ކަމެއް ވެދާނެ. އެހެންވީމާ، ިއއްޒަތްއޭގެ ކަށްކުިރއަށްދާ ކަންތަ ފެދިއްޖެްއޔާ އެކަން އެނުތަނަވަސްކަމެއް އު

އްރިުރ ޤަމު މެއްކޮމިޓީ މެދުވެރިކޮށް އެކަވެއްޖެ ކަމަށްވަންޏާ ނުންމެންބަރު ވަކިކަމެއް ޭއގެން ސާފުކޮށްލަން ބޭ

 ނޫން ެއީއކީ.  ކަމެއް އޮތް ންއެއަކަށް މާބޮޑު ކަންބޮޑުވު ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން ނުމަކީސާފުކޮށްދި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދިޔައީ. މަޢުލޫމާތު  މިކަންނޭނގެ  ވެސް ނުރަސްމީޮކށް އެއްބަްސވުމަކަށް އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ދެ ޕާޓީެގ މެދުގައި

 ނާޝިދު. ؛ސާފުކޮށްލެވޭނެ ގޮތް މިނިސްްޓރީ އޮފް ހެލްތް މެދުވެރިވެގެން

 

 ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެުވން: ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކޮމަންޑޫ



17 

 

ޝަން ކޮންޑި އެންޑް ންެގ ޓަރމްސް އެްނޑް ކޮްނިޑޝަވިދާޅުާވ ެއއްެޗްއގެ އޭ ަޣފޫރު އެޭއގަިއ، އަޅުގަނޑަށް ހީވަީނ 

މިތަނަށް ފޮނުއްވައިދެްއވާށޭ ިވދާޅުވާންވީނުންތޯ. ޭއގެ ޓަރްމސް އެންޑް ކޮންޑިޝަްނ، ެއ އެގްރީމެންޓްގެ ޓަރމްްސ 

ކުރެވިަފިއ އޮތް ޓަރމްސް އެންްޑ . ެއއޭ އެީމހުންގެ އެގްރީމެންޓް އެންޑް ކޮްނޑިޝަން އެމީހުން މި އެްއގޮތަށޭ

ށް އެ ވިދާުޅވަނީ. ިރޔާޟް ރަޝީދު ެވސް ެއ ވިާދޅުވީ އޭެގ ޑީެޓއިލެއް ނޫްނ ކޮންޑިޝަންގެ ވާހަކަ ކަންނޭނގެ ކުުރކޮ

ކަންނޭނގެ. އަދި ޣަފޫރު؛ އޭަގއި ެއއް ޑީޓެއިްލ ލިބުނީމަ ދެން އޭެގ ެއއަށްވުެރ އިތުރަށް ޭއގަިއ އެ ދާންޖެހެންޏާމު ެއ 

ނީ ޓަރމްސް އެންޑް ކޮންޑިޝަްނ ދާންޖެހޭކަން އެނގޭނީ އޭތި ބަލާލީމަ ކަންނޭނގެ. އެހެންީވމާ، އަުޅގަނޑަށް ީހވަ

 ފޮނުއްވައިެދްއވުމަށް އެދުނީމަ ރަނގަޅުވާނެހެން ެއގޮތް ކަމުަދންޏާ.

 

  ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ތައް ވެްސ ގެންނަނީ. ކްޓުށް ގެނައިން. އެހެން ކޮންޓްރެ ކޮންޓްރެކްްޓ ވެްސ މިތަނަ ާއރު.އެމް.އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ޖީ

ފަިއވާއިުރ އޭަގއި އޮތް ެއގްރީމެންޓް ައޅުގަނޑުމެންނަށް ނުލިބުން ވިއުލަތުގެ މުދަެލއް ފަރާތަކަށް ދެ ދަ ، އެހެންވީމާ

ގައި ހުިރ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، ހަމަ އޭ ނޫންކަމެއް  ގޮތް އެީއކީެއއް އަުޅގަނޑު ޤަބޫލުުކރަނީ އެކަން ވާންޖެހޭނެ

 ލަން ބޭނުންވަނީ.ލާކޮންޑިޝަންތައް ބަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވެސް މިދިޔައީ އެްއ  ބޭފުޅުންގެ ވާހަކަ 3ނާޝިދު ހުށަހެޅުއްވި ޙައްލުެހން އަޅުގަނޑަށް ީހވަނީ. ެއހެންވީމަ، 

ޑިޝަްނ އެންޑް ކޮން މިސްރާބަކަށް. އެ ހޯއްަދވަން ބޭނުންފުޅުވާ މަޢުލޫމާތު އިދާރީމޭޒުން ލިޔުްއވަިއގެން އޭގެ ޓަރމްސް

ވާތީވެ އަިދ އެހެން އެދިވަަޑއިގަންަނވާފައި  ހިއްާސކޮށްލުމަށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު، ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ މި ކޮމިޓީއާ

ބެހޭ ބައެއް ޓަރމްސްތައް  ެއކަމާ، ރާޟު ނުުކރައްވާީތވެ. އެހެްނވީމާކޮމިޓީގެ އެހެން މެންބަރުން ެވސް އެގޮތަށް އިޢުތި

އަުޅގަނޑަްށ ހީވަނީ ޕަބްލިކަށް ވެސް  !އި ިއނީ. އެ މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވާލަން. އާދެކޮން ގޮތަކަށްތޯ ދެވިފަ

ހިއްސާކުރި ަބއެްއ މަޢުލޫމާތު އޭަގއި ހިމެނޭހެން އިނގޭތޯ. ަބއެއް މަޢުލޫމާތު ޕަބްލިުކގަިއ ެވސް ދިޔަ. އަުޅގަނޑުމެން 

ސް ަބއިންދަިއގެން އެ ކޭގަނޑަށް ީހވަނީ ހަމަ އަޅު ، ލްތް މިނިސްޓްރީއަށް. އެހެންީވމާދެމީހުން ދާންވީ ނޫންތޯ ހެ

މެންބަރަށް ހަމަ ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތުތައް ނޯޓުކުރެވޭނެ މިންވަރަށް އެކަން ސާފުކޮށްދިނުމަށް އަޅުގަނުޑ 

 މަގުފަހިކޮށްދޭނަން. އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު.

 

  :ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން
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ފުލެޓްތަކުގެ  ގެންޮގއްސަ ޮއންނާނެ ޓާޓާ ން އަޅުގަނޑުެމން ކުރިއަށްސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ކޮމިޓީ އަޅުގަނޑު

ލޮކޭޝަންތަކުން  ޕްރައިމްމި ކޮމިޓީްނ ވަކިހިސާބަކަށް ގެންޮގއްސަ ހުއްޓިފަ. މާލޭގައި ހުރި އެންެމ  ކަންތައް އިނގޭތޯ

ވެސް ބޭުރ ބަޔަކަށް އެގޮތަށް އެތަންތަްނ  ރި. އެހެންވީމާ، ޙަޤީޤަތުގައިއެ މީހުންނަށް ދީފައި ހުރި ތަންތަން އެބަހު

ކަމެއް ކަމަކަށް  ދިނުމަކީ ދައުލަތުގެ މުދާ މިހާރު އެގޮތަށް ދިނުމަކީ އެީއ ރައްކާތެރި އަދި މިަވގުތަށް ުކރަންޖެހޭ

ވެސް. އެހެންވީާމ،  ކެނީނުދެކެން. އަދި ސަރުކާރުން ވެސް ެއގޮތަކަށް ނޫން ކަންނޭނގެ އެކަމާ ދޭތެރޭ މިހާރު ދެ

އަޅުގަނޑުމެން އޮންނާނެ އޭރުގައި ވަކިހިސާބަކަށް މި މަްއސަލަ ގެންޮގއްސަ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އޭރު މުޤައްރިުރ 

ވެސް ެއކަމަށް ތާއީދުކުރެްއިވ އިނގޭތޯ. ދެން އެކަމަކު ޭއގެފަހުން މި ކޮމިޓީގައި މީހަކަށް އެއްެޗއް ލިބިގެން އޭިތ 

ަވނަ މަޖިލިސްގެ މި ކޮމިޓީގެ ަކންކަން ހިނގިގޮތަށް މިހާރު  17ގޮތަށް އޮެވްއޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ެއއީ ކުރިއަށް ުނގެންދާ

ހިނގަނީކަމަށް ބެލެވިދާނެ. ދެންމެ ދެއްކި ވާހަކަެއއް ނޭނގުނު ދެއްތޯ. އެހެންތޯ. އަދި އެހެން ވާހަކައެއް ވެްސ 

 އުޅޭގޮެތއް  ލަން. އެކަން ެވގެންއެކަން އެބަޖެހޭ ބަލާ، ހެންވީމާ. އެހުން ނިންމާލާފައި ވާހަކަދައްކާނީދެއްކީމޭ. ފަ

ލަން. އެއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުނުކުރެވޭ މިސާލަަކށް އެންމެފަހުން ވެސް ރަްއޔިތުން ތެރެއިން މިހާރު ބަލާ

ފަހުން އެންމެބޮޑަށް ދެން މި ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަީކ ެއކަމަށް އިުޙތިޖާޖުކޮށް އަދި ރައީސް އަިރހުން ވެސް އެންމެ

ނޑެްއ ބަހައްޓަިއގެްނ ހުރި ފުލެޓްތަކުގެ ައގުބޮުޑވެގެްނ ރަްއޔިތުންނަށް އަތްނުފޯރަިއގެން ހަރުގަ އެމީހުން ނިންމާފައި

ދައްކަނީ. ހަމަ އެމީހުންނަށް  އުޭޅ ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ވާހަކަ މިނުދެވިގެން ހަމައަށް ނުދެވިެގން އަދިވެސް  ވެސް ެއއާ

ރޮޖެކްޓް. ހުރިހާ އެއްޗެްއ ޑިއުޓީ ފްރީކޮށްފައި އެމީހުްނނަށް އިތުރު ރަށެއް ވެސް ޮބުޑ ޕްތްދެނީ އެއޮ އަނެއްކާ މި

ރުން ން ޑޮލަރު ސަުރކާއަިމލި 18ށްިދނީމަ ވެސް އިތުރަށް ދީފައި ރިޒޯެޓއް ތަރައްީޤކުަރން. މި ހުރިހާ ކަމެއް ކޮ

ހުރި، ކުރިން ދީފައި  ން ޑޮލަރު އެއްފަަހރާ ދައްކަންޖެހުނު. ެއއީ ައދިއަމިލި 18ތަ؟  18އެއްފަހަރާ، 

އި ފަުހން އެންމެފަހު ގަީޑގަިއ ފަހުގަކުން ވެސް ދިނުމަށްއެކިފަހަރުފަހަރު މަތިން ދީފައި ހުރި ޕޭމަންޓްތަ

ވެސް މިުއޅެނީ ކިހާވަރެްއގެ ކަމެއްތޯ  ވާލުކޮށްލިއިރު އެމީހުންނަށް ދޭންޖެހުނު އަދަދެއް. އެހެންވީމާ، އަނެްއކާޙަ

އަހަރަްށ  50ޖެްއޔާ. ދެން އެތަންތާނގައި ހުރި ކަމަށްވެއް ން މިއުޅެނީ އެމީހުންނަށް ދީފިޅެރައްޔިތުންގެ ބޮުލގައި އެ

އެ މީހުންނަށް އެހެރީ މި ހުިރހާ އެްއޗެހިތަކެްއ ސަރުކާރުން ދީފައި. ެއ މީހުންނަށް އެހެރީ ބިލްޑިންގެގ ދެބައިކޮށްަފިއ 

މަންފާތައް ނަގަން.  ންއޭގެ ގެންން އެ މީހުން ވިއްކައި އަހަރަށް ެއމީހުންނަށް އެހެރީ ދީފައި ތަންތަ 50އެއްަބއި ތިރި 

އެއަްށވުރެ މާރަނގަޅު މި ނާޝިދަށް ދިނިއްޔާ. އޭރުން ބަލިވީމަ ގެންގޮްސގެން އޭަނގެ ތަނެއްަގއި ވިްއޔާ ދިވެހިން 

ފަރާތުން  ދިވެހިާރްއޖެއަށްތާ. އެކަަމކު ނުދަންނަ ބައެއް އެމީހުންގެ ނެ. އެ ވަންނަ އެްއޗެއް ވަންނާނީނިދަން ތިބޭ

މުބާރާތަކަށް ވެސް  ހުވަދޫ ާބްއވާއެްއވެސް މަންފާެއއް ނުލިޭބ. ކީްއކުރަން އަިދ، ޖަމްޢިއްޔާައކަށް ުކޑަ

ދެނީ. މިއީ ސީރިއަސްކޮށް ދަްއކަންޖެހޭ  ސްޕޮންސަރގަނެޑއް ވެސް ެދނީކީ ނޫން. އެވަރު ބަޔަކަށް ައޅުގަނޑުމެން މި

ޅުގަނޑުމެްނނަށް ވަކިހިސާބަށް ގެންޮގއްަސ އޮންނާނީ. އަޅުގަނޑަކަްށ ވާހަކަ ކަންނޭނގެ. އެހެންވީމާ، މި މައްސަލަ އަ
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އެ މީހުންނަށް އެތަން ނުދޭން.  މި ކޮމިޓީން ނިންމާފައި އޮންނާނެ ،ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ނިންމިން ނުފެނޭ. އޭރު

އަށް ނުގެންދަން ަސރުކާރަށް އަންގަން އެ މަްޝރޫޢު ކުރި އިގަނންމި ނިންމުމެއް އޮންނާނެ މިތާވާލުނުކުރަން ނިޙަ

ސީރިއަސްކޮށް ެއ  މުޤައްރިރު މިއަދު ަވރަށް، މުމެއް އޮންނާނެ މިތާ. އެހެންވީމާއިނގޭތޯ. ެއގޮތަށް ނިންމި ނިން

ތެރެއަށް ވަެދގެން  ލުއިވާނެ ިއނގޭތޯ މަޖިލީހުން އަޅުގަނޑުެމން މީގެވަރަށް މައްސަލަ؛ މި ސަރުކާރަށް ެވސް ހަމަ 

ށް ނުދައްކަންެވގެން މިުއޅެނީ. އެހެްނވީމާ، އެކަން ސާފުކޮށްީދ ކަމަކަމެއް  ކުރާ މީތި އުވާލީމަ. އެއީ ސަުރކާުރން

ނަގައިދީފައި އެކަްނކަން އެޮގތަށް ކުރިއަށް ގެންގޮސްެދއްވާ. އަޅުގަނޑުމެން އެްނިގ  .އެކަން ނަގައިދީ އެ މައްސަލަ

އޮންނާެނ އަދި މިކަން ހުއްޓިފަިއ  އެންގުން ވެސް އަލުން ރިޕީޓްކޮށް އެމީހުންނަށް އަންަގިއދެއްވާ. އަންގާަފއި

 ސްދޭށޭ.ލުތައް ގެނެޞީބެހޭ އެންމެފަހުގެ ތަފު އެހެްނވީމާ، ެއއާމީދު ވެސް ކުރަމޭ. އްއޮންނާނެ ކަމަށް ތިމަންނަމެން އު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނެގީ. ެއްއ މި އެއް އިތުރު ަވގުތުަގއި އަުޅގަނުޑ ހުށަހަޅާލީމާ ފުރުޞަތު އެރުވީމަ ދެ ބޭފުޅަކު ދެ މައްސަލަ

ކުެރވި ކުިރއަށް ިހނގަމުންދާ މައްސަލަެއއް. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ފަދައިްނ އަކީ މިތާ މިހާރު ެވސް އެޖެންޑާމައްސަލަ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގައށް އޭރު ވަަޑިއގަތުމަށް ދަތިފުޅުވެ ހުއްޓާެލވުނުގޮތަށް އެ ަމްއސަލަ ބޭއްވިފައި އޮތީ. އެ 

އިތުރަށް ެއއިން އެްއވެސް މީހެްއގެ ނުފޫެޒއް ަކމެއްދިޔަކަން އަުޅގަނޑަށް އެނގިފަެއއް ނެތް. ނަމަެވސް، މައްސަލަިއގެ 

ލާނަން. އިތިން ނުކުތާއެއް އޮތީމަ ދަންނަވައެއާ ވިިދގެން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އޮޅުންފިލުވާލަދޭންޖެހޭ ދެ

 2011އަދި  2010އި ޭއރުގައި މި އޮރިޖިނަލް އެގްރީެމންޓް އަޅުގަނޑުމެން އެ މައްސަލަ އެހިސާބަށް ގެންދިޔައިުރގަ 

 އެހެން ވިޔަފާރި ކުންފުންޏަކާ ެއކު  ދެމެދުގައި މާޭލގެ ސްޭޓޓާ ލްޔަސްޓްރީ އާިއ ޓާޓާ ރި ގެ އޭރުގެ ަހއުސިންގ މިނި

ަގއި ހުރިހާ ކުރެވިގެންދިޔަ މަސައްކަތު ޔަ. ސަރުކާރު ެވސް ހިމެނޭގޮތަށްކުންފުންޏެއްގެ މެދުގައި އުފެދިގެންދި 3

އެގްރީމެންޓެއް މި ކޮމިޓީގެ ބޭނުމަށް ޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އެންަވޔަރަންމަންޓް މެދުވެރިވެގެްނ 

އަޅުގަނޑުމެން ގެަނއިމު އިނގޭތޯ. ހަުއސިންގ މިނިސްޓްީރ މެދުވެރިެވގެން މިތަނަށް ެގނައިން. ިއއްޒަތްތެިރ ހުރިހާ 

ޓްތައް ފެނިަވޑަިއގަންނަވާނެ. ވަރަށް ބޮުޑ މާސިންގާ ަމސައްކަެތއް ައޅުގަނޑުމެން މެންބަރުންނަށް އެ އެގްރީމެން 

ދެ  ޕްރައިމްކޮމިޓީން ކުރެިވގެންދިޔަ. ެއާއއެުކގައި އަުޅގަނޑުމެން ކުރި ދިރާސާގެ އަީލގައި އޭުރގައި މާލޭގެ އެންމެ 

ސްޓޭޓްގައި އަދި އިތުރު  ލްޔަ ނަށް ހަމަ ރިން ވެސް އެ މީހުންދެތަ ާއއި އަނެއް އޯިޑއޯންއާ ލޮކޭޝަން ކަމުގަިއވާ ނާދީ

ްނ އަމާޒުކޮށްގެން ތަންތަން އެޅުމަށް ވެސް ދޫކުރެވުނު. ނަމަވެސް، އެކަ ށް މީހުންނަ ރެްއގެ މަތީ ހަރުފަތުގެ ވަންފެ

ވަނީ ފަހުން ހުއްޓާލާފަ. އަުޅގަނޑުމެން މި މަސަްއކަތް ކުަރމުން ދަނިކޮށް އެ ޖެހުނު ވެސް ަހއުސިންގ މިނިސްޓްރީން

ވިފައިާވކަްނ ދެނޯޓިސް  އްސަލަތަކެްއގެ ތެރެއިން ެއ ތަރުތީބުން އެކަން ވެސް ވަނީ ނިމުމަކަށް އައިސް. އެ މަ

ދާދިފަހުން މިނިސްޓްރީން ޔަޤީންކަންކޮށްދެްއވި. އަިދ ެއގްީރމެންޓްގައި ބުނާ ޅ.އަތޮުޅ ޮޅސްއަލަފުށި ކިާޔ ރަށުަގއި 
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ލަގްޒަީރވިލާ އަަޅއިގެން ބޮޑު އަުގގައި ބޭރުމީހުންނަށް  ހައުސިްނގ ުޔނިޓަކަށް އަޅަންޖެހޭ އެއް 100ކޮންމެ 

ލްސްޓިކްުނވެ އަދި ކުރިައށް ނުގޮސް އޮތީ. މާނައަކީ މާލޭގައި އަޅަން އެ ބޭފުޅުން އަޓް ރިން އޮތް ކޮންސެޕްވަވިްއކަ

ޅުންނަށް ަހއުސިންގ ޔުނިުޓެގ ތެރެއިން ެއ ބޭފު 500ފުރަތަމަ އެގްރީމެންޓްތަުކގަިއ އެއްބަްސވެ ސޮިއކޮށްފައިާވ 

ވެސް މުްއދަތު ފަހަނައަޅާ ޮގއްސަ އަލުްނ ދެ ސަރުކާަރކުން އެމީހުންނަށް ފުރުޞަތު ދީގެން އަިދ  ނިންމިފައި ވަނީ އެ

މިހާރު ކުރިއަށް މި ދާ ސަރުކާރުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީގެން އެ މަސައްކަތް އެއީ ދެވަނަ ސަރުކާރުން، 

މެދުވެިރވޭ. ގެންނަން ިނންމި ނިންމުމެއް. އޭގެ އިުތރު ޕާޓީއެްއ  ރައްޔިތުންނަށް ޓަަކއި ނިުމމަކާ ހަމައަށް

ން ޑޮަލރު އެހެން ބޭންކަކުން ލޯނެއް ގޮުތގައި ަނަގއި އެ ޯލނުގެ މަސައްކަތުން މުިޅ އައެގާަރވަރަކަށް މިލި

ިއ އަގައި އެތަން ނަމަސައްކަތްތައް ނިމިގެން ދިަޔއިރުަގއި ެއއަށް އެދެވިަފއި ތިބި ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް އަތްފޯރާފަށު

މައްސަލަ ެއއީ ައޅުގަނޑުމެން ޖައްސަމުންދިޔަ މައްސަލަެއއް. މެންބަރުން ތި އެދިވަަޑއިގެންެނވި ގޮތަށް މި ކޮމިޓީަގިއ 

އާއި އަިދ  އަދި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ހޯދާލެވޭނެ މަޢުލޫމާތު އެބަހުރި. މިހާރު މައްސަލަ އޮތީ ކޮންހިސާބަށް ގޮސްތޯ

ޔުނިުޓގެ ތެރެއިްނ، ެއއީ ގަުއ ހައުސިްނގ  300ދެްނނެވި  ތި ތުގެ އަލީަގއިޅުންފިލި މަޢުލޫމާއަޅުގަނޑުމެންނަށް އޮ

ހައުސިންގ ޔުނިުޓެގ ތެރެއިން ގާތްގަނަޑކަށް ލޯނު އަމިއްލަގޮތުން ހޯދިގެން  300ރަބިއްާޔގެ ހިމެނޭ ޢަޓާއި ށްކޮ

 300، 200ވާތީެގ ބާކީ ހިމެނޭ ކަށް ކަުމގައި ނުވާވަރުގެ އަދަދަ އާދެވުނީ ގާތްގަނޑަކަށް ާސީޅހަކަށް މީހުންނަށް ހަމަ

ީވ ޔުނިޓަށް ކޮލިފައި  260ނާނެ. އެ ޔުނިޓު ހުން 260ކަނޑާލީމަ އަިދ  40ނުވަަތ  30ވެސް  ތެރެއިން ހަމަ ގައިމު

މީހުންގެ ތެރެއިން ބަޔަކަށް ުނވަތަ މީހުންނަށް އެކީއެކަްށޗަަކށް ކުޑަ ގޮަތކަށް ލޯނު ލިބޭނެ ގޮތް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ 

ދި މަރުކަޒީ ބޭންކާއި މިހާރު އެ ކަމަށާއި އަ އޮތޯރިޓީ، ރާއްޖޭގެ މަރުަކީޒ ބޭންކު މެދުވެރިވެގެން ހަމަޖެހިފައިވާ

 ޅުމާލެ އާއި އެ ދެބައި މީހުންނާމާރާތުގެ ވެރިފަރާތްކަމުގަިއާވ އެޗް.ޑީ.ސީ ހައުސިްނގ ޑިެވލޮޕްމަންޓު ޔުނިޓުގެ ހުޢި

ވާތީވެ ެއ ޑުމެން އަހާފައި ްށގެންދާކަމުގެ ަމޢުލޫމާތު މީޑިޔާއިން ައޅުގަނދެމެދުގައި ގުޅިގެްނ އެ މަަސއްކަތް ކުރިއަ

ލަސްނޫްނ ، ކޮމިޓީގައި ހެދިދާނެ. އެހެންވީމާ ފުރަތަމަ ޕާޓީ މެދުވެރިވެގެްނ އެހޭނެ ގޮތެްއ އަުޅގަނޑުެމންނަށް މި

ެމންބަރުން ކުރިއަށްގެންދަން  މުސްތަޤުބަލެއްގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގއަށް ދަންނަާވ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިީޓގެ

ބޭނުންވާ ބައްދަލުވުމަށް އެ ބޭފުޅުން ވަޑަިއގެންދެްއވުމަށް. އަދި ތާވަލް ކުރެވޭނެ އެންެމ އަވަސް ބައްދަލުވުަމކަށް 

ހައުސިންގ މިނިސްޓަރު ފަހުން ގެންނެވުމަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން. އޭރަށް އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ކަތް ކުިރއަށްގެންެދވޭނެ ގޮުތގެ ތަރުތީބު ލިިބގެންދާނެހެން. އަދި އެ ބައްދަުލުވމަކީ ހަމަ ސިޔާސީ އިމުްނ އެ މަސައް 

 ޓަކައި ކުރެވޭ މަަސއްކަެތއްގެ ގޮތުަގއި ތިބެގެން ކޮށްފި ބޭރުގައި އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ރަްއޔިތުންނަށް

ނެތް. މިއަުދެގ ބައްދަލުވުމަށް ަވޑަިއގެން  އްކަމާމެުދ ޝައްކެ ށް ލިބިގެންދާނެކަމުގައި ވާނަމަ ނަތީޖާ ރަނގަޅަ

މެންބަރުން ކޮށްދެށްވި މަސައްކަތަށް ޝުކުރުދަންަނަވމުން މިއަދުގެ ކޮމިޓީެގ ބައްދަލުވުން މިހިސާބުން 

ل ْيك مََْلسَّال مَ وَ  ނިންމާލާނަން.  ة ََع  ْحم  ر  ك ات ه ََللاهََو  ب ر   .و 
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