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 {ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެްނބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

  

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(، )ރ( އަދި )ބ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ    32ދައުލަތުެގ ޚަރަދަށް ޒިންމާވާ ާގނޫނުެގ  `.  

އެދި  އުސޫލުތަކާއި   ލިބިަގތުމަށް  އިސްތިސްނާއެއް  ދަށުން   36ާގނޫނުެގ    2013/7ހަމަތަކުން  މާއްދާެގ  ވަނަ 

އިސްތިސްނާައކަށް އެދިަވޑަިއެގން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ފޮނުއްާވފައިވާ މައްސަލައާ ުގޅިެގން 

. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އަދި އެސިސްޓެންޓް އޮޑިޓަރ  ވަނަ ބައްދަލުވުން  4އުފައްދާފަިއވާ ަވުގތީ ކޮމިޓީ، މި ކޮމިޓީެގ  

އެންޑް   ިއންސްޓިޓިއުޝަންސް  ފައިނޭންޝިއަލް  ޑިރެކްޓަރ  އޮފީހުން  ޖެނެރަލްެގ  އޮޑިޓަރ  އެހެންމެ  ހަމަ  ޖެނެރަލް، 

އަދި   ޒިޔަތު  ޙަސަން  އަލްފާޟިލް  ޖެނެރަލް  އޮޑިޓަރ  މުޙައްމަދު ޝާން.  އަލްފާޟިލް  އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމްސް 

އަޅުަގނޑު  ޑެޕިއުޓީ   ނަމުަގއި  ކޮމިޓެީގ  ބޭފުޅުންނަށް  ހުރިހާ  ނިޔާޒީ.  ހުސެއިން  އަލްފާޟިލް  ޖެނެރަލް  ޮއޑިޓަރ 

މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީެގ މަސައްކަތް ހަމަޖެހިފައިވާ ޮގތުން އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ މި ދެންނެވި 

މިހާރު ލިޔުންތައް  މަްއސަލައިެގ  އެ  ުގޅިެގން  ހިއްސާކުރައްވާފަ.  މައްސަލައާ  ޖެނެރަލާ  ޮއޑިޓަރ  ވާނީ  އިދާރާއިން   

ުގޅިެގން، ދެން ހަމަ އަޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ވަރަށް ވަުގތު ކުޑަކޮށް   އެހެންވީމާ، މި މައްސަލައާ 

އަޅުަގނޑު   ވަޑަިއެގންދެްއވީތީ  އެހެންނަމަވެސް،  ދެން  ވެސް.  ދަންނަވާލެވުނީ  ޖެނެރަލަށް  އޮޑިޓަރ 

އޮތްޮގތެްއ  ޝުކުރު މިކަމުަގިއ  ބަހެއް  ޖެނެރަލްެގ  ޮއޑިޓަރ  އޮފީހުެގ،  އޮޑިޓް  ުގޅިެގން  މަްއސަލައާ  މި  އަދާކުރުާމއެކު 

ޖެނެރަލް  އޮޑިޓަރ  މެންބަރުން  ިއއްޒަތްތެރި  އެއަށްފަހު  އަދި  ބޭނުންވޭ.  ބަލާލަން  ކޮމިޓީން  ފުރަތަމަ  އަޅުަގނޑުމެން 

ންވާ އިތުރު ސުވާލެްއ އޮތްކަުމަގިއ ވަނީނަމަ ދަންނަވަމުންެގންދާނަން.  އަރިހުން މިކަމާ ުގޅޭޮގތުން ސާފުކޮށްލަން ބޭނު

 އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް ޙަސަން ޒިޔަތަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ޙަސަން ޒިޔަތު 

ާއދެ!   މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިްއޔާ  ައއްސަލާމްޢަލައިކުްމ.  ނަންބަރު  `  ޚަރަދަށް  7/ 2013ާގނޫނު  ދައުލަތުެގ   ،

ޒިންމާވުމުެގ ާގނޫނުެގ ބައެއް މާއްދާތަކަށް ޢަމަލުކުރުން އެްއ އަހަރުެގ މުއްދަތަށް ފަސްކުރުމާ ުގޅޭޮގތުން މިނިސްޓަރ  

ންނަވަން  ޮގތް ދަ  ޮގތުން އަޅުަގނޑުެމން ދެކޭ  އޮފް ފިނޭންސް ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ސިޓީފުޅާ ބެހޭ

ޓަކައި ޝުކުރިއްޔާ އިނޭގތޯ. ދެން މި ސިޓީ ައޅުަގނޑުމެން ވެސް ޯގ ތްރޫކޮށްލައިފިން އިނޭގތޯ.    ދެއްވި ފުރުޞަތަށް 

މިހަމަ ވަރަށް ރަނަގޅު ވަރަށް ސެލްފް އެކްސްޕްލެނޭޓަ އިނޭގތޯ. ދެން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް   ރީ ސިޓީއެއް  ކަމުަގއި 

އަދިވެސް   ހާލަތު  ކޮިވޑްެގ  މިވީ  އަދި ފާހަަގ  ދެމިއޮތުމުން  ހާލަތު  އެ  ައރައިަގނެވިފައިނުވުމާއި  މިހާތަނަށް 
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ުގޅޭ ތަފާސްހިސާބުތަކުން   ކަމަށް ކަމާ  ނޫނުަގއި ބަޔާންކުރާ ހާލަތު މެދުވެރިވެފައިވާތިޞާދީޮގތުން ބަލާއިރުެވސް ާގއިޤު

އާްމދަނީ ވަންނަ މައި ހަރަކާތް    ހީނަރުވެފައިވާ ދަނޑިަވޅެއްަގއި އަދި ދައުލަތުެގ  ތިޞާދީފާހަަގކުރެޭވކަން. އަދި އިޤު

ފެސިލިޓީ  ޑްރާފްޓް  އޯވަރ  ބޭނުންކުރަމުންދާ  މިހާރު  ނުވުާމއެކު  ހިނގައިަގނެފައި  ރަނަގޅަށް  ވެސް  ޓުއަރިޒަމް 

ނަންބަރު   ާގނޫނުން  ާގނޫނުެގ  7/ 2013ރީފައިނޭންސްކޮށް  ޒިންމާވާންޖެހޭ  ޚަރަދަށް  ދައުލަތުެގ  މާއްދާާއ    32،  ވަނަ 

ންދިއުމަކީ މި ހާލަތުަގއި ދަތި އުނދަޫގ ކަމަކަށް ވާނެކަން އަޅުަގނޑު ވެސް ފާހަަގކުރަން. އެީއ  އެްއޮގތަށް ކުރިއަށްެގ

ޑެފިސިޓްެގ   ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓު  2020ވަނަ އަހަރު ދައުލަތުެގ ޚަރަދުތަކަށް ބަލާއިރު،    2021އަދި    2020ސަބަބަކީ  

އެބަ  15ޮގތުަގއި   ެގޕް  ފައިނޭންސިންގ  ބަޖެޓުަގއި    2021ައދި    .އުޅޭ  ބިލިއަން  ހަމަ  އަހަރު  ބިލިއަން    21ވަނަ 

  ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާނެ  12ބިލިއަން،    12  ކަން.ފައިނޭންސިންގ ެގޕް، އިތުރަށް ފައިނޭންސް ރެިއޒްކުރަންޖެހޭނެ

އެބަ  ލަފާކޮށްފައި  ރެއި   ކަމަށް  ފައިނޭންސް  އެ  ޗެލެންޖަކަށްވާނެ ސަރުކާރަށް  އެީއ  އެ  ޒް ޮއވޭ.  މެނޭޖްކުރުން.  ކުރުން 

ނަންބަރު   ާގނޫނު  މިހާލަތުަގއި  ާގނޫނުެގ  7/ 2013އެހެންކަމުން  ޒިންާމާވންޖެހޭ  ޚަރަދަށް  ދައުލަތުެގ  ވަނަ    32، 

ެއ   ހުށަހެޅުމާ އެއްޮގތަށް  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފިނޭންސް  މާއްދާެގ )ހ(، )ރ( އަދި )ބ( ފަސްކުރަން މިނިސްޓަރ އޮފް 

ޮގތް ކަމުަގއި ައޅުަގނޑުމެން ފާހަަގކުރަން. ދެން މީެގ އިތުރަށް އިނޭގތޯ،    މާއްދާ ފަސްކޮށްދިނުމަކީ އެންމެ ރަނަގޅު

ާގނޫނުެގ   ޒިންމާވާންޖެހޭ  ޚަރަދަށް  ދައުލަތުެގ  ާގނޫނުަގއި  މި  )ށ(  32ހަމަ  މާއްދާެގ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ   ވަނަ    ަގއި 

ޑެްއަގއި ހިފެހެއްޓުމަށް އެބަ ޓު ޖީ.ޑީ.ޕީ ރޭޝިއޯ ވަކި މިންަގނ   ބްޓްޮގތުން ދައުލަތުެގ ދަރަނީެގ ނިސްބަތް އެއީ ޑެ

ނިމުނުިއރު ޖީ.ޑީ.ޕީެގ ނިސްބަތުން  ދައުލަތް  ވަނަ އަހަރު    2020ޮގތުން    އިނޭގތޯ. ދެން މި  60ެއއީ %   .ލާޒިމްކުރޭ

ދަރަނި ބަޖެޓު  145ހުރީ %  ދައުލަތުެގ  ސަމާލުކަމެއްދީ  ޚާއްޞަ  މިކަމަށް  ދަރަނި    ކުޑަކުރުމަށާއިޑެފިސިޓް    ަގއި. 

ސަމާލު މުހިންމުމެނޭޖުކުރުމަށް  ދިނުން  އަޅުަގނޑު  ކަމެއް  ކަން  އެބަ  ކަމުަގއި  ޖީ.ޑީ.ޕީ    އޭރު  ދެން  ފާހަަގކުރަން. 

މި ކަލްކިއުލޭޓް  މި  އިޤު  މިހާރު  މިހާރު  ދެން  އިނޭގތޯ.  ކޮވިޑް  ޕްރީ  ޖީ.ޑީ.ޕީ  ކުރަނީ  ކުރިއަރަމުންދާއިރު  ތިޞާދު 

ކަމަށް. ދެން   އަށް ވުރެ ދަށްވެެގންދާނެ  148%ަވންޏާ އަޅުަގނޑުމެން ަގބޫލު ިމ ކުރަނީ    ކަމަށް  ކަލްކިއުލޭޓް ކުރެވޭ

ތޯ ެއއީ އަދި  އްއަކީ އެންމެ ރަނަގޅު ރޭޓެ   60%  .އިނދޭ  ަގއި ހިފަހައްޓަން އެބަ  60އެހެންނަމަވެސް، ާގނޫނުަގއި %

އެހެންވީމާ ދާންޖެހޭނެކަމެއް.  ބަހުސަކަށް  އިތުރު  ހީަވނީ  އަޅުަގނޑުމެން  ޑެފިސިޓް،    ،އިތުރަށް  އެ  އެކަމަށް  އެއަށް 

މިހާރުދަ ދެން  ފާހަަގކުރަން.  އަޅުަގނޑުމެން  ފުރުޞަތުަގއި  މި  ހަމަ  މެނޭޖުކުރުމަށް ސަމާލުކަންދިނުން  ވެސް    ރަނި 

ސްޓްރެޓެޖީ   އެ  ދެން  އިނޭގތޯ.  ސްޓްރެޓެޖީއެއް  ދަރަނީެގ  ދައުލަތުެގ  ެގންުގޅުއްވާ  އެބަ  މިނިސްޓްރީން  ފިނޭންސް 

ރިަވއި  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  ހީވަނީ  ައޅުަގނޑަށް  ޑެއިތުރަށް  ނަާގ  މި  މަޖިލީހުން  ސަބަބުންހެން. ސި ޒްކުރެޭވނީ  ޝަންެގ 

ޝަން ނެުގމަށް، ސްޓްރެޓެޖީއަށް ވަރަށް ބޮޑު ފަސޭހަކަމެއް ެވެގންދާނެ ކުރިން އަޅުަގނޑުމެން  ސިމި ޑެ  ،އެހެންވީމާ
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ހުށަހެޅުްއވި އެ  މިނިސްޓްރީން  ފިނޭންސް  މަ  ދެންނެވިހެން  އެޮގތަށް  ފަސްކޮށްދިނުމަށް  މާއްދާ  އެ  ޖިލީހުން ޮގތަށް 

 ނިންމެވީމަ. އެއީ ދެން އަޅުަގނޑު މިއަށް ދޭން އޮތް ސްޓޭޓްެމންޓަކީ. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ ސުވާލުތަކެއް ހުރިތޯ. މާވަށު  ވޭ  ޝުކުރިއްޔާ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް. އަޅުަގނޑު ބަލާލަން ބޭނުން

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު.ދާއިރާެގ  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ސަޢީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ މާވަށު

ކަމަށް.   ދެންމެ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ވިދާޅުވެއްޖެ ވަރަށް ރަނަގޅު ސިޓީފުޅެކޭ. ސެލްފް ެއކްސްޕްލެނޭޓްރީ ސިޓީފުޅެއް

ސުވާލަކީ. ދެން ދެވަނަ ސުވާލަކީ އަޅުަގނޑު ބޮޑަށް    އެއީ އެއް؟ އުޅެނީ  ރަނަގޅުެވެގން މިއެއީ ކީއްވެތޯ އެ ސިޓީ  

ހުރީލަފާކޮށްެގން   ފި  މި  އޮފް  މިނިސްޓަރ  ޒިންމާއަކަށްވާންވާނީ  މިކަމުެގ  ޖެނެރަލްެގ  އާއި އޮޑިޓަރ   ނޭންސް 

އެބަ ހިނާގފައި  މުޢާމަލާތް  މި  ދޭތެރޭަގއި  މުޢާމަ؟ އޮތްތޯ  އެމް.އެމްއާ  އެ  ދެފަރާތުން އަދި  ހިނާގފައިވަނީ  ލާތް 

އެހެން މި ދެންނެވި ސަބަބަކީ ފުރަތަމަ އޯވަރ ޑްރޯ މި ކުރި އަދަދު މި ެއއްބަސްވުމާ ؟ އެއްބަސްވެފަިއ އޮތްޮގތަށްތޯ

. ެއއީ ެއކަން މި ދޭހަވީ އެމް.އެމް.ޭއެގ ަގވަރނަރ  ކީއެްއޮގތަކަށް ނޫން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ޢަމަލުކޮށްފައި އޮތީ

ދެވަނަފަރާތްޕުޅު ދެން  ދެފަރާތުެގ   ދެން  ކަމަކަށް  ން.  އަހަރަކަށް  އެއް  ިމއުޅޭ  އެކްސްޓެންޑްކުރަން  ޑްރޯ  ޯއވަރ  މި 

ހިސާބަށް  މިހާ  އަދި  ނެތް  އެކުލަވާލެވިފައެްއ  އަދި  ެއއްބަސްވުެމއް  ރަނަގޅު  ޮގތުެގ  މުޢާމަލާތްކުރާނެ  ދެމެދުަގއި 

އެހެންވީމާ ނުކުރޭ.  ވެސް  ޖެނެ  ،މަޝްވަރާެއއް  އޮޑިޓަރ  ެއކަން،  މި  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ފަރާތްޕުޅުން  ރަލްެގ 

ބައްލަވާ ފިއަޅުަގނޑުމެންނަށް  ނޫނީ  ޒިންމާދާރުވެެގން  މުއައްސަސާ  ދެ  މި  ެއއީ  އެކަންހެން.  ކަލް ސިދެއްވަންވީ 

މި އިތުރަށް  އޭެގ  ދެން  ނުެގނެވޭނެ.  ުގޅިެގން   ޑިސިޕްލިންއެއް  ވާހަކަތަކާ  ދެކެވޭ  ދެން  ައޅުަގނޑު  ވަުގތު، 

 ކޮށްލާނަން. މި ދެ ކަންތައް އަޅުަގނޑު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވީ. ޝުކުރިްއޔާ. ސުވާލެއް 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ކުރިއަށް ެގންޮގސްދެްއވުން އެދެން. 
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  ވާހަކަދެއްކެވުން: އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ޙަސަން ޒިޔަތު 

ސެލްފް   ޝުކުރިއްޔާ.  ތަފު އާދެ!  ވަރަށް  ދެންނެވީ  ސިޓީެއކޭ  ބޭފުޅުން  ލުސީއެކްސްޕްލެނޭޓްރީ  އެ  ކޮށް 

އެބަ ސަބަބުތައް  ރިކުއެސްޓްކުރާ  ރީޒަނަބަލް   އެކްސްޓެންޝަނަކަށް  ވެސް  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ސަބަބުތައް  އެ  ހުރި. 

ބިލިއަން ދެއްތޯ މިހާރަށް މި   3.2ތެރޭަގއި    ކަމަށް ފާހަަގކުރެވޭ. މި ދަނޑިވަޅުަގއި މިޮގތަށް މި މުއްދަތު  ސަބަބުތަކެއް

ދަރަންޏެއް ދައުލަތަށް  ރެއިޒްކުރަން    ޖެހެނީ  ފައިނޭންސް  ެއއީ  ރެއިޒްކުރަން.  ފައިނޭންސް  އިތުރަށް  ޮގތަށް 

ަގބޫލުކުރެވެނީ މި ދަނޑިވަޅުަގ. އެއީ މިހެން މި ދެންނެވީ މި އަހަރަށް    މެންނަށްކަމަށް އަޅުަގނޑު  ޗެލެންޖަކަށްވާނެ

ބިލިއަނެްއ ވެސް ރެއިޒްކުރަން ރޭވިފަިއ އޮތީމަާއއެކީ.   12ންސިންގ ެގޕްެގ ޮގތުަގއި އަދި އިތުރު  އަދި އިތުރަށް ފައިނޭ

މިކަުމަގިއ   ެއކްސްޓެންޝަނެއް  އިތުރު  ބުރަެވވެނީ  ބޮޑަށް  ެވސް  ައޅުަގނޑަށް  ޗެލެންޖަކަށްާވނެތީވެ  ެއއީ  އެހެންވީމަ 

ފަސޭހަވެެގންދާނެ ބޮޑަށް  ވަރަށް  ސަރުކާރަށް  އަހަރުކަމަ  ދީފިއްޔާމުން  މި  އެ    ށް  ޮގސް  ބިލިއަން   4ތެރޭަގއި 

ުއ  . ދެން އިތުރަށް ތި ފާހަަގކުރި ކަންކަމަކީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވެސް އަ ހަމަކޮށްލަން. އެއީ އަޅުަގނޑު މި ދެންނެވީ

އެމް.ެއމް.އޭ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް  ދަނޑިވަޅުަގިއ  މި  މީަގއި  ދެން  އިނޭގތޯ.  ބައްދަލެއް  އާމަޢުލޫމާތުތައް    ވެސް 

އަޅުަގނޑުމެންނަށްނު މިއަދު  ދެން  އިނޭގތޯ.  ލިބުނީ.  އެއްކުރެވޭ  އެއީ ،  އެހެންވީމާ  މި  ހުރިއްޔާމުން  ތިކަން  ތިހެން 

ބަލާފަ.  ކަންކަމަށް  ފާހަަގވާ  ތެރެއިން  އޮޑިޓް  އަޅުަގނޑުމެން  ހުންނަނީ  މި  މަސައްކަތް  ބޮޑަށް  އަޅުަގނޑުމެން  އަދި 

ވިދާޅުވި  ތި  އެކަމަކު  އަޅުަގނޑުމެ  ދެން  އެްއވެސްކަމެއް  އަދި    ންނަކަށް  ެވސް  ތެރެައކުން  އޮޑިޓެްއެގ  ކަހަލަ 

 ފާހަގަވެފަެއއް ނެތް. ދެން ކުރިއަށް އޮތްތާ ައޅުަގނޑުމެން ތި މަޝްވަރާތަކުގައި ތީެގ މަޢުލޫމާތު ހޯދެވިދާނެ އިނޭގތޯ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 .އިލްޔާސް ލަބީބުޝުކުރިއްޔާ. އާދެ! ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:  ލަބީބު އިލްޔާސް މެންބަރު ދާއިރާެގ ހުޅުދޫ

ަގވަރުނަރުެގ   ބައްދަލުކޮށްފިން.  ވެސް  ަގވަރުނަރާ  އަދި  މިނިސްޓަރ  ފިނޭންސް  ައޅުަގނޑުމެން  ޝުކުރިއްޔާ.  އާދެ! 

ކުރީ  އަދި  މަޖި  ވިސްނުންފުޅަކީ  އަޅުަގނޑުމެން  ދިންއިރު  ލީހުންފަހަރު  ކުރެްއވީ  މި  ރެކޮމެންޑް  ަގވަރުނަރު   ވެސް 

ރަނަގޅު އޮތުން  ޕްލޭނެއް  ދައްކާނެޮގތުެގ  އަނބުރާ  މިހާރު  ޕޭމަންޓް  އަހަރަށް   ކަމަށް.  ދެވަނަ  އަސްލު  ެވސް 

ހަދަމުން   ޕޭމަންޓް  އެްއޮގތަށް  ޕްލޭނާ  އެ  ނެތިފައި  ޕްލޭނެއް  ސަބަބަކީ  އެއް  އަންނަންޖެހުނު  އެކްސްޓެންޝަނަކަށް 
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އަޅުަގނޑު  ނުދާ ކަމެއްތޯ  ކޮންކަހަލަ  އޮތުމަކީ  ޕްލޭނެއް  ޕޭމަންޓް  ދެން  އެމައުންޓަކަށް.  އިންނަ  ވިތްޑްރޯކޮށްފައި  ތީ 

ކަހަލަ އިންޓްރެސްޓެްއ    ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. ދެވަނަކަމަކީ ފުރަތަމަ އަހަރު އަޅުަގނޑުމެން މި ދީފައިނީ އެއްެވސް

ދެން  ފައިނޭ.  ނެތި ނެތި.  ކޮސްޓެއް  އެކްސްޓެންޑްކުރަން  ންޝިއަލް  އޮެގތަށް  ހަމަ  ވެސް  އަހަރު  މި 

 ލް ކޮސްޓެއް ނުލާ އަންޝިއެދިަވޑަިއެގންފަިއވަނީ. އަދި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ވެސް އެބަ އެދިވަޑަިއަގންނަވާ ފައިނޭ 

ނެރަލް  ޮގތުން އޮޑިޓަރ ޖެ  ައޅުަގނޑު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވޭ މިކަމާ ބެހޭ  ،ޮގތަކީ. އެހެންވީމާ  ދިނުމޭ ތިމަންނަ އެދޭ

 ޝުކުރިއްޔާ.  ؟ދެކެވަޑަިއަގންނަވަނީ ކިހިނެއްތޯ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! ކުރިއަށް ެގންޮގސްދެްއުވން އެދެން.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ޙަސަން ޒިޔަތު 

އަޅުަގނޑަށް   މިނިސްޓްރީން،  ފިނޭންސް  ީމަގއި  ޝުކުރިއްޔާ.  ސިޓީައކު  އާދެ!  މި  ދެން  އިނޭގތޯ،  ަގބޫލުކުރެވެނީ 

ދުވަހުެގ   އަހަރު  އެއް  މިނިސްޓްރީއަކުން  ފިނޭންސް  ަގބޫލުކުރެވެނީ  އަޅުަގނޑަށް  ޕްލޭނެއް.  އެ  ނެތް  ނުއެއް 

ވެސް ފަހަރެއްަގއި ައޅުަގނޑަށް ަގބޫލުކުރެވެނީ މި އަދަދު    އަދި ެއއަށްވުރެ ކުރިން  .އެކްސްޓެންޝަނެއް އެ ބޭނުންވަނީ

ކަމަށް    ކަމަށް އިނޭގތޯ. ދެން އެ ޕްލޭނެއް ެގންުގޅުްއވާނެ  ސުމަކަށް ެގނެވިދާނެ  ކަމަށް  ކޮށް ނިންމާލެވިދާނެހަމަ ޕޭ

ތި   ހަމަ  އެ ސުވާލު  ފާހަަގކުރެްއވީ.  ަގވަރނަރ  ސުވާލެއް  ރަނަގޅު  ހަމަ  ދެން  އެއީ  ަގބޫލުކުރެވެނީ.  އަޅުަގނޑަށް 

ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ވެސް ފެނޭ އިނޭގތޯ. ދެން   ރަނަގޅުމަ  ހަބޭފުޅުން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އަރިހުން ކުރެއްވުން  

ކުރެވޭނެތޯ އިންވޯލްވް  އިތުރަށް  ކޮސްޓެއް  އަޅުަގނޑަށް    .މީަގއި  ވެސް  ޖަވާބު  މިނިސްޓަރެގ  ފިނޭންސް  ދެން 

ަގބޫލުކުރެވޭ އިނޭގތޯ ކޮސްޓެްއ އައިސިްއޔާމުން، އެ ނެތިއްޔާމުން އެ ކޮސްޓަކަށް އެ އޮންނަ ޚަރަދު ހަމަ ދައުލަތުެގ 

ފް ޕެކޭޖު އަދި  ކޮންމެވެސް އެހެން ބޭނުންތެރިކަމަކަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ އިނޭގތޯ. މިހާރު މި ދަނޑިވަޅުަގިއ ހަމަ ރިލީ 

  ، މުހިންމު ކަންކަމަށް އެބަ ޚަރަދުކުރޭ. އެހެންވީމާ  އެއިންކަމް ސަޕޯޓަށް ެވސް ދަުއލަތުން ޚަރަދުކުރަމުން އެ ދަނީ.  

ވަރަށް ދަތިކޮށް، އާމްދަނީ ލިބުމުަގިއ    ،ތެރެއިން ކޮސްޓް ވެސް ހަމަޖައްސަންޖެހޭނީ. އެހެންވީމާ  އެ ބައި، އެ ފައިސާ

ހުރުމާއެކީ   ފިނޭންސް ދަތިތަކެއް  ދެން  އޭަގއި.  ަގބޫލުކުރެޭވ  ހަމަ  އަޅުަގނޑަށް  ޕޮއިންޓް  މިނިސްޓަރެގ  ފިނޭންސް 

އެ ހޯދަން. ދެން އެކަމަކު ފަހަރެއްަގއި ބާރަކަށްވެދާނެ ދެއްތޯ ކޮސްޓެއް    މިނިސްޓަރ ފައިޓްކުރައްވާނީ ކޮސްޓެއް ނުލާ
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އިތުރު   އެ  . ދެންކަންނޭނެގ  އީ ހަމަ ޑިބޭޓެއްޕީރިއަޑެއް ތެރޭަގއި އެ ރީޕޭކުރަން. ދެން އެއެ  އިނިއްޔާމުން ައވަސް  

 ޑިބޭޓެއް ކަންނޭނޭގ ެއީއ އިނޭގތޯ. ޝުކުރިއްޔާ.  އުއަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހީމް.އާދެ! 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޝަހީމް ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާެގ ދެކުނު ހެންވޭރު

މަރު  މުޤައްރިރު.  ސިޓީާއ    .ބާޙަޝުކުރިއްޔާ  މި  ފިނޭންސްެގ  ވިދާޅުވެދެއްިވ  ތިޔަ  އޭ.ޖީ  ހަމަ  ވެސް  އަޅުަގނޑަށް 

ޮގތް   ،ޮގތާ ވަރަށް ާގތް. އެހެންވީމާ  ެއއީ ހަމަ އަޅުަގނޑު ވެސް ދެކޭ  .ުގޅިެގން މިކަމާ ދޭތެރޭ ދެކެަވޑަިއަގންނަވާ 

އޭ އެއީ  ދިނުމުން  މިޮގތަށް  ީމަގިއ  ވެސް  އޮތްއަޅުަގނޑު  ކަންބޮޑުވުެމއް  ެއއްެވސް  ޮއފީހުެގ  ައސްލު   .ޖީ  ކަެމއްތޯ 

އިތުރަށް   އަދި  މި  ވަރަށް ސާފު  އަޅުަގނޑަށް  މިހާރު  ެއކަމަކު  ބޭނުންވޭ.  އަޅުަގނޑު   12އަޅުަގނޑު ސާފުކޮށްލަން 

ޑުެގ ކަންތައް ކަމަށް ހަމަ އޭ.ޖީ ދެކެވަޑަިއަގންނަވާ ޮގތުަގއި. އަދި މި ކޮވި  މަސް ދިނުން އެއީ މައްސަލަެއއް ނޫން

ކުއްލިއަކަށް    ހުރި ވިދާޅުވީ  ެވސް  ަގވަރނަރ  ދެން  ވެސް.  ޮގތުަގިއ  ބޭނުންވާކަމެްއެގ  ޤައުމު  މިހާރު  ހަމަ  ޮގތުން 

ނުލެވޭނެއޭ ވެސް  ހުއްޓާ  އެހެންވީމާ  .ފައިނޭންސް  ދެން  ނޫނޭ.  ެވސް  ކުރާކަމެއް  ދެން    ، ެއއީ  މިހާރު  އަޅުަގނޑަށް 

ައޅުަގނޑެއް ިމއަކަށް ެއއްޮގތަކަށް ވެސް ަގބޫލެްއ  ،ދެކެވަޑަިއަގންނަވާ ޮގތް. އެހެންވީމާސާފު މިކަމާ ދޭތެރޭަގއި އޭ.ޖީ 

ފަހަރު މި ހާލަތުަގއި އެޑްކުރާކަށް. ެއއީ މި   އަޅުަގނޑު ބޭނުމެއް ެވސް ނޫން މިއަށް ފައިނޭންޝަލް ކޮސްޓް މި  .ނޫން

ބޮރޮވިންގސްއަ ބޮރޯކުރާ  ސަރުކާރުން  އެ  މި  ،ނުވެފައި  ށްވިޔަފާރިައކަށް  ކަންކަމަށާއި  ކަހަލަ   ހިއުމެނެޓޭރިއަން 

ންކޮށް  ީގދެން ވަރަށް ޔަ   .ކަހަލަ ކަންކަމަށް ވީމަ އަޅުަގނޑު މިއަކަށް ފައިނޭންޝަލް ކޮސްޓް   ސަރުކާރުެގ ހިންުގމާ އެ

ދެންމެ ދާދި  މިނިސްޓަރު  މި  ފިނޭންސް  ީމޓިން  ވެސް  ވިދާޅުިވ    ގ ތަނުން  ުގޅާފައި  ވެސް  ވަޑަިއެގން  ނިންމާފައި 

މިހާރުެގ ރެވެނިއު   .ގޮތުން  ތެރޭަގއި ިއރާދަކުރެއްިވއްޔާ މި ޕޭކުރެވޭނެއޭ މިހާރުެގ ފޯކާސްޓް ހުރި  އްހާ ދުވަސްއަހަރެ

އެއްޗެްއ    ފަހަރު ނުލާ  މިދިޔަ  ،ކަހަލަ ކްލޯސްތަކެއް މިއަށް އިތުރަށް  އެ  ،ދާޮގތަށް ބަލާއިރު. އެހެންވީމާ  އަންނަމުން

 ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. ޝުކުރިްއޔާ.   އެ ،ނޑު ވެސް ދެކެނީ. އެހެންވީމާކަމަށް އަޅުަގ އިތުރަށް ލުން ރަނަގޅެއް ނޫން 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 . ށްއާދެ! ވަކި ސުވާލެއް ނެތުމާެއކު އަޅުަގނޑު، ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދުެގ ސުވާލަ
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  ވާހަކަދެއްކެވުން:މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު 

އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް    . ކުރިން އެ ދެންނެވި ކަންތައް.  އާދެ! އޭ.ޖީ އަޅުަގނޑު އަސްލުަގއި ދެ ކަެމއް ފާހަަގކޮށްލީ

ނެތިއްޔާ އިނޭގތޯ. ެއީއ    ފައިއެދެން ހަމަ އެ ރިވިއުކޮށްލަން، ދެ ފަރާތުެގ ކޮންޓްރެކްޓް ރިވިުއކޮށްލަން އެކަން ކުރެވި

ވާހަކައެއް ޖީބަށްލާ  އަނެއް  ނަާގފައި  ފައިސާ  ޖީބުން  އެއް  ެވސް  ެއއްޮގތަކަށް  ދެއްކެނީ  މަނިކުފާނުެގ    މި  ޮގތަކަށް 

ހިނ  ކަމެއް  އެއީ  އިނޭގތޯ.  ނުބައްލަވާށޭ  ލެންސުން  މަނިކުފާނުެގ  ކުރުުމެގ ާގދިޔައީމަ  ފަރާތްޕުޅުން،  އޮޑިޓްކުރާ 

ނޫ މިނަޒަރިއްޔާތެއް  އުޅޭ  ނޭ  ކުރަން  ިމއީ  އިނޭގތޯ.  ާވނީއަކީ  ކުރަްއވަން  އެޕްލައި  ދައުލަތަށް    ކަުމަގއި  ކަަމކަށް 

އެނަލަިއޒްކުރުން  ސްފާނެއައި ފައިދާެއއް  އޭެގ  ނުވަތަ  އަޅުަގނޑުެގ    ލޮސްއެއް  ަގބޫލުކުރެވޭތީ  އަޅުަގނޑަށް  ކަމަށް 

ނޫންތޯ އިނޭގތޯ. ވަރަށް    ،ޓެްއ މިއަށް ލާނަންތޯޔަނީ ފައިނޭސް ކޮސްސުވާލު މި ބައްޓަންކުރަނީ. ިމސާލަކަށް މި ކި

ދިރާސާކުރަްއވަ ރިޕޯޓުތަްއ  ފިޗްެގ  މޫޑީސް  ައދި  އައި.އެމް.އެފް  ބޭންކް،  ވޯލްޑް  ބޭފުޅުން  ތި  ފިއްޔާ  އިރަނަގޅަށް 

އެ ބްލަންޓްލީ  ވަރަށް  އެބަ   އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ  ޑިސިޕްލިން    މީހުން  ބުނެފައި  މި ހުރި  އެސްޓަބްލިޝްކުރާށޭ. 

ހައިވަނީ ރޭޓިންގ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް.  އިންވެސްޓްމަންޓް  ެގނެސްދެނީ  އެސްޓަބްލިޝްކުރީމަ  ރޭޓިން   .ޑިސިޕްލިން 

މެކްރޯއެ ދެްއތޯ  ބޭސިކްސް  ވަރަށް  ދެން  ކިޔާ  މި  އެންވަ ހައިވީމަ  މަޤުބޫލުކަން ޔަރަންމަންޓުެގ  ކޮނޯމިކް 

ލިބުނީމަ  ރއިންޓަ މާކެޓުަގިއ  މިނޭޝަނަލް  އެހެންވީމާ  ނޫންތޯ  ފަށަނީ.  މި  ދައުރުާވން  މި  ިވޔަފާރިތައް  ، ތަނުގައި 

އިންކަރނުކޮށް ކޮސްޓެއް  ދިޔައީ  ޕީރިއަޑަކަށް  އަހަރު  ެއއް  އޮތްވާ  އަނެއްކާ    .އެހެން  އަހަރަކަށް  ދެވަނަ 

ށޭ. އަޅުަގނޑަކަށް  ސަބްސްކްރައިބްކުރީމާ އެމް.އެމް.އޭ ަގވަރނަރ ެއ ވިދާޅުވަނީ މިއަށް ފައިނޭންސް ކޯސްޓެްއ ލައިދޭ

ތަނެއް.   ނުވިސްނޭ އެ ފައިނޭންސް ކޯސްޓަކުން ދައުލަތުެގ އެހެން އެކްސްޕެންޑިޗަރެއއް ސެޓް ެއސައިޑް ކުރަންޖެހޭ

 .މިހެން ހެދީމާ ހއ.ތުރާކުނުެގ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ހެދުން ލަސްކުރަންޖެހެއޭ،  އެ ކަެމއް އޮތިްއޔާ ވިދާޅުޭވ ސީދާ އާނ

  ކީ ނުެވވޭނެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަކަށް އެ ކޯސްޓަކުންނެއް. އެ ފައިނޭންސް ކޯސްޓަ އްދާޅެއޮތީއޭ ސަބަބު. އެހެން ވި  މި

ޑިސިޕްލިން ލަނީ  މި  ބަދަލުގައި  އޭގެ  އެކަމަކު  އެއްޗެއް.  އެހެންވީމާ ގޑިފަރކުރެވޭނެ  އެގޮތަށް   އެއް.   ،

އެއީ   ވެސް.  މެންބަރަކު  އިއްޒަތްތެރި  އެއްވެސް  އަދި  މުއައްސަސާއަކުން  އެއްވެސް  ދެކެވަޑައިނުގަންނަވާށޭ 

މާލީ   މިތާ  މިއަދު  ގޮތަށް  ވާހަކައެއް  ފަހު  ދެން  އިނގޭތޯ.  ވާހަކައަކީ  ވިދާޅުވި  ވައަޅުގަނޑުގެ    191ޒީރު 

އެ ވާހަކަ މިތާ އެ ގެންނެވި ގޮތަކީ ސުކޫކު.  މިލިއަން ރުފިޔާގެ ދަރަންޏެއް ދައްކައިފީމޭ ދަރަނި ނަގައިގެން.  

ސޭމް ދަރަނި    ގ.ތިން  ހަމަ  ރަނގަޅު  ނުދެއްކި  އެ  އެއީ  ސެލްކުރެއްވީ  މިތަނަށް  ނަގައިގެން.  ދަރަންޏެއް 

އަޅުގަނޑަށް ކަމަށް.  ކުރަން މި    .ސްޓޭންޑުވޭރއަންޑަ ވެސް  ޕްރެކްޓިސްއެއް  އަޅުގަނޑު ހަމަ ޤަބޫލު ވެސް 
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ޑި ހާ އޮތީ  ދުނިޔެ  މި  .ކަންއިސްޓްރެސްއެއްގަލަތުގައި  ދަރަނި    މިކަން  މާނައަކީ  ނުވާނެކަން.  ގޮތަކަށް  ނޫން 

އެ އެކަމަކު  ގެންނަންޖެހެނީ.  މި  ކުރައްވާތީ    ނޫން  ނަގައިގެންކަން  އެކަން  ވިދާޅުވެފަ  ކުރެވޭނެއޭ  ގޮތެއް 

އެހެންވީމާ  މައްސަލައަކީ.  ސިޓުއޭޝަނައަޅުގަނޑަށް  މި  ވެ  ށް،  މި  އެޑްމިޓްވެވަޑައިގަންނަވާށޭ.  ހިނގާށޭ  ފަ 

ބޮޑަށް  ޑިސިޕްލިންއާއެކު ގެންދަން. އެހެންވީމާ  ، އަޅުގަނޑުގެ ޕޮއިންޓަކީ، އޭ.ޖީ އަރިހުން އަޅުގަނޑު ވަރަށް 

ސްޓުގެ މުހިއްމުކަން ރަނގަޅަށް ދިރާސާކުރައްވާފަ އެއްޗެކޭ ވިދާޅުވުން އިނގޭތޯ.  އެދެން މި ފައިނޭންސް ކޯ 

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން  

ފާހަގަނުކުރެވުނީތީ،   ވެސް  އަޅުގަނޑަށް  ސުވާލެއް  ސްޓޭޓުމަންޓެއް.  ވަން  ޝުކުރިއްޔާ.  ބޮޑަށް  ވަރަށް 

 އަޅުގަނޑު އަލިފުށީ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙުސައިން   ރަޝީދު މުޙައްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އަލިފުށި

މި ދެކެވެނީ އިންޓްރެސްޓެއް ލާ ވާހަކަ އިނގޭތޯ.   ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑު ހިތުން 

އުޅެނީ. އުޅޭއިރު އެ އޯވަރޑްރާފްޓް އެބަ ދެއްކޭ ދައުލަތަށް ލިބޭ    ބިލިއަން ރުފިޔާގެ އޯވަރޑްރާފްޓެއް މި  4.4

، އޭގެ މާނައަކީ މީތި ހަމަ ރަނގަޅަށް  އް އެއަށް ނައިސް އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ ޒެއިތުރު އިންކްރީ ން  އާމްދަނީ 

މި  މި  ހާ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އިތުރަށް  އިނގޭތޯ.  އެބަދެއޭ  ހިފެހެއްޓެމުން  މިހެން  މިހެން  ވެސް  ލަތުގައި 

އިންޓްރެސްޓް ލާ ވާހަކަ    .ބޮޑުވަނީއެއް ނޫން އިތުރު މި ކޮށްދެނީ. ދެން  ދައްކަނީ.  އަހަރެއް ހަމައެކަނި  މި 

  އިންޓްރެސްޓެއް ލީމަ އޭގަ މިވާގޮތަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ރައްޔިތުންނަށް އޭގެ ނިކަމެތިކަން މި އަންނަނީ. މިހާރު 

ރައްޔިތުންނަށް މި ވެސް  އޯވަރޑްރާފްޓެއް  މި  ޓަކައި  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ޚިދުމަތެއް  ވަތްގަނޑުގައި      ނަގަނީ 

އެކި ގޮތް   .ފައިސާ ނެތީމަ އިނގޭތޯ. ދެން ރައްޔިތުންނަށޭ މީގަ މި ގެއްލުންވަނީ މި ދެނީ    ރައްޔިތުންނަށް 

އިންޓްރެސްޓް މީގެން  އަނެއްކާ  އެހެންދޭއިރު  ޚިދުމަތްތައް.  ފައިސާއިން  މި  ނެގި  ގޮތުން    ކަމަށް   ވެސް 

ވާ ބައި ޚިދުމަތް ނުދެވި.    ވެސް އެ  ވަންޏާމު އެ އިންޓްރެސްޓަށް  ހިފެހެއްޓެނީ އެ ރައްޔިތުންނަށް ދޭންވާ 

މިއެހެންވީމާ  އިއްޒަތްތެރި    އީ،  ބައެއް  ތެރެއިން  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ވަރަށް  ކިތަންމެ  ހިތުން  އަޅުގަނޑު 
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ގެންގުޅުއްވާ ވިސްނުމަކީ   ޖެނެރަލް ތި  މިހާރު އޮޑިޓަރ  ކަމަށް ވިޔަސް،  ޑިމާންކުރެއްވި  އެއަށް  މެންބަރުން 

އާއި މަންފާ ކުރާނެ ގޮތް. ދެން އަޅުގަނޑު ވަރަށް    ނޑު ހިތުން ރައްޔިތުންނަށް އޭގެ އެންމެ ފައިދާ އަޅުގަ

ރައްދު   ވާހަކަތަކަށް  ބައެއް  ދެއްކެވި  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  މާވަށު  އަޚު  އަޅުގަނޑުގެ  ދެރަވެސްވޭ 

އެއްޗެ ކޮންމެވެސް  ހިތުން  އަޅުގަނޑު  އެހެންނަމަވެސް،  އެބަދޭންޖެހޭތީ.  ދަންނަވަން  ބައެއް   އް  ޖެހޭ 

ބޮޑު ދަރަންޏެއް އޮތް ދައުލަތުގަ. އޮއްވާ ދެން އެ    ގެ   250ވާހަކަތަކަށް އިނގޭތޯ. މާޒީވެ މިދިޔަ ތާނގައި  

ނަގައިގެން   ސުކޫކެއް  އެއީ  191ގަނެގެން    190ފާހަކުރީ  ވާހަކަ.  ކުޑަކުރި  އަޅުގަނޑު   މިލިއަނަށް  ވެސް 

  ، އަތުގައި ނެތް ފައިސާއަކުން އެ ގަނެފަ .  ތެރިކަމާއި ޙިކުމަތްތެރިކަމުންނޭދަންނަވާނީ މި ސަރުކާރުގެ ހިންގުން

އަހަރު ތެރޭގައި ދައްކަން    މިލިއަނަށް ކުޑަކުރީ. އޭގެ މާނައަކީ މި  58އެ ދަރަނި އަދާކޮށް، ކުޑަކޮށް، މިހާރު  

ދިޔައީ ދެމިގެން ވެސް  ފަސް އަހަރަށް  އިތުރު  އޮތް އޮތުން  ދަރަނި ނުދެއްކި  ފައިސާ  ،  އޭ. އެހެންވީމާ ހުރި 

އަޅުގަނޑު   ގޮތުގައި  ކަމެއްގެ  ކުރެވުނު  އެއްޗަކުން  ނެތް  އަތުގައި  ޙިކުމަތްތެރިކަމާއެކު  ވަރަށް  މިއީ 

އެހެންވީމާ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ސިފަކުރަނީ.  އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ  މިސްރާބަށް.  ރަނގަޅު  ވަރަށް  މިދަނީ   ،

އެހެންވީމާ އިޤު އެޅެމުން.  ހަމައަކަށް  މިދަނީ  އަތިޞާދު  ނުކުރަން  ،  ތާއީދެއް  ވެސް  ހަމަގައިމު  ޅުގަނޑު 

ނެތް.   ސުވާލެއް  ޝުކުރިއްޔާ.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އިނގޭތޯ.  ލާކަށެއް  މިއަށް  އިންޓްރެސްޓެއް  އެއްވެސް 

 ކޮށްލީ.  ހިއްސާސާސްތައް ހަމަ ހުއަޅުގަނޑުގެ އި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ސުވާ  ޢަބްދު  ލެއްއާދެ!  ޔަޢުޤޫބު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ދާންދޫ  އަޅުގަނޑު  އަށް  هللا ނުތެމާއެކު، 

 ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ޢަބްދު  ޔަޢުޤޫބު މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދާންދޫ

ވަ ފަހަރު  ގިނަ  ވަރަށް  ބޭނުންވަނީ،  ވެސް ސާފުކުރަން  އަރިހުން  ޖެނެރަލް  އޮޑިޓަރ  ހަމަ  ރަށް  އަޅުގަނޑު 

ގިނަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް އަދި އެމް.އެމް.އޭ ގަވަރުނަރު ވެސް ވިދާޅުވި ވާހަކަފުޅުގައި، ރީޕޭމަންޓު  

ނޭނގެނީ ފަހަރެއްގައި  އަޅުގަނޑަށް  ދެން  ވާހަކަ.  އަޅުގަނޑު    ޕްލޭނެއްގެ  އެކަމަކު  ދެން  ވެދާނެ.  ކަމަށް 
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ވަރަށް  ގަ ޖެނެރަލަށް  އޮޑިޓަރ  ގޮތުގައި    ،ޕްލޭން   ރީޕޭމަންޓްމި  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ    ބޮޑަށްބޫލުކުރާ 

  މުއްދަތެއް އެބަ   ގޮތް. ދެން މި އޯވަރޑްރާފްޓެއްގެ ވާހަކަ. މީގެ  ޕްލޭން އެކަން ހިނގާ  ޑީއެއްގެ ރީޕޭމަންޓް.އޯ

ނަގަނީ އެމް.އެމް.އޭއިން. ދެން ދައުލަތަށް މި ލިބޭ   އިން، އެއްއަހަރުގެ މުއްދަތެއް. ދެން އޯވަރޑްރާފްޓް މި 

އިން    ލްޕްރީއެ  26، އަހަރު ނިމޭއިރަކީ  އާމްދަނީ ވެސް މި ޖަމާވަނީ ވެސް ހަމަ އެ އެކައުންޓަށް. އެހެންވީމާ 

 އްޔާ އޭގެ އެއް އަހަރަށް އެކްސްޓެންޑް ވެއްޖި  މި ކުރަނީ. އެހެން  ފެށިގެން އެއް އަހަރަށް މި އެކްސްޓެންޑް

 ހުއްދައަކީ އެ ނެގި ހުރިހާ އެއްޗެއް އަނބުރާ  ކުރަންޏާ އެއް އަހަރު ނިމޭއިރު މާނައަކީ ޓެކްނިކަލީ މި ދެވޭ

އިންނަން އެހެންވީމާ  ދެއްކިފައޭ  ރީޕޭމަންޓްޖެހޭނީ.  ނުފުދޭތޯއޭ  އެ  އެއީއެއް  ،  ނޫންތޯއޭ    ޕްލޭނަށް. 

ދެވޭ ހުއްދައަކީ  ންއަޅުގަނޑުމެން އެގޮތަށް ހުއްދަ ދެންޏާމު  ގޮސް    އެގޮތަށް އެހެން  . އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި 

ކު ރީޕޭކުރިޔަސް އެ އެއް އަހަރު ެތރޭގައި، އެއް އަހަރުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މި ނެގި  އެއީ ކޮންމެ ދުވަހަ

އަނބުރާ ދައްކާށޭ. އެގޮތަށޭ ހުއްދަ މި ދެވެނީ. އެގޮތަށޭ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އެއްބަސް އެ    ހުރިހާ ފައިސާ

އެހެންވީމާ  ރީޕޭމަންޓް ވެވެނީ.  މިއީ  މި  ،  ނުފުދޭތޯއޭ  އޯވަރޑް  ޕްލޭނަކަށް  އެ  ކަހަލަ  ފެސިލިޓީ.  ރާފްޓް 

 ސާފުކޮށްދެއްވިއްޔާ ވަރަށް ރަނގަޅު.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ޙަސަން ޒިޔަތު 

ބޫލުކުރެވެނީ، އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ އެކްސްޓެންޝަނެއް މި ހޯދަނީ ދެއްތޯ.  ގަ ޝުކުރިއްޔާ. އާދެ! އަޅުގަނޑަށް  

ސާފެއްނުވޭ.    ރީޕޭމަންޓް ރަނގަޅަކަށް  މާ  އަދި  ކިހިނެއްކަމެއް  ރިފަރކުރައްވަނީ  އެ  ގަވަރުނަރ  ޕްލޭނެއް 

ލޭނަކަށްވާނީ،  ޑީ ކުލިއަރކުރާ ޕް.ބޫލުކުރެވެނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ މި އޯގައެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑަށް  

އަޅު ގޮތް.  ބަދަލުވެގެންދާ  ކަންކަން  މި  މިހާރު  ދެއްތޯ  ފްލުއިޑު  ވަރަށް  ވެސް    އިކޮނޮމީ  ގެގަނޑުމެން ދެން 

ތިޞާދު ރަނގަޅުވެގެން ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ  ތިޞާދު ރަނގަޅުވާ މިސްރާބަށް. ދެން، އިޤުއިޤުހުރީ    މިހާރު މި 

އެހެންވީމާ  އިތުރުވެގެންދާނީ.  މި  ވެސް  ރީޕޭމަންޓް ހާ ،  ސާފު  ވަރަށް  ދަތިވެދާނެ  ޕްލޭނެއް    ލަތުގައި 

ކަހަލަ އެސްޓިމޭޓެއް އޮތިއްޔާ ގަވަރުނަރގެ    ، ކޮންމެވެސް ކަހަލަ އެތައްޔާރުކުރަން އިނގޭތޯ. އެހެންނަމަވެސް 

ތިމަންނަމެން    .ންޓެއް ކަމަށް. ޑިސިޕްލިނަށް ކަމަށް ގެނެވޭ އިނގޭތޯމައިސިއްޔަތުން އެ ވެދާނެ އެއީ ކޮމިޓްހަ

ވެސް    ބަދުޑީ ރިކަވަރކުރަން ވަކިވަރެއް އަ.އާމްދަނީ މި އިތުރުވާ ނިސްބަތަކުން ތިމަންނަމެންގެ ޕްލޭނަކީ އޯ

މީގެނަމޭކުރާސްޕެންޑް ދެން  ނެތް    .  ޕްލޭނެއް  މިހާއެ  މިނިސްޓަރަށް  ފިނޭންސް  އަންނަ    ލަތުގައި 
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ދެން   އަންނާނީ،  ގަވަރނަރގެ  އާން ވިސްނުމަކަށް  ނޫނީ  ވެދާނެ،  ކަންބޮޑުވުމަކަށް  މެންބަރުންގެ  ނޫނީ  މު 

އެ   ނުވެދާނެއޭ  ޕްރިއޮރިޓީއަކަށް  މިނިސްޓަރގެ  ފިނޭންސް  ނެތިއްޔާ  ޕްލޭނެއް  ވެދާނެ  ކަންބޮޑުވުމަކަށް 

ވެދާނެ   އެއީ  ޚަރަދުތައް.  އެހެން  ވެދާނެއޭ  ޕްރިއޮރިޓީއަކަށް  މިނިސްޓަރގެ  ފިނޭންސް  ސެޓްލްކުރުން. 

އަޅުގަނޑަށް  ސުވާލަކަ  ކަންނޭނގެ ގަ ށް.  އެކަމާމެދު  ކަންނޭނގެ އެހެން    އެކަން   ،ބޫލުކުރަނީ    އޮތީމަ 

ބޭނު ގެނައުމުގެ  ކަމަށްޑިސިޕްލިންގ  ދައްކަވަނީ.    މަށް  އެ  ވާހަކަ  ޕްލޭނެއްގެ  އެ  ވެސް  ގަވަރނަރ  ވެދާނެ 

ފުލުއިޑް މި  ދަނޑިވަޅުގައި  މި  އުދަ ގައި  އިރުއެކަމަކު  ވެސް  ދިނުމަކީ  ފިނޭންސް  ކަ  ނގޫ ޕްލޭނެއް  މަކަށް 

 . ންބޫލުކުރަގަ އަޅުގަނޑު ، ވެސް ވާނެ އިނގޭތޯ  ރަށްމިނިސްޓަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަސީމް.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   ނަސީމް އިބްރާހީމް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

ފައިނޭންސިޝުކުރިއްޔާ   މި  އަޅުގަނޑުމެން  ކޮމިޓީ   ގން މުޤައްރިރު.  މިހާރު  ދެކެވެނީ.  މި  ވާހަކަ    ޗާޖެއްގެ 

މި ބުރަވެވަޑައިގަންނަވާ    ވެސް  މެންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި  ބައެއް  އިނގޭތޯ.  ދެކަފިވެފަ  ގާތްގަނޑަކަށް  އޮތީ 

ގޮތަކީ ރަނގަޅު  ހި  ، ގޮތުގައި  ޗާޖެއްއަޚުލާޤު  ފައިނޭންސް  އިންކުލޫޑްމިއަ  ފެހެއްޓުމަކީ  އަނެއް  ށް  ކުރުން. 

މި ޤައުމު  ގޮތުގައި  ދެކެވަޑައިގަންނަވާ  ބަލާއިރުހާއޮތް    މެންބަރުން  މިއަށް    ލަތަށް  ޗާޖެއް  ފައިނޭންސް 

ދަތިވެ  ކަމަށް  ކޮށްފިއިންކުލޫޑް ސަރުކާރަށް  ގޮންޖެހުންތަކެއް   ، ވަންޏާ  ޚަރަދުތަކަށް  އެހެން  ކުރަންޖެހޭ 

އަޅުގަނޑުމެން   ވެސްމިތަނަށް  ދިމާވެދާނެ.  ޖެނެރަލް  މިހާ  އޮޑިޓަރ  މި    ޒިރުކޮށް  ވާހަކަދައްކާލަން  ކަހަލަ 

މިސާލަކަށް   ބުރަވެ،  ފަރާތަކަށް  އެއް  ކޮންމެވެސް  ނިންމާއިރުގައި  ރިޕޯޓެއް  ކޮމިޓީން  އަޅުގަނޑުމެން  ޖެހެނީ 

ނެތުން    މޭ.ން ނިކުފާނު ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި ފައިނޭންސް ޗާޖެއް އޮތުން ނުވަތަ ނެތުން މުހިތިމަން މަ 

މުހިމި    މިއްޔާންމުހި ނެތުން  ކިޔާލަދެއްވީމަތާ  ން ވަގުތު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކީއްވެގެންކަން  ވަނީ  މު 

  ން ނޫ   ފޮނުވަން. އެހެން   ށް  ފްލޯއައަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރިޕޯޓެއް ހަދާފަ މަޖިލީހުގެ 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް    ، ދެކޮޅަށް  ނަމަ  ވަންޏާ  ކަމަށް  ކިރިވަޑައިގަންނަވާ  ދެކޮޅަށް  ވެސް  ބޭފުޅަކު  ކޮންމެ 
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އު  އެނތަންކޮޅެއް  އެހެންވީމާ   ދަގޫވާނެ  ކުރަން.  އޮޑިޓަރ   ،ކަންކަން  ސީދާ  ހަމަ  ބޭނުންވަނީ  އަޅުގަނޑު 

ފައިނޭންސް  ގޮތަކީ  އެންމެ ރަނގަޅު  ،  ލަތަށް ބަލާހާވަގުތު ޤައުމު އޮތް    މިޖެނެރަލް ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތް  

މީގައި   މި  .ނުހިމެނުމޭޗާޖެއް  މި    ނުވަތަ  ފަހަރަށް  ދެވަނަ    ގ ޑިސިޕްލިން   ފަހަރަށްވާތީވެ  ދިގުކުރާ ވަގުތަކީ 

ގޮތަކަށް  އްވެސް އެ، ކޮންމެ މިއަށް ލުމޭ. އެހެންވީމާއް  ހިފެހެއްޓުމަށް ޓަކައި ރަނގަޅު ގޮތަކީ ފައިނޭންސް ޗާޖެ 

ނެރެދޭންވީ  މަގުމައްޗަށް  ،ރަޢުޔަށް  ކޯޓުން  ސްޕްރީމް  ކުރީގެ  އިނގޭތޯ.    ދޫކޮށްލިގޮތަށް  އެއްކަލަ  ނުހައްދަވާ 

ރީޕޭމަންޓް  ކަމަކީ  ރީޕޭމަންޓް  ދެވަނަ  އިނގޭތޯ.  މިއަދު    ޝެޑިއުލެއް  ދެކެވެނީ  މި  ވާހަކަ  ޝެޑިއުލްގެ 

ރީޕޭމަންޓް ވިދާޅުވެއްޖެ  ގަވަރުނަރ  ދަންނަ    މިތާނގައި  އަޅުގަނޑު  ދެން  އިނގޭތޯ.  ވާހަކަ  ޝެޑިއުލެއްގެ 

ވަކި މުއްދަތަކަށް ދިނީމަ އެ  އިނގޭތޯ.    ޝެޑިއުލެއް އޮންނަ އެއްޗެއް ނޫން   ޑީއަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ރީޕޭމަންޓް.އޯ

އަމިއްލައަށް   މީހާ  މެނޭ އޭނަ  ނަގާ  ގޮތަށް  ޖުއޭތި  ޑޮކިއުމަންޓެއް  އިންޓަރނަލް  އޭނަގެ  ބޭނުމިއްޔާ  ކުރަން 

ފިނޭންސް    ،އްޔާ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ސަރުކާރުގެ ތެރޭގައިޝެޑިއުލްއެއް ހައްދަވާ. އެހެންވެއްޖި  މަންޓްރީޕޭ

އެ   އެއްޗަކީ  އެ  އެކަމަކު  ހައްދަވަންވީ.  ޝެޑިއުލެއް  ވިދާޅުވާ  އެ  ޓަކައި  ފަސޭހަކުރުމަށް  އެކަން  ތެރޭގައި 

ދޭ  އެއްޗެއް    ލެންޑް،  ފަރާތަށް   ފައިސާ  ދޭންޖެހޭ  ފަރާތަށް  އަދި  ކުރާ  ސިކުނޑި  އަޅުގަނޑުގެ  ކަމަކަށް 

ތަޢުލީމީ ހުރި  ލިބިފައި  ވާހަކައެއް  ގަ ތަޖުރިބާ    ،އަޅުގަނޑަށް  ރަނގަޅު  އެކަމަކު  އިނގޭތޯ.  ބޫލެއްނުކުރޭ 

ރިވާއިރު  އިއަނޭ. ދެން ވަގުތު ކަލިބި  4.4އްޔާ މި  ވިދާޅުވެއްޖެ ގަވަރުނަރ ވެސް. އެގޮތަށް އެއްޗެއް އޮވެއްޖި

ހުރިއްޔާ ދެން ވަރަށް ފަސޭހަވާނެ ދައްކާލަން. އެއީ އަސްލުގަ އެ ނަގާ ފަރާތުން    ފަބިލިއަނަށް ކުޑަކުރެވި   1

އަޅުގަނޑު   ކަމަށް  ކަމެއް  މީގައި  ގަވިސްނަންޖެހޭ  މިނިސްޓަރަށް  ފިނޭންސް  ދެން  އިނގޭތޯ.  ބޫލުކުރަނީ 

ތުރުކުރަން އަނެއްކާ  ގޮތެއް. އެއްގޮތަކީ އެ ދެއްކުން. އަނެއް ގޮތަކީ މަޖިލީހަށް ވަޑައިގެން މި އި  އޮންނާނީ ދެ

ކޮންމެ   ކޮންމެ  ހުށަހެޅުން.  އެހެން ހާވެސް  ނުދޭނެ.  އިތުރެއްކޮށެއް  މިއެއް  އަޅުގަނޑުމެންނެއް    ލަތެއްގައި 

އެހެންވީމާ  ކަމަށް  ދެކެނީ.  އަޅުގަނޑު  ކަމަށް  ދައްކަންޖެހޭނެ  އެ  ރަނގަޅަށް  ވަންޏާ  ވެސް  އެކަމުގައި   ،

 ޝުކުރިއްޔާ.  ؟ ކަހަލަ ގޮތަކަށް އަޅެ ރަޢުޔަށް ދެއްވަފާނަންތޯގަންނަން އެނގޭ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ހިނގާ 

 

 ން ޒިޔަތު ވާހަކަދެއްކެވުން: އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ޙަސަ

އައީމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަދި މިކަމާ ތި ބޭފުޅުން    ތަނަށް  ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. އާދެ! އަޅުގަނޑުމެން މި

މި   އިނގޭތޯ  އެނގުނީ  މި  ވެސް  އަދި    .ންސަށްފައިނޭ   އިންޓްރެސްޓްމަޝްވަރާކުރާކަން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 
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އެ  އިނގޭތޯ.    ނޭނގެއިންޓްރެސްޓެކީ ކިހާވަރެއްކަން ވެސް އަޅުގަނޑަކަށް    . ތިޕް އޮފް ދަ މައިންޑްމިއީ ޓޮ

ބިލިއަންގެ އެއީ ކޮން ރޭޓެއްކަމެއް ވެސް ނޭނގެ އިނގޭތޯ.    4ނެތް އިނގޭތޯ.    ފައެއްހިސާބު ވެސް ކޮށްލެވި 

ސާއިން ބަޖެޓުގައި ހުރި އުނިކަމެއް އަންނާނީ ކޮންކަމަކަށް ކަމެއް ވެސް އެހެން ނުވެސް އެނގޭ.  ދެން އެ ފައި

އެއީ.   ނޫން  ކޯލެއް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  މިނިސްޓަރ އެއީ  އެއީކީ  އިނގޭތޯ.  ގެ  ފިނޭންސް  ވާންޖެހޭނީ  ކޯލަކަށް 

އައިސް ހަމަ މިވެނި ގޮތެކޭ އެންމެ  ވަގުތަށް    މިވަގުތުން  ކަހަލަ ކަމަކަށް މި  ގޫ ތިނ، ވަރަށް އުދަ އެހެންވީމާ 

އަޅުގަނޑުމެން އެއީ  އިނގޭތޯ.  ބުނަން  ތި  ރަނގަޅީ  ހަމަ  އިނގޭތޯ.  ނެ  ބަލަންޖެހޭ   އީވެސް  އެ ކަމެއް 

އިނގޭތޯ.    ހަމަ ސުވާލު ވެސް ކުރަންޖެހޭ ކަމަކަށް ވާނީއަޅުގަނޑު  ސް   ވެބަޖެޓުގައި، ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާ

 އަށް ސީދާ ޖަވާބެއް ދޭން އިނގޭތޯ.  ތި، ވަރަށް ދަތި އެހެންވީމާ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ލްޔާސް ލަބީބު.  އިއިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  އާދެ! 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   ލަބީބު އިލްޔާސް މެންބަރު  ދާއިރާގެ ހުޅުދޫ

ބިލިއަން    4.4އިނގޭތޯ. މިހާރު ފުރަތަމަ  އަސްލު ވަރަށް ސިމްޕަލް ވާހަކައެއް އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކަނީ  

އޯ ބޭނުންވާކަން .ރުފިޔާގެ  ފެސިލިޓީސްއެއް  ކޮންމެވެސް  ،ޑީ  ޖެހީމަތާ  އެއީ  އެވަރު  އަންނާނީ    ހިސާބެއް 

ފައިސާ މެނޭޖުކުރަން މިވަރު  ކިމަށް.  ބޭނު   އެއްކޭޝްފްލޯ  މަހަށް  މަހުން  ތާވަލެއް އޮންނާނެތާ  ވަރެއް  ހާއޭގެ 

އެއް ލިބޭ  ދައުލަތަށް  އަންދާޒާކޮށްފައެއީ  ކޮންމެވެސް   .ޗަކުން  ގޮތުގެ  ދައްކާނެ  އަނބުރާ  އޭތި  އަދި    އެއާ 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް. އެވަރު  ން  ވަރެއްގެ އަންދާޒާ ޓޭބަލެއް އޮންނާނެ. އެ ޓޭބަލް ޝެއަރކޮށްލާށޭ އެމް.އެމް.އޭއި

  .  ކިހިނެއްތޯ މިކަންވެސް އެނގެން ބޭނުވަނީ  އަޅުގަނޑު  .މި މާބޮޑު ކަމެއް  މެންކަމެއްގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު 

  މޭކް  ޓެއްބުނަނީ މިއިން ވިޔަފާރި އުސޫލުން ޕްރޮފި  މި ރޭޓެކޭ    އިންޓްރެސްޓް  ،ދެން، ފައިނޭންޝަލް ކޮސްޓެކޭ

މިސާލަށް   އަސްލު  ނޫން.  ވާހަކައެއް  ދެއްކުމަށް    0.1% މިއަށް  ކުރާ  އަނބުރާ  އޭތި  ލުން  ވިޔަސް 

އަދި  ހިފަހައްޓަން  އެއްޑިސިޕްލިން   ،ކޮށް އެންކަރޭޖް ދޭ    އެބަޖެހޭ.  އެހެން  އެމް.އެމް.އޭއިން  ބޭންކުތަކުންނާ 

ނަގާ.  އިންޓްރެސްޓެއް    އިން އެބަ   ސްރހުރިހާ ލޯނުތަކާއި ފެސިލިޓީސްތަކަށް އެބަ ޕްރައިވެޓް ހުރިހާ ސެކްޓަ
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އިނީ.    ށްކަމަ އި  ޑީ ކޮށްފަ.އޯ  ބިލިއަން   4މިސާލަކަށް މީތި ބަލަން ހިނގާ    ،  ސަރުކާރުންގާތްގަނޑަކަށް  މީގެން

އެ ނަގަނީ    އަށް ބެލިޔަސް ސަތޭކައެއްހާ މިލިއަން ރުފިޔާ އެއީ. އެ އިންޓްރެސްޓް  2.5%   މިސާލަކަށް   އޭގެ

  އިނޭންޝަލް ކޮސްޓް ފައޭގެ  ވެސް ނޫން. އަދި ސަރުކާރަކުން ވެސް ނޫން.    އިން  ޙަޤީޤަތުގައި އެމް.އެމް.އޭ

ގޮތް އެހެން  ރެވެނިއު  ބެއަރކުރަނީ  ވަންނަ  ގަވަރމަންޓަށް  އެމް.އެމް.އޭއަށް    . އަސްލު  އިން  ގޮތުން  ނޫނީ 

  އަތުން މު ރައްޔިތުން  އާންޑައިރެކްޓްލީ    ، އެހެން އިންނޫނީ ބޭންކުތަކުން. އެހެންވީމާ  .އިން  ވަންނަ ރެވެނިއު

ބެއަރކުރޭ އޭތި  އެބަ  ވިޔަފާރިތަކުން  އެހެންވީމާ  ނޫނީ  ތަނަކުން.  ކޮންމެވެސް  ކޮންމެވެސް  އޭގެ   ،

އުދަ އެހާ  ކޮންމެހެން  ގޮތެކޭ.  ރަނގަޅު  އެއީ  ބެއަރކުރުން  ވެއްޖިނޕްރޮޕޯޝަނެއް  ކަމެއް  އްޔާ ގޫ 

އޭގަމެން  އަޅުގަނޑު  ނެތިން  ދަމާ ހިފައިގެ   އިވެސް  އެއްކަލަ  ގަނެގެން  ން  އެހެންވެގެން  އުޅޭކަށް. 

ހިނގާށޭ    ގޑިސިޕްލިން މެޓިކަލީ  ސިސްޓަ ކުރަން  މިކަން  އުސޫލުން  ހިނގާ  ސިސްޓަމެއް  ފައިނޭންޝަލް 

އަދި  އަޅުގަނޑު  ޕޮއިންޓަކީ.  ކުޑަކުރެވިދާނެ  0.1% ގެ  ވެސް  އެއަށްވުރެ  އޭތި  ޕްލޭނެއް    އޭލިޔަސް  ރަނގަޅު 

ނެސަ ވީހާވެސް  ޓައިމިންގ ރ ހަދާފަ  އޯ،  ކޮށްފަވިތްޑްރޯ  ގައިސަރީ  ކުޑަކޮށް  ފެސިލިޓީ.ވީހާވެސް  ސް  ޑީ 

އިން    އެ ބޭނުންކުރާ ގޮތް ވެސް އޮންނާނެ. އެއީ އަދި އެމް.އެމް.އޭ  އޮތިއްޔާބޭނުންކުރަމުން ދިއުން. އެހެން  

ވެސް ހުންނާނެ ފައިނޭންޝަލް އޮބްލިގޭޝަންސްތަކެއް. އެ މީހުން ވެސް    ގައި  އެމް.އެމް.އޭ ކުރަނީ.  ވިތްޑްރޯ

މެނޭޖުކުރަންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ ވިސްނަންޖެހޭނެ،  އެ މީހުންގެ ކޭޝްފްލޯ  އޭގެ    .އެއަށް އެ ސައިޑަށް ވެސް 

އިން    އެމް.އެމް.އޭ  ނޫނީ  ޙަޤީޤަތުގައި އެހެން އަސްލު    .ނޫނީ އެހެން ކަމަކަށްތޯ  .ސަބަބުން ބޭންކަށްތޯ ތާށިވަނީ

 ކުރަނީ.  ފަހަރަށް ޓީބީލެއް މި ޓްރޭޑް ގިނަ އިގަ 7ޓީބިލް ގަންނަން. އޭރުން %  ސަރުކާރުން ޖެހޭނީ  ނޫނީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   ރިޔާސަތުން

އޭގަ ނެތުމާއެއްކޮށް   އިއާދެ!  ސުވާލެއް  ޝަހީމަށް    ،ވެސް  ޙުސައިން  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  އަޅުގަނޑު 

 ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޝަހީމް ޙުސައިން  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ދެކުނު ހެންވޭރު
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އިއްޒަތްތެރި   މެންބަރު    މުޤައްރިރު.ޝުކުރިއްޔާ  އިއްޒަތްތެރި  ފެންނަނީ  އެއީ އިއަޅުގަނޑަށް  ލަބީބު  ލްޔާސް 

ބޭފުޅަކަށް މި    ވިޔަފާރިކުރައްވާ  ޤައު ހާވީމަ  އިންޓްރެސްޓްލަތުގަ  މި  ހަމަ  އޮންނައިރުގައި  މި   މު    ލައިގެން 

މި އެކިއެކި    މިހާރު ވެސް  އްޔާވެއްޖި  ވަންދައްކަނީ. އެއީ ދިވެހިން ޑިސިޕްލިންކުރު  ކަންކަން ކުރުމުގެ ވާހަކަ

މަނިޓަރީން ބޮރޯކޮށްފަ ބަލާއިރު  ސަރުކާރުތަކުން އެހެން  މިލިއަން  ހުރި ލާރިއަށް  އަހަރަކު   ދުއިސައްތައެއްހާ 

އިން ދައްކަމުން. އެއީ އެތައް ޒަމާނެއްވެފަ އެހެން ހުރި    ވެސް އެ އަންނަނީ ސަރުކާރުން، ފިނޭންސް  މިހާރު

ރީގެ ސަރުކާރާއި އަދި އޭގެ ކުރީގެ ސަރުކާރާއި އެހެން  ގެ ސަރުކާރާއި، އަދި އޭގެ ކު  2008ދަރަންޏާއި،  

އަންނަނީ.   އެ  ޕޭކުރަމުން  ހަމަ  ގޮތުގައި  އިންޓްރެސްޓުގެ  ހަމަ  އެއްޗިއްސަށް  ހުރި  ނަގާފައި  މިހެން  ހަމަ 

، އެއީކީ ކޮންމެހެން ޑިސިޕްލިނެއް ހިފަހައްޓަން އަދި މީގެން ވަކި ލާރިއެއް ކޮންމެހެން ޖަހަންޖެހޭ  އެހެންވީމާ 

ޑިސިޕްލިން ހިފަހައްޓާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވަނީ ބޯޑަރުތައް ހުޅުވި، ގެސްޓުން އަންނަން    އިބެއް ނޫން. މީގަސަބަ

ވާހަކަ މިތަނަށް ވަޑައިގެން ވަރަށް   ، އެ ޕްލޭންފެށީމަ މި އެއްޗެހި ދައްކާނެ ކަމަށް އެ ވިދާޅުވަނީ. އެހެންވީމާ

   ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙީ، އަޅުގަނޑަށް މިހާރު މި ޞިއްރަނގަޅަށް ވިދާޅުވެދެއްވާފަ އެ ވަޑައިގަތީ. އެހެންވީމާ

މިއީކީއެއް. އެހެންވީމާ   ،އަޅުގަނޑުމެން އެކަމަށް   ގައި ލަތުހާ ހަދާކަށް ނަގާ އެއްޗެއް ނޫން  ،  މިހާރު ބަނދަރު 

  އެދިވަޑައިގަތް ގޮތަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުކޮޅުން އިން    ފިންނޭސް  ، އޮތް ގޮތަށް  މި ހަމަ މި

 މީތި މަޖިލީހަށް، ތަޅުމަށް ފޮނުވޭގޮތަށް މީތި ފާސްކޮށްދެއްވުން އެއީ ހަމަ އަޅުގަނޑު އެދޭ ކަމެއް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:  

މެންޓެއް އޮތްކަމުަގއި  ކޮ އިތުރު އެއްވެސް  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އަރިހުންއަޅުގަނޑު    ކުއާދެ! ސުވާލެއް ނެތުމާއެ

 ވަނީނަމަ ފައިނަލް ކޮމެންޓެއްެގ ޮގތުަގއި އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.  

 

 ން ޒިޔަތު ވާހަކަދެއްކެވުން: އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ޙަސަ

ލިޔުން   މި  ައޅުަގނޑުމެން  ދެން  ނެތް.  ފާހަަގކޮށްލާކަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ކަމެއް  އިތުރު  އިނޭގތޯ.  ޝުކުރިއްޔާ 

 ެގ ކުރިން.    7މިރޭ ފޮނުވާލާނަން އިނޭގތޯ އަޅުަގނޑަށް 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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  9:15ޖަހާއިރު،    9އާދެ! އެހެންވީމާ، ލިޔުމުން މިރޭ ފޮނުއްވާނެ ދެއްތޯ. މިރޭ އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން މިރޭެގ  

އެހެންވީމާ،   ބަްއދަލުވުން.  ައޅުަގނޑުމެންެގ  ބައްދަ  9:15ަގއި  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ކުރިއަށް  ަގއި  ލުވުމުެގ 

ފޮނުވައިދެްއވުން އެދެން. ދެން އާދެ! މިހިސާބުން އަޅުަގނޑުމެން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ ބައި ނިންމުމަށްފަހު އަޅުަގނޑު  

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އަދި ކުޑަ ަވުގތުކޮޅަކަށް އަޅުަގނޑުމެންެގ އިދާރީ ބައެއް ކަންކަން ހަމަޖައްސާލުމަށް ޓަކައި 

އެދެން.  މަޑުކޮށްލަދެއްވު ބޮޑަށް   5ން  ވަރަށް  ޖެނެރަލް  އޮޑިޓަރ  އާދެ!  ދެއްވާ.  އަޅުަގނޑަށް  މިނެޓު  ވަރަކަށް 

 ޝުކުރިއްޔާ އިނޭގތޯ. 

 

                            _______________ 

  

 

 

 

 

 

  

 


