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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެންވަ`.   ފަށަނީ  މި  ކްލައިމެރަޔައަޅުގަނޑު  އެންޑް  މިއަދުންމަންޓު  ކޮމިޓީގެ  ޗޭންޖު  ބައްދަލުވުން.  ޓް  ގެ 

އަޅުގަނޑު    .ންމަންޓުވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރައެރު ވަތު  ޢުވުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ދަބައްދަލު

އެކުގައި. ދެން    އޮފިޝަލުންނާ  ނިއަރކަން މިނިސްޓްރީގައި ސީޒީރު ވަޑައިގެން އިންނެވި ތެރި ވައިއްޒަތް  ފާހަގަކޮށްލަން

އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ވެސް  ތޯ އޮޖީރއެނާމޯލްޑިވްސް    ،ންސްއިތުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފައިނޭ  އޭގެ ރިޓީ. އެނާރޖީ 

  ސްޓެލްކޯ  ،ށް އެނގިފައި އޮތީ. ދެން ފެނަކަމަށް އަޅުގަނޑަ ކަވާނެ ދައްކަ ޅުން ވާހަކަފުސްޓްރީޔަރަންމަންޓު މިނިއެންވަ

ބޭ އޮއަދި  މޯލްޑިވްންކް  އޭގެފް  ދަ  ސް.  އަޅުގަނޑުމެން  މޯލްޑިވްސްޢުއިތުރުން  ދިނިން  ބޭންކަށް  ވަތު  އިސްލާމިކް   

އެވެސް މިއަދުގެ  އަޅުޖެން.  މިޑާގައި  ވާހަކަދައްކާލަން  މަ  ގަނޑުމެން  ރައްޔިތުންގެ  ހުޖިލީހަށްއޮތީ  ދެ ޅުނު  ށަހެ 

އަދި   ރާރަކާ ޤަރާއްޖޭގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް ހުށަހެޅި ޅިގެން ގު މަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ އް. އެއީ ދުނިޔޭގެ މޫސުރާރެޤަ

އަރަންކަ ދެ  ރާރެއް.  ޤަނު  ހެޅުހުށަގޮތުން  ކުރުމުގެ  ޔޮ ގުހެޓުގެ  މި  ރާރުޤަމި  ރައްޔި  ވެސް  މަޖިލީހުން  އޮތީ  ތުންގެ 

ޒާތުގައި ވަރަށް     އޭގެރާރަކީ ޤައް އައިސްފައި މިވަނީ. މި ދެ  ރާރުތަޤަމިހާރު  ރުޙަލާއަށް   ކޮމިޓީ މަބަލައިގެންފަ. ދެން 

ދެ   އެކުއެކީރާޤަތިމާގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ކަމަށްވާތީ،  މަޝްވަރާރު  ދެ  ކުގައި  މީގެ  ނިންމީ.  ވެސް  ރާ ޤަރަން  ރުގެ 

މިއޮތީ ހަކަގުޅިފައި މައިގަނޑު   ހަކަތަ އުފެއް  އަޅުގަނޑު    ން ގެގުޅި  ދުމާއްފެ ތަ އުދުމަށް.  މައްސަލަތަކަށް.  ކުރިމަތިވާ 

ޝަންތަކަށް  ންޑޭމަޑުމެންގެ ރެކޮގެ އަޅުގަނރާރު ޤަ  އިގަނޑު ގޮތެއްގައި މި ދެހަމަ ފޯކަސް މައި  ގަމުދަލުވުބައްމިއަދުގެ  

އަޅުގަނ ހިފާފަ. ދެން  އަމާޒު  އިދާރާއިން ތި ބޭފުޅުންނަށް  ރަން  ޑު އުއްމީދުކު މިހިރީ  ސް  ރާރުގެ ކޮޕީ ވެޤަމަޖިލީހުގެ 

ށް އަޅުގަނޑު މި  ނެ ކަމަންފައި އޮންނާޑައިގެލިބިވަ  ރުޞަތުމުގެ ފުއްވުބައްލަވާލެ  މާ،ވާނެ ކަމަށް. އެހެންވީއިފޮނުއްވާފަ

މަންޑޭޝަންތަކަށް.  ނުވަތަ ރެކޮވާލުންތަކަށް  ގޮކޮށްދެއްވުން އެދެނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މި  ންމެ ބޮޑަށް ފޯކަސްބަލަނީ. އެ

މިއަދުގެ  އަބައްދަލު  ދެން  ކުރިއަށް ޅުގަނވުން  މި  ގެންދާނީޑު  މުއައްސަސާއަކަށް ކޮ  ފުރަތަމަ  ކުޑަ    ންމެ  އަޅުގަނޑު 

މަސައްކަތާއި  މިނި  3ކޮޅެއް  ވަގުތު މި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  މިހާރު  އަރުވާނަން  ގޮވާލާ  ،ގުޅިގެންޓުވަރު  ހުރި މި    ފައި 

 އަޅުގަނޑުމެން  ކޮޅެއްކުޑަ މަޢުލޫމާތުހޭ  ތްތަކާ ބެ އްކަމަސަ  ގޮވާލުންތަކާއި ގުޅިގެން ތި ބޭފުޅުން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ

ރުން  ލާނަން ކޮމިޓީގެ މެންބައިޅުވައޭގެފަހުގައި އަޅުގަނޑުމެން ފުރުޞަތު ހު  ށް ދެއްވުމަށް. ދެންމިޓީގެ މެންބަރުންނަކޮ

ބޭފުޅުންނާބޭނުންފުޅު ތި  ސުވާލުތައް  އެހެ  ވާ  އެންމެއަޅުގަނންވީމާ،  ކުރެއްވުމަށް.  މިނިސްޓަރ    ރަނގަޅު  ޑަށް 

 ން. ށްދާނަން ކުރިއަރަނގަޅު. ދެން ތަރުތީބުން އަޅުގަނޑުމެ ދެއްވިއަސް އެންމެ ޓަވައިއްފަ
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މުގު  ދާއިރާއާއަޅުގަނޑުމެން    އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މިއައީއްރިރު.  ޤަރި މުތްތެ` އިއްޒަ ދެ  ހިންމު  ޅޭ ވަރަށް 

ގެ ފިކުރު ހުރީ  މެދު އަޅުގަނޑުމެންއިންދާއިރުގައި މިކަމާމު ވެކެ ގެން އެކަމުގައި ވާހަކަތައް ދެރާރެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިޤަ

ގޮތުންދަންނަވާލުކިހިނެއްކަން   މުމުގެ  ބަލަންޏާ  ޖުމްލަކޮށް  ވިދާޤަ.  ތި  ދެ    ޅުވިހެންއްރިރު  މި  ވެސް  ދެބައި  މި 

ވަރަ  އޭގެ  ރާރަކީ ވެސް ޤަ ގުޅިޒާތުގައި  އަރާރު. ފުރަޤަލާމެހިފައިވާ ދެ    ފައިށްބޮޑަށް  ބަދަލުތަކާ ތަމަ މޫސުމަށް    ންނަ 

ވާ ގޮތުން  މިހާރު  ހަކަދަބެހޭ  މީހަކު  އްކާއިރުގައި  ދުނިޔޭ ޝައްކުނުކުރާ  އެއްވެސް  ހުރި  ލިބެންގައި  ސައިންސްވެރިން 

ސައިންސް  އެންމެ މައްޗަރަނގަޅު  ބިނާކޮށް  ގެ  އެށް  މިހާބުނެފައި  ދުނިބައޮތް  އިތުރުވާ ފިނިހޫޔޭގެ  ރު  މިން    ނު 

ބަދަލު ދުނިގެނަ  މިންވަރަށް  ފެންވަރުއުމަށް  ނުޔެ  މަސައްކަތްތަކެއް  އެކަށީގެންވާ  ކައިރި  ގައި  ކޮށްފިނަމަ 

ގައި  އިރު އަޅާބަލާ ލެވަލަށް  ޕްރީ އިންޑަސްޓްރިއަލްހަރު އަންނައިރުގައި  އަ  ވަނަ  2030ބަލެއްގައި މިސާލަކަށް  މުސްތަޤު

ފިނިހޫނިޔޭދު ހިނގަ  ޑިގްރީއާ   1.5އިތުރު  ން  ނުމިގެ  މިހާރުއިހަމައަށް  ކަމަށް.  އިންޑަސްޓްރިއަލާ ވެ  ދާނެ  ޕްރީ    ސް 

ދުނި  އިއަޅާބަލާއިރު  ފިނިހޫނުމިން  ޑިޔޭގެ  އެހެންތުރު  ހޫނުވެއްޖެ.  ގާތް ގްރީއަކަށް  އޮތީ  ދެން    1.5ގަނޑަކަށް  ވީމާ، 

ވަރަށް  ވަރަށް  މިދައްކަނީ  އެހެންވީމާ،  ހުޑިގްރީ.  ނުރަތޫ  ވާހަކައްރަތްތެރި  ކަމެއްގެ  ދިޔައިއްޔާ  ކާ  އެވަރަށް   .

އެބު މިސާސައިންސްވެރިން  އަޅުގަނޑުމެން  ދު  ލަކަށްނަނީ  ސަރަމިހިމެނޭ  ޓްރޮޕިކަލް  ފަރުތަކު ނިޔޭގެ  ގެ  ޙައްދުގެ 

ރީއަށްވުރެ  ގް ޑި  2ކަމެއް. އަދި    ވަރެއް ހަލާކުވެ ދިޔުމަކީ އެކަށީގެންވާ ގެ މިންއާއި ދެމެދު  90 %އިއާ  70ނިޒާމުގެ %

ފިނިހޫމައް ވަރަށް  ށީގެންވާ އެކަޔުމަކީހަލާކުވެދި  99ހަމަ %  ހިނގައްޖެނަމަ އަދިނުމިން  ޗަށް    ބޮޑު ކަމެއް. މިދައްކަނީ 

ވާހަ ވީމާ،  ކަމެއްގެ  މިކަންތައް  މިހެން  މަކަ.  އެންމެބޮޑު  މިހާރު  ވާނެ  ރަށްރަށް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އްސަލައަކީ 

ވަ  ،ހިމާޔަތްކޮށްދޭ ފަނެތިގެންދާލަތް  ޞީދިފާޢުކޮށްދޭ  އެއީ  ރަށްރަށަށްނީ.  މިހާރު  ،ރުތަކުން  ވެސް    ރަށްރަށް 

ވިކޮހިމާޔަތް ކޮޅިށްދެނީ  ބޮޑެތި  އަންނަ  މޫސުމުގައި  ރާޅު  ގަނޑުތަކާއްސާރަ  އަންނަ  ހަމައަށް  އެއްކޮށް  ރަށާއި  ތަކުން 

ޙަޤީ   އުމުގެ އަ އޮބަހައްޓަނީ  މަތަކޮށް  ރާޅުތައް  އެ  ގަ ޤަކުރިން  ހުންނަ  ފަރުގައި  ފަރުގެ އުތަކާއި ތުގައި  ނިޒާމު    .

ދިންވީމާއެހެ ނެތި  ނިޒާމު  ފަރުގެ  މިހާރުކަ  ގެންވާ އެކަށީމަކީ  އު،  ގަ   މެއް.  މިދަނީ  ރާއްޖެއިން  ހުދުވުމުގެ  އު  ވެސް 

މި ރާއްޖޭގެ ފަރުތައް އިހުސާސްކުރަމުން  ގަމި ކޮންރީޒަމާނުގައި  ދަނީ. ކު   މައްސަލަ  ހުދުވާ ދުވަސްގަނޑަކާއި    އު މެ 

ނިސްބަ އާދޭ  އެބަ  ގަ ތުގުޅިގެން  ލިބޭ  އުން  ފުރުޞަތު  ގުޅިގެވެއި  ގިނޯލްއަ.  ހެދުމަށް  އްގައި  ތެގޮމު  އްޢާން  ންޓަކާއި 

ވުމުގެ ކަންތައް މި ކުރިމަތިވަނީ. އެއާއި ގުޅިގެން ލަނީނާ އަހަރުތަކެއް އާދޭ އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި  ހުދު   އު ގަމިބުނީ  

ން  ގާތްގަނޑަކަށް ނިސްބަތު ދަނީ.    މި   ލިބި  ނުފުރުޞަތު  ލިބޭ. މިހާރު އެ  މަރުވި ފަރުތައް އަލުން ހެދުމުގެ ފުރުޞަތު

ފަރުތަ ހޫނުކޮށް މި  ހުންނަނީހަމަ  ހެދުމަކަށް  ހުންނާތީ  .ފެންގަނޑު  އް މި  ބޮޑުވުމަކަށް  އަލުން ހެދި  ، ގާތައް އަލުން 

ބަދަލެއް  ރި ދިރުންތަކަށް ވެސް ވަރަށްބޮޑު  ވާނީ ފަރުތަކުގެ މިހާރު ހު މީގެ ނަތީޖާއަކަށް  ދަނީ.    ފުރުޞަތު ނުލިބި މި 

ނީ  އި އޭގެ ދިރުންތައް ހުންނާސިޓީގެ އާއިލާތަކާ އިވަރޔޯ ޑަ ބަ ރުތައްވައްތަ ރެސިލިއަންޓު    މެޓް  އީ މި ކްލައިއައުން. އެ

ރިސީލި  މަރުވެއެ  އާއިލާތައް  އޭގައި  ވައްތަރުތައް  ދަށް  އެހެ  އަންޓްސް  ބަދަލާދާނީ.  އަންނަ  މި  ޅިގެން  ގު  ންވީމާ، 



  

ދިރުމުއަޅުގަނޑުމެންގެ   ވަރަށްބޮފަރުގެ  ޓަކަބަ  ޑުގެ  ހުއްޓުވުމަށް  އެކަން  އެހެންވީމާ،  އަސަރުކުރާނެ.  އި  ޔަކަށް 

އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ  ގުން  ނއެހެންވީމާ، މި ރޮންޖެހޭ. ރަން ކު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވެންހުރި މަސައްކަތް އަޅުގަނޑުމެ

ބޭރު ރާ އެއްޖެއިން  ވަރަށްބޮޑަށް  އެކާލާތުކުރަންވަ  ގެ  އަޅުގަނޑު.  މިދިންމެފަހުން  ވަނަ    24  ކޮކުގެޔަ  މެން 

ވެސް ބައްދަލު ފަރާތުން    ވުމުގައި  ރާއްޖެ  އިސްކޮވަ ހަމަ  ކުރީގެ  ރަށް  ރާއްޖޭގެ  ދެކެވުނު.  މިވާހަކަ  ށް 

ބެއްގެ ގޮތުން  ންދޫމައްޞަ ޚާދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ، ރައީސް ނަޝީ ލީހުގެ ރައީސްއްޔާ އަދި މަޖިސުލްޖުމްހޫރިރައީ

އަބައިވެރި   އެކަކު ރާއްޖެ ވެވަޑައިގެންނެވި.  އެ  ޅުގަނޑުމެންގެ  ހާސިލުކުރުމަށް  ގައި  ބައްދަލުވުމު  ކޮކުގެ އިން 

ހާސިލުނުވެކަނޑައަ ކަންކަން  ހުރި  ޕްރެޅާފައި  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން  ހީވީމާ،  ކަމަށް  ށް  ބައްދަލުކޮ   ޒިޑެންސީއާދާނެ 

މި މިދެންނެވީ    5  ކަނޑައަޅާ  ދެންނެވިން  ނެތިވުނިންމުނިންމާ  ރުގެ  ޚިއާކޮކްގެ  ކަންތައް  އަން  ޅުގަނޑުމެން  އްޔާ 

ހުއްޓުވާ އެ ޖަލްސާ  އިނގޭތޯ.  އަޅުގަނޑުނަމޭ  އެއްވެނަށް  މެންއީ  ފުރުޞަތު.  ހުއްޓުވުމުގެ  ޖަލްސާ  މީހަކު  އޮވޭ  ސް 

ކަމެއް. އެހެންވީމާ،    ނގަޅުރަ  ދައިފިއްޔަކާ އެއްވެސް ނިންމުމެއް ނުނިންމޭނެ އިނގޭތޯ. އެއީ ވަރަށްއެކަމާއި ދެކޮޅު ހަ

ދެންނެވިއަޅު އަ  ންގަނޑުމެން  މައްޗަށް  ވެއްޖެއްޔާވެ   ރައިގެންމޭޒު  ހުއްޓަން  އަހަރުމެންސް  ޖެހިލުމެއް   ނުވާނޭ     

އެހެންވީ އެހުއްޓުވާނަމޭ.  އަޅުގަ  މީހުންމާ،  ހަމަ  އަޑުއެހި  ކޮކްގެ  ނިމިގެންދިޔަ  އެހެންވީމާ،  ވާހަކަ.  ދެއްކި  ނޑުމެން 

އޮތީ  ބޭނުންވާ ގޮނިންމުން  މުޅިން  ޤަބޫލުކުރެވޭގަނޑުމެންނައަޅުނަމަވެސް،  ތަށް ނޫން  އަޅުގަނޑުމެން  ފަދައަކުން    ށް 

މިފަހަރުއެހެންއިނގޭތޯ.    އޮތީ މެ  ވީމާ،  އަޅުގަނޑުމެން  ކޮޕަރ  ޑްރިޑުވެސް  އޮންނަ  މިދަނީ  ވަ  25ގައި  ކޮޕަރ  ނަ 

ވަކާލާތުކު  އަންނަ  ރާރާއްޖެއިން  މުސޫމަށް  ގޮތުން  ބަދަލުތަކާނެ  އެ   ބެހެ  އަޅުގައަޑު  އިނގޭތޯ.  އްވަން.  އި  ނޑުމެން 

އުމުތަކުން  ޤަ  އެކަނި ކުދި ޖަޒީރާއްކުމަކީ ހަމަވެހިރާއްޖެއިން ދެވާހަކަ ދި  ގޮސް އެރާއްޖެއިން  ށް ދިވެހި އެތަނައަނެއްކާ

ބޭނުންވާއްކަމެ  ބޭނުންވާ ވަރަށްބޮޑަށް  ވެސް  ޤައުމުތަކުން  އެހެން  ނޫން.  ޚާކަ    ތިމާވެށި  މެއް.  ދުނިޔޭގެ  އްޞަކޮށް 

މަސަ ޓަކައި  ޤަ އްކަތްކުރަމުންދާހިމާޔަތްކުރުމަށް  އެ   ލައްވާ  ދިވެހިރާއްޖެ  ވަރަށް  އުމުތަކުން  ދައްކަން  ޑަށް  ބޮވާހަކަ 

އިއްޒަތްބޭނުންވޭ މި  އަޅުގަނޑަށް  އެހެންވީމާ،  ދަން.  ކޮމިޓީއަށް  ދިވެހިރާއްޖޭ ތެރި  ބޭނުން  ފަރާތުން  ނަވަން  ގެ 

ތިމާވެ ވެހިރާދި ދުނިޔޭގެ  ދައްއްޖެ،  ގޮތުން  ބެހޭ  ބަދަލުތަކާ  އަންނަ  މި  ވާ އްޓަށް  އަޅުގަކަތަހަކަންޖެހޭ   ނޑުމެން އް 

ތްތައް ކުރިއަށްގެންދާނެ ކަމަށް. އަޅުގަނޑަށް އެނގޭ  ކަކުރަންޖެހޭ މަސައް  ގުން އަޅުގަނޑުމެންނރޮ  ދައްކާނެ ކަމާއި އެ

ގަނޑު ދެން ދަންނަވަން އޮތީ ކަރަންޓު  އަޅުމިއާއި ގުޅިގެން    ކަން. އެހެންވީމާ،އްކަމެ  ތްކޮށް އޮމިއީހަމަ ވަރަށް ކުރު 

ހަކައަގުހެޔޮކުރުމަށް ކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން އިސްކަންދޭ  ރުތު ރާއްޖޭގައި އިޖު  ގެ ޕަސަންޓޭތަ ނޫނިއްޔާ އިޔާދަކުރަނިވި 

ދަންއްއެއްޗެ  މެދުދިނުމާއި އަޅުގަނޑު  މިހާރު  ރާއްޖޭގެ  އޮނަވާލަން.  މީގެޙަ  ހާފީމެން  ދެން    އަހަރާއި   1  ވާލުވުމަށް 

 އިޔާދަކުރަނިވި  ޓުމެގަވޯ   16ގައި ހުރި ގާތްގަނޑަކަށް  ހިރާއްޖޭށް ދިވެހަމައަ  ވަނަ އަހަރާ  2018ރިއަށް އައިއިރުގައި  ކު

ކުރާ  ބޭނުން  އި ހާ ތަނެއްގަ ހުރި ޑުގެ ގާތްގަނޑަކަށް މިދެންނެވީ ރާއްޖޭގެރި ޕީކްލޯއިނގޭތޯ. އެއީ ރާއްޖޭގައި ހު  ކަތަހަ

  16ން  ތެރެއި  . އޭގެ ޓުގަވޯމެ  280ކަށް  ކީ ގާތްގަނޑަރު ބޭނުންކުރާ މިންވަރައި ގިނައިން ކަރަންޓު ބޭނުންކުރާ  އެންމެ



  

  އަށެއް ވެސް ނުވާނެ. އެކަމަކު ފަހެއް ޕޮއިންޓު ކޮންމެސް    އެއް ތޯ. ހަނގޭއި  ކަމަށް  6ގަނޑަކަށް %ތް ނީ ގާޓު ވާމެގަވޯ

އެއްޗެއް ވެންމެކޮ މިއުހަނދާ  ވާނީސް  އެއްޗަކީންވަނީ. ދަންނަވަން  ދެންހު   ޅޭ  ފިޔަވައި  ހަމަ  އެ  ކަރަންޓަކީ  ހުރިހާ  ރި 

ޑީ ޑީކޮށްބަރޯސާސަލަށް  ސީދާ  އުގެން  ކަސަލުން  ޑީސަލް  ރަންޓޭފައްދާ  އަޅުގަނ.  ޖީ.ޑުމެންގަންނަން  ޑީ.ޕީގައި  ގެ 

ރޭ  މި ހޭދަކު ، ގެ ފައިސާ އެތެރެކުރޭއިރިކުރާ އަދަދެއްކަ އާ ތައްދިހައެއް އިންސަ  ، ން ދިހައަކާއިހާ ގޮތުއަޅުގަނޑު އަޑުއަ

ގާތްކުރާ    ކާކައި ބިލިއަނަހެޔޮކުރުމަށް ޓަ  ނަށް އަގު ތުންއިތުރަށް ކަރަންޓުގެ އަގު ރައްޔި  ށް ޓަކައި. އޭގެ ސަލް ގަތުމަޑީ

ފައިސާ  މިންވަރަ ޚަރަދުކުރައަޅުގަނޑުކަށް  އަހަރަކުމެން  ސަބްސިންޖެހޭ  ކަރަންޓު  އެވަރަށް  މިހާރު  .  ޑައިޒުކޮށްގެން 

ހު އަންދާޒާކުރާގޮތުގައި  އަޅުގަނޑުމެން  ހިމަނައިފިއްޔާ  މިދެވެނީ.  އަގެއް  ކަރަތެރިހާ  އަންދައިގެން  ތެޔޮ  ންޓު  ޔޮ 

.  ޚަރަދުވޭ  ސެންޓު   24،  23ރަދުވޭ.  މެރިކާ ފައިސާއިން ޚަ އެސެންޓު    24،  23އެއް އުފައްދަން ގާތްގަނޑަކަށް  ރވަޓަ

ބޭފުޅުން ވިދާޅުވާނެ ހިސާބު ހަދާގޮތަ ދަށް އަދަދެން ބައެއް  ވެސް. އެކަމަކުކުން އެއަށްވުރެ  މެންނަށް އަޅުގަނޑު  ދެކޭ 

އެވަރަށް  ޙަޤީދާކަމަ  އަންދާޒާކުރެވެނީ  މާލެ ށް  އެންމެފަހުން  އެކަމަކު  ހުޅުލެ  ޤަތުގައި.  ހަ ގުޅޭ   އާ އާއި    5ގައި  އިވޭ 

ލާނުކުރީމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަގު ލިބުނު  ޢުސޯލަރ ޖަހަންވެގެން އަޅުގަނޑުމެން އި  ،ޓު ކަރަންޓު ޖަހަންވެގެންމެގަވޯ

އެއުޅެނީގޮތު އެއްޗެއް  10.9  ން  ގާތްގަނޑަކޮންމެވެސް  އެޅެނީއު  ސެންޓަށް   11ކަށް  .  ވަރަށްބޮޑު  .  އެއީ  ހެންވީމާ، 

އިނގޭތޯ އަގުހެޔޮވުމެއް  ވާދަކޮށްގެން ތަން  އެހެންވީމާ،  ހު.  ބީލަމަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް    ކުރީމާ  މިކަން  ޅުވައިގެން 

އަ ލިބޭ ރަނގަޅު  އަޅުގަނޑުގު  ވަކަން  މިހާރު  އެހެ  ރަށްބޮޑަށްމެންނަށް  އަޅުގައެނގޭ.  ވަރަށްބޮޑަށް  ންވީމާ،  ނޑުމެން 

އެނާ  ބޭނުންވޭ ސޯލަރ  ހަކަތަރާއްޖޭގައި  އިޔާދަކުރަނިވި  އެ  ނޫނިއްޔާ  ބޮޑުކުރަން.    ގެ އިރޖީ  ޑުމެން  އަޅުގަނހިއްސާ 

ތެ   1ވޭތުވެދިޔަ   ގާއަހަރުދުވަހުގެ  އިތުރު  ތްގަރޭގައި  ގާތްޔަހަ ގާތްގަނޑަކަށް  ނޑަކަށް  މެކާއި  ވަރަށް  ގަވޯޓު  ކުރާ 

ޖަހައިފިން އަޅުގަނޑުމެން  އުޅެންއިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ  ކަރަންޓު  މިހާރު  ރާއްޖޭގައިމެގަވޯ  22ޖެހޭނެ  ،  ތޯ.  އިނގޭ  ޓު 

އަޅުގަނޑުމެން  ވި ރަނިޔާދަކުއި އެހަކަތައިގެ.  އިތުރު    މުސްތަޤުބަލެއްގައި  ކައިރި  ބޭނުންވޭ  ޖެހުމުގެ  ވޯޓު  މެގަ  21ބަ 

މެން އެކަން  ގަނޑުހާ އަވަހަކަށް އަޅުންލްޑް ބޭންކުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކަމަށް މި ހުއްދަ ދިވޯ  ކަންތައް ހިންގަން.

ހަ  2023ކުރާނަން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް   އޮކަނޑަ  މައަށްއާއި  އޮތް  ކަ  ގައިސެޕްތް  އަޅާފައި  ނޑައަޅާފައި 

އިން ލިބޭ  އެއީ އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ   20ތްގަނޑަކަށް މަދުވެގެން %ކުރާ ހަކަތައިގެ ގާޓާގެޓަކީ އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުން

އަޅު ހެދުން.  މަސައެއްޗަކަށް  ނިމޭގަނޑުމެން  އަޅުގަނޑުމެން  އަހަރު  މިއަންނަ  ދަކުރެއްވިއްޔާ  އިރާއިރު  އްކަތްކުރަނީ 

 މިހާރު އަޅުގަނޑު  އިންރެތެ   މެގަވޯޓު. އޭގެ  56 ޖުމްލަ އެހެންވެއްޖެއްޔާ މި ބޭނުންވަނީ  ވާނެ ކަމަށް. އެއީ މިއެވަރު

ގާތްގަނޑަކަށް   ހާސި  22މިދެންނެވީ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ބޭފުޅުން  ކުލުމެގަވޯޓު  ތި  އެހެންވީމާ،  ރެވިއްޖެ. 

ހެޅުންތަކަކީ ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ތާއީދުކުރާ އެ މައްޗަށް އެކަންކަން އެގޮތަށް  ހާ ހުށަރި ހުރިހުށަހަޅުއްވާފައި ހު

އަޅުގަނޑުމެހިނ ކަން  ންގުމަށް  ބޭނުންވާ  ފުރިހަމަ ވަރަށް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  މި  ކަން.  އެއްބާރުލުން  މިވާ ރާރުގަޤަ    އި 

ތަކަންކަ އަޅުގަނޑުން  އޭމެންންފީޛުކުރުމަށް  އަދި  އޮންނާނެ.  އެހެގަ ގެ  އެކަން  އި  މިދެންނެވީ  ކަންކަމަކީ  ރަ 



  

ކުރި ތަން ވަރަށްބޮޑު  ރާއްޖެއަށް  ފަފީޛުކުރެވުނީމާ  ރައްޔިތުންނަށް  ލިބޭނެއެރުމާއި  އަޅުގަނޑުއިދާތަކެއް  މެން  ކަން 

ހުރީ. ދެ ކަންތައްތަށް ޤަބޫލުކުރާވަންޏާ އަޅުގަނޑުމެން ވަރަޤަބޫލުކުރާ ކަންކަން. އެހެންވީމާ، ކުރުކޮށް ދަންނަ ން  އް 

ބަ ޕްރޮގުރާމުތައް މީގައި  ހިންގުމުގައިއެއް  އަޅުގަމިދެން  ،  ބޭނުން ނެވީ  ދަންނަވާލަން  އެއްޗެއް  ބައެއް    ނޑުމެން 

ށް ތާއީދުކުރާ  ޑުމެން ވަރަހުރެދާނެ. އެކަމަކު ޖުމްލަކޮށް ދަންނަވާނަމަ އޭގައި އެހެރަ ކަންކަމަކީ އަޅުގަނތައްތައް  ކަން

 ޝުކުރިއްޔާ.  ޑަށް ން ވަރަށް އުއްމީދުކުރާ ކަންކަން. ވަރަށްބޮނޑުމެޖެހުން އަޅުގައެގޮތަށް އެކަންކަން ހަމަ

 

 ކެވުން: އްވާހަކަދެ ރިޔާސަތުން

ދެން  ތީ  ވާދަ ވެސް އަލިއަޅުވާލައްވަމުން ގެންޟޫޢުއަށްޢު މަ ލުކޮށް ދެޞީ ރި ވަޒީރު. ވަރަށް ތަފްތްތެޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަ

މަޑުކޮ  ޑުއަޅުގަނ ފަނިމި  3ށްލީ  އިންޓަރަޕްޓުނުކޮށް  ދެން ށަމުންޓޭ  އަޅުގަނޑު  އެހެންނަމަވެސް،  ދެންނެވިއަސް.   

ފުރުޞަ ބޭފުޅަކަށް  ސްއެހެން  ވަރަށް  ހަމަ  ކުރިން  އެރުވުމުގެ  އެ ތު  ދަންނަވާލަން.  ބޭނުން  އެއްކަމެއް  އީ  ޕެސިފިކް 

ލަތެއް  ކަލުގެ ހާއްލި ނުރައްވަނީ މި ކުފައިމެންބަރުން ގޮވާލައްވާގެ މަޖިލީހުގެ  ގައި ރައްޔިތުން ރު ރާޤަ ޖު  ޗޭންކްލައިމެޓް  

ރައްކަމަ އިތުންގެޔިށް  އިލަކް   ،ލާނުކުރަންޢު  މަޖިލީހުން  އިރމައިމެޓް  އެރުރާ ޤަލާނުކުރަން  ޢުޖެންސީ  މުހިގެ  ންމު  ންމެ 

އެކޮންކް ތާއީދުންމެލޫޝަނަކަށް  ބޭފުޅުން  ވާހަކަފުގިނަ  ނުކުތާ.  ވަނީފައިވާކު އްދަ  ޅުކުރައްވާ  އެއްއެ  ޗެއް  އަށް 

ފުރުޞަތު އަރުވާފައި ދެން އަޅުގަނޑު  ށް  ތުން އެއްޗެއް ވިދާޅުވުމަނޑު ހަމަ އެއާ ބެހޭ ގޮޅުވެފައި ނެތީމަ، އަޅުގަވިދާ

އިށްކުރިއަ ކްލައިމެޓް  ބޭނުންވަ  ޖެންސީރމަ ދާނީ.  މަޖިލީހުން  ރާއްޖެރައްޔިތުން  ކުއްލި  ނީ  އޮތް  ދިމާވެފައި  އަށް 

 ރަން ބޭނުންވަނީ.  ލާނުކު ޢުއް ކަމަށް އިލަތެ ޙާލުގެ ކައްނުރަ

 

 ޙަސަން ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙުސައިން ރަޝީދު ޔަރަންމަންޓު އޮފް އެންވަމިނިސްޓަރ 

އިނގޭތޯމީގައި އަޅުގައަ    ދެންނެވޭނީ  އަޅުގަނޑަށް  ހައިސިއްޔަތުން  ނޑު  ޤަބޫމިއްލަ  ރާއްޖެއަށް  މިދެންނެވީ  ލުކުރަން 

ދައްކާއިރު  ރަމުތަކުގައި ވާހަކަގައި މިކަހަލަ ފޯދުނިޔޭ  .މަށްކަ  ލަތެއްޙާޖެންސީ  ރކީ ހަމަ އިމަ ތަލަޙާ ތް  ކުރިމަތިވެފައި އޮ

އަޅުގަނޑުމެ ދުނިކިތަންމެފަހަރަކު  ބުނެފިން  މިއުޅެނީޔެއަން  ކުރިމަތިވެގެން  މިހާރު  ކްލައިމެށް  އިމަޖެ    ންސީއެކޭ ޓް 

އެހެންވީމާ،  ނއި ބޭނު ޢައްމުކޮށް  ޢާގޭތޯ.  ރޫލްބުކް  ޢަމަލުކޮށްގެމަލުކުރާ  މައްސަލަ ންކޮށްގެން  މި    ނޭ ލެއްނުވާއްޙަ  ން 

ވަތައްފަހަރަމެން އެއަޅުގަނޑު އިމަކާކު  ކްލައިމެޓް  ރަސްމީކޮށް ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން  އެއް  ޖެންސީރލާތުކޮށްފިން. އެކަމަކު 

ހުށަ ލާޢުއި ކެބިނެޓަށް  އެކަން  އަޅުގަނޑުމެން  ޤަބޫލުކުރަނީ  އަޅުގަނޑު  އަޅުނުކުރަންޏާ  މެން ގަނޑުހަޅައިގެން 

 އެއޮތްގޮތަށް  ގައި ރާރުޤަ. އެކަމަކު މި މަޖިލީހުން އެ  ހުރިގޮތް  ޑުގެ ވިއު ދެން އެއީ އަޅުގަނމަށް.  ފާސްކުރަންޖެހޭނެ ކަ

ކޮޅަށް ވާހަކަދައްކަން އޮތްކަމެއް ނޫން. އެކަމަކު  މެން އެއަކާއި ދެ ހަމަ އެއީކީ އަޅުގަނޑުފާސްކުރަން ނިންމަވައިފިއްޔާ

 .  ގަނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރަންށް އަޅުލަތެއް ކަމަޙާ ޖެންސީ ރއިމަ   ހަމަލަތަކީ ޙާމިދެންނެވީ މި 



  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކެބިނެޓު ފާސްކުރައްވައިފިއްޔާ  މަޖިލީހުން  ފާސް ރައްޔިތުން  އިތުރުން  ކަ  ކުރެއްވުމަށް  އަޅުގަނޑުމަބާރެއް  މި ށް   މެން 

ނިޔެ  ދުށް  ޑިގްރީ ސެލްސިއަސަ  5  ބާކީ އިން ޕޮއިންޓު    ދެން . ދެން އެއާއިއެކީގައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިޤަބޫލުކުރަނީ

އޮތީ ހޫނުވު ނުވަ   މަށް  އިމަ  އަށެއްކަ  އެހެންވީމާ،  ދެން  އަހަރޭ.  ނުޖެންސީރވަރަކަށް  ގޮތެއް  އަކަށް  އެއްވެސް  ވާނެ 

ޤަބޫލެއްނުކުރެމެންއަޅުގަނޑު ވެސް  މިހާވޭނަކަށް  ފު .  މި  އަޅުގަނޑު  އަރުވަނީ  ރު  އޮފް މިނިސްޓްރީރުޞަތު     

ތިސަފިނޭން ރޮށް.  މި  ބޭފުޅުން  ކުރަ  މަސަނގުން  ރިނި އްކައްވަމުންގެންދަވާ  ޚާއްޞަކޮށް  އެނާރޖީ ތްތައް.  ގެ  އުބަލް 

 ގޮތް.  ންދަވާ ފިނޭންސްގެ ދާއިރާއިން ކުރިއަށްގެމަސައްކަތްތައް 

 

 ން: މަދު ވާހަކަދެއްކެވުލްޓަންޓު އަޙްމަދު ޒަޔާން މުޙައްކަލް ކޮންސަ ންޑް ފިސްކް އެއިކޮނޮމި

ބޮޑަށް   އާފިނޭންސް މިނިސްޓްރީޙައްމަދު.  ން މުޒަޔާ  ދުމަ އޮފް ފިނޭންސް އިން އަޙް ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. މިނިސްޓްރީ

ހެ  ންހުރީގުޅު އަގު  މިހާރުޔޮކުރަކަރަންޓުގެ  އޮކު ފޯކަސް  ން  ބޮޑަށް  ކަމަށްވާތީރާރެއް  ޤަތް  ރައްވާފައި  އަޅުގަނޑު   ،

އެނަރިނި މިއައުބަލް  އާއި  ބަޔަ  ، ށްރޖީ  ފޯކަސްކޮށްލާނަން.  މި  ފާރާޤަށް  ވެސް  އެބަރުގައި  އޮތް  ހަގަކުރައްވާފައި 

ޕޭގައި   11ކުތާއެއް  ނު އޮފް  އެބަދޭ   ބެލެންސް  ކުރަމުން  ޚަރަދެއް  ވަރަށްބޮޑު  ބަޖެޓުން  ދައުލަތުގެ  މިހާރު  މަންޓަށާއި 

މިނިސްޓަރ ވެސް އި ގުޅުންހުރި ކަންކަމައި ސަބްސިޑީތަކާފިއުލާސިލް  ފޮ ދައުލަތުގެ  އިރައްވަ ގަކު  ފާހަށް. މިގޮތުން  ފި 

ސީދާ   މިލިއަ  5ބަޖެޓުން  އެބަދޭ  އަ  ރާތްކުގާ  ނާސަތޭކަ  ސަބްސިޑީދަދެއް  ދެން  ފިއުލް  އަހަރަކު.  ގޮތުގައި  އެއްގެ 

ޔުޓިލިޓީކުރުމުގުހެޔޮއަ  ކަރަންޓު ގޮތުން  މިޒަގެ  ބިލުތަކުން  ކޮންޕޯނަންޓާއި  މިދޭ  ކަނޑާލެށް  ބަޔަށް  ވެސް    ވިގެންދާ 

 ކައިރިކުރާ  ލިއަނާ މި   900  މި   ގާތްގަނޑަކަށް. އެހެންވީމާ،  ވަރުމިލިއަން ރުފިޔާ   30ސަތޭކަ    3ށް  ނޑަކަދޭ ގާތްގައެބަ

ހިނގަމުން ދޭންމެ އަހަރަކު ޚަރަދުހަމަ ސީދާ ބަޖެޓުން ކޮވަރަކަށް   ރިނިއުބަލް  ކޮށްގެން މި ޙަރަދުތައް އެބަ  . ދެން 

ބަލާއިރުރޖީއައެނާ ހުށަހެޅުންތަކުގައަޅު  ށް  ފާހަގަކޮށްލަން  ފުރަތަމަ  ނޑު  މި  ހިނެމޭ  ތެރޭގައި  އޮތީ  ގެ  މި  ކަމަކަށް 

އް  ގޮތުން ޚާއްޞަ ފަންޑެ   ކުރިއެރުމުގެޙިއްޞާވެގެން އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކުރަން    ފަންޑާރީން  ވްސް ގް މޯލްޑި

ޕްރޮމޯޓުކުރަން  ދެފެއްދުމަށް.  އު އިންވެސްޓުކުރަން  އެނަރޖީއަށް  ރިނިއުބަލް  މިކަން  އެވެސް  ން 

ބާވައިއިންސެންޓި އެއްސްކުރަން  ކުރެވިދާނެ  އެކަމަކުކަން   ރުއަޅަން  އަޅު  ތައް.  ވިސްނާލަންޖެހޭ  ން  ގަނޑުމެދެން 

  އި ތެރޭގަ   ފަންޑުގެ މެންޑޭޓު  މިހާރު ގްރީން   .ވެސް  އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތްތޯ  ހަމަ  އިތުރު ފަންޑެއް ހެދުމަކީ  ކަންނޭނގެ

މަޝްރޫޢުތައް   އެނަރޖީގެ  ރިނިއުބަލް  ހިމެނޭ  އެބަ  މި  ދެން    އުން.ގެންދިއަށް  ކުރިވެސް  ރާވާ  ޕްރޮޖެކްޓުތައް  ހަމަ 

ގެންދިއު ޕްލޭނެއްގެ    އިމުގަކުރިއަށް  ވަކި  ހިމަނައިގެން  ޕްރޮޖެކްޓުތައް  ފޯކަސްކޮށްގެން  އެނަރޖީއަށް  ރިނިއުބަލް  ވެސް 

ށް މި  މު ކަންނޭނގެ. އެއީ ގްރީން ފަންޑަންމުހިވެސް ދިގު ރާސްތާގެ ޕްލޭނެއްގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދިއުން  ،ދަށުން



  

ދެން    ކަމަކަށް.  ޔޫޓިލައިޒު އެއްކޮށް ވާނެ  އިސާ ފުލީފަ  ވާވެސް މި އަހަރު ތެރޭގައި ޖަމާ  ޖަމާވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން

،  އެހެންވީމާ  ކަމަށް.  މިހާރު ބެލެވެނީ ފުލީ ޔޫޓިލައިޒު ނުކުރެވިދާނެމެންނަށް އަޅުގަނޑުމިއަހަރު އުފެއްދީ ފަންޑު. ދެން 

ފަންޑު މި  ތެރެއިން  ގްރީން  ސްކޯ ކަން  ވެސް  ހަމަ  މިކުރުމުގެ  އެހެންނޫނަސް  ދެން  އެބައޮތޭ.  މިއީ    ކަންޕް  ވެސް 

ބަޖެޓުންކުރެވިދާނެ ކަމެއް. ހަމަ ގް  ފަންޑުން  ފައިސާ   ރީން  ބަޖެޓުން  ލައިގެން. ދެން ދައުލަތުގެ  ބައެއް    އެއް ވެސް 

ގް  އެނަރޖީއަކީ  ރިނިއުބަލް  މި  ބަދަލުގައި  ބެހެއްޓުމުގެ  އެލޯކޭޓުކޮށްފައި  ފަންޑިން  މިކަމަށް  ގޮތުގައި  ރާންޓުގެ 

އެއް ދާއިރާ. އެންރެ ގިނައި އިޒުކުރެވޭ  އެންމެ  ފަސޭހައިން  ދާއިރާމެ  ރެއިސްކުރެވޭ އެއް  ވަނަ    2020  މި  އެއީ   .ން 

ބަޖެޓުގަ ހުރި މަޝްރޫޢުތަކުގެ    އިއަހަރުގެ  އެނަރޖީއަށް ހިމަނާފައި  ރިނިއުބަލް  ގިނަ    ސައްތައަށްވުރެންއި  50ވެސް 

ގަރާން ހަމަ  މަޝްރޫޢުތައް  ޕޯޝަނަކީ  ފަންޑެޑު  އެހެންވީމާއެޓު  ހޯދައީ.  ގްރާންޓު  އިސްކަންދީ،  މިފަދަ  ން  ގެން 

އިސްކަންދިނުމަކީ މި  ގެންދަން  ކުރިއަށް  ކުރިއަށް    މަޝްރޫޢުތައް  ހީވަނީ  ރަނގަޅު  ހަމަ  އަޅުގަނޑަށް  އޮތްތަނގާއި 

އެކަމަކު ކަންނޭނގެ.  މަސައްކަތްކު  ކަމެއް  ނޫނީ  ޔޫޓިލައިޒުކުރަން  މި  ވިގްރާންޓުސް  އަޅުގަނޑުމެން  ސްނަން  ރާއިރު 

ދު ކަންނޭނގެ  ޕްލޭނަކާއެކީގައެބަޖެހޭ  ރާސްތާގެ  ހަމަ    އި ރު  ދެން  ކުރިއަށްދާން.  އަހަރަށް    2021މި  ވަނަ 

އޮންނާނެ   ހިމަނާފައި  އަ  300އަޅުގަނޑުމެން  މިނިސްޓަރ  ދެން  ބޮންޑެއް.  ރުފިޔާގެ    ވެސް   ރު މީމިލިއަން 

ފިނޭންސް މިހާރު  އޮތީ  ހުރީ   ފާހަގަކުރައްވާފައި  ވިސްނުން  ބޮންޑެ  މިނިސްޓްރީގެ  ގްރީން  ނޫނީ އެއިދަރ  ބްލޫ    އް 

ކަނޑާ ނޫނީ  ގުޅުންހުރި  ތިމާވެއްޓާ  ވަކިކަމަކަށް  އެއީ  ދިއުން.  ދިމާލަށް  ދިރުންތަކާއިބޮންޑަކާ    ނޫނީ   ފަޅުގެ 

ކުރިއަށްދާ  ދާއިރާއިން  މި  އިން  ކަމަށްވަންޏާ   ޙިމާޔަތްކުރުމާއި  ހުރީ    އި ފަލިބި  ކެއް ކޭޝަންތަޑިއަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ކަމަށް.    ވެސް ހަމަ ފުދޭވަރަކަށް އެކަށީގެންވާ ކަމެއް   ލިބުމަކީ  އި ރޭޓްސްގަ  ބަލް ފޭވަރަލަ ޤައުމަކަށް  ދިވެހިރާއްޖެ ކަހަ 

މިހާރުވއެހެންވީމާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެހެންވީމާ  ،  މަސައްކަތްކުރެވޭ.  ގުޅިގެން  މިކަމާ  ހަމަ  ެެސް  އަޅުގަނޑު   ،

އުފެ  ފަންޑު  ބޭނުންވީ  އެ  އީ މި  ބެހޭގޮތުން  އްދުމާފާހަގަކޮށްލަން  ކުރެވިދާނެ  އެކަމަކު،  ވެސް  އެންމެ  އްގޮތޭ.  މިއީ 

ގޮތްތޯ އެކަށީގެންވާ  އެންމެ  ކުރިއަށްދާން  ހަމަ  އެބަ  އެކަށީގެން  ވިސްނާލަން  ޕްރޮޖެކްޓްސް ޖެހޭ.  ވެސް  ހަމަ    ، ދެން 

ކަހަލަ    ރިނިއުބަލް އެނަރޖީ   ކަމަށްވަންޏާ   ޕްރޮޖެކްޓްސް ޕްލޭން ކުރެވިގެން ކުރިއަށްދާ   އި ރާސްތާގެ ޕްލޭނަކާއެކީގަ ދިގު

ހޯދުމަކީ ޖެދިވެހިރާއްކަމަކަށް   ފަންޑެއް  ގްރާންޓު  އު  އަށް  މާ  ހީވަނީ.  ނވެސް  އަޅުގަނޑަށް  ނުވާނެހެން  ދަގޫކަމަކަށް 

މި   ރުން ން ޑޮލަމިލިއަ 100މަންޓުސް އަހަރަކު ބެލެންސް ޕޭ .ހުރި ފައިދާތައް ވަރަށް ގިނަ  ދެން ހަމަ މިކަމުން ލިބެން

ބޭނުންކުރާ    އުފައްދަން މި  ލް ކަރަންޓު  ސަ ޑީއަށް އިންވެސްޓުކޮށްރިނިއުބަލް އެނަރޖީ .  ވެގެން މިދަނީރާއްޖެއިން ބޭރު

ވެސް    ށްރާއްޖޭގެ ރިޒަރވް ޕޮޒިޝަނަ  ،ރިޒަރވް ޕޮޒިޝަންމި  ވަންޏާ    ކަމަށް   ކުރެވިއްޖެޑަށް ކުރާ ޚަރަދު ކުޑީސަލަ

ން ހެޔޮ  ގެ ސަބަބުސް އެކަމުވެ  ޓަށް ރޭޖުޗޭންއެކްސް  ރުފިޔާ، އޭގެ ސަބަބުން  އެކަމުގެ ހެޔޮ އަސަރުކުރާނެ. އެހެންވީމަ

 ގުތަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ.  ވަ މިއީ މި ، ބެލެވެނީ. އެހެންވީމާ ށްބަދަލުތައް ފެނިގެންދާނެކަމަ

 



  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ރަނގަޅު  އެއް ހައިލައިޓުކޮށްލަދެއްވައިފިއްޔާ  ކުޑަކޮށް  އަދި  ބަޖެޓުގަ  2020މި  .  ކަމަކަށް  އިނދޭ    އި ގެ    257އެބަ 

ކަނޑައަޅުއްވާފަމިލިއަން   257.8މިލިއަން،   ރުފިޔާ  ބަޖެޓުގަ  އި   ހުށަހެޅުއްވި  ވި  އިޔާދަކުރަނި  އި ފިނޭންސްއިން 

ދެއްވަފާނަންތޯޞީ މީގެ ތަފް  .ހަކަތައަށް ކަމަކަ ؟ލު  މި  ށްމިއީ ކޮން  ހީވަނީ    257.8ތޯ  މިލިއަން. އެއީ އަޅުގަނޑަށް 

 ހެން.  ންމުމުހިފޮމޭޝަން ބެކްރައުންޑު އިން

 

 ން: މަދު ވާހަކަދެއްކެވުދު ޒަޔާން މުޙައްކަލް ކޮންސަލްޓަންޓު އަޙްމަންޑް ފިސްކް އެމިއިކޮނޮ

ކޮށް  ޞާޕްރޮޖެކްޓުތެކެކޭ އެގޮތަށް ދަންނަވާލަން ދަތި. ވަރަށް ޚުލާ  ނި މިވެ  މިވެނި   ވެނިއަޅުގަނޑަށް ސީދާ މި   މިވަގުތު

ބަޖެޓު ފޮތުގަ ހަކަތަދަކު އިޔާމި  ން  ދެން އޮންނަ ލެވެލު  އިދަންނަވާލަންޏާ ދެން    ތޯ މިލިއަން ދެއް  275.8  އަށްރަވިނި 

  ތެރެއިން  އެހީގެ ދަށުން. ދެން ޓްރަސްޓު ފަންޑުތަކުގެ މިލިއަން އެއީ ހިލޭ 193ތެރެއިން  އޭގެ ށް.ނަ އަހަރަވަ 2020

ގްރީން  އެ ދެން  ފަން  ލިއަން.މި  42ފަންޑު  އީ  ލޯނު  ލޯނުގެ،  ޕްރޮޖެކްޓުދެން  ދައުލަތުގެ    40  ސްއިންޑު  މިލިއަން. 

ޚަރަދުކޮށްގެން ބަ ތައެވެސް.    ޖެޓު  މީގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ޝެއަރކޮށްލެވިދާނެ ޞީފްދެން  އަލް  އިންޑިވިޖު  ލު 

 ކްޓްސްގެ.ޕްރޮޖެ

 

 ހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާ 

މި އޮތޯރިޓީން  ގަވަރމަންޓު  ލޯކަލް  މިހާރު  އިނގޭތޯ.  ބޭނުން  ޝުކުރިއްޔާ  ވިދާޅުވަން  އެއްޗެއް  ތި    ތޯތަޢާރުފުގައި 

 ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތް.   އިގަކަމުން މިބޭފުޅު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޅަކުބޭފު އިގެންނެވިގެ ފަރާތުން ވަޑަރިޓީއޮތޯ  ޓުކަލް ގަވަރމަންލޯ

ރިލޭޝަނެ ޑައިރެކްޓް  އަޅުގަނޑުމެންނާ  ސީދާ  ކަރުދާހަކީ  މި  އޮތް  ޝުކުރިއްޔާ.  ރިލޭޝަނެއް  ޓެކްނިކަލް  އޭގެ  އް 

ޖުމްލަގޮތެއްގައިނޫން. އެހެންނަމަވެސް، އަޅު  ދާއިރާއެއް  ނުކުތާތަކަށް ބަލާއިރުގައި    ގަނޑުވެސް  ހުރި  ހުށަހަޅާފައި  މި 

 މިނިސްޓަރު އެ ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތަށް. ދެން އެހެންނަމަވެސް،  ޤަބޫލުރެވޭ  ބަޖެންޓު އިޝޫއެއްކަމަށް ހަމަ އެރއަ   އެއީ

މި ބަލަނީ ކައުންސިލުތައް  ކޮށް ބޮޑަށް ރމޮނިޓަމި އަޅުގަނޑުމެންގެ  ، އަޅުގަނޑު ހަމަ ހިތަށްއަރާ މި ކައުންސިލުތަކުން

ދުވަސް ފާއިތުވި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެބަހުރިއިނގޭތޯ.  ކަންކަން  ބައެއް  ފާހަގަވާ  ފެންވަރުގައި    .ތަކުގައި  ރަށު 

އެނަރޖީއާ  ސޯލާ  ކަހަލަ  އެނަރޖީއަ  މި  މިދެންނެވި  ގްރީން  މިދެންނެވީ  މިހާރު  ށް  ބާވަތުގެ  މަސައްކަތްކުރާއިރުގައި 

ގާނޫ އެން  ނީމިއޮތް  ކަންކަން  އެކްސަސައިޒުކުރުމަށް  އެގޮތަށް  އެކަންކަން  ތެރޭގައި  ރަނގަޅަށް ފްރޭމްވޯރކް    މެ 

އަޅުގަނޑު ހުރިކަމަކަށް  އެގޮތަށް    ނޫނީ ގާ  އެކަމަކު   އެއްކުރެވޭ.ޤަބޫލެއްނުމެންނަކަށް  ފަހިވެފައި  އެބަހުރި  ފްރޭމްވޯރކް 



  

މިހުރިހާ ކަންކަން  ކަރަންޓު  އުފެއްދޭއެގޮތަށް  މި ދެންނެވީ    އިޝްކުރެވިފަލިޓަބްސްއެ އިންތިޒާމު  ކުރެވޭނެ   ގަތުމާއި 

މިހާރު އެހެންނަ  ސްވެ  ގާނޫނުގައި  ކަންނޭނގެ.  އެބަހުރި  ޢަމަލީގޮތުން  ލިޔެވިފައި  އެގޮތަށް  އެކަންކަން  މަވެސް، 

އެގޮ  ންކުރަޛުތަންފީ އެކަންކަން  ސްމޫތުކޮށް  ރަނގަޅަށް  އެންމެ  ހިއެއްނުވޭ  އަޅުގަނޑަކަށް  ތަށް  ބަލާއިރުގައި 

ވިސްމި  ، އަޅުގަނޑަށް  ކުރެވޭކަމަށެއް. އެހެންވީމާ ބޮޑަށް  ވަރަށް  އެއީ  ކަމަށް  ހީވަނީ  ރަށު  ދެކެން  ނަންޖެހޭ ކަމެއް 

ޕްރޮމޯޓުކޮ  މިފެންވަރުގައި   ކަންކަން  މުހި  މި  ށްބާވަތުގެ  ވަރަށް  ކުރުމުގައި  ލޯކަލް  ންކަންކަން  ރޯލެއް  މު 

އަދާކުރާނެ މިއަދު  .ކައުންސިލުތަކުން  ބޮޑަށްއަނެއްކާ  ވަރަށް  ޖަމާޢަތްތަކުން    މި  އެހިދޭ  ކަންކަން  ވަބާވެސް  ތުގެ 

ނެރެގެލޯކަލައިޒުކުރުމުގެ  ކުރިއަށް  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ވިސްނުން  އެއިޑް  ބޮޑަށް  ތަސްން  ވަރަށް  .  ވެނީށްދެ ފޯރުކޮމި  ށް 

ދަންނަވާ މިސާލަކަށް  ޔޫ.އެން.ޑީ  ފޯރުކޮށްދޭއިރުގައި  ބައެއް.ކަމަށްވަންޏާ  ކަހަލަ   ޕްރޮޖެކްޓްސްތަކާ  ޞަޚާއްހުންނަ    ޕީ 

ން އެ  އެ ގްރީން އެނަރޖީ  ގައި . ފޯކަސްކުރެވޭއިރުރޭހު   އި ރެވިފަވަރަށް ބޮޑަށް ގްރީން އެނަރޖީއަށް ފޯކަސްކު   ހި އެއްޗެ

ޕްރޮޖެކްޓްސްފޯރުކޮ ހަރަކާތްތަކުން    ތަކުގެށްދޭ  ހިންގާ  ފެންވަރުގައި  ރަށު  ނަތީޖާއިން  ނިކުންނަ  ތެރެއިން 

ޚަ  ކުރާ  ކޮކައުންސިލުތަކަށް  އެ  ގޮތްގޮތުން  އެހެނިހެން  ކިހާވަރަކަށްކަންރަދުތަކަށާއި  ޝެއަރކުރެވެނީ    ސްޓު 

ރަށަކަށް  ޕްރޮޖެކްޓްސް އެ  ކައުންސިލުތަކަށް އޭގެ ބެނެފިޓުވަނީ ނުވަތަ    ކަންރަކަށްކިހާވަ   ކޮމިއުނިޓީއަކަށް އެ  ހިންގާ 

ބޮޑަށް  މިބާވަތުގެ ކަންކަމަ  ކިހާވަރަކަށްކަން ސަބްސިޑައިޒުކުރެވެނީ   ޓުވަނީނެފިބެ ބާވަތުގެ    އެ ފޯކަސްކުރެވޭ  ށް ވަރަށް 

  އިރުގައި. އެހެންނަމަވެސް، ބައެއްފަހަރަށް އެއްކަލަ އަޅުގަނޑަށް ދޭ ޖަމާޢަތްތަކުން މި ފޯރުކޮށްދޭ ޕްރޮޖެކްޓްސްތައް އެހީ 

އެޖެންސީ އިންޓަރ  މި  ރަނގަޅަހީވަނީ  އެންމެ  ކަންކަން  ބައެއް  ތެރެއިން  ގުޅުމުގެ  އޮންނަ  ތެރޭގައި  ށް  ސްތަކުގެ 

ޕްރޮޖެކްޓްސްތައް އެގޮތަގޮންޖެހު  ށްކުރިއަށްނުދާތީވެ ނުވަތަ ދިއުމަ ރަށު ފެންވަރުގައި    ށްންތަކެއް ހުންނާތީވެ އެފަދަ 

ފަސޭހައެއްނޫން ތަންތަ  ހިންގަން  ފާއިތުވެދިޔަ  ފެންނަނީ  އަޅުގަނޑަށް  މިސާލަކަކަމަށް  ބަލާއިރު.  އަޅުގަނޑު  ނަށް  ށް 

އެބަހުރި މި    އިއަތޮޅުގަރ.  ށްމިސާލަކަ  ،ބައެއް  ގައި ގޮތު  ހުރިއި  އެނގިފަ   އަޅުގަނޑަށް  ވަންޏާށްކަމަ  ދަންނަވާ ވެސް 

ހު ހިނގާފައި  ގޮތަށް  އެއްބަސްވުމަކަ  ރިދެންނެވި  ދޫކުރުމުގައި  ކަރަންޓު  އެ  ގްރިޑަށް  ޕްރޮޖެކްޓްސްތައް    ށް ބައެއް 

އޭގެ ނުނެރެވިފަން  ނާދެވިގެން  ފައިދާ  ވަ، އަޅުގަނޑައެބަހުރި. އެހެންވީމާ  އިޙަޤީޤީ  ހީވަނީ  މުހިށް    ކަމެއް   މުންރަށް 

އެއި ދުނިޔޭ  މި  ފެނޭ  އެޖެންސީކަމަށް  މިޑު  ފޯރުކޮށްދޭ  ރަނގަޅުޑު  ފަން  ބާވަތުގެ   ސްތަކުން  ގޮތުގައި    އެންމެ 

ކައުންސިލުތަކުން  ފެންވަރުގައި  ލޯކަލް  މެދުވެރި   ލޯކަލައިޒުކުރެވިގެން  ގޮތުގައި    އެ  ވެގެން ވެސް  އެއްޗެއް  ކޮމިއުނިޓީ 

ކޮމިރުގައި ކުރާއިޛުފީންތަ ޚަރަދުތަކަށް  އި ގަ ނިޓީއު  ހުންނަ  ގޮތަށް  ން  އޭގެ  ނެހެން އޮކަރވާއެ    ސް ވެ  ދެން  ފައިދާވާނެ 

އަޅުގަނޑަށް    މަށްމުކަންގާނޫނީ ފްރޭމްވޯރކް ތެރެއިން އެ ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލެއް ގެނައުން ވަރަށް މުހި  މިހުރި މިހާރު  

އަޅުގަނޑުމެންގެ    .ކަމަކަށް   ރަނގަޅަށް އެކްސަސައިޒުކުރެވޭނެހެންނޫނިއްޔާ އަޅުގަނޑަކަށް ހިއެއްނުވޭ މިފެންނަނީ. އެ

ކުރުމުގައި  ޛުއެއްގޮތަށް އެކަން ތަންފީ  އޮތްކަމުގައި ވީނަމަވެސް އެއާ  ކް ފްރޭމްވަރނޫނީގާ  އޮތް ރިބާއަކީ މިހާރު މިތަޖު

އެހެންވީމާ ގޮންޖެހުންތަކެއް.  ލިބޭއެބަހުއްޓޭ  އެގޮތަށް  އުފެ  ،  މި  އެޖެންސީސްތަކުން  ގްރިޑަށް  އެއިޑު  ކަރަންޓު  އްދޭ 



  

ސުމޫތުކޮށް  ދޫކުރުމު އެންމެ  މިހާރު  ފްރޭމްވޯރކްއެ  ގައި  ގޮތަކަށްނޫނޭ  ކޮންމެވެސް  މި  މަސައްކަތްކުރެވޭ  އޮތީކީ. 

އެބަހުއްޓޭ  ސަބަބަކާ ގޮންޖެހުންތަކެއް  އެ އެހެންވީމާ  .ހުރެ  އެ،  ކަމެކޭ ންމުހި  ލުމަކީ ނައްތާ  އްސަބަބުތަ  ވަރަށް    މު 

 އު.ތެންކިގޮތެއްގައި.  ޓަކައި. އެއީ ޖުމްލަ  ށްށް ގެންދިއުމަޖީއަގްރީން އެނަރ  ރަށްރަށް

 

 އްކެވުން: ސަތުން ވާހަކަދެރިޔާ

 ފެނަކަ.

 

 ބޭފުޅަކު ވާހަކަދެއްކެވުން: އިގެންނެވި ވަޑަފެނަކައިގެ ފަރާތުން 

ދެ   ދެ ޤަރާރަށް ބަލާއިރު ފެނަކައިންމި    މުޤައްރިރު.  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ     ޤަރާރުކަން ވެސް ހަމަ ވަރަށް ތާއީދުކުރާ 

ޖެހިލާމި  ފާހަގަކުރަން   އަޅުގަނޑު ހިސްޓްރީއަށް  ފެނަކައިގެ  އަޅުގަނޑު  ދެން  މި  2012އިރު  .  ފެށިގެން  އަދާ  އަހަރު 

ބަލާ އެބަހުރި  ހިސާބަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިހާރު  ޕީ  8.3އިރުގައި  ސޯލާ  ރަށްތަކުގަ .މެގަވޯޓުގެ  ފެނަކައިގެ    އި ވީ 

އެއީ   ދެން  ރަށަ  47އިންސްޓޯލްކުރެވިފަ.  ބަލާއިރު.  މި    މީގައިކަށް  ބޭނުންވަނީ  ފާހަގަކޮށްލަން    8.3އަޅުގަނޑު 

ކަމަށް.    ވީ .ސޯލާ ޕީ  ހުރި އި ޖެހިފަ  އި ގ2019ަ،  2018ވޯޓު އެއީ  މެގަ  4ން މީގެ ހާފް ގާތްގަނޑަކަށް  މެގަވޯޓުގެ ތެރެއި

ގްރޭ އެއް  ސަރުކާރުގެ  ދެން  އޮޕަރޭޓުކުރާ  އަމިއްލައަށް  އަޅުގަނޑުމެން  އެއީ    އެއްކޮށް   ދަށުންނާ  އެހީގެ  ންޓުދެން 

ވީއަށް  .ހުރި ޕީ  ޖަހާފައި  ލުންއުސޫ  ގންރިޓަވީ. ދެން މީގެ އިތުރުން ހޯމް ސޯލާ ނޫނީ ނެޓު މީ.ސޯލާ ޕީ  ހުރިއި  ޖެހިފަ

  އި ވީ ޖެހިފަ.ގެއެއްގައި މިހާތަނަށް ސޯލާ ޕީ  58އެއީ    ޖެހިފަ.  އިވީ އެބަހުރި ގެތަކުގަ .ވޯޓުގެ ޕީކިލޯ  250ބަލާއިރުގައި  

ކަންއެބަހުރި.   މި  ޕްރޮމޯޓުވަރަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ހަމަ  ތައްތަކަކީ  ދެން  ވަރަށް  ދެން  ހަމަ  ކަންތައްތައް.  ކުރާ 

އެއްބާރުލުންދީގެން ކުރިއަށްދާކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން. ދެން މި ހުރިހާ  އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ  ހަމަ    އި ތަކުގަމިކަން

ޕީ އަޅުގަނޑުމެންވީ ސިސްޓަމްތަކަށް ބަލާ .ސޯލާ  މިލިއަން ލީޓަރުގެ    2.1އަންދާޒާތަކުން ދައްކާ  މިހާރު  ނަށް  އިރުގައި 

ވީއަށް ބަލާއިރު. އެއީ ދެން  .ސޯލާ ޕީމެގަވޯޓުގެ    8.3  މިއޮތް   އި ޖެހިފަޑީސަލް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސޭވްކުރެވޭ މިހާރު  

ގާތްގަނޑަކަށް   ބަލާނަމަ  ގޮތުން  ކާބަންޑައިއޮކްސައި  5.7ތިމާވެށީގެ  އަޝަމިއެ  ޑުޓަނުގެ  ނަށް  މެންގަނޑުޅުން 

އަޅުގަނޑުމެން ބަލާއިރު  ކުރިމަގަށް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ދެން  އެބަ.  ޕީއެވޮއިޑުކުރެވޭ  ސޯލާ  ހަމަ  އާއި    ވީ.ގެ 

ލަ  މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމިއް   .މިހިރީ  އިފަކަށް ކުރިއަށްދާގޮތަށް ވިސްނާރު ތިންގޮތަޝަންސްތަކަށް މިހާލޭއިންސްޓޮ

ވިސްނުން އެބަހުރި. ދެން  އިންސްޓޯލް  އަށްގަނޑުމެން އަމިއްލައަޅު  ގެންކޮށް މުއިގާޖެނެރޭޝަން ފެސިލިޓީސް   ކުރުމުގެ 

ލަ  ދެން އަމިއް ބުދީގެން  ހީތަރު ތަކަށް  ސްމްވީ ސިސްޓަ.ސޯލާ ޕީމް  ހޯން  ސޫލު އުގެގ ރިންއިތުރުން ހަމަ ނެޓު މީޓަ  އޭގެ

ގެތަކުގެ    ވީ.ދީގެން ސޯލާ ޕީށްމުކޮއިގާތްތަކެއް  ވެސް ލުއިފަސޭހަ ގޮ  ވުރެތަކެއް މިއަށް ޖެހޭނެ ނިޒާމުއެ  ނަށްފަރުދުން

ޖެހުރާޅުތަކުގަފު އަޅުގަނޑުމެއި  ދެންމި  ންގެ  މަށް  އެބަހުރި.  ޕީއޭގެ    ވިސްނުން  މޮޑެލައިތުރުން  ކަށް  .ޕީ.އޭ 



  

ޕަ ޕްރޮޑިއުސާއިންޑިޕެންޑެންޓު  ހުޅުވާލައިސް ވަރ  މި  ޕީއަށް  ސޯލާ  ފަރާތްތަކުން .ގެން  އެ  އުފެއްދީވީ  މަ   

ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން    ، ތިންވެސް އެބަހުރި. އެހެންވީމާ  ނުންގަންނަ ގޮތަށް އެ ވިސް  ންއި   ވިއުގައަޅުގަނޑުމެންގެ

ޕީ ސޯލާ  އަޅުގަނޑުމެ.މި  ހަކަތައިންވީ  ރަށްތަކުގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ތެރޭގައި  ނިޒާމުތަކުގެ  ނިޒާމުގައި  ގެ  ގެ 

ޚި  ގޮތް  ތިން  މި  އަޅުގަނޑުމެންގެއިތުރުކުރުމަށް  ވިސްނުން ޔާރުކުރުމަށް  އެ  ބަލާއިރު ހުރިބަ  މިގޮތަށް  ދެން  ދެން    . 

އޮތޯ ގަވަރމަންޓު  ފަހާގަކުރެވެ  ރިޓީން ލޯކަލް  އެ  ގޮތަށްސް  ނޫޕީ  މި   އްވި  އިންޑި.ޕީ.އޭ    ޕަވަރ   ންޑެންޓުޕެނީ 

މު ކަމަށް  ންއެއީ މުހި  ރކެއް އޮތުން ފްރޭމްވަ   ގ ގައިޑިން  މު  ނޫނިއްޔާގަލް ލީ  ސިއުޑަރސްގެ ރަނގަޅު ފްރޭމްވޯރކެއްޕްރޮ

ފަރާތުން  ން  މެއަޅުގަނޑު ފެނަކައިގެ  ދެން  ދެކެން.  އަޅުގަނޑުމެންގެވެސް  މިހާރު  ވަކި  އަޅުގަނޑުމެން   

ން މިހާރު  ށްލަތެރެއިން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮ  ދަނީ. އޭގެ   ރަމުން އިމްޕްލިމެންޓުކުރަމުން މި ތަކެއް ތައްޔާރުކު ކުރފްރޭމްވަ

ވެސް    ށް އާ އެއްކޮގޫދޫގެ ކައުންސިލުމަފ.  ނޑުމެންހާތާނގައި އަޅުގައްމަހުގެ މެދެ  ކަށް މިތްގަނޑަފަހުން ގާހަމަ ވަރަށް

.އޭ  މި ޕީ.ޕީ އެއްކޮށް ފުރަތަމަ  ޓިލިޓީއާކޮށް، ޔޫރެވުނު. އެއީ ކައުންސިލަކާ އެއްކުސޮއި   އިޕީ އެގްރިމެންޓެއްގަހަމަ ޕީ.

ގަނޫނިއް ހަކަތަ  އުފައްދާ  ކައުންސިލުން  އެ  ކުރެވުނުޔާމު  ކަންނޭނގެއެގްރިމެފުރަތަމަ    ތުމަށް  ރާއްންޓު  އި.  ޖޭގަ 

ސިގްމާހެންވީއެ ފަހި  ހަމަ  ދެކެނީ  އަޅުގަނޑު  އެއީ  ކަމުގައި،  އެހެންވީމާ  އެހެން  ނަލެއް  ވެސް.  ،  ކައުންސިލުތަކަށް 

ޑިޕެންޑެންޓު ޕަވަރ  އެހެނިހެން އިން  މުނޫނިއްޔާބު އެބައޮތް ކައުންސިލުތަކުން ވިޔަސް ހީއެގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތަރު 

ވިޔަސްޕްރޮޑިއުސާ ގަތުގެ.އޭޕީ.ޕީ  ރސްއިން  ގުޅައިގެން  ގްރިޑުތަކަށް  އެ  އުސޫލުން  މިއަށް    ދެން  އިނގޭތޯ.  މަށް 

ފްރޭމް  އިތުރު  އެއްޗެހިބޭނުންވާ  އޮތޯ  ވޯރކްތަކާ  މެދުޓީ ރިއެނަރޖީ  އަޅުގަނޑުމެ  ހެދިގެންދާނެވެރިކޮށް  ކަމަށް    ންނަށް 

ޤަބޫލުކުރަނީ އޭ ދެ.  އަޅުގަނޑު  އިތުރުން  ން  ބޭފާހަގަކޮދެން  އަޅުގަނޑު  ގެ  ކަރަންޓުގެ    ނުންވަނީ ށްލަން  މި 

ވާހަކަދައްކާއިރުގައި  އަގުހެޔޮ ދެރަށެއްކުރުމުގެ  މިހާރު  އަޅުގަނޑުމެން  މީޓަރިންހަމަ  ސުމާޓު  ވެސް    ނިޒާމުގެ  ގަ 

ޓައިމް.  ފިންއިމުކޮށްގާ ޓެރިފަމި  ގޮސްފަކަބޭސް  މީ  އިށް  ގޮސްގެންނޫނިގޓަރިންސުމާޓު    އަޅުގަނޑަށް   އްޔާއަކަށް 

އެ  އެންމެ  ގޮތަޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ  އަގުކަށޭނަ  ރަނގަޅަށް  އެންމެ  ޓެރިފް  މިހާރު  ކަމަކަށް.    ހެޔޮކުރެވިދާނެ  ކަށް 

ކަންތަވީމާއެހެން އެ  އަޅު  އްތައް ،  ރަށެއްގަ ގަނޑުވެސް  ދެ  މި  މިހާރު  ރަށްތަކަށް    ތަޖުރިބާކޮށް  އިމެން  އިތުރު 

ކުރަމުން އިނގޭތޯ.  މި  ރޯލްއައުޓުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް  ރިނިއުތަށް  މިގޮ  ،އެހެންވީމާ  ދަނީ  ހަމަ  ބަލް  ދަންނަވާއިރު 

% އެސް.އަސަރުކާރުގެ  70އެނަރޖީގެ  ވާއި  ވިސް.ޕީއަށް  އެ  ގޮތަށް  އަޅުގަނޑުސިލުވާނެ  އަމާޒު    މެންގެނުމުގައި 

 ޔާ.  ޝުކުރިއް .ހުރީ އިނގޭތޯ ހިފާފައި

 

 ވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެ 

 .  ޓެލްކޯސް

 



  

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އުފީގު ތަމާލިކު ޢަބްދުލް ގެޑިޕާޓުމަންޓުކްޓު ޕްރޮޖެ ޓެޑްގެ  ލިމިރިކު ކޮމްޕެނީސްޓޭޓު އިލެކްޓް

އައްއާދެ ސްޓެލްކޯ މްޢަލައި ލާސަ !  މާކުމް.  ޕްރޮޖެކްއިން  އިނގޭތޯ  ޑިޕާލިކު  މިވަގުތު  ސްޓެލްކޯ  .ންޓުމަންޓުޓްސް  އިން 

ދެމުންމިދަނީކަރަ ކ.ންޓު  ވއަތޮ  އައ   އަދި   .އއ  ،ޅުތޮއަ.ޅާއި  އިނގޭތޯދ.  ބޮތޮޅަށް  ދެން    ނޑުމެންގެ އަޅުގަޑަށް  . 

ހުރި ޖެވެސް  ޑިރޭނެހާ  ޑީ  މި  އިޕެންޑުވެފަޝަނެއް  ޑީސަލަސަލަވަނީ  އެ  އަސްލުގަ ށް.  މި  ންމެއަޅުގަނޑު  އިށް   

އަގުސަލަވާން މި ޖެހޭކަމަކީ ޑީޑިޕެންޑު ކަށް  ޖީއަނަށް އިމްޕްލިމެންޓުކޮށްލެވޭ ޓެކްނޮލޮޅުގަނޑުމެން އަ ކޮށްހެޔޮ ކީ ވަރަށް 

ޑިމާ  އިވެފަ މިންންޑުއަރަށްރަށުގެ  ބަލަރާ  އަޅުގަނޑުލާ އިވަރަށް  ދެވެނީ ސޮލި  އިކް ކު އެންމެ  މެންނަށް  އިރު    އުޝަނެއް 

،  ރީ. އެހެންވީމާ ހު  އްގައިރު ވަރަށް ދެރަ ޙާލަތެއި  ރަށްތައް އަޅުގަނޑުމެން ޙަވާލުވިވެ. ދެން ގިނަކަމަށްވާތީ   ންލުސަޑީ

މެން  އަޅުގަނޑު ވެސް  އާ އެއްކޮށް ސް ސަރވިސަ ރުން ސަރުކާރުގެ ސަޕޯޓުއިތު  އޭގެ  ބަޖެޓުންނާއި އަދި ގެއަޅުގަނޑުމެން

އެ ރަށްތައް  ޑިވެލޮޕް އެ  އެ ސަރވިސް  ބަޖެހޭ  .  އިންޝުއަރކުރުމަށް ޓަކައިއެ  ޓީ  ގެރެންކުރަން. އެއީ އަޅުގަނޑުމެން 

އަޅުގަނހެންވީމާއެ އެގޮތުން  މިޑު،  ބޮޑަށް  ފޯކަސް  ރަށްންޑިސަލު  އޮންނަނީ  މެންގެ  އެ  ސަސް   ކުރުމަށް. ންޓެއިތައް 

މިހާނައެހެން އަޅުމަވެސް،  ޕްރޮޖެކްޓްސްތަކާރު  ސޯލާ  ހިންގާ  މިނިސްޓްރީން  ރިހަމަ  ފު  އަށްއެއްޗެހި  ގަނޑުމެން 

ހުރި    ވެސް ވިސްނުން   ނަކައިގެ ބަހުރި ފެސްނުން އެވިވެސް    މެންގެ އިތުރުން އަޅުގަނޑު  އަދި އޭގެ   . ލުން ދެންއެއްބާރު

ސޯ ހަމަ  ސިސްޓަގޮތަށް  ޖެނެރޭޝަން  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ޓަކައިވެއް  މަށްލާ  މިވަގުތު  .ދުމަށް  ވެސް    އެގޮތުން 

ޕައިލެ  އަޅުގަނޑުމެން ޕްރޮދެ  ހިންގާފައިވާނެޓް  އެއީޖެކްޓެއް  ވ.އާދިއްދޫގައދ.  .  ރަށްތައިކީދޫގަރައި  މި    އި ކުގަ . 

ދުވާލުގަޑީގައަ ނިއެ  އިޅުގަނޑުމެން  ޖަނަރޭޓަރު  އަޅުގަނޑުމެންގެއްވާއްކޮށް  ސިސްޓަލެވޭވަރަށް  ޑިވެލޮޕް  އި  ކުރެވިފަ މް 

އެހެންވީމާ މިއަޅުގަނޑު  ،ހުރީ.  އެބަހުރި  އަމާޒު  ރަ މެންގެ  އެހެން  ދުވާލު  އްތައްގޮތަށް  އެޓްލީސްޓު    އިޑީގަ ގަވެސް 

ނި  އަޅުގަނޑުމެން ޑީއްވާލައިގެޖެނެރޭޝަން  މިނިސްޓަރސޭވުސަލް  ން  ދެން  ފާހަގަކުރައްވަވެ  ކުރުމަށް.  ތި  އިސް  ފި 

  ، ވެސް ރާ ކަމެއް. އެހެންނަމަކުމަ ޤަބޫލުވެސް ހަ   ދެން އަޅުގަނޑުމެންއަގުހެޔޮކަމަށް. ދެން އެއީ  ގެށްވުރެ ސޯލާޑީސަލަ

ކެއް  ޓަރވެންޝަންތަން އިލްޓަކައި އެބަޖެހޭ ގްރިޑަ  މަށްބަލައިޒްކުރުވާތީވެ އޭތި ސްޓެބޭ ކަރަންޓަކަށްސޯލާއަކީ ދުވާލު ލި

އެހެންވީގެންނަން މިއިއެ  ،  މާ.  ވެސް  މިވަގުތު  އަޅުގަނޑުމެން  ކަމުން  ކަދައް ވާހަ  އާނިސްޓްރީ ންޓަރވެންޝަންތަކަށް 

އެއްޗެ އެ  ސަޕޯޓް މިދަނީ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އޭރަދެއްވާ  އްސަށް  އަޅުގަށޭ.  ބޮޑަށް  ގުރި  ނޑުމެންގެ ށް  ޑް 

ޔުޓިލިޓީ    އޭޒްހުޅުވާލެވިގެންދާނޭ.   އަމާޒައަޅުގަނޑުމެންޕްރޮވައިޑާރ  އަ  މައިގަނޑު  ހުރިހާ  ގެ  ވާންޖެހޭނީ  ކަށް 

ވެސް ކަރަރިލަޔަބަލް   ރައްޔިތުންނަށް  ދިކޮށް  އެންޓު  އަޅުގަނޑުހެންވީމާނުން.  އަސްލު  އެއީ  ފަސްޓު  ،  މެންގެ 

އަ  .ވަނީ  ށް ރިޓީއަކައޮޕްރި ޖެނެރޭމެން ޅުގަނޑުދެން  އަޅުގަނޑުމެންގެ  މަސައްކަތްކުރަން  އެބަ  ވެސް  ކޮސްޓް    ޝަން 

 މައިގަނޑު. ން މިވަގުތު ންކޯޕަރޭޓްކޮށްގެން ކުޑަކުރެވޭތޯ. އެއީ ދެސޯލާރ އި

 

  : ވުންވާހަކަދެއްކެ ރިޔާސަތުން 



  

  ށް އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތު ދެނީ.މިހާރު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސަ

 

 ދެއްކެވުން: ވާހަކަ  ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅަކު ގެ ފަރާތުންމޯލްޑިވްސްބޭންކް އޮފް 

ށް   ކަމަކަ ފުރަތަމަ  ދެންކޮށްލާނަން.  މެއް ފަހަގަކަ  ވަތަށް. ދެން އަޅުގަނޑު ދެޢުވި ދަނގޭތޯ ދެއް ޔާ އިއާދެ! ޝުކުރިއް

ކުންފުންޏެއްގެ  ބޮޑު ރިނިވިޔަފާރި  ކުރަމުންދާ  ރއެނަބަލް  އު ހައިސިއްޔަތުން  ބޭންކުން  ގޮތުން  ސަޕޯޓްކުރުމުގެ  ޖީއަށް 

މިކަން އަ  2016ގޮތުން  ތައްތައް.  އަ ވަނަ  ފެށިގެން  ހެދެމުޅުގަނޑުމެން  ހަރުން  ނުވަތަ  އަލަށް  ބްރާންޗްތައް  ންދާ 

އައުޓް ސޯލެޓްއޭ.ޓީ.އެމް  ހަމަ  އެތައް  އަޅުގަނޑުރަންއެ  ން  ޖީނާރލާރ  އެގޮތުން ކުރެވޭތޯ  މަސައްކަތްކުރަނީ.    މެން 

  10މިއަންނަ އަހަރު ވެސް    ދެންރަނީ.   ބޭނުންކުމި  އެނާރޖީ ހަމަ  ރކޭޝަނެއް ހަމަ ފުލީ ސޯލާލޮ  14ހާތަނަށް  މި

ރަން. ދެން ހަމަ  ން އެބަ ކު އަޅުގަނޑުމެ  ހަކަތައަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް  ވިދަކުރަނިޔާން ހަމަ އިބްރާންޗެއް މުޅި

ން އިނގޭތޯ.  ވެސް އެބަކޮށްދެ  ރަށެއްގެ އެ ލޯކަލް ގުރިޑަށް ހަމަ ފޯރު އެ    ރަންޓު ހަމަ ކަ އިތުރުވާ  އެ   ން މި ޔުނިޓްތަކު

ކިޔާ ލޯނެއް ތަ.އެމް.ހަރު ބީވަނަ އަ  2016ވަނަ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑުމެން  ދެ ދެން  ވުނު.  ކުރެފުރުޢާއެލް ގްރީން ލޯން 

ބޭމުއްޢާ ކްރައިޓީރިއާތަކަށް   ންކުން ކޮށް    ށް އެ މުއްދަތު ޓު ވެސް ކުޑަކޮކޮޅެއް އިންޓަރެސްޓް ރޭތަން   ވުރެ ލޯނު ދޫކުރާ 

އާއި    50000ގޭތޯ. އެއީ  އޮންނަނީ އިނ ރަންޖެހޭ އަދަދު ވެސް ކުޑަކޮށް މި އި ޚަރަދުކުތުގަ ގެ ގޮއިކުއިޓީވެސް ދިގުކޮށް 

ދެން    ނާ މިލިއަ  20 ގޮތަށް.  ދެވޭ  އަދަދެއް  ގޮތަށް.  10ދޭތެރޭގެ  ދެއްކޭ  ބަހާލައިގެން  ދެން    އަހަރަށް  މިދެކަންތައް 

އި މި  ބޮޑަށް  ހަކަނިދަކުރަޔާއަޅުގަނޑުމެން  ބޭންކުންގު  އާ ތަވި  ފާމިވަގުތު    ޅޭގޮތުން  ކަމަކަށް  ހަގަކޮށްލަން  ކުރެވޭ 

 ޔާ. އްޝުކުރި .ބޭނުންވަނީ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވަރަ ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  މިހާރު  އިތުއާދެ!  އަޅުގަނޑުމެށް  ލިބޭ.  މަޢުލޫމާތު  ބޮޑަށް  ރު  ވަރަށް  ވިސްނުން  ންގެ 

ކުރައް   ތާޒާވެއްޖެ. ގިނަމެންބަރުން  ވަރަށް  ބޭނުންފުޅުވާ  އޭގެ  ވަން  އެ  ހުންނާނެ.  އަޅުގަނޑު    ސުވާލުތައް  ކުރިން 

މިކޮށްލާނަޞާޚުލާކުޑަކޮށް   ކުރެވު ގު  ރާރާޤަދެ  ން  ބަޅިގެން  މަޝްވަރާގެ ސްޙުނު  ކޮމިޓީގެ  ދެން  ގައި  މަތިން   

  އަޅުގަނޑަށް ދެންމެ މި   ދެން   ހެޅުންތަކެއް އެބަހުރި.ހަޅަން ބޭނުންވާ ހުށަންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަ މެން ރައްޔިތުއަޅުގަނޑު

ވާހަކަތަކުން  ހުށަހެޅުން  އިވުނު  ވެ އެ  ބާރު  އިތުރަށް  ލިބޭ.އެސް  ތަކަށް  ކައެ  ބަ  އެއް  އަޅުގަނޑުމެން  ތަނުން  މަކީ 

ކްރޖީއަށް ޑެޑިނާ ރ އެސޯލާ ހަމަ  ނުންވަނީ  ބޭ ފަންޑެއް  ވެސް ނޫން، އެއީ  ގްރީން ފަ  . އެއީ ޓްވާންރިއޭކޭޓެޑް  ންޑެއް 

ތިމާވެށީގެ ވެސް    އަދި  ހަމަނޫފަންޑެއް  އެއީ  އެނާން.  ސޯލާރ  އޭ  ފަންޑެއް.  ޕަވަރ  ޞަމަޤް  ގެރޖީގެ  ހަމަ  ދަކީ 

ޓަކައި    ރަންޓު ބިލު ކުޑަކުރުމަށް ޕް ސޯލާ ގޭގޭގައި، ގޭގޭގެ މީހުންނަށް ކަ ގްރިމެންޓް ހެދިގެން ރޫފްޓޮންގް އެޕާރޗޭސި

ގޮތަށް އެ ޕްރޮގުރާމް ވެއެހީ މަޖިލީހު  އެއީ   ރަންވާން. ދޭ ޕްރޮގުރާމެއްގެ  މެންބަރުރައްޔިތުންގެ  ވިސްނުންފުޅު ންގެ    ގެ 



  

އަޅުގަނޑު  އެކަން އެގޮތަށް ކުރުމަށް   ކަންތައް.  ހުރި އެއް  އިވިފަ ކުރެ ގޮތް ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ނޯޓް ހުރި މެން ޓަކައި 

މިލިއަން  ލާފައިވޭ ގޮވާ އެއް  ބަޖެރު  ކޮންފިޔާގެ  ކައުޓެއް  ރަށެއްގެ  ބަޖެޓުން  މެ  އަހަރުގެ  އަންނަ  ންސިލަށް 

ލޯނު ނަގަބޭންކަ  ނުމަކީ ބޭ  ގެމަށް. އޭއެޅުކަނޑަ  ޑައުން ކުރުމަށް  ވާ މީހާއަށް އިންޓްރެސްޓް ބައި ން ބޭނުންށް ގޮސް 

ލުޔަ އިތުރު  އޭނައަށް  ކުޑަކުރުމަށް  އިންޓަރެސްޓް  ކޮށްދިނުމަނުވަތަ  އެކަން  ސަރުކާ  ށްކަށް  ކައުންސި ޓަކައި    ލާ ރާއި 

ވެ ގޮތުގައިގުޅިގެން  އެހީއެއްގެ  އާދޭ  ލޯރު ޚި.  އޭރުންގައި  މީހާއަށް  ނަގާ  އިނު  ފްރީ ރެސްންޓަ  ގޮތުގައި  ޓް  ލޯނެއްގެ   

އި ގޮ  ނެ.ކުރެވޭސާސްޙްއޭނައަށް  އެޖެންސީސްތަކަށް  މާލީ  ބޭނުން  އަޅުގަނޑުމެން    ހާރު މި   ވާލަންއެއާއެކީގައި 

  މު އްޢާ ންވާ ފަރާތްތަކަށް ބޭންކުން   ބޭނުހާރު ސޯލާ ހަރުކުރަންތޯ. މި ނުމަށް އިނގޭއަށް ދަށް ކޮށްދި  8%   11އޮތް %

މިހާ ށް ވާ އިންޓަރެސްޓަގޮތެއްގައި ދެއް ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން  ރޭޓެއްކަން  ދަށް  ބޫލުކުރަން.  ޤަވެސް އުފަލާއެކު    ރުވުރެ 

ކުރިދިވެހި   ،ވެސްއެހެންނަމަ މިދާ  ރާއްޖެއަށް  ތަކުމަތިވަމުން  ބޮޑު  އަޅުގަނޑުވަރަށް  ވާހަކަ  މިލީފެއްގެ  ދަންނަވަނީ.    

ކަރައް އުފުލަންޖެހޭ    ގައި ވަރުފެން  ރަންޓު ބިލު ދެއްކުމާއި އަދި ޤައުމީ ޔިތުންނަށް    ށް ތައް ކުޑަކުރުމަތަކުލީފު  މާލީ މި 

އެހެންވީމާއެ  ޓަކައި ބޭންކޭ.  ފަރާތަކީ  އެއް  ވެދޭންޖެހޭ  އެހީއެއް  ބޮޑު  %ންމެ  އޮތް  މިހާރު  ށް  އަ   %8  11، 

އިއްކުޑަކޮށްދި މެންނުމަށް  އަޅުގަނޑަޒަތްތެރި  ވިސްނިބަރުންގެ ވާހަކަފުޅުތަކުން    ޞަ ޚާއްމަކީ  ފައި އޮތީ. އަނެއް ކަށް 

ކިޔުސޯލާ މޯލްޑިވްސްގެ ނަމުގައި ސަރުކާރަ  ، ޕްރޮގުރާމެއް އެއަށް  ދެން  ނިންމެވިދާނެ    . އްވާނެ ކެޗީ ނަމެއްށް ވެސް 

ޚާ  ގުޅިގެން  މިނިސްޓްރީއާންކާއި  އި ބޭތަކާކައުންސިލު އުފައްދާފައި އަންނަނާޝި ޕާރޓްޞައްއުފައްދާ   އަހަރުގެ  ފެއް 

ޕްރޮގުރާމް  ކުރީ ފެށިގެން  މަލޯން ކޮޅުން  ރައްޔިތުންގެ  އެވެސް  އިނގޭތޯ.  މެޗުކޮށްދެއްވުން  ންބަރުން  ޖިލީހުގެ 

ޓު އުފައްދާ މީހާ  ރަން، ކަށްއޭ ކަރަންޓު ވިއްކުމަބަޖެހެމެން އެމިއާއެކީގައި އަޅުގަނޑުދެން    ޅުކުރައްވާފައިވާ ޚިޔާލެއް.ފާ

ރިހާ ހުރަސްތަކެއް ނައްތާލަދެއްވަން  ހުރި ހު ކުމަށް  އްންޓު ވިރަސްޓެލްކޯއަށް ކަ   ނޫނީފެނަކައަށް    ކަރަންޓު ވިއްކުމަށް،

ތެރެ މިހާ   އިން ގަވާއިދުގެ  ގާއިނގޭތޯ.  ހުރި  ހު ރު  ތެރެއިން  ގަވާއިދުގެ  ނޫނީ  ހުރަސްނޫނު  ހުރިހާ  ތަކެއް  ރި 

އަޅުގަނަ ކައްތާލަދެއްވާފައި  ބޭރަނޑަކީ  ބަދަލުވާން  މީހާއަށް  އުފައްދާ  ފެނުންވެޔޭންޓު  ނޫނީ  ސްޓެލްކޯ    ނަކައަކީ . 

ގަ މީހާއަކަރަންޓު  ރިވާރސްންނަ  ރޯލް  ބަދަލުވޭ.  މިހާރު  އަޅުގަނކުށް  މައިގަނޑު   ންޑުމެރަން  މިއީ    ބޭނުންވޭ. 

އިއްދެން    ތަކަކީ.ންގޮވާލު އަޅުގަނޑު  މެންމިހާރު  ފުޒަތްތެރި  ތާތައް  ނުކުމި    ން.ވާނައަރުރުޞަތު  ބަރުންނަށް 

ފަ ބަހައްޓާލަން  ހަނދާނުގައި  އަސޭހަވާއަޅުގަނޑުމެން  މި  ނެތީ  ފުރުޞަތަށް    ށްލީ. ހައިލައިޓްކޮޅުގަނޑު 

 ޚައިތަމް.  ދާނަން.ގެންގަނޑު ފުރުޞަތު ދެމުން  ޅުއިގަންނަވަ ތަރުތީބުން އައެދިވަޑަ

 

 ހަކަދެއްކެވުން: ރު އަޙްމަދު ޚައިތަމް ވާރާގެ މެންބަ ދެކުނު ދާއި މައްޗަންގޮޅި

ބޭފުޅުންނަށް ހުރިހާ  މަރުޙަބާ  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ  ދެންމެއަކުވެސް  އާދެ!  މިހާރު   އިންބީ.އެމް.އެލް   .    ވިދާޅުވި 

ސްޓު ކުޑަ.  ނެއް ދޫކުރަމުންދާ ވާހަކަ އިންޓަރެއަކީ ލޯންޑެއް އެކުލަވާލާފައި ވާހަކަ ފަގެންން ފެށިއި  2016ވެސް އެއީ  



  

ނެއްތޯއޭ އިންޓަރެސްޓް  އްތޯއޭ މިހާރު އިންޓަރެސްޓުގައި އިންނަނީ. ދެން ކިހިލަކީ ކިހާވަރެގަނޑުގެ ސުވާފުރަތަމަ އަޅު

ލޯނުތަކުގެ  ވާހަ  މި އެ  ސަޕޯޓް  ކައަކީ  ނޫނިއްޔާ  އެހެން  އޮޓާރންއައުޓް  އަޅުގަނޑު    ތީ.ކިހިނެއްތޯއޭ  ދެން 

ފިނޭންސުވާލުކޮ އަސްލު  ބޭނުންވޭ  މިހާ ސާށްލަން  އެއީ  ގްރީން.  މިއޮތް  ދެއްތޯފަންޑުގައި   ރު  ފަންޑުގައި  ގްރީން  ؟  

އަޅުގަނޑުމެންނަކިހާވަ ގާތްގަނށް  ރެއްތޯ  އޭގެޑަކަށް.  މިއޮންނަނީ  ކި  އަދި  ރިނިތެރެއިން  އެނާރޖީ  އުހާވަރެއްތޯ  ބަލް 

ވޭތުކަންތަމި  އެހެންނޫނީ އޮތީ  ބޭނުންކުރެވިފައި  ބަ އްތަކަށް  ތަންތަނަށް  ކިހާވަރަކަށްތޯރުލާއިއި ލަވެދިޔަ  އޭ  . 

 އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ.  .ރެވިފައި އޮތީޗެހި ޔުޓިލައިޒްކުގަނޑުމެން އެއެއްއަޅު

 

   ވާހަކަދެއްކެވުން:   ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅަކުގެ ފަރާތުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް

ތީ.  ރެވިފައި މިއޮއިނގޭތޯ ދޫކު ލޯނު    11ބަށް   ހިސާއަދާއިހަރުން ފެށިގެން މިވަނަ އަ   2016  އިނގޭތޯ.  ޝުކުރިއްޔާ 

ޖުމްލަ   ރޭ  9.3ދެން  އިންޓަރެސްޓް  ދެން  އިނގޭތޯ.  މިއޮތީ  ދޫކުރެވިފައި  އަދި  މި  މިލިއަން  ގޮތުގައި  ޓުގެ 

ދޫކުރާއަޅުގަނޑުމެން  މިހާރު  ނޯމަލީ  .  11%   ނަގަނީ މި ދޫކުރާ އްޢާ  ، މި  ރޭޓްތައް މިއުޅެނީ  އިންޓަރެ  މުކޮށް  ސްޓް 

ގްރީން ލޯން  ދޭތެރެގެ ރޭޓެއްގައި މިއުޅެނީ. އެކަމަކު    އާ  12.75އާއި    11.5ރާތްކުރުމާއި ވިޔަފާރިތަކަށް  މާޢިގެދޮރު  

 ރިއްޔާ. ޝުކު . 11% ންނަނީއިމިއަޅުގަނޑުމެން 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 .ރުމެންބަ ތްތެރި އިއްޒަދާއިރާގެ  ގައްދޫ 

 

 ކަދެއްކެވުން: ހައަޙްމަދު ޒާހިރު ވާ ރުދާއިރާގެ މެންބަ ގައްދޫ 

 ނގޭތޯ.  އި  އެއްޗެއް ފައިނޭންޝަލް  ހަމަ  ރިއްޔާ.ޝުކު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެއް ސު ކަންނޭވާލުކުއަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އަދި  ފަރެއްވި  ގްރީން    އި ޅުވެފަ ގޮތުން. އެއަށް އެއްޗެއް ވިދާގުޅޭ  ޑާންނގެ 

 ން.ޅުގަނޑު ދާނަދެން އަ

 

   ދެއްކެވުން: ވާހަކަ ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅަކު ގެ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 

 މިހާތަނަށް ވަނަ އަހަރު. ދެން ގްރީން ފަންޑަށް    2019ދިޔައީ  ންޑު އުފެދިގެން  މިއީ ގްރީން ފަ  ތޯ.ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭ

ން  މިލިއަ   503ތެރެއިން    ގެރުފިޔާ ޖަމާވެފައި އެބަހުރި. އޭ މިލިއަން    729ހުގެ ނިޔަލަށް  ރު މަން ސެޕްޓެމްބަޖެނުއަރީ



  

ޚަރަދުވެގެރު މި  މިފިޔާ  ޚަރަދުކުރެވިފައުރިނި  ންދެ  .ދިޔައީން  ސީދާ  އެނާރޖީއަށް  ހުރި  ބަލް  ރު  ބަލާއި  ގޮތަށްއި 

ޕްރޮޖެކްޓް  ރިލޭޓެޑް  ކްލީން  ކް މޯލްޑިވްސް  މޯލްޑިވްސް  ބަލާއިރު  އެސްއަށް  ޕްރޮޖެކްޓަށް  ންޔަރަންވަލީން  މަންޓް 

  ތަކާ ޢުމާގެ މަޝްރޫ ނަރުދަފެންނަނީ  މި  ށްޑަދެން ބޮޑަށް އަޅުގަނ  ޚަރަދުވެފައި އެބަހުރި.ށް  ރާ ވަރަގާތްކު  މިލިއަނަކާ

މި   ކަންކަމަށް  ހުޚަރަދުމިކަހަލަ  މިވެފައި  ކަންކަން  އެއުރިނި  ،އެހެންވީމާފެންނަނީ.    ރި  މާބޮޑު  ބަލް  ނާރޖީއަށް 

   .ސްމު ވެހަމަގައި ފައެއް ނެތް މިއަހަރު ތެރެއަކު އަދިޗެއް ޚަރަދުވެއެއް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ގެންދަވާ.ކުރިއަށް  

 

 ކަދެއްކެވުން: އަޙްމަދު ޒާހިރު ވާހަ ރުދާއިރާގެ މެންބަ ދޫ ގައް

ސު.  ރިއްޔާޝުކު ފުރަތަމަ  ސުވާލެއް.  ފައިނޭންދެ  އަޅުގަނޑު  އިންސްޓިޓިއުޝަންތަކާ ވާލު  ކޮށްލާނަން.    ޝަލް 

މިއަޅުގަނޑުމެ އޮތް    ން  ކުރިއަށް  އެނާރޖީއަށްއުނި  ރިގައިތާނ ދައްކަނީ  ވާހަކަ. މި    ބަލް    ފޯކަސްކުރާ   އަށްސޯލާ ދާ 

އެ   .ވާހަކަ އަޅުޢު މަޝްރޫ  އެގޮތުން  މިކަން  ނޫނިއްޔާ  ދާއިރު  ފެށިގެން  ފައްޓާއިރު  ފަށައިގެން    ،ގަނޑުމެން 

ނީ އިތުރުކުރަން  ދަމްއާ  ޅު ބޭނުންކުރަން ބޭނުންވާނެ.ގޭގޭގެ ފުރާރިއަށްދާއިރު ޕްރޮމޯޓްކުރާއިރު ގިނަ ރައްޔިތުންތަކެއް  ކު

ފު  ގޭގޭގެ  ބަހަ  ކުގައި ރާޅުތަބޭނުންވާނެ.  ވަރަވީމާއެހެން  ނެ.ބޭނުންވާއްޓަން  ސޯލާ  ރިކުއެސްޓްތައް  ،  ބައިވަރު  ށް 

މިކަމަ ބޭނުންވާނެ  ފަންޑްސް  ބައިވަރު  ކުރަން.  އަންނާނެ.  އެކަން  އިންސްޓިޓިއުށް  ސްތަކުން  ޝަންފައިނޭންޝަލް 

އީ އެއް ސުވާލު.  އެ  ންވާނެތޯއޭ.ބޭނު  ދުވަހެއް   ކިހާ ޔާރުވާން  ފުޅުން ތައް ބޭ  ނިއްޔާ ތިޓަރކުރެވިދާނެތޯއޭ ނޫށް ކޭމިކަމަ

އައަ ސުވާލު  އަމާނެއް  އެންވަޔަރަށްލާނަޒުކޮޅުގަނޑު  މިނިސްޓްރީއަމަންން  ޗޭކްލައިމެޓް   .ށްންޓް    މި   ބެހޭގޮތުން   ންޖާ 

ކަމައަންނަ   ބުނާ  ތްރެޓްއެލާވަންޏާ    ށްއަނެއްހެން  ވަ މިންގް  ހަމަ  ބޮޑު  ނިންގް  ނޑުމެން  އަޅުގަ  ޑިވަޅެއްގައިދަނރަށް 

ބު. އަތިބީމި ބައިނެއްހެން  ކަމަށްވަންޏާ  އަޅުގަނޑުމެން  ލުތަކާވަރު ބައެއްގެ އިހުމާނާ  ފޭސްކުރަނީ. އަސްލު    ހެދި  މި 

ބޮ ނުކުރާ  މީގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ދަތި ކަޑަށް  ފޭސްކު   މެއްގެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ބޮޑެތި  އުނދަގޫ  މިއޮތީ.  ރަންޖެހިފައި 

ކުރި ކަންތައްތަކެއްގެ ސަބަބުން އަދި ކުރަމުންގެންދާ  މުތަކުން   ޤައުއިންޑަސްޓްރިއަލް  ،އަލް ޤައުމުތަކުންންޑަސްޓްރިއި

ނޑުމެން ކަހަލަ ކުދި  ދަގޫ. އަޅުގަހެނީ މި ދަތި އުނޖެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފޭސްކުރަން މިކަންތައްތަކެއްގެ ސަބަބުން

ކޮންފޭސްކުރައް  ޤައުމުތަ މިޖެހެނީ  ކަމެސިކުއެންސަން  ނުކުރާ  އަޅުގަނޑުމެން  ކޮސް.  ތަކެއް  އެންސަސްންސިކު އްގެ 

މިކު އަޅުގަނޑުމެން   މިނިސްޓްރީރަންޖެފޭސް  ސަރުކާރުން  ދިވެހިރާއްޖެއިން  ރާއްޖޭގައި  އެގޮތުން  ބޮޑެތި    ން ހެނީ. 

މި  އެޤައުމުތަކުގައި   އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ސަބަބުން  ގެއްލުބޭފުޅުންގެ  ކޮމްޕެވާ  ކަހަލަ  ރާނެ ޓްކުސޭންމުގެ  އެއްވެސް   

ދެކެ  މީގެ  އެއްބޭފުޅުންގެ    އެ  ވޭތޯއޭ.ވާހަކަތަކެއް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އޮތީ.  ކިހިނެއްތޯ  ބާރުލުން 



  

ގެއްލުންތަ  ،ށްދިނުމުގެސޭޓްކޮންކޮމްޕެ ކޮންޕެ މިވާ  ކޮންކަހަ ޓްކޮށްދިސޭންކުގެ  ވިސްނުންތަނުމުގެ    އޭ ކެއްތޯލަ 

   ގެންގުޅުއްވަނީ.

 

  ވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެ 

 ކުރިއަށްގެންދަވާ. 

 

 ދު ޙަސަން ވާހަކަދެއްކެވުން: ން ރަޝީޙުސައިރ ނިސްޓަ މިމަންޓު އެންވަޔަރަން

ކަންކަން ހިންގާ ރެސިލިއެންސް  ގުޅިގެން މިހިނގާ  އަޅުގަނޑުމެން ކްލައިމެޓް ޗޭންޖާ މި ފުރަތަމަ ކަމަކަށް މިދެންނެވީ 

ހުރިހާ މަސައް އެންޑް  ބިލްޑިންގް  މިޓިގޭޝަން  އެއީ  ހުއެޑަޕްޓޭޝަކަތެއް  ކް  އް މަސައްކަތެރިހާ  ން  ޓް  ލައިމެއަދި މި 

ކަންޖުޗޭ ޕެއްލުކުރުމަށް  ޙަންތައް    މިކުރަނީ  ކަމެއް  ހުރިހާ  ހިނގާ  ފެންވަރުގައި  އެގްރިމެންދުނިޔޭގެ  ޓުގެ  ރިސް 

ގެނައުމުދި   ،މާއެހެންވީތެރެއިން.   އެގޮތަށް  އެގްރިމެންޓް  ޕެރިސް  އިސްދައުރެއް  ވެހިރާއްޖެއަކީ  ވަރަށް  ވެސް  ގައި 

ވަކާލާއެކަމަދާކުރި  އަ ޤައުމެތުކުށް  އެހެރި  އެންވީމާއް.  ޕެރިސް  ފްރޭމް،  އަޅުގަނޑުމެން  ގްރިމެންޓުގެ  ތެރޭގައި  ވޯކްގެ 

މިކުރެމަސައްކުރާ   ގާތްގަނޑަކަށް  މިވެނީ.  ކަތްތައް  ހަމަ  ދުނިޔޭގައި  އެގްރިމެންޓަކީ  ޕެރިސް  ހުރިހާ  ހާރު 

ދެން  މުތަޤައު ބައިވެރިވާ  އެހެންކެއްހެން  އެ  އެގްރިމެންޓެއް.  މިކުތެރޭގަ  ކްގެފްރޭމްވޯވީމާ،  އެންހާރުމި  ރަނީ.އި  މެ   

ށް  ހާމަކޮ  ،ގަނޑުމެންނަށް މި ހާމަކުރެވުނީންޓުގެ ރޫލް ބުކް އަޅުރިސް އެގްރިމެގައި ޕެ ކްވަނަ ކޮ  24ބޭއްވުނު  ފަހުން  

ގުޅިގެން    .ނެރެވުނީ ޗޭންޖާއި  ކްލައިމެޓް  މާނައަކީ  އިޢައޭގެ  އެކި ޢީ ޖުރާމަލުކުރާނެ  ކަންތައްތައް  މުތަކުގެ  ޤައު   

ތަންފީކަންކަ  ކުރަންވީ  ޕޮންސިބިލިޓީސްއާ ސްރެ މިކަންކަން  ހިންގަކޮޛުމާއި  އަޅުގަނޑުމެންށް  ބުކް  ރޫލް  ނަށް ންވީ 

ޖުއަ އަސްލުގައި  އޭގެ  އެއްޗަކީ.  ނެރެވުނު  ބުނީ  މި  ދެން  މްލަކޮށް  ސުވާލަށް  އުޓްކަމަކީ.  ކުރެއްވި  ސްޕެސިފިކްކޮށް 

ދައަޅުގަނޑުދަންނަވަންޏާ   ވަވަންނަ  މިހާރު  އޮތީ  ޖައްކި ން  ޤައުމަކުން  މި  ވިހަ  ބަންޑައިކާ  ހާވަށް  ނޫނީ  އޮކްސައިޑް 

އަޅުގަނޑުމެންނަގޭސް   ސަބަބުން  ބޮޑު  ފޮނުވުމުގެ  މިހާ  އަ  ވެއްޖެއޭގެއްލުންށް  އެމީހުންގެ  ބަދަލު  ބުނެގެން  ތުން 

ންކަން   ހިނގާ ކައިޓްގެ ތެރޭގައެގްރިމެން  ސްގުޅިގެން ޕެރި  ކްލައިމެޓް ޗޭންޖާހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ގޮތަކަށް ނޫން  

ށް ބޭރުކުރާ  ޖައްވަ  ކަށް މިސާލަކަށް އެންމެ ގިނައިން ވިހަ ގޭސް ނޑުމެންނަގަ، އަޅުނގޭތޯ. މިއީ އެހެންވީމާއި  ހިނގަނީ

ބައިލެޓަރަ  ތި ވެ  ލީޤައުމަކާ  ނުކުރެވޭނެ  ނެގޯޝިއޭޓެއް  ޖައްވަ  ސް  މި މީހުން  ގެއްލުން  ށް  ބޮޑު  އޭގެ  އެބަދޭހާ   .

ގޮތުން މިވެތީޖާނަ ގޮތަކީ  އޭގެ  .  ތޯއިނގޭ  އެބަލެވޭ  ،މަތިވޭހަރުމެންނަށް ކުރިން އަކަންކަނި  އެއްގެ  ބަދަލުގައި ކުރެވޭ 

މިމިއީ ކްލައިމެޓަށް  އަރައިގަތުމަށް    ޤައުމުތައް  އަސަރުތަކުން  ނޭދެވޭ  މަސައްކަ  އަންނަ  ތްކުރުމަށް  ޓަކައި 

ފެންވާޤްބައިނަލްއަ ޔޫ.އެންވަރުމީ  ތެ  ގައި  ފަންޑެސިސްޓަމްގެ  އެބަހުރި  އުފައްދަވާފަރޭގައި    އެއީ   ނގޭތޯ.އި  އިއް 

ން އެޕްލައި މިކުރަނީ  ގަނޑުމެފަންޑަށް އަޅު  ، ގްރީންވީމާންޑު އިނގޭތޯ. ގްރީން ފަންޑު. އެހެންގްރީން ފަމޯލްޑިވްސް  



  

މިވެނިއަ ދިވެހިރާއްޖޭ ޅުގަނޑުމެންގެ  ބޭނުންވޭ.  ލާރި  ކަންކަމަށް  ފަމިވެނި  ގްރީން  ލާ ންގެ  ލިޑުން  އެބަހުރި.  ރި  ބިފައި 

ފެނާތެރޭގައި  އޭގެ ލިބިގެން  ލާރި  ބައެ   ނަރުދަމާގެ  ހިއި  ވެސް  މިހާރު  ޕްރޮޖެކްޓްތައް  އެނގައް  އިނގޭތޯ.    ބަދޭމުން 

ންޑާއި  ގުޅިގެން ގްރީން ފަ  ތަކާ އަންނަ ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރުޅުގަނޑުމެންނަށް މިން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަކީ އަގަނޑުމެއަޅު

ރިސް އެގްރިމެންޓް ފްރޭމް  މި ޕެ  ޖެހޭނީ ންޅަޅުގަނޑުމެން ހުށަހަށް އަކަންޑުތަވާމީ ފަޤްއައިނަލް ވެސް އެހެންހުރި ބައަދި

މަސައް ތެރޭގައި  ޑޯނާރސްއާ ކުރާއިކަތްވޯކްގެ  ކަހަލަ  ބައެއް  ކަމެއް  ކުރެވޭ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އިތުރުން  އޭގެ    ރު. 

ވާ އިނގޭހަކައަޅުގަނޑުމެން  އަޅުގަނޑުމެން  ތޯ.  ދެއްކުން  މިއެއީ  މިއީ  ވާހަކަދައްކަން  ލަތެއްގައި  ޙާހަލަ  ކަ އެބަ 

ދޭން.  މެޑުއަޅުގަނ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެހީތައް  ކަހަލަ  ބައެއް  އޮތީމަ  ސަހަރޯން  ބައެއް    ވާ ވެރިއަޅުގަނޑުމެންނަށް 

އަ ލާރިދޭ.  ޅުގަނޑުޤައުމުތަކުން  އެބަލިބޭ.  މެންނަށް  ވެސް  ވޯލްޑްގްރާންޓު  ތެރޭގަ   މިހާރު  ފްރޭމްވޯރކުގެ  އި  ބޭންކް 

އަޅުގަނޑުމެންނަ ވެސް ރާގްށް  ވެސް  ކޮންއެބަލި  ންޓު  ވެސް  ސި ބޭ  ލޯނު  ލިބޭ  އެބަލިބޭ. އަދި  ޝަން  ވެސް  ގެރެންޓީ 

އެގްރި  ކުރެވެނީ.  މިކަން  މި  ، އެކަހަލަ ގޮތަކަށްއެހެންވީމާ  އިނގޭތޯ. ޕެރިސް  މާއްދާއެއް  މިހާރު  އޮވޭ  އެ  މެންޓުގައި 

މާނަކުރެވިކުރެވިދާތްޝަން ހޯދުމަށް މަސައްކަސޭކޮމްޕެން ހުރޭ  ދާތަކެއްދާނެ މާ ނެ ކަމަށް  ށް  އެއަ ކު  ކަމައެ  އިނގޭތޯ.އް 

ގާތްގަނމަލުޢަ ނޯ  މުޅިންހެން މި ޑަކަށް  ކުރުމުގެ  ހުރިހާ ޤައުމުތަކަށް ލަ ބަމަށް   ކަންނަ އެއްޗެއް ދެންނެވީ އެއީ    އިގެން 

ޕެމިދެން  ތީ އިނގޭތޯ.ވެސް ނަތީޖާއެއް ނުހޯދޭނެ ކަމަށްވާދިމާލަށް ދިޔައިއްޔަ އޭގެން އެއް   ދަނީ. އެއީ އެ   ސް ރިނެވީ 

ކުރިން އޭގެ    މިދިޔަ އަހަރު   ގައި  ބައްދަލުވުމުވަނަ  24ގެ ކަންކަން ކުރިން މިދެންނެވިހެން  ރުމު ކުޛުއެގްރިމެންޓް ތަންފީ

ނެ މިފަހަރު ވެސް  ވަރާކުރެވި ގޮތްތައް ނިންމޭދު މަޝްމަޖެއްސީ. ދެން މިހާރު އެ އިތުރު ކަންތައްތަކާމެ ރޫލް ބުކް ހަ

ޕްރޮސެސްއެއް. އެހެމުންވައިވޯލް، އެއީ  އެހެންވީމާ  .ތޯއިނގޭ އަޅުގަނޑުމެންވީމާދާ  ބިނާކޮށް  ން ކުރާ  ، އޭގެ މައްޗަށް 

ބައި މަޝްރަޤްއަނަލްކަންތައް  ކު ޙު ވާމީ  މިގައި  މި  ހެނީ. ޖެރަން  ބަރޯސާނުވެ  ދެންއެކަމަކު  މުޅިން  އެއަށް  ނެވި 

އަމިއްލައަށް ކުރެވޭ ކަންތައް ވެސް އަޅު ކުރައަޅުގަނޑުމެން  އެބަޖެހޭ  ގަނޑުމެން  އެނާރޖީއައުނިރިން  އި  ޓަކަ  ށް ބަލް 

ކޮންއަ ޕެޅުގަނޑުމެން  އެގްރިމެމެހެން  ތެރޭންޓުގެ ރިސް  ބަރޯ  އެއްޗަކަށް  ލިބޭ  އަމިއްލައަސާގައި  ށް  ނުވެ 

ވެސް މަސައްކަ މިކަން ކުރަންޖެހޭ  ތްކޮށްގެން  ހޯދައިގެން  ދެކެނީ. ހަމައެކަނި ތިމާވެފައިސާ  އަޅުގަނޑު  ޓަށް  އް ކަމަށް 

ނޫން. އަޅު ގޮތުން ވެޑުނގަޓަކައެއް  އިޤްތިޞާދީ  ޑީސަލަށް  ށް  ވަރަސް  މެން  މި ބުނީ  ގެއްލުމެއް ލިބޭ ކަމެއް  ބޮޑު 

މިކަ ކު ބަރޯސާވެގެން  މިއީކީ.ންކަން  ވެ  ރުން  އެއްގޮތަކަށް  މިއީ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ނުކުރެވޭ  އެއް  ޖަސްޓިފައި  ސް 

 . އިނގޭތޯ ށެއް ސް މިހެން ތިބޭކަގޮނުއަށް ބަލް އެނާރޖީއުރިނި

 

 ކެވުން: ވާހަކަދެއް ރިޔާސަތުން

 ދެއްތޯ.އްބައި އެބައޮތް ލުގެ އެއަދި ސުވާ

 



  

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅަކު ރާތުންފަ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 

އިއްޝުކުރި މެންބަރުޒަތްތެ އްޔާ  ދެރި  ޖަވާބަކަ.  ފުރިހަމަ  ސުވާލުގެ  ކުރެއްވި  މެންބަރު  ފައިނޭން  ލް  ންޝަ ށްވާނީ 

ކް   ބޭންށް ދެން ގަނޑަކަމަކު އަޅުން އެ. ދެދެއްތޯ  ކުރުމުގެ ޑްށް ފަންއަމި  ކަންނޭނގެ ތޯ  އަކީ ކޮބައިޓަރގެ ކެޕޭސިޓީ ސެކް

ދެންނެވޭނީ ފަރާތުން  މޯލްޑިވްސްގެ  ލޯނުއޮފް  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގްރީން    އެ    2016ޑިންގ  ފަން  މި  ގައި 

ދިޔައިކުފަރުމާ އަޅުގަނރެވިގެން  ވިޑުރު  ޕޯޓްފޯލިމެން  މި  އިނީ  ގާތްގައޯއަކަށްސްނާފައި  މިލިއަން    500ށް  ޑަކަނވާނީ 

އި  ރުފިޔާ ދެކަމަށް  ޑިމާންޑްނގޭތޯ.  ހަމަ  ވަރަކުންއަ  ން  ކޮންޓިނުނަމުންދާ  އެ  އަޅުއަން  ރިވި ގަނސްލީ    އު ޑުމެން 

 އްޔާ.  ޝުކުރި. ގޭތޯ އިނކުރާނެ. ކޮށްފައި އެ ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ހަމަ ގެނެވޭނެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ތްތެރި މެންބަރު.  ންދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަ! ކެއާދެ

 

 : ހަކަދެއްކެވުންވާ ގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ދާއިރާ ދޫކެން

މެންޓް  ންރައެންވަޔަވެސް އަމާޒުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ހަމަ    ގަނޑުގެ ސުވާލުރިރު. އަޅުރި މުޤައް އްޒަތްތެއި  ޝުކުރިއްޔާ 

ބަޖެޓު  ފަހަރުގެ  މި  އެކު މިނިސްޓްރީއަށް.  ޙައިރު ލަވާލި   އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  ވެސް  ދަންޤީ  ޏާ  ނަވަން ޤަތަށް 

ވާހަކަޅުގަނއަ މިދައްކާ  އެޑުމެން  ޗޭންޖް  މިކިޔާ  އެތަކަށް  ނޫޓްޕްޑަންޑް  އަލުން  ޙާނީ    ބަދަލުވެ  ނިޔާކުރާގޮތުން  ލަތު 

ގޮގުޅިލާމެހޭ ކަންތައްތައް    ހަމަ  ކުރުމަށްބަދަލުތަކަށް  ވަރަކަށް  ބޭނުންވާ  އަޅުގަނޑު  ޓޯން  ސެޓެއް  ގައިމުއެ  ވެސް   

އަޅުއިނގޭތޯ  ނުކުރެވޭ މިމެގަނޑު.  އަހާ ހަނީ  ފެނު  ން  ސުވާލު  މިއުމަ  ކޮންނީ  ޅެލަން  ކުރަނީ  އެ    ، އަސްލު 

ހަމަ   ކައި ސައިޑުން  އަޅުގަނޑުމެން  ހަވާ ހަމަ  ބުނެ  ންސާއިރިކައިރިން  ވާހަކައެއް  މިހެން  ދެތިން  އެއީ  ލާނަން. 

ހަދަ  މިދަންނަވަންޖެހުނީ ބަނދަރުތައް  ބަރާއްޖޭގައި  ފެށިއިރުގައި  ބޭނުންނން  ވެ ދަރު  ރަށްރަށަށް  ބަނދަނުވާ    ރު ސް 

ން ސިޔާސީ  ގަނޑުމެޑު ހިލަ ބަނދަރު ނޫން ގޮތެއް ނެތް ކަމަށް އެންމެންނަށް އަޅުދީގެން ބޮއިށް ދައްކަބޭނުންވާނެ ކަމަ

އަޅު އެންމެން  މީހުން،  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތަށް  ހިމެނޭ  ވެސް  އެގޮގަނޑު  ދައްކައިގެން    ސް  އެނޫން  ވާހަކަ  މިހާރު 

ދަ ވާ ވާނީ  ހަކައެއް  މީހަކު  އަޑުއެ.  އަކަށްމޮޔައްކާ  ވާހަކަ  ދައްކާ  އެ  އަހަފަ. މީހުން  ބާ  ދެން  އިނވާހަކަ  ގޭތޯ.  އްވާ 

ހިއަދި   ،އެހެންނަމަވެސް ފަޅު  ހަމަ  އެބަހުރި  އިންތިވެސް  އަދިވެސް  މީހުން،  ބޭނުންވާ  ހި ހާ އްކަން  އްކަން  އަށް 

ގެ  މީޓަރު   23ތޯ.  ގޭއިނ  ނީ. ކޯޒްވޭ ވެސް ހަމަ އިންތިހާއަށް އަޅަން ބޭނުންވަނީ ނުންވަބޭނުންވަނީ. ބިން ހިއްކަން ބޭ

ފުން ހިއްކަން  ހަމަ  ހަމަ  ވެސް  މީޓަކި  1ބޭނުންވަނީ.    ވިލު  ހަމަނުވާ ރަށް ލޯ   ވެސް  ރު އަޅަންރަށުގައި ހަމަ ތާރު 

އެބަ ކުރައްވަ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާބޭނުންވަނީ ވަރަކަށް މަސައްކަތް  މިން، ކިހާ    އިމެޓް ރެޒިލިއަންސީ ހުރިހާ ކްލަ   ތޯ 

ލްޑްކުރަން  ބި   ޝަންޒޭންވަރން އެ ޓޯން ސެޓް ނުވަތަ އެ ކޮންޖްވާޕްޓްވެފައި ޗޭއިރުގައި އެޑޮކޮށް ވިދާޅުވާ ކުރާރުހަމަ ތަ



  

މީޓަރުކި   1އެޓްލީސްޓް އެބަ މަސައްކަތް ކުރައްވަންތޯ.   ހަމަލޯ  ރަށްރަށު  ނޫނީ  ނުވާ  މީ  2ގައި  ހަމަނުވާ  ކިލޯ  ޓަރު 

އަޅާގަރަށްރަށު ތާރު  މިހާރު  ފަ  ،އި  ދައްކަން  ވާހަކަ  ތާރުއަޅާ  އެއިށަމަގުގެ  އޮ  ފި.  ރަތްޖެހިގެން  އަޅާތަން  ށު   ގައި 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް. އެހެންނަމަވެސް ތާރު  ބަ  ،އެބަފެނޭ  ހަމަ  ގައިމުވެސް  ހަމަ  މިހިރީ.  މަގުޖެޓަކުން  ހަދާގޮތަށް  ތައް 

ފުދޭބަޖެ ހަމަ  މިހިރީ  އެބަ ންގަނޑުމެވަރަކަށް އަޅުޓުގައި  ހިއްކާ. އަނެފެނޭ  ނަށް  ވަރައް ބިން  ޕޮހެން  އަން  ރ  ލަޕިއު ށް 

މިހަކަ އަޅުވާ ހިއްކާކަށް ނުޖެހެ ގަނ. އަޅުކަހަދައްކަނީ. ހަމަ ބިން ހިއްކާ ވާ   ގަނޑުމެން    އޭ ޑަށް ވަކި ރަށެއްގެ ބިން 

ޑަށް ހީވަނީ  ކަމަކު އަޅުގަނ. އެ ތޯއިނގޭ  ނީވަރުގެ ވާހަކަ މިދައްކަހެން ކަތިވާ  ބުނާގަނޑު ހަމަ އެއްކަލަ ފިއްޔާ އަޅުބުނެ

  ވެސް އަ މިނިސްޓްރީ ކޮންމެމިނިސްޓަރ، އެސް    ޓިއުޝަން، އެސް އަންސްޓިއި  ންއެސް އަ ގަވަރމެންޓް، އެސް އެ

ހިސާބަ ކޮންމެވެސް  މިވާހަބަޔަކު  އެބަކުން  ދައްކަން  އަޅުޖެ ކަ  ސުވާލު ނގަހޭ.  މިނިސްޓަރ  ހައުސިންގ    ޑަށް 

ވެށްސެޝަނަ ޚިޔާލު  މި  ވެސް  އިނސްފަހުގައި  މިނިސްޓަރ  ޕްލޭނިންގ  ދެއްވި.  ކީއްވެގެންހެއްޔޭ   ވާހަކަ  މި  ގޭތޯ. 

ދައްޖެހޭއެބަ ހިނޫންހޭ  މި އްކާ  ކަން.  ހިއްކާ  ދައްކަ  ވާހަކައޭ  ކަނޑު  ވާހަކަވާހަކައޭނީ.  ހިއްކާ  ބިން  މިދައްކަނީ.  އޭ   

ނަށް  ގެ އަޅާ ގޮތަށް މީހުން  ހިއްކަހައުސް ނޫނިއްޔާމު ހަމަ ނު   ލޯޓިންގ ، މޫދުގައި ފްންހެއްޔޭ މޫދުގެދައްކަނީ. ކީއްވެ

އިންދޫކޮށްގެ   ބިކްފްރާސްޓްރަފައި  މީހުން ޗަރ  ވާހަކަ ލްޑްކޮށްފައި  ދޭ  ނުދައްނަށް  ދައްކާކަން  ފުރަތަމަ  ނީ  ވީ. 

ކީއްވެގެ  ކަވާހަ އެ    ނޫންހޭ.އެއްވާހަކަ ގޮތެއްގައި އަޅުގަނޑުމެން  އެށްގަނޑު ހިތަ. އަޅުންހޭ ނުދައްކަނީވެސް  ޖުމްލަ  ރީ 

ކިޔާ   ގުޅިލާމެ ލަތު  ޙާ މި  ބަދަލުވެ  ގޮތުން  އެނިޔާކުރާ  ދައްކަން ވާހަކަ ހުމަށް  ތި  އަޅުގަނ    ޓަކައި  ފެށުމަށް  ޑުމެން 

މަސައްކަތް  ރީމިނިސްޓް އެބަ  ކުރައްވަން  ނޫނިއްޔާ  ގައިމު ން  ހަމަ  އެ ބަޖެޓަވެސް    ކުރައްވަންތޯއޭ.    ކުލައެއް   ކުން 

 .ފެނޭށް ނުކަނޑަގަޅުފުކޮށް އަސާ

 

 ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރމިނިސްޓަ މަންޓު އެންވަޔަރަން

މެންޑޭޓު ންރަފް އެންވަޔަ  އޮމިނިސްޓްރީ ޓްރީ  ނިސްކުރަންޖެހެނީ. މިގަނޑުމެން ތަންފީޛުތައް އަޅުމެންޓަލްގެ މިދެންނެވި 

އެންވަޔަރައޮ މިންފް  ޒާތުގައި  އޭގެ  އަ ދެމެންޓް  އެއީ  ކަނޑަޅުގަނޑުންނެވީ  އެޖެންޑަރ  ޕޮލިސީ  ތަނެއް  މެންގެ  އަޅާ 

އް  ށްފައި އޮތް މެންޑޭޓެ ވާލުކޮޙަކުރަން  ފީޛު ތަންން ފާސްކުރައްވައިގެންހުޔިތުންގެ މަޖިލީ ރައްނާއިމެންނޑުއަޅުގަނޫން.  

އަޅުކުރަނީފީޛުތަންމި    މެންގަނޑުއަޅު ހުރި ގަނ.  ކަނޑައަޅާފައި  ކުރަން  ކަންޑުމެން  ސްޓްރެޓެޖިކް    އޮތީ  ތައްތައް 

ޕްލޭއެކްޝަ ކަނޑައަޅާފަން  އެ ންގައި  އެ ވީމާހެން.  މިހާ،  ކުރެވޭނީ.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އަޅުކަންކަން    މެން ޑުގަނރު 

ވެސް  މީހެމެ  ކޮން ވިތަކާއިކުރުންބޫލުޤަރާ  ލުކު ބޫޤަގޮތުން  ފަރުދީ  އްގެ  ވިސްނޭ  ހުންނާނެ.  ސްނުންތަކެ،  އް 

ތަންމިދެން  ،ވެސްއެހެންނަމަ އަޅުފީޛުނެވި  ތަންގަނކުރެވޭނީ  ޕް ފީޛުޑުމެންނަށް  އޮންނަ  ދީފައި    ރާމެއް ރޮގް ކުރަން 

އެހެ މިދެންންވީމާއިނގޭތޯ.  ވާހަނީ  ނެވު،  ބައިވަރު  އަޅުގަނވިބޫލުކުރެއް ޤަށް  މަކަ  ކަވަރަށް  ހީވަނީ  އްޔާ  ޑަށް 

އަޅުންމޭރުށް  ނަކުފާމަނި މިދަވާނެހެން  ވާވަނީ  ންނަގަނޑު  ރާއްޖޭ  ހަކައެއްކޮން  މިހާރު  ރެސި ގައިކަން.    ސް ލިއަން 



  

އިނގޭތޯ. އަމުލްޑްކުރުބި އަޅުގަޤަގަނޑު ހަމަ  ޅުގެ ކަންކަމުގައި  ބަނދަރުތައް ހެދިނބޫލުކުރަން    ހުރީ   ފައި ޑުމެންނަށް 

ކަން ރަނގަޅަ ރަށްގިރުމުގެ  ސަބަބުން  އޭގެ  ނޫންކަން.  ރަށުއިނ  ލަރޭޓްވާކަންއެކްސަކަން  ކަށް  ވަގޭތޯ.  ށައިގެން  ގެ 

  ދޭ ނާކަށް  ބޭންކަ  ށުގެ ވެލި ނބުރާ ރަދަނީ. އެ އައެ އޮތް    ށްޑަހަމަ ކަނން ބައެއް ހަމަ  އިޑުގެ ތެރެއެނބުރޭ ވެލިގަނ

ރަށު ތޯއިނގޭ ރަށެ.  ހުރިހާ  ވަށައިގެގެ  ގިއްގެ  ބޮރުން  ޓަކައި  ހުއްޓުމަށް  ހުމަކީ  ޖެތޮއްޓެއް  ހިލަ    ޑު ން 

ބުނަށް  ންޑުމެގަނއަޅު އަޅުގަނއުފުލޭވަރުގެ  ސުރައެއްތޯ  އެހެންހޭ.  ވާލުކުރަންޖެޑުމެން  ނޭޗަ އެނޫން  ބޭސް    ރ 

އަޝަންތައް  ސޮލިއު އަ  ޅުގަނޑުމެންހުރިތޯ  އެގޮޅުގަނޑުވާހަކަދައްކަންޖެހޭ.  ބޭނުން  އެކަންކަތަމެން  ކުރަށް  ން.  ން 

ބަޖެޓު ޖަހާފައި  އެކަމަކު  ރަށެ ގައި  އައިމަކާތޮއްގައި  ވަކި  އަޅުއޭ  ށިލާން  އައިމަ  ހަދަން  އީ.އައި.އޭ  ޑުމެން  ގަނގެ 

މުޅި  ގަނީ  ހިނ  ޕޮލިސީ  އެއްޗަކީ  ޅޭދެން ދަންނަވަން މިއުނގޭތޯ.  ކޭ އިނަމެ އެކަން ނުކުރާބުނެވޭނެމިނިސްޓްރީއަކަށް ނު

ކުމުގެ  ހިއްނީ  ލުމުގެ ކަންތައް ނޫށި ރު ރަށެއްގެ ތޮހިނގާނީ. މިހާތަކުންނޭ  ބޭ ގޮތި  ކަންކަން ރާވަންގެ ތެރޭގައި  މުޤައު

މިކަ ޖަހައިގެން  ބަޖެޓުގައި  އަންނަނީ  ކަމެހުމަޖިލީ  ންތައް  އަންނަ  އެޕްރޫވްކޮށްގެން  އޮފް    މިނިސްޓްރީ. އެކަން  އްން 

އެކަން އަޅުންޓްއަކަށް ނުހުއްޓުވޭނެ އިނމެންޔަރައެންވަ ހުއްގަނގޭތޯ.  ނޫން އޮންނާނީކީ   ޓުވާ ޑުމެން  ވެސް.    ގޮތަކަށް 

ހިއްކުމުގެކަމަކީ  ވަނަދެ ކުރާނެތޯ ނޫންތޯ  ނުގައި އެކަން  ތަމަކީ އެ ކަންކަދުމުގެހެ.އޭ  .އައި ކަންކަން ނޫނީ އީ މިހާރު 

އެޑިސައިޑް ނޫން  ވެސް  އެކުރުމެއް  އެކަމުރާއިކަންކުއީކީ.  ގެއްލުން ރުގައި  ކުރާ  ވެއްޓަށް  ސަބަބުން    ގެ 

ކަޓަކައި  މަށްރުކުމިނިމައިޒް ކުރަންޖެހޭ  އީ.އައި  ކަނޑައަ  އާ .އޭންކަން  ރާއްޖޭގައިޅާނީ.  ގުޅިގެން  އެބަ މިހާރު  އޮތް   

  ން އެކި ޑުމެގަނތަނުގައި އަޅުތްށް އޮއަ، ކުރިމެންޓް އެސެސްމެންޓް ހެދުން އެއީ. އެހެންވީމާންއެންވަޔަރަޖިކް  ސްޓްރެޓެ

ކޮންތަންތަޞާއިޤުތިކަހަލަ   ހިންގާނީ  ކަންތައްތައް  އަ  ނަކަށްދީ  އެ ކަނޑުމެން  ޅުގަނކަން  އެބަޖެހޭ.    ޑައަޅަން 

އިރާދަ ތެރޭގައި  މަސައްކަތް  އަހަރު  އަންނަ  އެހެންވީމާޑުމެންގަނއަޅު ކުރެއްވިއްޔާ  ހިންގާނަން.  އެތަނުގައި   ވަކި    ، 

އަޅު ފެށިމަ  ކުރަން  އެތާގަނޑުމެންކަމެއް  ނުބުނެވޭނެ  ނުކުރާނނަކަށް  އެކަން  ކަގައި  ކުރިން    ފައި ޑައަޅާނނަމެކޭ. 

ކައި ކަންތައް  ކުރުމަށް ޓަނަށް މިނިމައިޒްއަޅުގަނޑުމެންނެ ގެއްލުންތައް  އްޓަށް ކުރާން ކުރާއިރުގައި ތިމާވެ އެކަމަކުއެކަ

މެ އަޅުބަންކުރެވޭނީ. ދެން އިއްޒަތްތެރި  އްވަން  ން ވެސް ކަންތައް ކުރަ މެގަނޑުޅުތީ އަން އޮޑު ދަންނަވަގަނރުންނަށް 

ގާ ތެރޭ ދުގެ އިގަވާ  ނާއިނޫމިޖެހެނީ  އެހެންވީގައޭ  އަޅުމާ.  ގޮތަކަށް  އެނޫން  ވަޒީރަށް،  ވަކި ގަނޑު  ގޮތަކަށް ވީތީ     

އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  ޅުއަ އިޚުތިޔާރެއް  ނިންމުމުގެ  ކަމެއް  އެއްވެސް  ގޮތަކަށް  ފެންނަ  އެގަނޑަށް  ،  ހެންވީމާނޯވެއޭ. 

ފުޅުން  ބޭ  ރު ތި ރަނީ. މިހާ ން މިކުމެނޑުހުރި ކަންތައް އަޅުގަ  ވެން ކުރެކަން ބަދަލު  ޕޮލިސީގެ ތެރެއިން އެކަންދެން އެ

ގޮތްތަކަކަޑައިގަންނަވާރުހިވަ އަޅު  ކަންތައް ގަނށް  އަޅުގަނޑުމެއެބަ    ޑުމެން  މިހާރު  މި ކުރޭ.  މިހާރު    ން 

ޔުމަސައްކަތް ހުރިހާ  ރެގިކުރަނީ  އެސްޓެބްއުލޭޓިލިޓީޒް  އަޅު  ން.ރަކުލިޝްޓްރީ  ސްޓެރެޓެޖި އެބައޮތް  ކް  ގަނޑުމެން 

ންމެ ތި  އިން ހަމަ ދެ. އޭގެ ތެރެއްބެހޭ ގާނޫނެ  ޓާންން އެބަ ހަދަން ކަރަނޑުމެގަޅު. އަޅާފަޑައަނޕްލޭން ކައެކްޝަން  

މަގުފަހިވެ ކަންކަމަށް  އަވަރަށްބޮގެން  ވާހަކަދެއްކެވި  ދާނެ.  ހަދަންޑަށް  އެބަ  ނަރުދަމާ  ޅުގަނޑުމެން  ބެހޭ    އާ ފެނާއި 



  

  ބެހޭ ގާނޫނެއް   އާމެން ވޭސްޓް ގެން ދާނެ. އަޅުގަނޑުހިވެމަށް މަގުފަ އް. އޭގެ ސަބަބުން ވެސް ވަރަށްގިނަ ކަންކަގާނޫނެ

ހުށަހަ މަލަވެސް  ރައްކާތެރިކޮޅާނަން. ރަށްރަށުގެ  ފެ ށް އެރަށްމަތި  ވެސް    ކުރުމާތްހިކަން ހިމާޔަރަށުގެ  ގާނޫނެއް  ބެހޭ 

ކުރުމަށް  ޔަތް ހިމާއިން މި ވެށިވޯރކްގެ ތެރެނީ ފްރޭމްނީމަ ގާނޫރަން. މިކަންކަން ކުރެވުކު އެބަ ތައްޔާރުއަޅުގަނޑުމެން  

 ބިގެންދާނެ. ންނަށް ލިޑުމެގަނޑަށް އަޅުރުމުގެ ބާރުވެރިކަން މާބޮންކަން ކު ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަ

 

 ކަދެއްކެވުން: ސަތުން ވާހަރިޔާ

  ދިޔުން. މި ޓްގެ ޖެނެރަލް ޑިބޭޓަކަށް  މެންންއްކަމަކީ އެންވަޔަރަނުވާ އެގަނޑު މިއަދު ކުރަން ބޭނުންވަޒީރު މައިކް. އަޅު

ހަމަދެން އަޅު  ފޯރީގައި  ވަރަށް  ދެގަނޑު  ވެ މެންނަށް  ދެކޮޅަށް  ވާހަކަ  މަސް  ކަހަލަ  އަޅުގަނޑު  ޢެޟޫޢުއްކޭނެ  އް. 

އް  ނެ ކަމުގެ އުއްމީދެ ކުރެވޭޑަންޓް ބިލު ކުރަވަނީ ރައްޔިތުންނަށް އެމީހުންގެ ކަން ނިމޭއިރު ބޭނުން ބައްދަލުވުގެމިއަދު

އެ ލިބުން. އަޅު ކަދިމާލަށް ދަތުރު ކުރެ   ގަނޑަށް  ހަމަ ވޭ  ކަރަންޓާ މުގެ  ވިދާޅުބެ  ، ހަމަ  އެއްޗެއް  ވިދާޅުވޭ  ހޭ  ވަންޏާ 

 އިނގޭތޯ. 

 

 ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރ މިނިސްޓަ މަންޓު އެންވަޔަރަން

ކަ  ހަމަ  ދަންކަވާހަ  ބެހޭ  ރަންޓާއަޅުގަނޑު  އަނަވާލައެއް  މިހާތަނަމެގަނޑުޅުން.  މަސައް ންނަށް  ކުރެވުނު    ން ކަތުށް 

ސަ އެބަ ހުރިހާ  ރާއްޖޭގެ  އިނގޭތޯއްގަރަޙައްދެހުރި  ލޯޑްގެ %  އެޙައްދެއްގައި  ހުރިހާ ސަރަ  ،އި  ޕީކް    30ރަށްރަށުގެ 

ޖެކަ ލިބިފައިލާރިވަރަށް  ހޭ ރަންޓް  އަޅު    ސަގަނއެބަހުރި.  ބަޖެޓް  ފެށޭ  މި  ތެރޭގައި ރ ޑުމެން  ން  ކަ އެ  ކަލްގެ 

އިޢުލާމެއަޅުގަނޑު މިކަން ކުރަންން  މިހާރު  ގެންދާނަން.  މިކުރާއިރުގައިމުން  ބަލަލަމޮޑެހިންގާ    ކަން  މީގެ    ންޏާށް 

އިނ ތެރޭގައި މިވާހަކަ    ގޭތޯ  ވެސް  އެހީދޭއިރުގައި  ދަންބޭރުން  މިދަހަމަ  ބޭނުންވާތީ  މިހާރު  ނަވާލަން  ންނަވަނީ. 

ފައިސާއެއް  ހުރިހާ  ބޭނުންވާ  އަޅުމިކަންކަމަށް  މިއެއްޗެޑުކޮށްދީނގަގަނޑުމެންނަށް    ޖަހާށެކޭ  ފައި  ގަނެގެން    ނޫން ހި 

މިހާނީމިބުނަ ތެރެކީ.  މީގެ  މޮރު  އެއް  ޕީ.ޕީލަޑެއިން  މޮކީ  ރާއްޖޭލުޑެ.އޭ  އިންވެސްޓްކޮށްގެން  ސޯލާ ން    ރ ގައި 

އްޔާ  އްޖެންޏަށް ލާރި ނުދެއްކި އި ޔުޓިލިޓީ ކުންފުލަތުގަޙާވިއްކާ    ލިޓީ ކުންފުންޏަށް ކަރަންޓްޖާހައިރުގައި އެމީހުން ޔުޓި

ގެރެންޓީ ކަމުގެ  ދައްކައިދޭނެ  ލާރި  ތަނެއް. ދެވީމާތޯ. އެހެންގޭއިނ   ދެއްވާމި  ވަރަށްބޮޑު  އިން  ތެރެ  އޭގެ  ން، އެއީ 

ބޭނުން ފައިސާ  ގްރޭންޓް  މިބުނީ  ވޭރެ ކުލިބޭ  އިންޓް  ހަމަ  ބައިއޭގެ  ޓަކައިއުޑަ  ރެސްޓް  ކުރުމަށް  އިނގޭތޯ.    ން 

އިޒް ނުކުރެވި  ޑަނުގޮސް ސަބްސިޑަށް ދުރަށް ވެސް މާބޮ  އާ ޔަފާރި، ވި މާތަކަށް މިދަނީ. އެހެންވީ ގޮލަ ، މިކަހައެހެންވީމާ

ތެރެއިލި ގްރާންޓްގެ  ބޮބޭ  މިދެޑުން  އިންޓްރެސްޓްނެވިންބައެއް  ކު  ކުރު  ޓަމަޑަ  އެކަމަކު  ށް  ކުރެވި  ކައި 

މިލިބޭޖުމްގަނޑުމެންނަށް  އަޅު ބޮލަކޮށް  މި ފައިދާ  ގޮތަކަށް  އަޅު  ،. އެހެންވީމާދަނީ  ޑުވާ  އެބަލިބޭ  ނޑުމެގަމި  ންނަށް 

ވިގެން. އޭގެ އިތުރަށް ބެޓެރި  ރެވީ ހަރުކު .ވޭ ޕީރ ހަމައެކަނި ރަނގަޅެއް ނުލަތުގައި ސޯލަޙާ  ޖަހާ މިސާލަކަށް ސޯލަރ  



  

ގަންނަ އެހެންވީންވެސް  ބެޓަރި މާޖެހޭ.  ވަގަތުމަ ކަށް  ލަމިސާ  ،  ޓަކައި  ބަށް  އަޅުއިވަރު  ރަށް  ށް  ންނަޑުމެގަނފައިސާ 

. އެކަން އެބަ  ނެއްގެ ގޮތުގައިލޯއި ދައްކާ  ޓެއްގަރެސްޓްޑަކުޑަ އިންމްގައި ދައްކާ ވަރަށް ކުދާނެ ވަރަށް ލޯންގް ޓާރބިލި

ޕީލިބޭ.   ސޯލަރ  ގަންނާ.އެކަމަކު  ގްރާންކަވީ  ހިލޭ  ބޭޓް ށް  ދޭކަށް  އިނ  އެމީހުންނެއް  ނުވޭ  އެކަމަކު  ނުމެއް  ގޭތޯ. 

އިތުރެސޯލަ  ގަނޑުމެންގެއަޅު ކެޕޭސިޓީ  ނުކުރެވޭނެ  ރ  ގްރިއް  ސިސްރާއްޖޭގެ  އޮތްގޮތަކުންނެއް.  ޓަމްޑް  މިހާރު  އެ   

ދެރަ   ވަރަށް  ހުރީ  އެހެންވީލުގައިޙާގްރިޑްތައް  ގް މާ.  ރަނރި،  އިންވެސްގަޑް  އެބަޖެހޭ  ހަމަ  ކުރަންޏާ  ކުރަން.  ޓް ޅު 

އެބަޖެ ސޯލަ ކުރަންޏާ  އިތުރު  ކެޕޭސިޓީ  ރާރ  ރަނގަހޭ  ސިސްޓަމް  ގްރިޑް  ކުއްޖޭގެ  އިޅު  ރަން.  ކު ންވެސްޓްރަން 

އަންދާޒާނއަޅުގަ ގޮތުޑުމެން  ރާއްކުރާ  ކުރި ޙާންޓްގެ  ކަރަ  ޖޭގެގައި  އޮތް  ލަތު  ފަދިހައަށް  ރަނގަޅު ،  އަހަރަށް    ނަރަ 

  70ވީ ގާތްގަނޑަކަށް ޖަހަން %އިން ސޯލަރ ޕީ.އޭގެ ތެރެޔާ ދާނެ.  ފިރު  ހިލިއަން ދިވެ ބި   5ޏާ ގާތްގަނޑަކަށް  ރަންކު

ގާތަ ދެއްތޯ  ށް އާއި  ދާ  ބިޖަހަން  ފައިސާގާތް   ކާލިއަނަނީ  ވަރަށް  އަޅުއިނ   ކުރާ  އެކަމަކު  ގްރިޑް    ންގަނޑުމެގޭތޯ. 

ރަނގަޅު ޖެހޭ  ނެޓްވޯރކް  ޓަކައި  ޚަރަދުލިބި   1.5ކުރުމަށް  އިނއަން  އެހެންވީތޯގޭކުރަން  އަމާ.  ދައުލަތުން  ދިވެސް  ، 

ދާ  ލަރ ޕީވީ ޖަހައިގެން ލިބޭ ފައި ނޫނިއްޔާ ޙަޤީޤަތުގައި ސޯ   ކުރަން.ގްރިޑް ރަނގަޅުޖެއްސިޔަސް  ވީ  ޕީ   ޖެހޭނެ ސޯލަރ

ނުލިބޭރައްޔިތުންނަ އެ އިނގޭތޯ  ނެކަށް  މީގަހެންވީމާ.  އެއާއި،  ހަމަ  ކަންތައް.  ވަރަށް  އެބަހުރި  އެބަ  އި  ބެޓަރި  އެކު 

މޮ.ޕީ.ޓީ  ބެޓަރިއަކީންޖެހޭ.  ގެންނަ ޖަހާލުޑެއޭ  މީހުން  ވިއްކާ  ކަރަންޓް  އެ  މާ   ން  އޭތި  ނުޖެހޭ.  ވާކަށް    އެއްޗަކަށް 

އަޅުގަޔުޓިއެ  ރަނގަޅު   ކުންފުންޏަށް  އެހެންވީމާނޑުމެލިޓީ  ހޯދައިދިނިއްޔާ.  އަޅުން  ވިސްނުންތައް  ގަނދުމެ،  ންގެ 

މިކަމަ މިސް  ޕްރޮބޭފުޅުން އެބަ    ވާހަކަދައްކަމުން އެބަދަން. އެ   ންކާ ލްޑް ބޭވޯ ން  ގަނޑުމެށް އަޅުއެބަހުރި. ދެން ހަމަ 

ކަންކުރައްވާ   އަޅުއްތަކެތަވަކި  އެއް  ރިއަލައިޒް  ގަނޑުމެންނަށް  އަޅުވީކަންކަން  ދަންނަވާނަންގަނމަ  އެކަމަޑު  ކު  . 

ވާ ޕްރޮގްރާމް  ރާ ތި    ންކަން މިހުރީ. އެކަމަކު މިކައްޔާގޮތަކަށް އިރާދަކުރެއްވި  ވާ ވަރަށް އާ  މެން އުއްމީދުތައްޅުގަނޑުއަ

  ކަމަށް   ވާނެ މަގުފަހި  އުމަށް  ދިމާލަށް ދިންވީ އަމާޒާން ދާޑުން އަޅުގަނތަ މާބޮޑުރެރަށްވު ، މިހާ ކުރެވުނީމަފީޛުތަންވެސް  

 .  ރަނީލުކުބޫޤަޑު ގަނއަޅު

 

 : ވުންކެ ހަކަދެއްވާ ޔާސަތުން ރި

ބާ  ޙަވަރަށް މަރުޑުމެން  ނގަމުން ހަމަ އަޅުގެންދެވު  ވާ މަސައްކަތްތައް ގެންދައެކުގައި ވަޒީރު   ކާތްތަ ފަރާހީދޭއެ ބޭރުގެ  

ރައްޔި އަކިޔަން.  މިއަދު  މަޖިލީހުން  މަޝްވަރާތުންގެ  ވާހަކައަކީ ރާރުގައި  ޤަ ކޮށްފައިވާ  ޅުގަނޑުމެން  ގޭގޭގައި  މިބުނާ   

ޕެ ހަސޯލަރ  ނައްރުކުރުމަށް  ނަލް  ހުރަސްތައް  ހުރި  އެގޮތާލަދެއްޓަކައި  އަޅުތަވާށޭ.  ގޭގޭގެގަނށް  މީހުން    ޑުމެން 

ލޯނު ގޮއްސަ ނަގާ  ދަށްކޮށްދެއްވާށޭ.  ގެ  އިންޓްރެސްޓް  އުފައްދާ ދި  އަ  ހުރަސްގަތުމަކަރަންޓް    އެމީހުން  ހުރި  ތައް  ށް 

ޓަކައި އްވާށޭ.  ނައްތާލަދެ ކުރުމަށް  އެސިލްތަކަންކައު  އެކަން  އެބަހީވެށް  ވެސް  މިހާރު  މިލިއަން    275ތޭ  އޮދެއްވަން 

އެބައޮތޭ.  އަޔާ.  ރުފި ވެސް  ގްރީން ފަންޑް  ކޮންމެ ރަށައޭގެދި  ދެއްވާށޭ  ކަން  . އޭގެ  ގޭތޯއިނ  ޔާ ރުފިލިއަން  މި  1ށް 



  

ބޭންކުބޮ އަޅުނޭންޑުބައި  ބޮގަނ  މި  އަޅުކުރަނީ.  ރޯ ޑުމެން  މިއެއީ  ވާހަ  ގަނޑުމެން  އެހެންވީމާދަންނަވާ  އެ    ،ކައަކީ. 

ރަންޓްގެ  ކަ  ގޮތެއްގައި  ޓެނިވި ޢުދަކީ ދެމެހެއްސަރުކާރުގެ ވަ  ،ޢުދަކީގަނޑުމެންގެ ވަފައި އަޅުމިސްރާބަށް ގެންގޮސްދެއްވާ

ޓް  އެއްގެ ކަރަންން އެއްވެސް ކަމަކުން ގެކުއްވެސް ޕްރޮޖެކްޓަގި އެށް ހިންން މިހާތަނަނޑުމެށްދޭނަމޭ. އަޅުގަކޮޑަބިލު ކު

ކުޑަވެފައި އަދި  ފެނަނޯން  ބިލެއް  އުފާކު ބިލު  ކައިގެ ތެޔޮނާނެ.  ހަމަ  ކަމެއް. ސްޓެލްކޯދަށްވެއްޖެ. ވަރަށް  ތެޔޮ  ރާ  ގެ 

  އެދޭ   ން އެކާރުގޭގެ މީހާގެ ބިލުން ސަރު ކުރާ     ރަނގަޅު ކަމެއް. އެކަމަކު ކަރަންޓް ބޭނުންށް ވެއްޖެ. ވަރަލު ދަށްބި

ނުއިންސެންޓިވް އަޅުތައް  ކަމަކަށް  ދަށްވި  ނުޑުމެގަނހިމަނާ  އެކަމަފެނޭންނަކަށް  ހިސާބު.  މި    ތަކުން ކު 

ވަނީ. ގަނޑު މިދަންނަ ތަކުރާރުކޮށް އަޅުށޭކަން. މިކަން ކޮށްދެއްވާއެމީހުންގެ ބިލު ދަށްވާނެ  ންނަށް އެބަފެނޭގަނޑުމެއަޅު

 . ރި މެންބަރުގެ އިއްޒަތްތެއިރާނޑު މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ ދާންދޫ ދާމިހާރު އަޅުގަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ޢަބްދު  ޔަޢުޤޫބު ންބަރުދާންދޫ ދާއިރާގެ މެ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް  ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލު   2016ންމެ ފާހަގަކުރައްވައިފި  ދެ. ދެން  އާއަމާޒުކުރަނީ 

ފެށިގެން   ލޯންގެ ގޮތުގައި  ގް އިން  ލޯނު    11ރީން  ންޏާ  ބަލަގަނޑަކަށް އަހަރަކަށް  ހަކަ. ގާތްރެވުނު ވާދޫކުވަރަކަށް 

 ވެސް ބޭންކް  އި  މިދިޔަ އަހަރުގަނަމަކުށްކަމަށް ނުވާށް މަޢުލޫމާތު  ގަނޑަމިލިއަން ޖުމްލަ. އަޅު  9ލޯނު. ދެން    2.75

   މަޢުލޫމާތު ޑަށްގަނ ކަމަށް އަޅުލިއަން ލިބުނުމި  1.2މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ.  ޅު  ގެ ފައިދާއަށް ލިބުނު ދޮސްވްއޮފް މޯލްޑި

އެހެންވީމާލިބު ބޭނުންވަނީ ނީ.  ސާފުކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު  ފަން،  މި  ލޯނަ  ،ޑަށް  ތަރުމި  ކިހާވަރެއްގެ  ޙީބެއް  ށް 

ކިހާ ތޯއެބައޮތް މާނައަކީ  މިއަދާށިފެއިން    2016އް  އެޕްލިކޭޝަނެ  އޭ.  ލިހަ  ގެން  އެކަން  މައަށް  ދެން  ބުނުތޯއޭ. 

 .  ގޭތޯނަން އިނދާރިޔަށް ގެން ސުވާލު ކުށްދެއްވީމަ ދެން އަޅުގަނޑު ސާފުކޮ

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން  ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅަކު ރާތުންފަ  ގެވްސްޑިބޭންކް އޮފް މޯލް

އިއަޅުއާދެ!   ނެތް  ނުއެއް  މަޢުލޫމާތެއް  އެ  މިވަގުތު  އަތުގައި  އައީކީ.  އެޕްލިކޭޝަނެކިހާ  ތޯ.  ގޭނގަނޑު  ކަމެއް  އް 

 . ޝުކުރިއްޔާ.  ތޯ އިނގޭނުގެ އަދަދުވުނު ލޯދޫކުރެމިހާތަނަށް ޑު މިދެންނެވީ ނއަޅުގަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا  ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދުންބަރުދާންދޫ ދާއިރާގެ މެ

މީގަ މާއެހެންވީ އަޅުއްމުޢާއި  ،  އަޅުގަނގަނޑުކޮށް  ދެން  ދިމާވާކަމެއް  ވަމެންނަށް  ބޭންކުޑު  ލޯނު  ރަށްގިނަފަހަރު  ން 

ޔޯ  ރޭޝި ކްސަސް  ރު ހަމަ އޭގެ ސަގޭ ކަމަކީ ވަރަށް ގިނަފަހަ ގަނޑަށް އިނ އަޅުދީ އުޅޭތީ  އިދަޕޯސަލްތައް ހަޕްރޮ  ހޯދަން

ގާތްގަނ %ގަހަމަ  ރަނގަޅުވާނެ  1ޑަކަށް  ދެންނެވިޔަސް  އެކަމައޭ  ފީސިބިލިޓީ ކު.  ފޮނުވާ  އެ  މާނައަކީ  އޭގެ    އެ   އާ 

އެއްޗެ ހަމަ  ހުރިހާ  ނޫނޭ.  ގޯސްވެގެން  ބޭންކުހި  ނު ދެން  ދެން  ނިންމަނީ  އެހެންވީމާބޭލިން  ވެސް ނޭ.  އެކަމަކު   ،  



  

ރިޒާރަށްބޮވަ ވަރަށްބޮ  ، އްރވެޑު  ޕްރޮފިޓެހަމަ  ހުންޑު  އެބަދައްކާނަކަންއް  ހިސާބުތަކުން  އެހެންވީމާ  މީގައި  .    ކިހާ ، 

އެޕްލިކޭޢުލޫމަ މިހާރު  އެބަހުރިތޯ  ފަރާކުރާލައިއެޕް  ،ންޝަނުމާތެއް  ރޭޝިޔޯއެއް ތެރެކުގެ  ތްތަ  ކިހާ  ގެ  އިން 

 ؟ ތައްނުތޯ ލޯނޫނީ ދެވުނު؟ ޕްލިކޭޝަނެއް އެޕްރޫވްވިތޯއެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ބޭފުޅަކު  ވަޑައިގެންނެވި ލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ފް މޯ އޮބޭންކް

އެޕްލިކޭ  ކުރިން ދެންނެވިހެން  އަޅު  ގެޝަނު ވެސް  މިވަގުތު ގަނޑުއަދަދު  އަތުގައި  ދަންނަވަން  މާ،  އެހެންވީނެތް.    ގެ 

ކި އެޝަންކޭލިއެޕް  ތައް ދަތި  ކިހާވަރެއްތޯ  ނޫނީ  މިވަގުތުޕްރޫ ތޯ  މަޢުލޫމާތު  ތޯއިނގޭ  ވްވީ  އެ  ބޭނުންފުޅިއްޔާ  ދެން   .

 ކޮށްލެވިދާނެ.  ޞާއްޙިފަހުން 

 

 ކަދެއްކެވުން: ވާހަهللا  ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދުންބަރުދާންދޫ ދާއިރާގެ މެ

ލޯނު ޕްރޮމޯފަހު ސުވާ  ފަންޑު މި  އެއްވެސް މަޑިވްސް ލްންކް އޮފް މޯރަން ބޭ ޓުކު ލަކަށް މި މި    ސައްކަތެއް މިވީ އިން 

 ؟  ތެރޭގައި ކުރެވުނުތޯހަތަރު ފަސް އަހަރު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ބޭފުޅަކު  ވަޑައިގެންނެވި ލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ފް މޯ އޮބޭންކް

ލޯނާވެބްސައިޓުންމެން  އަޅުގަނޑު މި  ގޮތަ    ކެމްޕޭނެއް  ދެން  އިންނާނެ.  މަޢުލޫމާތު  ކޮކަބެހޭ  ނޯންނާނެ. ށްށް  ފައެއް 

ކުރިން ފުދޭވަރެ   ދެން  ހަމަ  ފާހަގަކުރައްވައިފި  މިވެސް  ދޫކުރެވިފައި  ލޯނެއް  މަދު  ހީވަނީ  އޮ  އްގެ  އަޅުގަނޑަށް  ތީ. 

ވާ  ކު ބޭނުންބަޔަނަވެސް ގި  ންވަނީ ހަމަ ވީހާ މީގައި. އެއްކަލަ ބޭނު ބޮޑަށް އެވެއަރނެސް އިޝޫއެއް ވެސް އެބައުޅޭހެން 

މިކަން ކުރަމިގޮތަށް  އަޅުގަނޑުމެންން.  ތައް  އެހިސާބުންބޭނުންވެގެން  އަންނަން.  ހިސާބަށް  ށް އަޅުގަނޑުމެންނަ  ނާއި 

ރަކަށް  އްޔަތު ހުރިވަ އްކުމުގެ ޤާބިލިނު ދެބޭފުޅެއްގެ ލޯ  އެދިވަޑައިގަންނަވާ  ވެސް ހަމަ އެ އެޕްލިކޭޝަން ބެލުމަށްފަހު އެ 

 އްޔާ.  ޝުކުރި އިނގޭތޯ.  ށްދާނެސް ކުރިއަދިވެހަމަ އަ  މާ، އެގޮތަށް ލޯނު ދޫކުރެވެނީ. އެހެންވީބެލުމަށްފަހު

 

 ވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެ 

  . މެންބަރު އިއްޒަތްތެރި ރާގެ އުނގޫފާރު ދާއި

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  މުޙައްމަދު ވަޙީދުރާގެ މެންބަރު އުނގޫފާރު ދާއި

މުއްޔާ.  ރިޝުކު  !އާދެ އޮތީމާ  ދޭއްޗެއް  ތިމާވެޤަމީގައި  ވިދާޅުވީ  ޑިބޭއްރިރު  ނުދާށީގެ  އެހެންނަމަވެސް،  ޓަކަށް  ން. 

މިނިސް އެންވަޔަރަންމަންޓު  ބަދަލުތަކާ ފުރަތަމަ  އަންނަ  މޫސުމަށް  ވިދާޅުވެއްޖެ  ވެސް  ބައެއް  ގުޅި  ޓަރު  ލިބޭ  ގެން 



  

  ހި. އެއްޗެ  ކުގެ ވާހަކައާބިފައި ހުރި ގެއްލުންތަލިކަށް  ތަގެ ފަރުދެން މިސާލަކަށް އެގޮތުން ރާއްޖޭ  ގެއްލުންތަކުގެ ވާހަކަ.

ފު ފުސުވާ ރަތަމަ  އަޅުގަނޑު  ވަރަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  ދާއިރާއެއް ލަކީ  ހެއްދުމާއި  ޅާ  ގަސް  ކުރާކަމެއް  ގައި 

ން  ރު ދިރުވައިރުގައި ފަކަހަލަ ކަންތައް. އެގޮތުން ރާއްޖޭގައި ފަރުގެ މިހާބޮޑު ނިސްބަތެއް ހަލާކުވެގެންދާއި މިފެހިކުރުމާ

ރެއް  އެއީ ރާއްޖޭގައި ދެމިއޮތުމަށް އެހާ މުހިންމު ދައު ؟ ވެގެންތޯ ނީ ކީއްރައްވަނުކުތި ބޭފުޅުން    ތެއް ސައްކައެއްވެސް މަ

ކިޔަނީ    ށް މި ނީ އަޅުގަނޑުމެން މިސާލަކަރު. ދެން އަނެއްކަމަކީ އަޅުގަނޑުމެން އަޅުގަނޑަށް ހީވަތައް އަދާކުރާއިފަރު

ނުވާ އޮޅުން  ހައްމު ރައްޔިތުންނަށް ދޭޢާރަށް  ޝަން. މިކަހަލަ ވަލިއަންސް އެންވަޔަރަންމަންޓު އެޑަޕްޓޭރެސީކްލައިމެޓް  

މިކަވާނުފިލު ބަސްތަ   ބޭހަލަ  ވަރަނުންކުރަމުންދާކެއް  މިހާރު  ތާ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ވެސް  ދުވަސްވެއްޖެ. ސޯލަރ  ށް 

  ވީގެ  ހަމަ އަވި އަބަދު ލިބޭ ކަހަލަ އަމެއްއޮތް ހަމަ ތަފާތު ޤައު   އެނގޭ ދުނިޔޭގައި ށް އެބަ ނަރާއްޖެއަކީ ހަމަ އެންމެން

އަޅުގަނޑަޚިލާ  އާދަޔާބޭނުން   ކަންނޭނގެ.  ޤައުމެއް  ކަހަލަ  ހިފިދާނެ  އަވިން  ފަށް  މިސާލަކަށް  މިކަހަލަ  ހީވަނީ  ށް 

ރާއް ކަންނޭނގެ  ތަން  ނެގޭނެ  ފައިދާއެއް  އެންމެބޮޑު  ވަންޏާ  ކަމަށް  އުފައްދާ  ހަކަތަ  ދެން  ޚާއްޞަކޮށް  ޖެއަކީ. 

ޕެންލަތައް  ފުރާޅުގައި    އިން ވެސް ވަރަށްގިނަ ގޭގޭގެހުޅުމާލެއިރު  ލާގާނހި  މިހެންމިހާތަނަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނޭ  

ބޮޑަށް    އި ފަށްހަރުކޮ ތަންކޮޅެއް  ނަތީޖާ  އޭގެ  ފެނޭ.  އެބަ  ވެސް  އޭގެ  ންއާހުންނަތަން  ގޮތަކަށް  ތިލަވާނެ  މުންނަށް 

ބައްތިތައް ހަމަ  ބަނދަރު ހާރު މި އްޗަށް ށް އެބަ އެނގޭ ރީ ނަވާ އެއްޗަކީ ރަށްރަށުގެ މީހުންނަމިސާލަކަށް މިދަން .ފައިދާ

ގައި ރަށްރަށުގެ  ވާ ގޮތުކު އަދިވެސް އަޅުގަނޑަށް ސާފުއްލޭކަން. އެކަމަ . މަގު ބައްތިތައް އަވިން ދިއަވިން ދިއްލޭކަން

އިންގޭގަ މީހާއަކަށް ސާފެއި  އަނަ  އެއަރކޯން  ގޭގައި  އެ  ކަމަ ވިން އްނުވޭ  ހިންގިދާނެ  ހަކަތައިން  ހޯދާ  އެގޭ  ކަށެ  އް. 

މެ ވީހާދާނެ  ހިންގިށިން  ދޮންނަ  މިކަންކަން  ދެން  ގޭގޭގަ  ކަމަކަށެއް.  ބޮޑަށް  ތިވެސް  މީހުންއި  ތިލަވާ  ބޭ  ނަށް 

އެ ފެންވަ ކީއްވެގެންބާއޭ  ރަކަށް  ނުވަނީ  ހަމަ  މަސައްކަތް  މި  ދެ؟ ކަންކުރުމުގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ޤަން  ރާރުގައި 

ޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ  ން ކުރުމަށް. ދެން އަނގެ އެކަބަހުރި ކަންނޭއެރާރުގައި  ށަހެޅި ގަ އްރިރު ވެސް ހުންނަވާ ހުޤަމު

އަޅުގަ މީގައި  މިގޮތުގައި  ބޮޑު  ން. ރާއްޖެއިން ބޭރު ޑަކުރުސާވުން ކުދައްކަނީ މިސާލަކަށް ޑިސަލަށް ބަރޯ  ނޑުމެން  ވާ 

ކަ  ގެ ވާހަރިޓީޑުމެން އެނާރޖީ ސެކިޔު ނ އަނެއްކާ ޚާއްޞަކޮށް މީގައި އަޅުގައި އާ  ގެ ވާހަކަ އާމްދަނީ އެއް ހިފެހެއްޓުމު

މިކަދަ ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ވެސް  ކަންކަންއްކާއިރުގައި  ދެހަލަ  އަ.  މިކަންކަން  ހިތުން  ންނައިރު ން  އަޅުގަނޑު  ގައި 

ވިދާމިނިސް އެއްޗަ ޓަރު  އެޅުވި  މުޅިން  އަޅުގަނޑު  އަދި  އެ ކަށް  ވާހަކައެއް  ބޭފުޅުން އްބަސްނުވާ  ތި  ހަމައެކަނި  އީ. 

އެކްންޅުބޭފު  ތި   ފޮލޯކުރައްވަންޖެހޭނީ ކަމެއް ން  ޝަގެ  އޮތް  ކަމަޕްލޭނުގެ  ލި   ނުވަތަ  މެންޑޭޓުޔެކަށް  އޮތް  ގެ  ފައި 

  ވެސް އެބަ   ތު ވަރަށް ބޮޑަށް މިހާރުގޮތުން ހަމަ މެންޑޭޓުގައި ވެސް އެ ފުރުޞަ  ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަމަކަށް. އަޅުގަނޑަށް  

ރާއް  ކަންނޭނގެ   އޮތް ތިމާވެއެއީ  ކުރިއެޖޭގެ  ޓަކައި  ވުރު ށި  ކަމަށް  ކުރުންކަކުރަންޖެހޭ  ންގަންޖެހޭ  ހި  ،މުގެން 

އެ އިޚްތިކެމްޕޭނު ދީފަޔާރާއި ބާ ތައް ހިންގުމުގެ  ބޭފުޅުންނަށް  ކަންނޭނގެ ތި  މިކަހަލަ  . އެހެންވީއިރުރު އެބައޮތް  ގައި 

އިއްޔެ އަޅުގަނޑަށް  މިސާލަކަށް  އަޙްމަ ކަންކަން  ފެނުނު  އިން  ދު  ގައި  ޝެއަރކުރައްވާފައި  ސޯލަރ  ހަމަ  ޢަލީ  އެ 



  

އި  ކާށް ނުތަކާ ވަރަށް ޑިންގީތައްކަލަ ބަނދަރަޅުގައި އެބަހުރޭ އެންމެ ރަށެއްގެ ފަގެ ކޮ. ރާއްޖޭވާ ބޯޓެއްތައިން ދުއްހަކަ

ހަމަ ޗާޖުކޮށްގެން މި އޮޕަރޭޓުކުރާ އައުޓް އެއްޗެހި އަޅާފަ ބުނާހެން  އެއްކަލަ  ހަމަ  ޖީނު  ބޯޑު އިން  . މިހާރު އެބަހުރި 

އެއް ކާރު  އެއްޗެހި  ސައިކަލު  ހަމަ  އެބަހު ޗެ އެބަހުރި.  ދުނިމި  ރިހި  މިކަންކަން  މިކަހަލަ  ހާރު.  އަންނަ  ޔޭގައި 

ތަޢާރުގެ  ޖީޓެކްނޮލޮ ރާއްޖެއަށް  އަޅުގަނއެއްޗެހި އަޅުގަނޑުމެން  އަދި  މިއާއި  ފުކުރުމާއި  މިކަހަލަ  އަމިއްލައަށް  ޑުމެން 

 .  ގައިށުދަ ންއަޅުގަނޑުމެ ތޯގައި އުޅެނީ ކީއްވެގެން މިކަންކަން މިހާ ދަށުޖާދުކުރުމާއިގުޅޭ ކަންކަން އި

 

 ން: ސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުޔާރި

 ވަޒީރު.  

 

 ޙަސަން ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙުސައިން ރަޝީދު ޔަރަންމަންޓު ވަމިނިސްޓަރ އޮފް އެން

ވަރަށް   ދެއްވާހަކަބައިވަރު  އާދެ!  އޭގެ  ގޮތުގައި   ކެވި.  ސުވާލުގެ  ދަންނަވާނަން. ތެރެއިން  ވާހަކަތައް  ނޯޓުކުރެވުނު   

އެ  ދިރުވަން  ފަރު  ކީއްވެތޯ  އް ކަމެއްވެސްމިހާރު  އޭގެ؟ ނުކުރަނީ  އަ  ދެން  ދިރުވަން  ފަރު  ށް ޅުގަނޑުމެންނަޖަވާބަކީ 

މިދަ  ކުރެވެން ފާހަގަކުރަމުން  އަޅުގަނޑުމެން  ކަންތައްތައް  ދެހުރި  ކުރިން  އަޅުގަނޑު  މިހާރު  ފަރެއް  ނީ.  ންނެވިހެން 

  ޑައެޅެނީ  ވައްތަރުތައް ކަނއަންޓުގައި ރިސީލިގެ ތެރޭއިނގޭތޯ. އޭގެ އެ ޕްރޮސެސް  ރަތަމަ މިއަންނަނީ ބަދަލުވަމުންފު

ކަނޑައެޅިގަނޑުމެންނަޅުއިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އަ މުރަކަށް  މި އިގެން  ބަދަލާގެ  އަންނަ  މި  ވައްތަރެކޭ  ގުޅިގެން    ވެނި 

.  ން އެބަޖެހޭކުރަޗްއިނގޭތޯ. އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެން އެ ރިސާ  އުޅެނީ އަދި ދަތިކޮށް މިހުންނާނީ އެހެން ބުނަން ދެމި

މިހާރު ސަރުކާރުގެވެސް    ދެން  ރިމިދެންނެވީ  މުޗް ސާ  ފަރާތްތަކުން  ބެހޭ  ކުރާ  ކުރައްވާ ސާދިރާރަކައާ  އެބަ    ތައް 

ނޯވެ މިނިސްޓްރީގައި  ރިސާއިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑުމެން  ނޯ  އާމެއް  ސީދާ  ވޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންޗް  ވެސް  ނަށް 

. ދެން  ތޯއިނގޭ  އެބަޖެހޭކަން އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަންއި އޮންނަން  ޓީ ރާއްޖޭގަސި. އެކަމަކު އެ ކެޕޭޗެއް ނުކުރޭރިސާ

ދި  ރިފަރު  ޓަކައި  ކުރޭ  ޒޯޓުރުވުމަށް  މަސައްކަތްތައް  އަފެންވަރުގައި  އެކަންކަމަށް  ދެން.  .  ހިތްވަރު  ޅުގަނޑުމެން 

ގެ   ދިނުމު ދުކޮށްގެން ފަރުޑުމެން ޚަރަހަދަން. އެކަމަކު އަޅުގަނ  އިމާ އެކަންކަމަށް ދީން އަވަލް ހޯދަމަށް އެޕްރޫއެކަންކަ

ވެފައި ހުރި ބައެއް  ވާލުޙަމަކު ސަރުކާރުގައި އެބަހުރި އެކަންކަން ތޯ. އެކައިނގޭ ޕްރޮގުރާމެއް އަދިއެއް ނުވެއް ހިންގަން 

ކަން  ތަނުން އެތަންވުޒާރާތައް. އެހެންވީމާ، އެވެފައި ހުރި  ވާލުޙަ ރި އެ  ސް އެބަހު  ސެޕްގައި ވެފަރާތްތައް. އެމީހުން އެ

ކުރައްވާއިކުރަ ދެމުންއްވާނެ.  އެއްބާރުލުމެއް  ދޭންޖެހޭ  އަޅުގަނޑުމެން  ވިދާޅުވީ  ރުގައި  ދެން  ސޯލަރ  ގެންދާނަން.   

ރ   މީގައި ސޯލަ ތައް ޕްރޮމޯޓުކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ކަމެއް ނުކުރާ ވާހަކަ. ދެން ންހޯދުއައު    ، އެނާރޖީ ކަހަލަ ނިއު

ޕްއެނާރޖީ އަޅުގަނޑު  މަސައްކަމެންރޮމޯޓުކުރުމަށް  ކުރަން  އެބަ  އެއިނގޭތޯ  ތް  ތި   .  މަސައްކަތް  ވިދާޅުވާ  ކުރެވޭ   

ން  ތެރި ގޮތަކީ ހަމަ ރައްޔިތުން އަމިއްލައަށް އެމީހުން ބޭނުންވާ ހަކަތައިރުގައި އެންމެ ބޭނުންޚިނުދަނީ. އާފެންވަރަށް  



  

އުފެއެ ކަހުރިއްދެން  މީހުންނަށް  އުފައްދަ  އިތުރަ  އިރަންޓު  ބޭނުންވާ ބޭނުންކުރުން.  އެމީށް  ބައި  ހޯދު  ދެން  ހުން  ން. 

އޭގެ ޕްރޮ  ހައުސްހޯލްޑް މި ސޯއްނެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަގުރާމެއެކަމަކު  ޕްރޮގުރާމެހެން  ޕީ.ވީ  ރާވާފަލަރ    އެއް އް 

މިހާ  ރޭވުމަށް  ޕްރޮގުރާމެއް  އެކަހަލަ  ދެން  ވާހަކަދެކެވެނެތް.  މި  މިކަމާރު  އެހެންވީމާ،  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ނީ.  މެދު 

ފަންޑަށް    އޮންނާނެ  އެއްބާރުލުން ގްރީން  މޯލްޑިވްސް  ދެން  އޮންނާނެ.  އަޅުގަނޑުމެން  ބަލަންޏާ  އިނގޭތޯ. 

ލި  9ކަށް  ގާތްގަނޑަ މިލިއަން  އަންދާ  ކަށްގާތްގަނޑަ   ،އިރުގައިބޭސަތޭކަ  ކަމަށް  %ކުރާއިޒާލިބޭނެ  އޭގެއިން    20ރު 

މިއަހައޮކަނޑައަޅާފައި    އަޅުގަނޑުމެން ދެމެހެ  ރަށް ންނާނެ  ހޭދަކުރަން ކަ ހަ އްޓެނިވި ވެސް މިދެންނެވި    އިނގޭތޯ   ތައަށް 

ފޮނުވާފައި  ޅުގަނޑު މިބަލަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ބަޖެޓު ފިނޭންސް އިން އެގޮތަށް  ލްޑިވްސް ގްރީން ފަންޑުން. ދެން އަމޯ

ކަމަށް އޭ ތޯއިނގޭ  އޮންނާނެ  ދެން  %ވެއްޖެއްއެހެން  އިގަ.  އެ  ގާތްގަނޑަ  20ޔާ  ވަރަކަށް    180ކަށް  ވެއްޖެއްޔާ 

ރު އެއީ މިލިއަން  އެހެ  ފިޔާ  އެއީ  ންވީއިނގޭތޯ.  މިކަހަލައް އަނެމާ،  ހަމަ  މިދެންނެވީ  އުފެއްދުމަށް    ހެން  ޕްރޮގުރާމެއް 

ޖުމްލަ  ކޮންޓްރިބިއު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް މުޅި  އިނގޭތޯ.  ފައިސާ  ކުރެވިދާނެ  އަޅުގަނޑުމެންނައަދަދުޓު  އަދި  ށް   

ބައެއް   އެއްފަހަރާ ނުދެވުނަސް އޭގެ   މިތިބީ  ރިބިއުޓުކުރެވިދާނެ. އަޅުގަނޑުމެންކޮންޓް  މެންޅުގަނޑުވެސް އަ  ތެރެއިން 

އީޖާބީ ވަރަށް  ރައްޔިތު  ހަމަ  ފަގޮތެއްގައި  ހޯދައިދިނުމަށް  ންނަށް  ކަރަންޓު  ގޮތަކަށް  އަގުހެޔޮވާނެ  ސޭހަވެ 

ޒިންމާދާރުކަމާކުރަން. އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ދެކޭގޮތުކަތްމަސައް ކޮށްދޭގައި އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ  ންޖެހޭނެ  އި އެއްކޮށް 

ރައްޔިތުކަ ކަ މަކީ  އަޅުގަނޑުރަންޓުންނަށް  އެކަމަކު  އަގުހެޔޮވުން.  ހަ  ސަރުކާރު  އަޅުގަނޑުމެން  ފާހަގަކުރަންމަ    ގެ 

އަގުހެޔޮކޮށް ކަރަންޓު  ފައިސާ  އިނގޭތޯ.    ފި އައިފަހުން  ރައްޔިތުންގެ  ހަމަ  ކުރީ  ސަބްއެކަން  ސިޑީޒް  ބޭނުންކޮށްގެން 

ދެމެހެއްޓެނި ގޮތެ ކޮށްގެން. އެއީ  ނޫންކަވި  ރައްއް  ޤަބޫލުކުރަން. އެކަމަކު  އަޅުގަނޑު  ކަރަންޓަށް  ން  މީހާ    ތް މިއޮ ޔިތު 

ކުރިއަދައްކަ ވަރު  ކުޑަވާނެށްވުރެންޖެހޭ  އެއާ   އަދި  ރަށެއްގެ .  ހުރިހާ  މި  ހުރިއެއްކޮށް  ކަރަންޓު    އެންމެންނަށް  ހާ 

އިނގޭއެއް  ހުންނާނީ ބޭންޑުގައި  ހައު  މިހާރު.   ތޯ ވަރެއްގައި  އެއީ  ހަމަ  ވެސްތަހޯލްޑުސް އަދި  މިބުނި  ކަށް  އަދި   .

އަތޮވިޔަފާ ވެސް  ތެރޭރިތަކަށް  ހުންނާނީ ގަޅުތަކުގެ  ތަކުރާރުކޮށް  އި  އަޅުގަނޑު  އެކަން  އެހެންވީމާ،  އެއްވަރަކަށް.   

 ހުންނާނީ އަގުހެޔޮވެފައި ކަމަށް. ޔޮ،  ކަރަންޓު އަގުހެ ކަމަށް އައިފަހުން ބުނެލަން ބޭނުން. މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ވެރި 

 

 ހަކަދެއްކެވުން: ޔާސަތުން ވާ ރި

ކުޑަ  އަޅުގަނޑު  ނަގާނަން.  ބަންގިއަށް  ބްރޭކެއް  ބަކަށްފަހު(  ޅަ ކޮވަގުތު)  އަޅުގަނޑު  ންގިއަށްފަހު އާދެ!  ކުރިއަށް  ގައި 

ހަމަ  ވެސް އަޅުގަނޑު     އަނެއްކާ ހަމަވާން. ދެން އޮތީ ކޮމިޓީގެ ވަގުތުޓުށް މިނިވަރަކަ  10ބާކީ  މިގެންދަނީ. މިހާރު  

އިނގޭތޯ މި    ދަންނަވާލަން  ވީ ޓޮޕިކަމިއަދުގެ  ވާހަކަފުޅު  ހާށް  ބޮޑަށް  މިދެއް   ވެސް  ފުރުކެވުމަށް  ޞަތަށް  ހާރު 

އެބަތިބި  އެދިވަޑައިގެން މި   3ފައި  މެންބަރުން.  ދާއިރާގެ  ހާރު  އިއްޒަތްތެރި  މި  މެންބައިއްޒަތްތެރި  ގެމަނަފުށި  ރަށް 

 ފުރުޞަތު އަރުވަނީ.  



  

 

 ން:ވާހަކަދެއްކެވު  އަޙްމަދު ސަޢީދުގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު  

މުޝުކުރި އިއްޒަތްތެރި  އަދި  ޤައްޔާ  ބައިވެރިންނަށް. އަޅުގަމަރުޙައްރިރު  ހުރިހާ  ފުރަތަމަ ސުވާލު  ،  ނޑުގެ ސުވާލުބާ 

ކުންފުނިތަކަށް. އަޅުގަނޑުމެން ރަ  އަމާޒުވެގެން މި  މަޖިލީހުދަނީ ޔުޓިލިޓީޒް  ވަޔަރަންމަންޓު ކޮމިޓީ  ގެ އެން އްޔިތުންގެ 

މި އައި  އަދާ އުފެދިގެން  ވަ   އިރު ހަމައަށް  އަޅުގަރަށްގިނަ  ވެސް  އެބަދެ ވާހަކަތައް  ބިލު  ކެނޑުމެން  ކަރަންޓު  ވޭ 

ކޮށް  ސެލަށް ކުރާ ޚަރަދު ކުޑަގެ ބަޖެޓުގައި ޔުޓިލިޓީޒް ކުންފުނިތަކުން ޑ2020ީ،  އެހެންވީމާ  ކުރުމުގެ ވާހަކަ.އަގުހެޔޮ

 ލަކީ.  ފުރަތަމަ ސުވާ ؟ ތޯވިފައި ވާނެއްކަތް ކުރެރު މަތިކުރުމަށް ކިހާވަރަކަށް މަސަރޖީ ބޭނުންކުރާ މިންވަ ސޯލަރ އެނާ

 

 އްކެވުން: ވާހަކަދެ މާލިކް ތައުފީޤު ލްމަންޓު ހެޑް ޢަބްދުޓުކިޔުމަންޓް ޑިޕާޕްރޮކޯގެ ސްޓެލް

އަޅުޝުކުރިއްޔާ.    !އާދެ މިވަގުތު  ކުންފުނިތަކުން  އިންކް ޔުޓިލިޓީ  ސޯލަރ  ބޮޑަށް  ގަނޑުމެން  ޓަކައި  ރީޒުކުރުމަށް 

ގޮތުގައި    ނަށް ފެނުނުނޑުމެންޅުގަޖޮއިންކޮށްގެން މިއުޅެނީ. ދެން އައަޅުގަނޑުމެން    ކުގައިމުތަގުރާއި ޕްރޮ މިނިސްޓްރީގަ

ސިސްޓަ ސަބްސިޑައިޒް  ހެވިލީ  ވަރަށްބޮޑަށް  މިއޮންނަނީމިހާރު  ކަމެއް  އުންޓުރަ  ންނަށް  ރައްޔިތުގެން  ދައި ފައް 

އޭށްކޮށްދިނުމަފޯރު ޓަކައި.  މެޖޯ  ގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ކޮރިޓީތެރެއިން  ޔުނި  4މިއުޅެނީ  ސިއުމަރޒް  ންގެ  ޓުން  ސަތޭކަ 

ދެން   އުތޭ ސަ  4ދަށުގައި.  ދަށުގައި  ޔުނިޓުން  ބޭކަ  މިޅޭ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ލިބެ  ފުޅުންނަށް  މިހާރު  އަސްލު  ނީ 

ދަށްކޮށްޑަކްޕްރޮ ވެސް  ރޭޓަށްވުރެ  މި    ޓު.ކަރަން  ޝަން  އަޅުގަނޑުމެން  ބަލާލިޤައެހެންވީމާ،  ވެސް  އިރު ރާރު  ގައި 

އެ  އެފާހަގަކުރެވުނު  ނާންނަކޮ  އްޗަކީ  ޓެރިފެއް  ރިފްލެކްޓިވް  އެންވަ  ކަމަށްސްޓު  އެ  އެ    ޏާމުން  ބޭފުޅުންނަށް 

ތްގަނޑަކަށް   ގާބޭފުޅުން އުފައްދާ ކަރަންޓު  އިން އެ ސޯލަރތަކީނާނޭ ސޯލަރ ހަރުކުރާކަށް. ވާގޮއް ނީންއިންސެންޓިވެ

ދާ ބަލަ ނެއެ ދެންއެއްވަރެއް ބޭންކުގައި މިހާރު    ދި ހަމަ  ރޭޓުތަކަށް  މުޅި    ،  ލޯނު ނަގައިގެން ހަރުކޮށްގައިލާއިރުއިވި 

. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ސްޓޭންޑަކީ އަސްލުގައި ބޮޑަށް ޔުޓިލިޓީޒަށް  ވާނީ  ގައި ވާނަމަފި ކަމުރުކޮށްހަ   ލަރ ސޯ

ސަރުކާއެހީތެރިވެ ވެސްދެއްވާށޭ  ނަމަވެސް  .ރުން  ޖަހައިގެން  ސޯލަރ  އަމިއްލައަށް    އަޅުގަނޑުމެންގެ   އަޅުގަނޑުމެން 

ޖެ ކުކޮސްޓު  ވާނަމަ  ނެރޭޝަން  ކަމުގައި  ރިފްޑަކުރެވިއްޖެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކޮށްލެވިދާނޭ  އޭތި  ލެކްޓު 

 ޝުކުރިއްޔާ.  އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މެންދާ  ލި ގިނތޯ. ވިލިޝުކުރިއްޔާ އިނގޭ  !ދެއާ ފުރުއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި  އަޅުގަނޑު  ފެނަކައިން    ، ޞަތު ދޭންބަރަށް 

 .އްޗޭ. ވަގުތު ކުރުކޮށް ވިދާޅުވެދެއްވަ ވަރަށް  ވާން.އެއްޗެއް ވިދާޅު

 



  

 ވުން: ބޭފުޅަކު ވާހަކަދެއްކެ އިގެންނެވި ވަޑަ ން ގެ ފަރާތުފެނަކައި

ނޫން. މިސާލަކަށް   ޓެރިފެއް  ފްލެކްޓިވްރި  ޓްސްޓެރިފަކީ ކޮހެން އަޅުގަނޑުމެން  ދެންމެ ސްޓެލްކޯ އިން ދެންނެވި  !އާދެ

ޚަރައަށްވުރެ  ރުފިޔާ  5 އެބަ  އަޅުގަނޑުމެން  ޔުކުރަންޖެދުބޮޑަށް  އެކަމަކު  ނިޓެހޭ  އުފައްދަން.  ބައި    ފިޔާރު  1އް 

ކަނީ.  ވިއްށް މި  ކް ކަސްޓަމަރޒަޓިން ޑޮމެސްއި އަޅުގަނޑުމެއެ ރޭންޖުގަކަށް  ނޑަވެސް ގާތްގަރެ  ވު އަށްނޫނިއްޔާމުން އެ

ސަބްސި ރޭޓުގައިދެން  އެޑީ  އެހެންވީމާ،  ބަލާ.  ސްޓެއި  ގަ އިރުގޮތަށް  ތާއީދުކުރަން  ހަމަ  ދެއްކި  އަޅުގަނޑު  އެ  ލްކޯ 

އިންނާނެ    ވާހަކައަށް. ދެން އޭގެ ވަރަކަށް ރަށަށް    15އިތުރުން އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން އޮތީ މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން 

ޕްރޮވަ   ވޯޓު ރމެގަ   2ގާތްގަނޑަކަށް    އިފަޑިޒައިންކޮށް ސޯލަރ  އަހަޖެކްރުގެ  މިއަންނަ  ނަމަވެޓްސް    ސް، ރަށް. 

ލޮކޭޓުކުރަން. އެހެންވީމާ، އޭގެ ބަޖެޓުގެ އެހީތެރިކަމެއް  އެބަޖެހޭ އެ އެއަށް  ޓު  ގ ނޫނިއްޔާ ބަޖެމެން ފަންޑިންއަޅުގަނޑު

ފައި އެބައިން  އިންކޮށް ނިމިކުރިއަށްގެންދެވޭ ގޮތަށް ޑިޒަވެސް ހަމަ  މުން މިހާރު ވަންޏާޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ ކަމަށް އަ

 ކުރިއްޔާ. . ޝުށްރަށަ 15

 

 ވުން: ހަކަދެއްކެ ރިޔާސަތުން ވާ 

 ކުރިއަށް.  ބަރު މެންތެރި އިއްޒަތްރާގެ  ވިލިނގިލި ދާއި 

 

 ކަދެއްކެވުން:ވާހަ ބަރު ސަޢުދު ޙުސައިންވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެން

ދެ  !އާދެ އަޅުގަނޑު  ކޮށްތިންޝުކުރިއްޔާ.  ސުވާލެއް  ފު  ސުވާލަލާނަން.  ގްރީން  ރަތަމަ  އޮފަކީ  ބޭންކް  ފް  ންޑު 

އެއްވެސް   އިން  ކުމޯލްޑިވްސް  ދޫކުރެންޏަންފުސަރުކާރު  އެބައޮކަށް  ފަންޑުގެ  ތްތޯ ވިފައި  ތެ މި  ؟ ލޯނެއް  ރެއިން 

ފެނަކަ އޯ  ،އަނެއްކަމަކީ  އިން  ކޮސްޓެލްކޯ  ޕަ ވަރހެޑް  ކިހާރ  ސްޓު  އެނާރޖީ  ސޯލަރ  އަދި  ވަރެއްޔުނިޓު  ނޫނީ  ތޯ 

ތުގައި ވެސް މި  ޤީޤަރު ހަމަ ޙަން މިހާޓްރީވަޔަރަންމަންޓު މިނިސްއެންލަކީ  ވާ ދެން އަނެއް ސު؟ ސަލް ކިހާވަރެއްތޯޑީ

ކަށް  ހަމަ ދުވަހެއް ދުވަހަލިސީތަކަށް.  ހަމަ ސަރުކާރުގެ ޕޮ  އަހަރު މިވަނީ   12،  އަހަރު  10ލަރގެ ވާހަކަ ދައްކާތާ  ސޯ

ކުން ރައްޔިތުންނީވަލަފަ ފުނިތައް  ސަރުކާރުގެ  ޓެކްސް  .  ބި ގެ  ހަމަ  ދައްކާފައިސާއިން  ހަމަ  ލުތައް  ރައްޔިތުން  ދައްކާ 

ރަމުންދާ މަސައްކަތާއި ރައްޔިތުންގެ  ބަޖެހޭ މި ކޮމިޓީން މިހާރު މިކުއެ  މާ، މީތި ރިވަރސްވާންވީހެން. އެނީވަރުބަލިވަ

މަސައް މިމަޖިލީހުން   ހަމަ  ކުރަމުންދާ  އަޅުގަނޑުމެން  މިނިސްޓްރީ  ސަރުކާރުގެ  ނީރިކުއެސްޓުކުރަކަތް  ޓޯޓަލް  ހަމަ  ގެ 

ހަރުކޮށްގެ ސޯލަރ  މި  ފުރާޅުގައި  ގޭގޭގެ  ހަމަ  ގޭގޭގަޕޮލިސީ  އުފައްއި ން  މީހާ  ރައްޔިތު  ކަރަންޓު   ސަރުކާރުގެ    ދާ 

މި  ކުން އެހެންވީމާ،  ވިއްކައިގެން.  ކަރަންޓު  ސަރުކާރަށް  ސަރުކާރުގެ  ފަލަވާންވީ  ރައްޔިތުން  ގަނެގެން  ފުނިތަކަށް 

ފުރުހެ. އެޕޮލިސީ ހަމަ މި  ސުވާލު  ގައި ހަމަ ނިންމާލަމުންޞަތުންވީމާ، އަޅުގަނޑު  ހަމަ ކުރި  ޖަވާބު    ތަކަށް ވެސް 

   . ޝުކުރިއްޔާ.ނުންވަނީބޭ



  

 

 ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރ މިނިސްޓަ މަންޓު އެންވަޔަރަން

 އެއް.  އެކަހަލަ ފެސިލިޓީސް  ނެތް އިނގޭތޯޝުކުރިއްޔާ.  !އާދެ

 

 ސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާ

ންނޭނގެ ފަހު  ރެ ބޮޑަށް ކޮމެންޓެއް ކަވު ށް ސުވާލަކައަޅުގަނޑަށް ހީވަނީތުރު ދާއިރާ.  ، ކުޅުދުއްފުށި އުރުޔާސި   !އާދެ

  ވެސް ޖަވާބު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރީގައި ލިބިއްޖެ   އޭގެ  !އާދެ؟ ލަކީމިހާރު ކޮބައިތޯ ސުވާ ؟ އޮތީ. ދެއްތޯ  ގައި އެއިބަ

ވާހަކަ  މިނިސްޓްރީގެ އެއްކިދެފަރާތުން  އެހެންނަމަވެސް،  ކުޑަތަންވާތީއި އިރު.  ހަމަ  ވަގުތު  އޯކޭ.  ވިދާޅުވުން    އްޗެއް 

އެކީ  އެނގޭ އަޅުގަނޑުގައި.  ވެސް  ކަސޯލަރ    އެއްޗަކީމެންނަށް  އަގުހެ ރަންޓު އުއިން  އޯވަރހެފެއްދީމާ  ޑާއި ހުރިހާ  ވޭ 

ޤު މިއުޅެނީ އެކި ރަށްރަށުގައި. އެހެންވީމާ،  ރަ. ދެން އެކި ފަރެއުފެއްދުމަށްވު   ސަލުން ޑީ  ދެއްތޯ  ސްއެއްޗެއް ލާފައި ވެ

ސޯލަރ ކޮންމެގޮތެއްވިޔަސް  އަގުހެޔޮކަން  އެނގޭ  އެއަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދެން  ޚިލާފަށްއާއި .  އޮވެއްޖެއް    ޔާ  އެއްޗެއް 

 ރަނގަޅު ވިދާޅުވިއަސް.   އެންމެ

 

 އްކެވުން: ވާހަކަދެ ތައުފީޤު މާލިކް ލްޑް ޢަބްދުމަންޓު ހެޓުޕްރޮކިޔުމަންޓް ޑިޕާކޯގެ ސްޓެލް

  ކު މައެކަ  ސްޓު އޮފް ޕްރޮޑަކްޝަން.ކޮ  ގޮތެއް ވިޔަސްކޮންމެ  ހެޔޮ އިނގޭތޯ ނގޭތޯ. ސޯލަރ އަގުއްޔާ އިޝުކުރި   !އާދެ

ވާ  ޓަގޮވެސް  ސްޓޭބަލައިޒުކުރުމަށް  ސިސްޓަމް  އަޅުގަނޑުމެން  ބެތަކީ  އެބަޖެހޭ  އާލާތްތައް    ރިއާޓަ ކައި  އެކަހަލަ 

އެހެންވީބޭނުންކު ސޯރަން.  އަސްލުގައި  ޑައި ލަ މާ،  ދަންނަވައިރެރ  ވެސް  މިނިސްޓަރު  އަޅުގަނޑުމެން  ކްޓުކޮށް  ފި 

ގާތްގަ ދިޔައިމާ  ސެންޓުމެކޮންނޑަކަށް  ފީޑިންގ ޓެރިފަކަށް  ވިދާޅުވިސް  ވެސް  ދެއްތޯތަކެއް  ގައި  ވަރު ސެންޓު 11؟  

.  ސަލުންޝަން ބޮޑުވާނެ ޑީރޮޑަކްޕް    އޮފްޑުމެންގެ ކޮސްޓު ރެ އަޅުގަނ. އެހެންނަމަވެސް، އެއަށްވުސޯލަރލިބޭ ކަމަށް  

ވަކި  ،  އެހެންވީމާ.  ނީގައި އެކި ވަރަށް އެފިޝަންސީ މިހުންނަޑީސަލުގައި ވާގޮތަކީ އަޅުގަނޑުމެން އެކި ރަށްރަށުދެން  

އެގް އެއީއެހެން  އޯޒެކްޓްލީ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ކިހާވަވަ  އެކަމަކުދަންނަކަން  ރެއް ރހެޑް  ނޭނގެ.    ވެސް   ވާކަށް 

 ވަރު.  ދާ ށް ކޮސްޓަޑައިރެކްޓްއެ   ފިއުލް ކޮސްޓާއިން ހަމައެކަނި މެކުރަން އަޅުގަނޑުއި ގާތް އާ  80%ނޑަކަށް ގާތްގަ

 

 : ސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުންރިޔާ

 ތްތެރި މެންބަރު.  ދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ އިއްޒަޅުކު

 

 ރު ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފް ވާހަކަދެއްކެވުން: ބަޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންކު



  

ވީހާ  ޔާކުރިއްޝު އަވަ  މުޤައްރިރު.  އަޅުގަނވެސް  މަސައްކަތްކުރާނަން.  އަޅުގަނޑުމެން  ޑަކަށް  ސްކުރެވޭތޯ  ހިއެއްނުވޭ 

ބަލާ އެރު އިޤަރާރަށް  ކުލައިމެޓު  ޑިކްލެއަ މަރޖެންގައި  އިސީ  އެއްވެސް  އެއްވެސް  ރކުރުމުގެ  އުޅޭހެން  ހަމަ  ޝޫއެއް 

ބަ ކަމަކަށް އަޅު  ނަ ކުން. ދެވަވުޒާރާއަ ފަން ބޭ ލާލަން ގަނޑު ހަމަ  މި  ޖެނެރޭޓު ނުންވަނީ  ކުރުން އަޅުގަނޑުމެން  ޑު މި 

އިސްކަމެއް ބޮޑު  އެބައޮތްވަރަށް  އަޅުދީފައި  އެއްޗަށް  އެ  ދެން  ގްރީ.  މިހާރު  ކިހާ    އިގަފަންޑު  ން ގަނޑުމެންނަށް 

ގާތްގަނޑަމިލި   900ދެން    ،އެއްޗެއް ވާހަކަ  ދެން  އަންގެ  އެއްޗެއް  ކަށް.  ކިހާ  އަޓިލައިޒުކު ޔުމިއަހަރު  ދި  ރެވުނުތޯ 

  ފަންޑަށް   ންނަނަންގަ  އިޤަރާރުގަ   ،ންނަގަ ނަންމިން  ނޑުމެއަޅުގަ  އެ ފަންޑުން  ނަށްއަޅުގަނޑުމެން  ނަށްންއަޅުގަނޑުމެ

ޕޮ ހައް  ޗެއެއް   ތޯ ސް އެބައޮތްސިބިލިޓީގެންދިއުމުގެ  ބޭނުން މަ ބަލާލައިނގޭތޯ. ދެން  މި    ވި ހަކަތަ ކުރަނިންވޭ އިޔާދަ 

ށް ބަލާކަމެއް  އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަ  ތެރޭގައި  ނައްތާލުން. އޭގެ   ހުރަސްތައް  ހުރި ކުރުމުގެ ގޮތުން މިތަރައްޤީ

ޗަށް  އްއެއެ ،  އެހެންވީމާ  ށް މިހާރު މިއޮތް އެއްޗަކީ.ންނަނޭނގެ އަޅުގަނޑުމެޓު ކަން ޕަސަންޓީރ މި ތަލާ  ސޯ ހޯމް  މި  

ޕަސަރތަ  އެ ނައްތާލާފައި  ޓީ  ޕަސަންޓަށްޑް ހަން  އޭތިންޓު  އަޅުގަނޑު  ކުރިންށް  ގެންދިއުމަ  ހަމަ  ރެޑު  މެން  ވެސް 

އެބަހުރިތޯ ވުނުވާހަކަދެއްކެ    . ކޮށް ބޭނުންފުސާ  ހަމަ   ނޑުގައަޅުހަމަ  ރަހެއް  ހު   ވެސްއެއް   . އޭގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

އަޅު ތަރައްޤީތަކުރާދާއި މި    ވަނީބޭނުން  ލަންބަލާ  ގަނޑުތިންވަކަމަކަށް  މީހުން  އެބައޮ  ކުރުވުންން  ރު  މިހާ   ވޭ.ވެސް 

ދެން  .  ން ބޭނުންވޭކޮށްލަވެސް ހަމަ ސާފު  ށްދޭތޯތަރައްޤީކުރުން އެބަ ކުރިއަމި ދާއިރާތަކުން މީހުން    އި ވެހިރާއްޖޭގަދި

ކަމެއް  ފާހަގަކޮ  ގެ ފަހު  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  އި ށްލަން ގޮތުން  ބޭނުންވަނީ  މެންބަ  ޙުއްޒަތްތެރި  ޢަލީ  ސް  ވެ  ސައިން ރު 

ދައުލަތުގެ މި  މުއައްސަސާފާހަގަކުރެއްވިހެން  ކަނޑައަ  ޕޮލިސީތައް  މި  އިތަކުން  ކަނޑައަޅުއްވާފަޅުއްވަނީ    އި ނގޭތޯ. 

ޖަހާފަ މަޖިލީހަ  އި ބަޖެޓު  ފޮނުވަނީ  މި  މަޖިލީހުން ބަޖެޓު  އައެ  ށް.  ހަމަ  ޕްރޫވުކުރަނީ.  މި  ފާހަގަކޮށްލަންޅުގަނޑު   .

މި  ،  ނގޭތޯ. އެހެންވީމާއި  ނޑާ އެއްވެސް ޕްރޮޖެކްޓެއް ނުއެއް ކަފައި ހުރި  ޖަހާ  ން ހަކުން ބަޖެޓުން މިނިސްޓްރީމަޖިލީ

 ކުން.  ނުއްވަނީ ވުޒާރާތަތައް މަޖިލީހަށް ފޮރޮޖެކްޓުޕޮ އި ޅުއްވާފައަކަށައެ އް ޕްރޮޖެކްޓުތަ

 

 ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރ މިނިސްޓަ މަންޓު ންއެންވަޔަރަ

އަށް ހަދަނީ    30%  ރލާ ހޯމް ސޯމަކީ  ނޑަށް ދެވިދާނެހެން. އެއްކަބުތަކެއް އަޅުގަޖަވާ  ށް ކުރުވަރަ  އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ

މީގަންކީއްވެގެ ތި    އި ހޭ.  ފާހަގަކުރަންޖެހޭނެއިނގޭތޯ  އެންމެން  ދެންކަމަބޭފުޅުން  އަޅުގަނޑު  ކަރަންނެވިހެކީ  ޓު  ން 

ރަށް  ވަ ގްރިޑު  ރަށުގައި ށްގިނަ ރަ  ޙާލަތު.  ޑުގެ ގްރިދަގުލަކީ  ނމިހާރު ހުރި އެންމެ ބޮޑު އުގައި  ކޮށްދިނު ފޯރު  ގޭގެއަށް 

މިދެންނެވި   ކެޕޭސިޓީ  ސޯލާ  ކާނިއްޔަށްގެން ނޫނގަޅުކޮރިޑު ރަގް،  އެހެންވީމާކޮށް އޮތީ.  ރުދެރަވަ އަދި  އިތުރު    ވެސް 

  ކެޕޭސިޓީ   ، ސޯލާ . އެހެންވީމާއިނގޭތޯ  ފޯރެއް ނުކޮށްދެވޭނެ   ކަށްގަޅަށް ރަނ  ގޭގެއަސްޔަފެއްދި ސަލުން އުކަރަންޓު ޑީ

ޔު ކުންފުޓިއިތުރުކުރަންޏާ  ބުނަނީ  ނިތަކުލިޓީ  ޕަރތަން  ހޯޓީ  އިތުރަށް  ރިޑް  އިތުރުކުރަންޏާ ގު   މް ސޯލާސަންޓަށްވުރެ 

ނީ  ރުއަޅަ ބާމި މެން ، އަޅުގަނޑުވީމާ. އެހެން ހުރީތްތައްއެކި ޙާލަ   ށުގަ ރަކި . އެއޭމި ފެންވަރުގައި ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭނެ



  

ޔު ބުނަމި  ކުންފުނިން  އެބަޖެހެ ޓިލިޓީ  އެ  އޭން  ރަނގަޅަށް  ކިހާވަރަށު  އެންމެ  ދެވޭނީ  އިނގޭރެއްގައި  ތޯ.  ކަން 

އެ ،  އެހެންވީމާ ބޮޑުކުރެވޭނީ  ސައްތަ  އެ  ހަދާފައެސަސްމަންޓެބޭފުޅުން    އަޅުގަނޑުމެން  އިށްވުއަމި  އި އް  ށް  ތުރަރެ 

ބު އެހެންވީމާ  ނަންޏާދެވޭނެއޭ  ކުރަންޖެއިނގޭތޯ.  އަޅުގަނޑުމެން  އެ  އިންވެސް،  ދައު   ޓެއްޓުމަންހޭ  ލަތުން  އެއީ 

ގް ރަނގަޅުކޮއިނގޭތޯ.  ހޯމް  ށްގެންރިޑް  ޕައިތުރަށް  ސް  ވެ  ސޯލާ  ގްމިބުނީ  ތެރެއަށްރިޑްމްޕުކުރެވޭނީ  އެ  ގެ  އެއީ   .

އެހެންވީކީޓްރެއިނަސްކޮން އެ  މާ.  ޖަވާ،  ދެވު ބުސުވާލަށް  އެ  ޖުމްލަ  .ނީ  ދަންދެން  އަޅުގަނޑުނަވަންކޮށް  އޮތީ    މެން  

އިނ  އުފައްދާހޯމް    އްޗޭފާހަގަކުރަ   ތޯގޭއަސްލު  ގްރިޑަށް    އި ފަސޯލާ  ޤާގްރި  އިރުގައިފީޑުކުރާ ވެސް  އިމުކޮށް  ޑް 

ޚަންޖެހޭހައްޓަދަމަ ހިނގާނެކަން  ވިޔަފާރިމިހާރު    ،އެހެންވީމާ  އިނގޭތޯ.  ރަދުތަކެއް  ބައައެ  ގްރިޑް  ލަހައްޓާ  ށް 

ގޭގެނަށް  މީހުން ކަރަންޓު  ފޯރުމިސާލަކަށް  ގަނެގެއަށް  ކަރަންޓު  މީހުންނަށް  މިދެކޮށްދޭ  ގަނެގެން ލިބޭ  އެ  ންނެވީ  ން 

ފައިދާ ސަރު  އެއްޗަކުން  ގް ނުވަންޏާ  ރަނގަޅުކުރުކާރުންނޭ  ސަބްސިޑަރިޑު  އެހެންވީމާ މަށް  ،  އިޒުކުރަންޖެހޭނީ. 

މަ   ހަޑަކީރިގް،  . އެހެންވީމާޓެއިންކޮށް މިކަން ކުރަންޏާ ކުރެވޭނީސް ސަކަށޭގޮތަ   ހިނގާނެ  އެއްގޮތަށް އެކަންވިޔަފާރި

މިދެންކުރި ޚަރަދު ބިލި  5ނެވިހެން  ން  ރުފިޔާ  ބަލާއި އަން  ރާއްބިލިއަން    1.5ރު  ވާނެކަމަށް  ދޭ  ގް ޖޭއެބަ  ރިޑް  ގައި 

އުޅޭ  މުދިނު  ޓުންރަކަ މުޅި  ރކާއި  ވޯމެންގެ މުޅި ނެޓް، އަޅުގަނޑުއަޕްގްރޭޑުކުރުމަށް ޓަކައި. އެހެންވީމާ ގެ ނިޒާމުގައި 

ސޯލާގެ   މި  ރަނގަޅުކޮށްގެން  މަޤްޞަދުގެ ސިލުކުރުމުޙާމައްސަލަތައް  ސިލުކުރެވޭނީ.  ޙާ  އަޅުގަނޑުމެންނަށްވެސް     

ތަރުޙީމައެކަ ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން  އިތުރު ކު،  ސޯލާ  ހޯމް  އެއީ.ކުރުންބުދޭނެކަމެއް  މި    ނެޓު  އަދި  މިދަނީ  ހާރު 

މި މަޖިލީ ވެ  ލު އުސޫ  ގެ ގމީޓަރިން ބަދަލުކޮށް  ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށްސް  އެގޮތަހަގަކުރެއްވި ފާ  ، ހުން  ހަމަ    މީހުންނަށް   ށް 

ސަން  ގޮތް ހަމަޖައް   ބޭލި  ޑަށް ފީޑުކުރާ އެއްޗަކަށް ލާރިގްރި  އިފަފައްދާރަށް އުތެރޭގައި ބާކީވާ އިތު  ވެސް ވަކި މުއްދަތު 

 ގެޒެޓު ވެސް ކުރާނަން.  މެން ޅުގަނޑު  އެ އަސްނުވެރާދަކުރެއްވިއްޔާ މާ ލަ. އި ންޔާރުވަމުތައް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޝުކުރިއް ބޮޑަށް  އިވަރަށް  ނިންމާވަޒީރު.    ނގޭތޯޔާ  ކޮމިޓީ  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އަޅުގަނޑު  ވަގުތު.  ލުމުގެ 

ރި  .އްކާލެވުނު ވާހަކަތަމެންނަށް މި ދައް އަޅުގަނޑުކޮށްލާނަންޞާޚުލާ ތަޅުމަށް  ޕޯޓެއް  އަޅުގަނޑުމެން ޖެހޭ  މަޖިލީހުގެ 

ގެ ފުރާޅުގައި  ގައި ކުޑަކުރުމަށް ޓަކައި ގޭގޭރަންޓު ބިލު ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްކަ މި  ގަނޑުމެން ހުށަހެޅީ  ގެންދަން. އަޅު

ހަރުކުސޯ ޕެނަލް  ޕްރޮގޮލާ  ރާވައިރުމުގެ  ގެންދަންކުރިއަ  ރާމެއް  ދާއިރާގެ ކަށް  ބެހޭ  ބޭމާ  އެހީތެރިކަން  ންވާކަމަށް.  ނު 

ގެ  ރު ކަމަށް. ދެން ވަޒީ   އްބެވިމަށް ތައްޔާރަށް ތިތެރިކަން ދެއްވުވެސް ވިދާޅުވީ އެ އެހީ  ދާއިރާއަކުންހާ  އެ ހުރި ދެން  

ވަ ވާހަކަ ތަފްފުޅުން  އަޅުޞީރަށް  އެލުކޮށް  އަގަނޑުމެންނަށް  ގާންނަނގިއްޖެ    ނެއްހާ މިލިއަ  900ކަށް  ތްގަނޑައަހަރު 

  ގައި ވިޔަސް ކަމު  ޅިޑައެކަނ  20%  އިނގޭތޯ،  20ރެއިން %ތެ   އޭގެ  ،ކަމަށާއި  ނެރާތްޕުޅަށް އަރުފިޔާ މަނިކުފާނުގެ އަ

ކައުންސިލަކަށް   ދަންނަވާ  މި  ރުމިލިއަ  1އަޅުގަނޑުމެން  ދިން  ނެތް   އިނުމުގަފިޔާ  އެއީ  ދައްޗެއް  ކަމަށް.   



  

އިންޓްރެސްޓު އިންޓްރެސްޓު ޓަކައި  ،  ބަ  .ކުޑަކުރުމަށް  ބެޑައުންކުރުމައި  އިންޓްރެސްޓު  ދެން  ޓަކައި.  ކުން  ންށް 

ހުރި ވާހަކަ އްޅުވެދާވި ލާރި  ގާތްގަނޑަކަށް  މި އަންދާޒާކުއަޅުގަނޑުމެން    އިނގޭތޯ.  ޖެ  ރުފިޔާވަރު    1ރަނީ  ބިލިއަން 

މު  ތިން ވަރަކަށް  އިނގޭތެރޭގަ  އްދަތުގެ އަހަރު  ގާތްގަނޑަކަށް  ތޯއި  އޭރުން  ޙައްލުވީ  މި  ގެ  ރަށު  200.  މައްސަލަ 

  އި ރަން އަޅުގަނޑަށް އެނގޭ މިތާ އިންނަވާފަށްކުސްޓު ދަރެ . އިންޓްޖެވިދާޅުވެއްލާރި ހުރި ވާހަކަ    އިތޯ. ބޭންކުގައިނގޭ

މި ހުށަހަޅަނީ  ގަނޑު. އަޅުކަންނެޑައިނުގެންނެވޭއެއަކަށް އެއްބަސްވެވަ   އަށް ދަށްކޮށްދެއްވާށޭ.   8އިން %  11%މެން 

ގިނަ މީ ޑުމެންނަށް ގިނަ ރަށްރަށަގަނއަޅުއިސާއިން   ފަ އެއްކަލަ ވިޔަސް އެހެން ،  ންވީމާދެވޭނެ. އެހެ  ހުންނަށް ލޯނު ށް 

  ހަމަ މި ޕްރޮޕޯސްކުރި   ތަޅުމަށް  ޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެރައްގެ ހުށަހެޅުން  ން އަޅުގަނޑުމެންގޮތު  ޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ އަ

ގެގޮ ހުރަހެއް. ދެން ކުލައިމެޓު  ތަށް  ނެތް އެއްވެސް  އިޢުލާންދިއުމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  މަށް  ކުރުންއެމަރޖެންސީ 

  ނެތް އިޝޫއެއް. އަދި   އިއޭގަ  އިގައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޕޮލިސީ ލެވެލްބަރުންނަށް ފެނިވަޑަހުގެ މެންޖިލީ ރައްޔިތުންގެ މަ

،  ދެކެނީ. އެހެންވީމާ  ގަނޑުމެންއަޅުކަމަށް    ޑައިގަންނަވާނެތުރު ބާރެއް ލިބިވައި  ރައްވާ މަސައްކަތަށްބޭފުޅުން އެ ކު  އެ

ބޭފުޅުންނަށް ހުރިހާ  ޝުކުރިއްޔާ  ބޮޑަށް  ވަޑައިގެންދެއްވެ  ވަރަށް  މިހާހިސާސް  އަޅުގަނޑު  ބައްދަލު ވީތީ.  ވުން  ބުން 

 ނިންމާލަން.

_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 




