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 ައްޙމަދު ސަލީމް{ ދާިއރާގެ މެންބަރު  ހޯރަފުށި  ؛ }ރިޔާސަތުގަިއ އިންނެވީ ކޮމިޓީގެ މުޤަްއރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކޮމިޓީގެ   ޗޭންޖު  ކްލައިމެޓް  އެންޑް  އެންވަޔަރަންމެންޓް  މަޖިލީހުގެ  ބައްދަލުވުމަށް    31`. ރައްޔިތުންގެ  ވަނަ 

ބޭއްވެނީ   މި  ވެސް  ބައްދަލުވުން  މި  ދަންނަވަން.  މަރުޙަބާ  ވަރަށްބޮޑަށް  ބޭފުޅުންނަށް  ހުރިހާ  ތި  އަޅުގަނޑު 

އަޅުގަނޑުމެ ބައްދަލުވުމުގައި  މިއަދުގެ  އަޅުގަނޑުމެން އޮންލައިންކޮށް.  މިހާރު  އޮތީ  މި  އެޖެންޑާކޮށްފައި  ން 

މަސައްކަތްކުރަމުން މިދާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހަކަތައިގެ ބިލުގެ މާއްދާއަކާ ބެހޭ ގޮތުން ބައެއް ތަޖުރިބާކާރުންގެ އޮޕީނިއަން  

ބައްދަ ދަންނަވައިލާނަން  އަޅުގަނޑު  ދެން  މަސައްކަތްކުރުން.  އެ  ގުޅިގެން  ނިންމުމާ  ކޮމިޓީން  ލުވުމުގެ  ހޯދަން 

މަސައްކަތްތައް ފެށުމުގެ ކުރިން ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް މައިކް މިއުޓްކޮށްލައްވާފައި ބަހައްޓަވައިދެއްވުން އެދެން. ވާހަކަ  

ދައްކަވަން ބޭނުންފުޅުވީމަ އެކަނި މައިކް އޮންކޮށްލައްވާނީ. އަޅުގަނޑު ވެސް އެގޮތަށް ޢަމަލުކުރާނީ. މިހާރު ހަކަތައިގެ  

މަސައްކަތް ބޭނުން  ބިލުގެ  އަޅުގަނޑު  ކުރިން  އޭގެ  އެހެންނަމަވެސް،  ދަންނަވައިލާނަން.  އަޅުގަނޑު  ހިސާބު  އޮތް   

ކޮމިޓީގައި   އަދި  ބޭފުޅުންނާ  ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ  ބައްދަލުވުމުގައި  މި  އިއްވަވާލަދެއްވުން.  ހާޒިރީ  އިދާރީމޭޒުން 

 ރައްވާފައި ތިއްބެވި މެންބަރުން ވިދާޅުވެދެއްވުން.  ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މިހާރު ޖޮއިންކު

 

 ވުން: ވާހަކަދެއްކެއިދާރީމޭޒުން 

ދާއިރާގެ   ވިލިނގިލި  މެންބަރުންނަކީ  ހާޒިރުވެވަޑައިގަންނަވާ  ކޮމިޓީގައި  މިވަގުތު  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ  އާދެ! 

ޢަބްދު ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު  هللا، މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން، ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔައުޤޫބު 

ޙުސައިން މެންބަރު  ދާއިރާގެ  މަޑަވެލި  މެންބަރު    ސަޢީދު،  ދާއިރާގެ  ހޯރަފުށި  މުޤައްރިރު  ކޮމިޓީގެ  އަދި  ފިރުޝާން 

އަޙްމަދު ސަލީމް. ދެން މި މީޓީންގގައި އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު އެޖެންޑާކުރެވިފަވާ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން، މަސައްކަތާ  

ރެގިއުލޭޓް ޔުޓިލިޓީ  ބޭފުޅުންނަކީ  ބައްދަލުކޮށްލާ  މި  ކޮމިޓީން  އަޅުގަނޑުމެން  ފަރާތުން  ގުޅޭގޮތުން  އޮތޯރިޓީގެ  ރީ 

 ބޭފުޅުންނާއި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ފަރާތުން އަދި ސްޓެލްކޯގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މި  ކުޑައަޑިކުރެވިފައި  ވަރަށްބޮޑަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މަސައްކަތް  ބިލުގެ  ޝުކުރިއްޔާ.  ބޮޑަށް  އޮތީ.  ވަރަށްވަރަށް   

މިހާރު ކޮމިޓީގެ ޑްރާފްޓް، އޭގެ މާނައަކީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅުއްވި ބިލަށް ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑުމެން ޚިޔާލަށް  

ޑްރާފްޓެއް   އިތުރު  ދިރާސާކުރައްވާފައި  މިވަނީ  ބިލު  ފަރާތުން  ކޮމިޓީގެ  އަލީގައި  ކޮމެންޓުގެ  ލިބުނު  ހުޅުވާލައިގެން 
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ޑް އެ  އިޝޫކުރައްވާފަ.  އާންމުންގެ  މިހާރު  އަދި  ފޮނުވިފަ.  މުއައްސަސާތަކަށް  ހުރިހާ  ބެހޭ  ކަމާ  މިހާރުވާނީ  ރާފްޓް 

ދެންނެވުމަށް ވެސް   އާންމުކުރެވިފަ. އަދި އެކަމުގައި  މަޖިލީހުގެ ވެބްސައިޓުގައި މިހާރުވާނީ  ރައްޔިތުންގެ  ކޮމެންޓަށް 

ކޮމިޓީގެ   އިތުރުން  އޭގެ  އަދި  ނެރުއްވާފަ.  އިދާރާއިންވާނީ  ހުރިހާ  މަޖިލީހުގެ  އިއްޒަތްތެރި  ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ 

މި   ބޭނުންވަނީ  އަޅުގަނޑުމެން  ފޮނުވާފަ.  އަޅުގަނޑުމެން  ޑްރާފްޓް  ފަހުގެ  އެންމެ  މިހާރުވާނީ  ވެސް  މެންބަރުންނަށް 

ދޭން ބިލު ފުރިހަމަކުރުމަށް ޓަކައި ކޮމެންޓް   ފުރިހަމަ ބިލަކަށް ހެދުމަށް ޓަކައި އަދިވެސް އިތުރު ފުރުޞަތު  ބިލަކީ 

ބިލު   ވެސް ކޮމިޓީގައި ޑިސްކަސްކުރުމަށްފަހުގައި  އަނެއްކާ  ލިބޭ ކޮމެންޓް އަޅުގަނޑުމެން  ހުށަހެޅުއްވުމަށް. އެގޮތުން 

ގޮތުން   ބެހޭ  ބިލާ  މައްސަލައަކީ  އޮތް  ކުރިމަތިވެފައި  އަޅުގަނޑަށް  ބައްދަލުވުމުގައި  މިއަދުގެ  މިހާރު  ފައިނަލްކުރާނީ. 

ޚި މެންބަރުން  ތަޅުމުގައި  ޚިޔާލެއްގައި  މަޖިލީހުގެ  އޮންނަ  ފާޅުކުރައްވާފައި  މެންބަރުން  ގެންދެވިއިރު  ޔާލުފާޅުކުރަމުން 

ޚާއްޞަ   އެއީ  އުސޫލު  އެ  ގޮތުން.  ބެހޭ  އުސޫލާ  ޢަމަލުކުރަމުންދާ  ބިލުކުރެވޭއިރުގައި  މިހާރު  ކަރަންޓު  އެބައޮވޭ 

ޢަމަލުކުރެ މިހާރު  ކަމަށް.  ނޫން  އުސޫލެއް  ކަމުދާ  އެހާ  އާންމުންނަށް  ކަމަށް  ގޮތެއްގައި  އުސޫލު  މިދާ  ވެމުން 

އަޅުގަނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި މި އޮންނަނީ ބޭންޑުތަކަކަށް ޔުނިޓުތައް ބަހާލައިގެން އެކި ބޭންޑުތަކަށް އެކި ވަރަށް  

ތި   ދަންނަވައިލާނަން  އަޅުގަނޑު  ދެން  އުވާލުމަށް.  އުސޫލު  އެ  ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ  މެންބަރު  ގޮތަށް.  ޗާޖުކުރާ 

ވެސް އެނގިވަޑައިގެންފައި މިހާރު އޮންނާނީ މި ބިލުގައި އަގު ނެގުމާ ބެހޭ ގޮތުން ބުނެފައި އޮންނާނީ  ބޭފުޅުންނަށް  

ރަށެއްގައި   ކޮންމެ  ދިރިއުޅޭ  ރަށެއްގައި، މީހުން  ކޮންމެ  ކަމަށް  ކަނޑައަޅަންޖެހޭނެ  އޮތޯރިޓީން  ރެގިއުލޭޓްރީ  ޔުޓިލިޓީ 

ރަށަކަށް ކޮންމެ  އަގު.  މަތީ  އެންމެ  ވިއްކޭނެ  ބިލުގައި  ކަރަންޓު  އެ  އޮތޯރިޓީން  ރެގިއުލޭޓްރީ  ޔުޓިލިޓީ  ވަކިން   

ކަނޑައަޅާފައި ހުރި ކަންތައްތަކަށް ބައްލަވާފައި އެ ކަންތައްތަކުގެ މަތިން ޖެހޭނެ ކަމަށް ކޮންމެ ރަށެއްގައި ކަރަންޓު  

ދަށް  އެއަށްވުރެ  ބުނާނެ  ބިލުގައި މިހާރު  ކަނޑައަޅަން. އެއާއެކުގައި  މަތީ އަގު  އެންމެ   އަގަކަށް ރަށެއްގައި  ވިއްކޭނެ 

ދަށް އަގު ކަނޑައަޅާނީ ކައުންސިލާއި ޚިދުމަތް ދޭ   ވިއްކާކަށް ހުރަހެއް ނެތް ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް، އެ  ކަރަންޓް 

މާނައަކީ   ގޮތަށް.  ޒިންމާވާންޖެހޭ  ކައުންސިލުން  ފަރަޤަށް  އެ  އަދި  މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހުގައި  ރުފިޔާއަށް    2ފަރާތާ 

ޔު ވިއްކަން  ޚިދުމަތްދޭ  ޔުނިޓެއް  ބޭނުންވަނީ  ކައުންސިލުން  އޮއްވާ  ކަނޑައަޅާފައި  އޮތޯރިޓީން  ރެގިއުލޭޓްރީ  ޓިލިޓީ 

ނެތޭ.   ހުރަހެއް  އެކަމަކަށް  ވިއްކަން.  ޔުނިޓެއް  ރަށުގެ  އެ  ރުފިޔާއަށް  ދޮޅު  މަޝްވަރާކޮށްގެން  ފަރާތާއެކު 

ކައުންސި އަދާކުރަންޖެހޭނީ  އަގު  ފަރަޤު  ބައިރުފިޔާގެ  އެ  ސަރުކާރުގެ  އެހެންނަމަވެސް،  އެކަމަކަށް  އިދާރާއިން.  ލު 

ބަޖެޓުން ފައިސާ ބޭނުން ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް. އެގޮތަށް މިހާރު އަގާ ބެހޭ ގޮތުން ބިލުގައި އޮންނާނެ. މާނައަކީ ބޭންޑް  

ން  ސިސްޓަމަކަށް ޢަމަލުކުރުމަކަށް މި ގާނޫނު މިހާރު އޮތް ބިލު ހުރަހެއް ނާޅާ ގާނޫނަކަށްވެގެން ދިއުމަށް. އެހެން އެކަ 

ކަމަށް   ނޫން  ރަނގަޅުގޮތް  އެންމެ  ރައްޔިތުންނަށް  އާންމު  ޚާއްޞަކޮށް  އޮތުމަކީ  ސިސްޓަމަކަށް  ބޭންޑް  އޮތަސް 
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މިއަދު   ޓޮޕިކަށް  ސްޕެސިފިކް  އެ  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  އޮތީމަ  ހުށަހަޅުއްވާފައި  ޚިޔާލު  އެ  ވިދާޅުވެފައި  މެންބަރަކު 

އަ ފުރުޞަތު  އަޅުގަނޑު  ބޭނުންވަނީ.  ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ  ވާހަކަދައްކާލަން  މި  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  ރުވާނަން 

ފަހުން   އޭގެ  ދެއްވަން.  އޮޕީނިއަނެއް  ފެނިވަޑައިގަންނަވާ  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  ގޮތުން  ބެހޭ  މިކަމާ  އެކްސްޕާޓުންނަށް 

ގެންދެ ތަރުތީބަކުން  ނިންމަވާ  ބޭފުޅުން  ތި  ދެން  ދޭނަން.  ފުރުޞަތު  އަޅުގަނޑު  ސުވާލުތަކަށް  ވިދާނެ.  މެންބަރުންގެ 

ނޫނީ   ދެއްކުމުގައި  ބިލު  ކަރަންޓު  މިހާރު  އުސޫލު  ޢަމަލުކުރެވޭ  މި  ފުރަތަމަ  އޮތޯރިޓީން  ރެގިއުލޭޓްރީ  ޔުޓިލިޓީ 

ކަރަންޓަށް ޗާޖުކުރުމުގައި މިހާރު މި ޢަމަލުކުރެވޭ އުސޫލު ސާފުކޮށްލަދެއްވާފައި އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވާ ސްޕެސިފިކް  

ސިސްޓަމަކުން ބޭންޑް  އެއީ  ބޭފުޅުންގެ  އިޝޫއަށް  ތި  ގެއްލުންތައް  ސިސްޓަމަކުންވެދާނެ  ބޭންޑް  ފައިދާތަކާއި  ވާ 

ފުރަތަމަ   އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  އެދެނީ.  މި  އަޅުގަނޑު  ސާފުކޮށްދެއްވުން  ގޮތެއް  ދެކެވަޑައިގަންނަވާ  ނަޒަރުގަ 

 ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓްރީ އޮތޯރިޓީއަށް.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އަޙްމަދު ތޯރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް ޔަޒީދު  ރީ އޮޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަ

އިވޭ   އަޑު  އަޅުގަނޑުގެ  އެގްޒެކެޓިވް.  ޗީފް  އޮތޯރިޓީގެ  ޔުޓިލިޓީ  ޔަޒީދު،  މިއީ  އަޅުގަނޑު  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

 ދެއްތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަޅުގަނޑަށް ސާފު. އާދެ! ދެން މި ބަލަނީ އެހެން ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް. ކުރިއައް ގެންގޮސްދެއްވާ  

 ޔަޒީދު. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އަޙްމަދު ރީ އޮތޯރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް ޔަޒީދު  ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަ

ވެސް އޮންނަނީ  މި  ބަހާފައި  އަޅުގަނޑުމެން  ފަސޭހަ  ބޭންކުތަކަކަށް  ދެއްކޭނެ  ބިލު  ރައްޔިތުންނަށް  ގިންތީގެ  އެކި   

ވަރަށްބޮޑު އަދަދުތަކެއް އޭގެ ތެރެއަށް   ކޮށްފި ކަމުގައިވާނަމަ  އެއް ފްލެޓު ރޭޓެއްގައި އެކަން  ހެދުމަށް ޓަކައި  ގޮތެއް 

މިކަމަ ފަރާތްތަކުން  ދޭ  ޚިދުމަތް  މިކަހަލަ ސަރވިސްއަކީ  ވިޔަސް  ގޮތެއް  ކޮންމެ  އެއީ  ކުރަމުންދާ  ވަދެގެންދާނެ.  ށް 

އެއްޗެއް   އެކުލަވާލަންޖެހޭ  ގޮތަކަށް  ކަހަލަ  ކުރެވޭނެ  ރިކަވަރ  އެއްކޮށް  ނޫނީ  ޕަސެންޓޭޖެއް  ކޮންމެވެސް  ޚަރަދުގެ 

ޓެރިފަކީ. މީގައި ޓެކްނިކަލީ ޖަވާބު އަރުވަން އަޅުގަނޑު އިޒުނައާއެކު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ދޭނަން އަކްރަމް ވަޙީދަށް.  

 އަރއަށް. އަކްރަމް ކުރިއަށް ގެންދަވާ. އަޅުގަނޑުމެންގެ އިންޖިނި
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 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިންޖިނިއަރ އަކްރަމް ވަޙީދު ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓްރީ އޮތޯރިޓީގެ 

 އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑުގެ އަޑުލިބޭ ދެއްތޯ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! އަޑު ރަނގަޅު އިނގޭތޯ. ކުރިއަށް ގެންގޮސްދެއްވާ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިންޖިނިއަރ އަކްރަމް ވަޙީދު ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓްރީ އޮތޯރިޓީގެ 

މި   ދަށްކޮށް  ބޭނުމަކީ  އެއް  މައިގަނޑު  ދިނުމުގެ  ޓެރިފް  ބޭންޑުތަކަކަށް  ތަފާތު  ގޮތަށް  ވިދާޅުވި  އެ  ޔަޒީދު 

ބޭންޑްތަ ލޯ  ކޮންސިއުމްކުރާ  މިއީ  އެއްޗެހި  މިކަހަލަ  ހައުސްހޯލްޑްސްތަކާ  އިންކަމް  ލޯ  ބޮޑަށް  އެއީ  ކުގައި 

އޮފް   ކޮސްޓް  ބޭންޑްތަކުގައި  ލޯ  ދެން  ގޮތަށް.  ދެވޭ  ލުޔެއް  ބޮޑަށް  ކަސްޓަމަރސްއަށް  ކޮންސިއުމިންގ 

ބަބުން ކޮންމެ ގޮތެއް  ޕްރޮޑަކްޝަންއަށްވުރެ އަސްލު ދަށްކޮށް ގިނަ ބޭންޑްތަކުގައި މި ހުންނަނީ ވެސް. ދެން އޭގެ ސަ

ވިޔަސް އެބައި އިންޓަރމް އޮފް ކޮންސިއުމަރ ނަންބަރސްއަށް ބަލާފައި ކޮންސަމްޕްޝަނަށް ބަލާއިރު އޭގެން ކޮސްޓް  

އިންނަނީ   މި  ގޮތަށް  އެޖެސްޓުކުރެވޭ  މީތި  ބޭންޑްތަކުން  މަތީ  ހުންނަ  ދެން  ވިޔަސް  ދަށް  ޕްރޮޑަކްޝަނަށްވުރެ  އޮފް 

މީ ދެން  ބޭންޑްސްއަށް.  ހަޔަރ  ހަޔަރ  ލޯ  އެކައްޗަކީ  މައިގަނޑު  މީގެ  ބަލާއިރު  ޕެޓަރނަށް  ކޮންސަމްޕްޝަން  ގެ 

ބޭންޑްސްތަކުގައި ކޮންސަމްޕްޝަން އިތުރުވާ ވަރަކަށް ރޭޓު ވެސް އެބަ ބޮޑުވޭ. ދެން މީގެ އަނެއް ތަންކޮޅަކީ ހަޔަރ  

ސް ހަމަ އިންކްރީސްވެގެންދާނެ. ކޮންސަމްޕްޝަން ބޭންޑްތަކުގައި މާ އަގުހެވިއްޔާ ވެސް ކޮންސަމްޕްޝަން ޕެޓަރން ވެ

އޮފް   އިންޓަރމްސް  މުހިންމުވެގެންދޭ  އެގޮތަށް  ވެސް  އިނުން  ޓެރިފެއް  ބްލޮކް  އިންކްރީސިންގ  އެހެންވީމާ، 

ވެސް   ކުރުމަށް  އިންކްރީސް  ކޮންސަރވޭޝަން  އޭތީގެ  ވެސް  ސްޓްރަކްޗަރގެ  ޓެރިފް  ސައިޑުން  ކޮންސަވޭޝަން 

އެކަ ދެން  އިނގޭތޯ.  މައިގަނޑު  އިންޑައިރެކްޓްލީ  ނުވޭ(  ސާފެއް  އެއްޗެއް  ވިދާޅުވި  )ރެކޯޑިންގގައި  މީގެ...  މަކު 

ހެދި   ކޮސްޓާ  ކުޑަ  ބޭންޑްސްއިން  ލޯވަރ  ބަލާއިރު  ޓެރިފަކަށް  ލެވެލައިޒްޑް  އެ  ބޭނުމަކީ  މައިގަނޑު  މިދެންނެވިހެން 

ހެދިގެން އެޖެސްޓުކުރެވޭނެ. އެއީ އެކްރޮސް   ބައި ލޮސް އޭގެން މަތީ ބޭންޑުތަކާ  އިނގޭތޯ. ދެން  އަންނަ  ބޭންޑްސް 

ކެޓަގަރީސްތަކަށް ބަލާއިރު ވެސް ޑޮމެސްޓިކް ބޭންޑުގެ ރޭޓުތައް ސިގްނިފިކެންޓްލީ ދަށްކޮށް މި އުޅެނީ ކޮމްޕެއަރ ޓު  

މެކްސިމަމް   ގާތްގަނޑަކަށް  ދަށުން  އުސޫލުގެ  ފޮލޯކުރާ  މި  މިހާރު  ދެން  ގަވަރމެންޓް.  އެންޑް  ގުނަ    2ބިޒްނަސް 

ގަވަރމެން އާއި  އެކަމަކު  ބިޒްނަސް  ދެން  ހުންނަނީ.  މި  އެޖެސްޓުކުރެވިފައި  ގާތްގަނޑަކަށް  ރޭޓުތައް    2008ޓުގައި 

ބޭންޑުތަކަށާއި ކެޓަގަރީސްތަކަށް އަގުތައް މި އާދެވުނު ރިވައިސްކުރަމުން. އެ ރިވައިސް ކުރަމުން   ފެށިގެން މި  އިން 
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ސަރުކާ  ހެދިގެން  އެޖަސްޓުމެންޓުތަކާ  އަންނަ  މި  ފަރަގަށް  އޭގެ  އިތުރު  އައިއިރު  ވެސް  ސަބްސިޑީސްތަކެއް  ރުން 

ދެން   އެހެންވީމާ،  އެޖެސްޓްމެންޓްސްތަކެއްގައި.  ޓްރިފް  ފަހަރެއްގެ  ކޮންމެ  ދަނީ  މި  ކުރެވެމުން  އިންޓްރޮޑިއުސް 

ގިނަ   ބޭރު  ފެނޭ. އެއީ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކަމަށް  ކަމެއް  މުހިންމު  ހުރުމަކީ  ބޭންޑުތައް  މި  ބަލާއިރު  އޯވަރރޯލްކޮށް 

ގައި ވެސް ހަމަ ބޭންޑު ވައިސްކޮށް ކޮންސަޕްޝަނަށް ބޭސްކޮށްފައި ޗަރޖުކުރަނީ. ދެން ކުރީގެ ދެންނެވިގެން  ޤައުމުތަކު

ލޯ އިންކަމް ހައުސް ހޯލްޑްސްގައި ބޮޑަށް ކޮންސަމްޕްޝަން ދަށްވާނެ ކަމަށް ބަލާފައި އެ ކޮންސަމްޕްޝަން ލޯ ރޭޓެއް  

މުހިން ބެލުން  ބޭންޑްސްތަކަށް  ލޯވަރ  އޭތި  އިނުން  ސެޓުކުރުން  އެގޮތަށް  ފެންނާތީވެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކަމަށް  މު 

 މުހިންމު ކަމަށް ޔޫ.އާރު.އޭ ސައިޑުން ދެކެނީ. ތެންކިޔު. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޑިރެކްޓަރ މުޢާވިޔަތު ޝަރީފް ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓްރީ އޮތޯރިޓީގެ 

 އަޅުގަނޑަށް ކުޑަ އެއްޗެއް އިތުރުކޮށްލެވިދާނެތޯ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ؟ ކޮންބޭފުޅެއްތޯ އިނގޭތޯ. އޭރުން  ވިދާޅުވައްޗޭ  މަޤާމު  އަދި  ނަން  ދާތީ  ކުރިއަށް  އޮންލައިންކޮށް 

 ރެކޯޑްކޮށްލަން ފަސޭހަވާނީ. އާދެ! ކުރިއަށް ގެންދަވާ.  

 

 ކަދެއްކެވުން: ވާހަޑިރެކްޓަރ މުޢާވިޔަތު ޝަރީފް ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓްރީ އޮތޯރިޓީގެ 

އެ ވިދާޅުވި އެއްޗަކަށް ކުޑަ   ހަމަ މުއާވިޔަތު އިނގޭތޯ. ދެން އަޅުގަނޑު އަކްރަމް  އޮތީރިޓީން  ރެގިއުލޭޓްރީ  ޔުޓިލިޓީ 

ލިބޭ   އާމްދަނީ  ދަށް  ސަބަބަކީ  ހަދަންޖެހުނު  ބޭންޑުތައް  މި  ޙަޤީޤަތުގައި  އިނގޭތޯ.  އިތުރުކޮށްލާނަން  އެއްޗެއް 

ޓެރިފެއް،   ދަށް  ބެހެއްޓުން  ފަރާތްތަކަށް  ކޮންސަމްޕްޝަން  ދަށްކޮށް  ވިދާޅުވިހެން  އެ  އަކްރަމް  ހަމަ  މާނައަކީ  އޭގެ 

ބޭންޑެއް.    7ވެސް ހެން. އެގޮތުގެ މަތިން މިސާލެއް ނަގާ ކަމަށް ވަންޏާ ސްޓެލްކޯގެ ޑޮމެސްޓިކް ކެޓަގަރީގައި އިނދޭ  

ބޭންޑް   ތެރެއިން  ކޮސް  5އިން    1އޭގެ  ޔުނިޓު  ބޭފުޅުންގެ  އެ  ދޭތެރޭގައި  ބޭފުޅުން  އާ  އެ  ދަށްކޮށް  ޓަށްވުރެ 

ޔުނިޓަކަށް   ކޮސްޓަކީ  ޔުނިޓު  އެއީ  އިނގޭތޯ.  އެއަށްވުރެ    3ޗާޖުކުރައްވަނީ  ބޭފުޅުންނަށް،  އެ  ލާރިކޮޅަކަށް  ރުފިޔާ 

އެގޮތުގެމަތިން   ފައިދާއެއްވާނީ.  ވެސް  ކިރިޔާ  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  ޖެހިގެން  އެ    7،  6މައްޗަށް  ވެސް  ކިރިޔާ  އިން 

ޑޮމެސް ކެޓަގަރީގެ  ބޭފުޅުންނަށް  ޑޮމެސްޓިކް  އެހެންނަމަވެސް،  ފައިދާއެއްވެވަޑައިގަންނަވާނީ.  ކެޓަގަރީން    6،  5ޓިކް 

ދެކޮޅުޖެހިވަޑައެއް   ޚަރަދު  ބޭފުޅުންގެ  އެ  ވެސް  އާމްދަނީން  ލިބޭ  ކެޓަގަރީގެ  ބިޒްނަސް  ސަރުކާރާއި  އަދި  އާއި 
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ވެ ސަބްސިޑީ  މި  ސަރުކާރުން  މި  ހެދި  ސަބަބަކާ  އެ  އިނގޭތޯ.  މީގެ  ނުގަންނަވާ  އަދި  ވެސް.  ދެއްވަންޖެހެނީ  ސް 

ވިއްކަވާ   އިތުރަށް  އަގުހެޔޮކޮށް  ވަރަށްވުރެ  ވިއްކާ  އާންމުކޮށް  އޮންނަނީ  ޔުޓިލިޓީތަކަށް  ވެސް  އަގު  ތެލުގެ  އިތުރަށް 

ސަބްސިޑީ   މި  ސަރުކާރުން  ދެކޮޅުނުޖެހޭތީ  ޚަރަދު  ބޭފުޅުން  އެ  ވެސް  ލައިގެން  ކަމަކާ  ހުރިހާ  މި  ގޮތަށް. 

  4އަދި މިއަށްވުރެ ގޯސްކޮށް ފެނަކައިގެ ރަށްތައް ހުންނަނީ. ގޯސްކޮށޭ މި ދަންނަވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް    ދެއްވަންޖެހެނީ.

ލާރިކޮޅަކަށް،   ހުރޭ. އެއީ އެ ބޭފުޅުންގެ    5ރުފިޔާ  ރުފިޔާ ލާރިކޮޅަކަށް ޔުނިޓެއް ޖެހޭ ރަށްރަށް ވެސް ފެނަކައިގައި 

 ސަބަބުން. އާދެ! އެއީ އަޅުގަނޑު ދެން އިތުރުކޮށްލަން  ޖެނެރޭޝަނާއި ޑިސްޓްރިބިއުޝަން އެފެޝިއަންސީ ދަށްވުމުގެ 

 ބޭނުންވި ތަންކޮޅަކީ. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ނިޒާމެކޭ.   ރަނގަޅު  ގޮތުގައި  އޭގެ  އެއީ  ސިސްޓަމް  ބޭންޑް  އޮތް  މި  މިހާރު  ވާހަކަފުޅަކީ  ޔޫ.އާރު.އޭގެ  އެހެންވީމާ، 

ކޮންސިއުމަރސްއަށްވާނީ   ބޮޑަށް  ސަބަބުން  އޭގެ  އަދި  ޢަމަލުކުރެއޭ.  އެގޮތަށް  ވެސް  ޤައުމުތަކުގައި  އެހެން  ދުނިޔޭގެ 

ގޮ ޚުލާސާކޮށްލެވުނު  އަޅުގަނޑު  ދެން  ވާނީ  ފައިދާއޭ.  ދެން  ވަންޏާ  ކަމަށް  އައިއްސި  ގޮތަކަށް  އެނޫން  އެއީ.  ތަކީ 

އޮވެއްޖެނަމަ   ގޮތަށް  ދޭ  ޚިދުމަތް  ރޭޓެއްގައި ކަރަންޓުގެ  ފްލެޓު  އެ ވެސް ސާފުކޮށްލަދެއްވުން ރަނގަޅު.  ކިހިނެއްތޯ 

ވެ ނުކުތާއަށް  އިނގޭތޯ. އެ  ނުކުތާއަކީ  އޮތް  ހުށަހަޅުއްވާފައި  މި  ކިހިނެއްތޯ. އެއީ  އަލިއަޅުވާލަދެއްވުން  ދެންވާނީ  ސް 

 އެދެން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޑިރެކްޓަރ މުޢާވިޔަތު ޝަރީފް ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓްރީ އޮތޯރިޓީގެ 

ދެއްތޯ.   ދިޔައީ  އުވިގެން  ބޭންޑުތައް  ދަށް  އެއްކަލަ  ގޮތަކީ  ވަންޏާވާނެ  ކަމަށް  ގޮއްސި  ރޭޓަކަށް  ފްލެޓު  އާދެ! 

ށް ލޯ އިންކަމް ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ހަމަ ބޮޑު ބިލެއް ދައްކަވަންޖެހޭނެ  އެހެންވީމާ، އޭގެ މާނައަކީ މިހާރު މިސާލަކަ

ކަމަށް   ވިދާޅުވާ  އެއްޗެއް  ގޮތުން  ބެހޭ  މިއާއި  އިތުރަށް  ދެން  ހޯދުންތަކުން.  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ލަފާކުރެވެނީ  ކަމަށް 

އަޅުވާލަދެއްވާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު  ވަންޏާ ޔުޓިލިޓީގެ ބޭފުޅުން ވެސް ތިއްބެވުމާއެކީ އެ ބޭފުޅުން އިތުރަށް މިއަށް އަލި

 އުއްމީދުކުރަން. އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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ދެންމެ   ގޮތެއްގައި  މައިގަނޑު  ހަމަ  އަރުވާނަން.  ފުރުޞަތު  ސްޓެލްކޯއަށް  އަޅުގަނޑު  ދެން  ޝުކުރިއްޔާ.  އާދެ! 

ންދާ ބޭންޑު ނިޒާމަށް ޢަމަލުކުރުމުން އޮންނަ ފައިދާތަކާ  އަޅުގަނޑު މި ދެންނެވި ނުކުތާ އެއީ މިހާރު މި ޢަމަލުކުރަމު 

 އަދި ފްލެޓް ރޭޓަކަށް ހިނގައްޖެނަމަ އޭގެ އޮތް ފައިދާއާ ނުވަތަ ގެއްލުމާ އޭތި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސާފުކޮށްލަދޭން.  

 

 )ރެކޯޑިންގގައި ވިދާޅުވާ އެއްޗެއް ސާފެއް ނުވޭ( 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކަނެ އަޅުގަނޑުކްޝަން  ސްޓެލްކޯގެ  ކަމަށް  ރަނގަޅު  އެހާ  ކޮޅުގައި  އަދި  ތި  ކިހިނެއްތޯ،  ނުފެނޭ.  މެންނަކަށް 

 ؟އިންޓަރނެޓް ރަނގަޅުތޯ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މިޓެޑްގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ، ޙުސައިން ފަހުމީ  ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލި

 ؟ސާފުތޯ؟ އައްސަލާމްޢަލައިކުމް. އަޑުއިވޭތޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ރަނގަޅު. ކުރިއަށް ގެންގޮސްދެއްވާ.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ، ޙުސައިން ފަހުމީ  

އަދި   ޔަޒީދު  އަދި  ޖެނެރަލް މޭނޭޖަރ. ޔޫ.އާރު.އެލްގެ ސީ.އީ.އޯ  އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑަކީ  އައްސަލާމްޢަލައިކުމް. ފަހުމީ 

އެހެނިހެން ބޭފުޅުން ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް ޤަބޫލުކުރެވެނީ މި ވަގުތު ކުރިއަށްގެންދާ ގޮތަށް  

އެންމެ ކަމަށް  ރޭޓެއް  ޓެރިފް  އަދި  ބޭންޑް  ގޮތުންނާއި  ހުރި  ވެސް  ހާލަތު  އިޤުތިޞާދީ  ވަގުތުގެ  މި   ރަނގަޅީ. އެއީ 

އަޅުގަނޑުމެންގެ ގިނަ ޕަވަރ ހައުސްތަކަކީ މި ވަގުތު ފައިދާ ނުލިބި، ރަންކުރާ ޕަވަރ ހައުސްތަކަށްވާތީވެ މި ނޫން  

ޑުވެދާނެކަމުގެ ބިރު ވެސް އެބަ އޮތް.  ޓެރިފް ރޭޓެއް ކަނޑައަޅުއްވައިފިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވާ ގެއްލުން އިތުރަށް ބޮ

އަދި އަޅުގަނޑުމެން އަބަދު ވެސް ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މި ސަސްޓެއިނަބަލް ގޮތަކަށް މި ޚިދުމަތް އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ ކޯސްޓްރިކް އެކްޓިވް ޓެރިފެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިގެން ކަމަށްވާތީވެ މި ވަގުތު މި ގެންދަވާ  

 ޑެލަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުން އެއީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިލައްވަނީ. މޮ
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 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢަލީ މުޖުޠަބާ މުޙައްމަދު   މެނޭޖަރ، ރަލްޖެނެ ލިމިޓެޑްގެ  ކޮމްޕެނީ ކްޓްރިކް އިލެ  ސްޓޭޓް

ސްޓެލްކޯގެ   އިނގޭތޯ.  މުޖުޠަބާ  ދެއްކެވި  އައްސަލާމްޢަލައިކުމް.  އެ  ފަހުމީ  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  މެނޭޖަރ.  ޖެނެރަލް 

ވާހަކައަށް ހަމަ ދެކަމެއް އެޑްކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް މިހާރު މި ހުރި ސިސްޓަމަކީ ފުދޭވަރަކަށް ގިނަ  

ފެމިލިއައިޒް ކަސްޓަމަރު  އެ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ސިސްޓަމަކަށްވާތީ  އަންނަ  ކުރަމުން  ޕްރޮޓެކްޓް  މި  ދުވަހަށް  ވެފައި 

އެވެއަރނަސް   ކަސްޓަމަރ  ވެއްޖިއްޔާ  ދާކަމުގައި  ސިސްޓަމަކަށް  ރޭޓް  ފްލެޓް  އަނެއްކާ  އަލުން  ދެން  އިންނަނީ. 

ކަންނޭނގެ.   ކިޔާލަދޭންޖެހޭނެ  އަސްލު  ކަންތައްތައް  ކަހަލަ  މި  ސަބަބުތަކާއި  ޖެހުނު  ކުރަން  މިކަން  އިންކްރީޒްކޮށް 

ވެ ބަދަލަކީ  ކޮންމެ  މި  ގޮތަކީ  ފަރާތުން  އޭރުންވާނެ  އާންމުންގެ  އަންނާނެ  ރެސިސްޓެންސް  ބޮޑަށް  ތަންކޮޅެއް  ސް 

އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އައު ސިސްޓަމަކަށް ބަދަލުވުމަކީ އިން އިޓް ސެލްފް ހަމަ ޗެލެންޖަރސްތަކެއް ހުންނާނެ ކަމެއް.  

ންސެޕްޓެއް މިހާރު މި ބޭންޑް  ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތަށް މީގައި އަސްލު ވަރަށް ބޮޑު ކޮ  މުޢާވިޔަތު ވެސް ދެން އޭގެ ކުރިން 

ވެސް ކްރޮސް ސަބްސިޑައިޒޭޝަން   ސިސްޓަމު އޮތީ ކްރޮސް ސަބްސިޑައިޒޭޝަން އިނގޭތޯ. ވިތް އިން ދަ ކެޓަގަރީ 

މެތަޑްތަކެއް އެބަ ހުރޭ.   ވެސް ކްރޮސް ސަބްސިޑައިޒޭޝަން  ނެޓް ކްރޮސްގައި ކެޓަގަރީޒް  އިންނާނެ. އޭގެ އިތުރަށް 

ޓް ރޭޓަކަށް ގޮއްސިއްޔާ މޯސްޓް ލައިކްލީ މީތި ދާނީ އެވެރޭޖް އޯރ ކްލޯޒް އެވެރޭޖް ޓެރިފް  އެހެންވީމާ، މި ގޮތަށް ފްލެ

ބޭފުޅުންނަށް  އިންކަމް  ލޯ  ދައްކާނީ  ބޮޑަށް  އެންމެ  ގެއްލުން  އަސްލު  މީގައި  ގޮއްސިއްޔާ  އެގޮތަށް  ސިސްޓަމަކަށް. 

އިނގޭ ތޯ. އެހެންވީމާ، އެ އިޝޫ، މި ދެ އިޝޫ  ކުރިން އެ ދެއްކި ރޭޓަށްވުރެ ބޮޑު ރޭޓެއްގައި ޕޭކުރަން ޖެހުނީމަ 

އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ވަރަށް ބޮޑު ކަމަކަށްވާނެހެން އިނގޭތޯ. ފެމިލިއަރައިޒޭޝަން އިޝޫ އާއި ލޯ އިންކަމް މީހުންނަށް  

 އަސްލު މީގައި އަންނަ ނެގެޓިވް އިމްޕެކްޓް ބޮޑު އިނގޭތޯ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އީނާސް އަޙްމަދު    މެނޭޖަރ، ރަލްޖެނެ ލިމިޓެޑްގެ  ކޮމްޕެނީ އިލެކްޓްރިކް  ސްޓޭޓް

އަޅުގަނޑު، އީނާސް، ޖެނަރަލް މެނޭޖަރ އިނގޭތޯ. އަދި އަޅުގަނޑު އެއް ނުކުތާއެއް ފާހަގަކޮށްލާނަން. އާންމުންނަށް 

ކަމަ ނުގެނެވޭނެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ރޭޓަކަށް  ފްލެޓް  ބަދަލު  މި  ނޫނިއްޔާ  ގޮތަކަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ފައިދާވާ  ށް 

ކަމަށް   އައިސްދާނެ  ބަރޑަންއެއް  ސަބްސިޑީއެއް  ބޮޑު  ވަރަށް  ސަރުކާރުން  ސަބަބުން  އޭގެ  އެހެންކަމުން  ލަފާކުރެވޭ. 

 ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކުރަން ފްލެޓް ރޭޓަކަށް ގޮއްސި ކަމަށް ވާނަމަ. ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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 ރިއްޔާ ސްޓެލްކޯ. ފެނަކައަށް އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ. އާދެ! ޝުކު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ޑިރެކްޓަރ، އަޙްމަދު އަޒްލީމް  

 ؟ތޯޒްލީމް، ބިޒްނަސް ޑިވަލޮޕްމަންޓު ޑިޕާޓްމަންޓް، ފެނަކަ. އަޑުއިވޭއަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން 

 އަޑުއިވޭ. ތަންކޮޅެއް ބާރުކޮށްލަދެއްވައިފިއްޔާ ރަނގަޅު. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ޑިރެކްޓަރ، އަޙްމަދު އަޒްލީމް  

ވެސް   ސައިޑުން  ދެ  އިމްޕެކްޓް  އަންނާނެ  ބަދަލުކޮށްފިއްޔާ  ރޭޓަކަށް  ފްލެޓް  ޓެރިފް  ފާހަގަކޮށްލެވި  މި 

ންނަށް ފާހަގަކުރެވޭ އޮންނާނެ ކަމަށް. ކަސްޓަމަރއަށް ވެސް އަދި ޔުޓިލިޓީތަކަށް ވެސް. އެގޮތުން މިހާރު  އަޅުގަނޑުމެ

ދަށުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ކަންތައްތަކެއް ފާހަގަކުރެވޭ.   ގާއިމުކުރެވިފައި އޮތް ޓެރިފް ނިޒާމުގެ 

ކެޓަގަރީ އާއި ގަވަރމަންޓް  ކެޓަގަރީތަކަށް ކްރޮސް ސަބްސިޑައިޒް ކުރާތީ ޑޮމެ އަގުހެޔޮކޮށްފައި، ބިޒްނަސް  ސްޓިކަށް 

ކަވަރކުރެވޭ   އަދަދު  ގެއްލޭ  އެބަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކެޓަގަރީން  ޑޮމެސްޓިކް  މަތީ ރޭޓެއް ޗާޖުކުރީމަ  ކެޓަގަރީތަކުން 

އަސްލު އާދައިގެ ލޯވަރ  ސެކްޓަރ ވައިސްކޮށް ކްރޮސް ކެޓަގަރީތައް. ދެން ޓެރިފް ބޭންޑްތައް ހެދިފައި ހުރީމަ ވެސް  

މިސާލަކަށް   ދެން  ޗާޖުކުރެވޭނެ.  އަގުގައި  ހަމަ  ކާޑުތައް  ބޭނުންކުރާ  މި  ފޯރުކޮށްދޭން  މި  ރައްޔިތުންނަށް  ކޮލިޓީގެ 

ވެސް   މުއްސަނދިން  އެންމެން،  ހުރިހާ  އޭރުން  ގޮތުގައި  ޤަބޫލުކުރެވޭ  އަޅުގަނޑަށް  ހަދައިފިއްޔާ  ރޭޓަކަށް  ފްލެޓް 

ފްލެޓް ރޭޓް ދަށް ވެއްޖިއްޔާ. އެހެންވީމާ، އެއީ މިހާރު މި ހެދިފައި  އެންޖޯއީ ކުރާނީ ހަމަ ދަ ށް ރޭޓުގައި މި ބުނީ 

އޮތް ޓެރިފާ އަޅާބަލާއިރު އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައި ދެ ފަރާތަށް ވެސް އޭގެ އިމްޕެކްޓް އެބަ އާދޭ. ޚާއްޞަކޮށް  

އަ އިމްޕެކްޓް  ބޮޑެތި  ޔުޓިލިޓީތަކަށް  ސަބަބުން  ރޭޓެއްގެ  ދެން  ފްލެޓް  ޤަބޫލުކުރަން.  އަޅުގަނޑު  ކަމަށް  ންނާނެ 

އަންނާނީ.   އިމްޕެކްޓެއްކަން  ކިހާވަރެއްގެ  ދެއްކިދާނެ  އަޅުގަނޑަށް  ހަދާލައިފިއްޔާ  ހިސާބުތަކެއް  މިކަމަށް  އަޅުގަނޑު 

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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ވިދާޅުވާން އެއްޗެއް  އިތުރު  ބޭފުޅަކު  އިތުރު  ޝުކުރިއްޔާ.  މެހެމާނުންގެ    އާދެ!  ބައްދަލުވުމުގައި  މި  ބޭނުންފުޅުތޯ 

މެންބަރުންނަށް   އަޅުގަނޑު  ވާހަކަތަކަށް.  ދެކެވުނު  މި  ދެންމެ  ތެރެއިން  ބޭފުޅުންގެ  ބައިވެރިވަޑައިގަންނަވާ  ގޮތުގައި 

ދެ ފުރުޞަތު  ތަރުތީބުން  އޭރުން  އަޅުގަނޑު  ނޯޓުކޮށްލެއްވީމަ  ނަން  ވިންޑޯގައި  މި  ހުޅުވައިލާނަން  މުން  ފުރުޞަތު 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް   ކޮމެންޓް  އިން  ވިދާޅުވެފައި  އެ  އިދާރީމޭޒަށް  ބޭނުން  ސާފުކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު  ގެންދާނަން. 

 ސްކްރީނުން ޝެއަކޮށްލެވިދާނެތޯ އިތުރަށް ސާފުކޮށްލައިދިނުމުގެ ގޮތުން.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 ޝެއަރކޮށްލަން އިނގޭތޯ. އާދެ! މުޤައްރިރު އަޅުގަނޑު އެބަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެދެން.   އަޅުގަނޑު  ކޮށްލެއްވުން  އިޝާރާތެއް  ބޭނުންފުޅިއްޔާ  ކޮށްލައްވަން  ސުވާލެއް  މެންބަރަކު  ގަޑީގައި  މި 

ޑުވުން.  އަޅުގަނޑު މިހާރު ތި ބޭފުޅުންނަށް ސްކްރީނުން މި ދައްކާލަނީ ހުށަހެޅިފައި އިން ކޮންސަރން އިނގޭތޯ، ކަންބޮ

ޔުނިޓުން   ސުން  މިސާލަކަށް  މުރާޖަޢާކުރަންޖެހޭ.  ބޭންޑުތައް  ހުރި  ކަރަންޓުގައި  ބުނަނީ  މި  ޔުނިޓާ    100އޭގައި 

ލާރި ނިކަމެތި ކިތަންމެ ރައްޔިތުންނެއް އެއް އަގެއްގައި، އެއް ގެއެއްގައި އުޅޭއިރު    25ރުފިޔާ    2ދޭތެރޭގައި އޮންނަ  

ޔުނިޓް އެބަ ހަމަވޭ ވަރަށް އަވަހަށް.    100ރު ކަރަންޓު ބޭނުންކުރާއިރުގައި  މީހުން އެ ގޭގައި ބޭނުންކުރާއި   20،  15

ގޭގޭގައި. ދެން   އެބަ ހުސްވެއޭ އެ ކަހަލަ  އަވަހަށް  ބޭންޑް ވަރަށް  އަގުހެޔޮ  ފެށިގެން    100އެއްކަލަ    200ޔުނިޓުން 

އަނެއްކާ   ބޮޑުވޭ.  އެބަ  ވެސް  އަނެއްކާ  ބޭންޑް  ނުވަތަ  ޓެރިފް  އޮންނަ  ދޭތެރޭގައި    500ން  އި  200ޔުނިޓަށް  އާ 

ކުޑަ  އޮންނަނީ  މި  ވިދާޅުވެފައި  އިތުރަށް  ކެނޑެން. ދެން  ޖެހޭ  އެބަ  ބޭންޑުތައް  ބޮޑުވެއޭ. މި  އެބަ  ވެސް  އަނެއްކާ 

ކަރަންޓު   ބޭނުންކުރާ  މީހާ  އުޅޭ  ހަދައިގެން  ވޯކްޝޮޕެއް  ކުޑަ  ނުވަތަ  ފިހާރައެއްގައި  ކަންމަތީ  ނުވަތަ  ވިޔަފާރިއެއް 

ރުފިޔާ    5ންކުރަން ޖެހުމުން ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް ތިންގުނަ ބޮޑުކޮށް ކަރަންޓު ގަންނަންޖެހެއޭ.  ވިޔަފާރި އުސޫލުން ބޭނު

ކަރަންޓު ޔުނިޓަކަށް ދައްކަން ޖެހުނީމަ އެ ވިޔަފާރިއަށް ލިބޭ އެއްޗެއް ކަރަންޓު ފީއަށް ދައްކާފައި ދެކޮޅެއް ނުޖެހެއޭ.  

މީގައި ނުކުތާއަކީ.  ފާހަގަކުރެއްވި  އެ  އަސްލުގައި  ފަގީރު  މިއީ  ދިރިއުޅޭ  މީހުން  ގިނަ  ކުރައްވަނީ  އެ  ހައިލައިޓް   

ހަމަ   ދެން  ހުސްވެއޭ.  އެގްޒޯސްޓްވެއޭ،  އެބަ  އަވަހަށް  ވަރަށް  ޔުނިޓް  ދަށް  އިންނަ  މި  ތެރޭގައި  ނިކަމެތިންގެ 

ނުންކޮށް  އިސާހިތަކު އެ ދަނީ އަގު ބޮޑު ބޭންޑަށޭ. އެހެންވީމާ، ގިނައިން މި ބޭނުންކޮށް މަހުގެ ތެރެއިން ގިނައިން ބޭ

ތަންކޮޅެއް   ގޮތެއްގައި  ޚާއްޞަ  ނޫނޭ.  ގޮތެއް  ރަނގަޅު  އެންމެ  އެއީ  ކަރަންޓު.  ބޭންޑުންނޭ  ބޮޑު  އަގު  ނިމެނީ  މި 
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ތަނެއް   އެއް  އެކީގައި  އުޅެނީ  މި  ގިނައިން  ލިބޭ އާއިލާތައް  އާމްދަނީ  އާއިލާތަކަށް. ދަށްކޮށް  ލިބޭ  އާމްދަނީ  ދަށްކޮށް 

އެ އަގުހެޔޮ ޔުނިޓުގެ ބައި ވަރަށް އަވަހަށް ދެ ދުވަހެއް ތިން ދުވަހެއްގެ ތެރޭގައި    ކުއްޔަށް ހިފައިގެން. އެހެންވީމާ، 

އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ،   ބަޔަށޭ. އެ ކޮންސަރން އަސްލުގައި މި އޮތީ  ބޮޑު  އަގު  ހުސްކޮށްލާފައި ދެން މި ދާންޖެހެނީ 

 ؟ޅުންގެ ނަޒަރުގައިމިއީކީ ހަމަޖެހޭ ގޮތެއް ނޫނޭ. ދެން ކޮބައިތޯ މިއަށް އޮތް ޙައްލަކީ ތި ބޭފު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޝަރީފް  ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ޑައިރެކްޓަރ، މުޢާވިޔަތު

 އައްސަލާމްޢަލައިކުމް. މުޢާވިޔަތު އިނގޭތޯ. އަޑު ރަނގަޅުތޯ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ރަނގަޅު، އަޑު ރަނގަޅު.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޝަރީފް  ، މުޢާވިޔަތުޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރ

މަތީ   ގޮތަށް  އޮތް  ސަޖެސްޓްކޮށްފައި  މީގައި  ވަންޏާ  ކަމަށް  ދަންނަވާ  ޙަޤީޤަތުގައި  މިހާރު  ދެންނެވީ  އަޅުގަނޑު 

ބޭންޑުތައް އަގު ކުޑަކުރެވިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، ހަމަ އެއާއެކީ ވިސްނަންޖެހޭ ދެއްތޯ ޔުޓިލިޓީތަކުގެ ހާލަތަށް ވެސް.  

  1ން މި ދަންނަވާ ވާހަކައަކީ މިހާރު ވެސް މިގޮތަށް ޓެރިފް އޮތުމުގެ ސަބަބުން ވެސް ސަރުކާރުން އަހަރަކު އެބަ  އެހެ

މިހެން   ވަންޏާ  ކަމަށް  އެހެންވެއްޖެ  އިނގޭތޯ.  ގޮތުގައި  ސަބްސިޑީގެ  ދެއްވަންޖެހޭ  ޔުޓިލިޓީތަކަށް  ރުފިޔާ  ބިލިއަން 

ބުރައެ އިތުރު  ހަމަ  އަނެއްކާ  ސަބަބުން  އެ  ހެދުމުގެ  ޔުޓިލިޓީތަކަށް  ހަމަ  ދެއްތޯ  އަންނާނެ  ސަރުކާރަށް  އް 

ބޭފުޅުންނަށްވާ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމަށް ކަމެއް ކޮށްދެއްވަން ނިންމަވައިފި ކަމަށް ވަންޏާ. ދެން އެހެންވީމާ، މިހާރު މި  

ވެއްޖިއްޔާ  މިހާރު  އޮތޯރިޓީ.  އެނަރޖީ  ވެއްޖިއްޔާ  ކުރީގައި  ކޮންމެއަކަސް  ދެން  އިނގޭތޯ  ޔުޓިލިޓީ    އޮތްގޮތް 

ހީވަނީ   އޮފީހެއް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް  އެކީގައި މިހާރު އަލަށް، އައު  ބާރުތަކަކާ  އޮތޯރިޓީ. ގާނޫނީ  ރެގިއުލޭޓަރީ 

އެ   އަޒްލީމް  ފެނަކައިން  ދެންމެ  ޓަކައި  އެކްސްޕްލޯކޮށްލުމަށް  އިތުރަށް  ކަންތައް  މި  ވެދާނެހެން  ކަމަކަށް  ރަނގަޅު 

ގޮތްތަ ހެދިދާނެ  ހަމަ  ވިދާޅުވިހެން  ވަންޏާ  ކަމަށް  އުވާލައިފި  އުސޫލު  ބޭންޑް  މި  އެހެންނަމަވެސް،  ބެލިދާނެ.  ކެއް 

ރޭޓަކަށް   ފްލެޓް  ވެސް  ބޭފުޅުން  ބޭނުންކުރައްވާ  ދަށްކޮށް  އެއްކަލަ  ހަމަ  ވަންޏާ  ކަމަށް  ދަންނަވާ  ޙަޤީޤަތަށް 

ނގޭތޯ. އެއީ ހަމަ ޔަޤީންކަމެއް. ދެން  ހައްދަވައިފި ކަމަށް ވަންޏާ އެ ބޭފުޅުންގެ ބިލުތައް ވެސް ހަމަ ބޮޑުވެގެންދާނެ އި

އަދި ހަމަ އެއާއެކީގައި ވިސްނާލުން ރަނގަޅު ކަންނޭނގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ބޭންޑުތަކަކަށް ނުވަތަ ޓެރިފެއް ނޯންނައިރު  
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ހަމަ   އޭރުގައި  އުޅުނުއިރުގައި  ހަދައިގެން  އިންޖީނުގެތައް  ކުދިކުދި  ރަށެއްގައި  ކޮންމެ  ރަށްރަށުގައި،  ޚާއްޞަކޮށް 

ވަރަކަށް އަހަރު ކުރީގެ ވާހަކަ. ހަމަ    15ނިޓެއް ހަތަރު ރުފިޔާ ބަޔަށް، ފަސް ރުފިޔާ ބަޔަށް މި ދަންނަވަނީ މީގެ  ޔު

ވިއްކެވީ އިނގޭތޯ. އޭރުގައި މީހުންގެ އާމްދަނީ އާއި ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރާ އެއްޗެހި މާ ދަށްކޮށް އޮންނާނީ އިނގޭތޯ.  

ރަނގަ ވިސްނާލެއްވުން  އެވެސް  ވެސް  އެހެންވީމާ،  ޔުޓިލިޓީތަކުގެ  އަދި  އެހެންވީމާ،  ދެން  ކަންނޭނގެ.  ކަމެއް  ޅު 

ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ   އަޅުގަނޑު  ދެން  އިނގޭތޯ. އެއީ  ގޮތުން  ބެހޭ  މިކަމާ  ކަންނޭނގެ  ހުރެދާނެ  ޚިޔާލު  އިތުރަށް 

 ކަމަކީ.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 މުޤައްރިރު، މައިކް.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން 

އަޅުގަނޑު ދެންނެވީ އަދި އެހެން ކޮމިޓީގެ މެންބަރަކު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ފްލޯއަށް އެދިވަޑައިގެންފައި ނެތީމަ  

އޮތް   ބިލު  މި  މިހާރު  ދެންނެވީ  މި  އަޅުގަނޑު  ޖެހެނީ.  މި  ވާހަކަދައްކަން  މިއަދު  ގިނައިން  ތަންކޮޅެއް  އަޅުގަނޑު 

ބަދަލެ އަންނާނެ  އަގެއް  ގޮތުން  އެއް  ރަށަކަށް  ހުރިހާ  އެ  ވަންޏާ.  ކަމަށް  ފާސްވެއްޖެ  އެގޮތަށް  އިނގޭތޯ  އް 

ކަނޑައެޅުމުގެ އުސޫލަށް ނިންމުމެއް އަންނާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ. އެއީ ކޮންމެ ރަށަކަށް ވަކިން އެބަ  

އެ ވިސްނުން އަޅުގނޑުމެންނަށް މި އަންނަނީ  ޖެހޭ އެ ރަށެއްގައި ކަރަންޓު ވިއްކޭނެ އެންމެ މަތީ އަގު ކަނޑައަޅަން. 

އަޑުއިވޭތީ.   ރޮނގުން  އެ  ވާހަކަތަކެއް  ގިނަ  ވަރަށް  ރައްޔިތުންގެ  އާންމު  ޚާއްޞަކޮށް  ފަރާތްތަކެއްގެ  ގިނަ  ވަރަށް 

ންޏާ.  މިހާރު ދިވެހިރާއްޖޭގައި މި އަންނަނީ ހުރިހާ ރަށެއްގައި އެއް އަގެއްގައި ފްލެޓްކޮށް ދެއްތޯ އެއްގޮތަކުން ދަންނަވަ

ކަރަންޓުގެ   އެއްކަލަ  އެހެންވީމާ،  ރަށެއްގައި.  ހުރިހާ  ރޭޓެއް  ފްލެޓް  ހަމަ  ހިމެނޭނީ  ބޭންޑެއްގައި  އެ  ދެންނެވީ  މި 

ސްކޭލްގެ   އޮފް  އިކޮނޮމީ  ނިސްބަތުން  ލިބެންޖެހޭ  މީހުންނަށް  އެ  ރަށްރަށަށް  ބޮޑެތި  ކުރާ  ބޭނުން  އޮންނަ  ވޮލިއުމް 

ލި ރަށްރަށަށް  އެ  ބަލާއިރުގައި  ވިދާޅުވާ  ނަޒަރުން  ތި  އިނގޭތޯ. އެ  ބުނޭ  އެބަ  ކަމަށް  އެޑްވާންޓޭޖް ނުލިބޭ  ބެންޖެހޭ 

ކޮންމެ   ހެދީމާ  މިގޮތަށް  މިހާރު  ހުރީ.  އެ  ވިސްނަވާފައި  މިހާރު  ބޮޑަށް  ކަންނޭނގެ  ނަޒަރުން  ސަބްސިޑީގެ  ކްރޮސް 

ބައްލަވަ ބުނޭ  އެބަ  ބިލުގައި  ދެން  ބައްލަވާފައި  ކޮންޑިޝަނަށް  އިކޮނަމިކް  ސޯޝޯ  ކަންތައްތައް  ރަށެއްގެ  ންޖެހޭނެ 

ފެނިވަޑައިގަންނަވާތޯ.   އެއީ ރަނގަޅު ގޮތެއް ކަމަށް  ކަނޑައެޅުން  ކޮންމެ ރަށަކަށް ވަކިން އަގު  ވެސް. ބައްލަވާފައި 
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ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީއަށް ފުރުޞަތު ދީފައި އަޅުގަނޑު ބޭނުން ފެނަކައިން ވެސް އަދި ސްޓެލްކޯއިން ވެސް  

 ޅުވާން.އެއަށް އެއްޗެއް ވިދާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޝަރީފް  ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރ، މުޢާވިޔަތު

ޔުޓިލިޓީ   ހީވަނީ ރަނގަޅު ގޮތަކަށް ވާނީ. އެއީ  ބަލާފައި އިނގޭތޯ އަޅުގަނޑަށް  އާދެ! މިއަށް އިތުރަށް ބެލުންތަކެއް 

 ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީން މުޢާވިޔަތު އިނގޭތޯ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ވަޙީދު   އަކްރަމްގެ އިންޖިނިއަރ، އުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީ ޔުޓިލިޓީ ރެގި

ތަފާ އިކޮނޮމީ އޮފް  އަކްރަމް އިނގޭތޯ، ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީން. ދެން  ތު ރަށްރަށުގައި ތި ވިދާޅުވި ގޮތަށް 

ދޭއިރު  ޚިދުމަތް  ކުންފުންޏަކުން  ޔުޓިލިޓީ  އެއް  ދެން  އެބަ.  ތަފާތުވޭ  ވަރަށް  އެބަ    ސްކޭލް  ވެސް  ބެލެންސެއް  އެ 

ގެންގުޅެންޖެހޭ ތަންކޮޅެއް އެބަ އާދޭ ކަންނޭނގެ. ދެން ކުރިން ތި ވިދާޅުވި ކޮންސަރން އެއީ ބައިވަރު ގޭގައި މީހުން  

ކަންކަމަށް   ކަހަލަ  އެ  ހައުސްހޯލްޑެއްގައި.  އިންކަމް  ލޯ  ވަރަށް  މައްޗަށްދަނީ  ކަރަންޓު  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އުޅޭތީވެ 

އެނގި ދެން  އަޅުގަނޑަށް  ކަންނޭނގެ.  ލިބޭ  އެބަ  ތްރޫކޮށް  އެންސްޕާ  އެބަ  ސަބްސިޑީޒް  ޓާގެޓެޑް  ގޮތުން  އޮތް  ފައި 

އުޅޭ ކޭސްތަކުގައި،   ޕަޓިކިއުލަރ ސްޕެޝަލް ކޭސަސްތަކުގައި ބައިވަރު މީހުން އެއް ހައުސް ހޯލްޑެއްގައި  އަނެއް މި 

ޑިސި ފެންނަނީ  އެއީ ކިހާވަރެއްގެ ނަންބަރސްތަކެއްތޯ ދިރާސާކޮށްލާފައި އެއަށް  ކަމަށް  ރަނގަޅުވާނެ  ޝަނެއް ނެގުން 

ކިހާވަރެއް   ކަހަލަ  އެ  ކަންނޭނގެ  އެނގިލައްވާނެ  ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް  ފެނަކައަށް  ސްޓެލްކޯ،  ދެން  އިނގޭތޯ. 

ދިނުން   މަދިއްޔާ ޓާގެޓެޑް ސަބްސިޑީޒް  އެހާ  ކޭސްތައް  ކަހަލަ  ކޭސްގައި. އެހެންވީމާ، މި  އެ ކަހަލަ  ފްރިކުއެންޓްތޯ 

ޓެރިފްގެ  ކަންނޭނ ޗޭންޖު  ނޭޗަރ  އަ  އިސް  ދެއަރ  އަންލެސް  ސޮލިއުޝަނަކަށްވާނީ  އިމީޑިއެޓް  އޭގެ  ގެ 

 ސްޓްރަކްޗަރއަށް ބަދަލުވަންޏާ. އެހެންވީމާ، އެއީ ދެން އަޅުގަނޑުގެ ފީޑްބެކް އިނގޭތޯ. ތެންކިއު. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! ސްޓެލްކޯ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޖެނެރަލް މޭނެޖަރ، ޢަލީ މުޖުޠަބާ މުޙައްމަދު  ލިމިޓެޑްގެ  ކޮމްޕެނީ އިލެކްޓްރިކް  ޓޭޓްސް
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 ސްޓެލްކޯ އިން. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ކޮމެންޓުގައި އެ  ކުމް. މުޖުޠަބާ އިނގޭތޯ އައްސަލާމްޢަލައި

މުޅިއަކު އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އިނގޭތޯ.  ކަންތައް  އިން  ކަރަންޓު  ވިދާޅުވެފައި  އެއީ  އެއްބަހެއްނުވެވޭ.  އެއަކަށް  ންނެއް 

ވަގުތު   މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވެސް.  ގިނަވީމަ  އެއްޗެހި  ޔޫސްކުރާ  ބޮޑުވޭ  އެބަ  ބިލު  ކަރަންޓު  ގިނަވޭ،  އެބަ 

އެ   ބޭފުޅުންކަމެއް  ކިތައް  ހައުސްހޯލްޑްގައި  ގޭގައި  ނޭނގޭނެ  ގޮތަކުންނެއް  އިންނަ  މި  ސިސްޓަމް  އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ބެނީކީއެއް. އެ ކަރަންޓު ބިލު އެ ބޮޑުވަނީ ގޭގައި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންގެ އަދަދު އިތުރުވެގެންތޯ ނޫނީ ބޭނުންކުރައްވާ  ތި

ދެން   ކަންނޭނގެ.  ވާހަކަ  ތަފާތުކަމެއްގެ  މުޅިން  އަސްލު  އެއީ  އެހެންވީމާ،  މަތިވަނީތޯ.  ސަބަބުން  އެޕްލަޔަންސްގެ 

ގޮ ފާހަގަކުރެއްވި  އެ  ވެސް ދެންމެ  ވެލްފެއަރ ނިޒާމެއްގެ  އަކްރަމް  ކުރެވޭނީ  އެޑްރެސް  އަސްލު  ކަންތަކަށް  ތަށް އެ 

ހަދައިގެން   ވައްދަން  މީތި  ތެރެއަށް  ޓެރިފްގެ  ދެވިގެން.  ސަބްސިޑައިޒެއް  ޓާގެޓެޑް  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  ތެރެއިން 

ވަ  އޭގައި  ޕްލަސް  ވާނެހެނެއް.  ކަމަކަށް  ފަސޭހަ  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  ހިއެއްނުވޭ  ބޮޑަށް  އަޅުގަނޑަކަށް  ރަށް 

އެއާއި ނުގުޅުވާ   ޓެރިފަށް  ބޮޑުވާނެ. އެހެންވީމާ، އެ  ވެސް ވަރަށް  ޗާންސަސް  ގޯސްވުމުގެ  މީތި  ކޮމްޕްލިކޭޓެޑްވެފައި 

ކަހަލަ   އެ  ކަންނޭނގެ  ދެއްވުން  ސަބްސިޑީއެއް  ޓާގެޓެޑް  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  ތެރެއިން  ސިސްޓަމެއްގެ  ވެލްފެއަރގެ 

 ހުން... ކޭސަސްތަކުގައި ރަނގަޅުވާނީ. ދެން ފަ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އީނާސް އަޙްމަދު    މެނޭޖަރ، ރަލްޖެނެ ލިމިޓެޑްގެ  މްޕެނީކޮ އިލެކްޓްރިކް  ސްޓޭޓް

އައްސަލާމްޢައިލުމް. އީނާސް އިނގޭތޯ ސްޓެލްކޯ އިން. ހާމަނައިޒްކޮށްފައި އަތޮޅުތަކަށް ވަކި ރޭޓެއް ނިންމާ ނިންމުމާ  

ސްޓެލްކޯއިން   ގޮތުން  ބޮޑަށް  ބެހޭ  ސްކޭލް  އޮފް  އިކޮނޮމީޒް  ޙަޤީޤަތުގައި  ކަންތައްތަކަކީ  ބޭނުންވާ  ފާހަގަކޮށްލަން 

ޓެރިފަކީ   އަންނަ  އެ  އޭރިއާއަށް  މާލެ  ގްރޭޓަރ  އެހެންވީމާ،  އޭރިއާއިން.  މާލެ  ގްރޭޓަރ  ލިބެނީ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ކަނޑައެ ސީލިންގއެއް  ލިމިޓެއް،  މަތީ  ޓެރިފް  އެގޮތަށް  އަތޮޅުތަކަށް  އެގޮތަށް  ހުރިހާ  ހުށަހެޅީ.  ދެއްތޯ  ވާހަކަ  ޅި 

ކަ ބޮޑު  ކުރެވިއްޖެ  އެންމެ  އެއީ  ކަމުގައި.  ތަން  ބިލުކުރެވޭ  ދަށްކޮށް  އެންމެ  ބިލުތައްވާނީ  މާލޭގެ  ވާނަމަ  މުގައި 

ކޭލް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ލިބެނީ މާލޭގެ ޒޯނުން. އެހެންވީމާ، އެއީ އެންމެ ރަނގަޅު އުސޫލެއް  އިކޮނޮމީސް އޮފް ސް 

ފަރާތަކުން، މިހާރު  ކަމުގަ އެއް  ވެސް  އެއް ނުދެކެވޭ ސްޓެލްކޯއަކުންނެއް. މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަސްލު ކުރިން 

ހުށަހެޅިފައި މި އިނީ ކޮސްޓް ރިފްލެކްޓިވް ޓެރިފެއް ވެސް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެންގެ އޮޕަރޭޝަނަލް ޚަރަދުތައް ކިރިޔާ  

ޓެ  މި  މިހާރުގެ  ކުރެވޭނީ  ކޭޓަރ  ބޭފުޅަކު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެއް  ވެސް  ކުރިން  ދެން  ސްޓަރަކްޗަރއިން.  ރިފް 

މި   ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ޔޫ.އާރު.އޭއިން  ފުރަތަމަ    7ފާހަގަކުރެއްވި  ތެރެއިން  ވެސް    5ބޭންޑުގެ  މިހާރު  ބޭންޑަކީ 

ބިލުކުރެވޭ   ކުޑަކޮށް  ޚަރަދަށްވުރެ  މިދާ  އުފައްދަމުން  ހަމަ  ސަބް  5އަޅުގަނޑުމެން  ކްރޮސް  ދެން  ސިޑައިޒް  އޭރިޔާ. 
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ކުންފުނި  އެހެންވީމާ،  ބޭންޑުތަކުންނާ.  މަތީ  ދެން  އާއި  ބިޒްނަސް  ހަމަ  ބޮޑަށް  ހަމަ  ކުރަނީ  މި  އަޅުގަނޑުމެން 

މި   ޖެހޭ  އެބަ  ވެސް  ޔުޓިލިޓީސްތަކަށް  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ވެސް  ޓަކައި  ކުންފުންޏަކަށްވުމަށް  ސަސްޓެއިނަބަލް 

ށްދާން. މި އޮތްގޮތަށް. އެހެންވީމާ، އެއީ ދެން ތި ވިދާޅުވާގޮތަށް ކޮންމެ  ބޭންޑު އުސޫލުން މި ގޮތަށް ރޭވިގެން ކުރިއަ

ރަށަކަށް ވަކި ރޭޓްތަކެއް ހުށަހެޅުން އެއީ އަޅުގަނޑަކަށް ހިއެއްނުވޭ ހަމަހަމަ އުސޫލަކަށް ވެދާނެހެނެއް. ވަރަށް ބޮޑު  

ނީ އެކަމަށް ކޭޓަރކުރުމަށް ޓަކައި ދެން  ގްރީވަންސްއެއް އަންނާނެ ޙަޤީޤަތުގައި ވަރަށް ގިނަ ބައެއްގެ އަޅުގަނޑަށް ހީވަ

 ދޭންޖެހޭ ސަބްސިޑީ ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެގެން ގޮސްދާނެ ކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ؟ ފެނަކައިން އެއްޗެއް ވިދާޅުވާން ބޭނުންތޯ

 

  ދެއްކެވުން: ވާހަކަ  އަޒްލީމް ޓެޑްގެ ޑިރެކްޓަރ، އަޙްމަދު ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމި

 އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު، އަޅުގަނޑުމެން ކުޑަކުޑަކޮށް ވެދާނެ ގޮތެއް ދައްކާލަން އެއްޗެއް ޝެއަރކޮށްލަން ބޭނުންވޭ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ؟ކިހިނެއްތޯ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތި ފެންނާނީ

 

  ކަދެއްކެވުން: ވާހަ  ޑިރެކްޓަރ، އަޙްމަދު އަޒްލީމް ން ލިމިޓެޑްގެ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަ

އެއްޗެއް.   ކަހަލަ  ދައްކާލެވޭ  ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް  އިމްޕެކްޓް  އަންނާނެ  މިހާރު  އެބަ  ޝެއަރކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު 

 ޑޮމެސްޓިކް ސެކްޓަރއަށް ޚާއްޞަކޮށް.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ!  

 

  ކަދެއްކެވުން: ވާހަ  ލިމިޓެޑްގެ ޑިރެކްޓަރ، އަޙްމަދު އަޒްލީމް   ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން

 ؟ފެނިލައްވާތޯ



 2021  ޖުލައި  1                       ބައްދަލުވުންވަނަ    31ކޮމިޓީގެ    އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު

 

 

16 

 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ފެނޭ. އާދެ! އާދެ!  

 

  ކަދެއްކެވުން: ވާހަ  މިޓެޑްގެ ޑިރެކްޓަރ، އަޙްމަދު އަޒްލީމް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލި

އަރާ ގެއަކަށް އަޅުގަނޑު ފުލެޓް ރޭޓް މިސާލަކަށް މިހާރު    100އާން! އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ދައްކާލަނީ މިސާލަކަށް  

މި އިންނަނީ   ބޭންޑުގައި  ލޯވަރ  ޗާޖުކުރަންޏާ    50ރުފިޔާ    1އެންމެ  މިސާލަކަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ރޭޓުން  ލާރި. އެ 

އުނިވެގެ ބިލުން  ފެންނަނީ.  މި  އިމްޕެކްޓް  އުނިވަމުންދާނެ  އަންނާނެ  ޔުޓިލިޓީއަށް  ޓައިމް  ސޭމް  ހަމަ  ންދާނެވަރު. 

އެއީ   މިސާލަކަށް  1.5އަދަދު.  ހަދައިފިއްޔާ.  އުޅުނީ،  ހަދައިގެން  ރޭޓެއް  ފުލެޓު  އަޅުގަނޑުމެން  ރޭޓަކަށް    2ގެ 

ފެންނަނީ. ދެން އަޅުގަނޑުމެން ދައްކާފައި   100 މިހިރީ  ރުފިޔާއަށް ހަދައިފިއްޔާ މިހިރާ އަންނާނެ އިމްޕެކްޓުތައް. މި 

ލޯވަރ ބޭންޑު، އެންމެ ލޯވަރ ބޭންޑު. އެކަމަކު މިސާލަކަށް    150ޔުނިޓު އަރާ ގެއަކަށް ވެއްޖެއްޔާ މިހާރު ދައްކާނީ  

އިތުރުވާނެ    2 ގެއިން  އެ  ހަދައިފިއްޔާ  ރޭޓެއް  ފުލެޓު  އެގޮތަށް    50ރުފިޔާއަށް  ހަމަ  އަރާ    200ރުފިޔާ.  ޔުނިޓު 

ރުފިޔާއަށް ވެއްޖެއްޔާ    2ރުފިޔާ. ފުލެޓު ރޭޓުން    320ހާރު އިން ގޮތުން އަރާނީ  ގެއެއްގައި ވެއްޖެއްޔާ އެ ގެއެއް މި 

ބޮޑުވެގެންދާނެ އެ ގެއިން. އެކަހަލަ ގޮތެއް ވާނީ. ދެން ހަމަ މީގެ ތަރޯ    50ރުފިޔާ އަރާނެ. އެހެންވީމާ، ޖުމްލަ    400

އޮވެއްޖެއްޔާ. ވަގުތު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހަދާލާނަން  އެނަލައިޒެއް  ސާމްޕަލަކަށް    އިމްޕެކްޓް  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  މިއީ 

 ދައްކާލީ މި އަންނާނެ އިމްޕެކްޓް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އަޒްލީމް އިނގޭތޯ. ވަރަށް ހެލްޕްފުލް ތި ދެއްކެވި ޓޭބަލް. އަޅުގަނޑުގެ އަނެއް ޕޮއިންޓަކީ  

ޑުގައި ހިމެނޭ ބިލަށް މިހާރު ޗާޖުކުރައްވާއިރުގައި އެ ދެއްވާ ސަބްސިޑީއަކީ ހަމަ އަނެއްކާ  މިހާރު ތި ވިދާޅުވާ ލޯ ބޭން

ވެސް އެންމެންނަށް ވެސް އޮންނަ ސަބްސިޑީއެއް ދެއްތޯ. ހަމަ ތަނަވަސް މީހުންނާއި، ނިކަމެތިންނާއި، ފަޤީނުންނާއި  

އެގޮ ހަމަ  ވެސް  އެންމެންނަށް  ބޭންޑު  ލޯ  ހަމަ  ބެލުމެއްނެތި  އޮންނަނީ  އެގޮތަށް  އެ  ދެއްތޯ.  އެޕްލައިވޭ  ތަށް 

ސަބްސިޑައިޒްކުރެވިފައި ދެއްތޯ އެ އޮންނަނީ. އެއީ އެ އުސޫލުގެ ތެރެއިން ދުވަހަކު ވެސް މީގެ ޓުރޫ އަގު ފެންނާނެތޯ  

 ؟ ނޫނީ އެ ޙައްޤު މީހާއަށްތޯ އަސްލު ސަބްސިޑީ މި ދެވެނީ
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  ވާހަކަދެއްކެވުން:   ޝަން ލިމިޓެޑްގެ ޑިރެކްޓަރ، އަޙްމަދު އަޒްލީމް ފެނަކަ ކޯޕަރޭ

އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ އަސްލު މި ޓާގެޓެޑް ސަބްސިޑީއަކަށް އަޅުގަނޑުމެން އަމާޒު ހިފަން. އެނޫން ގޮތަކަށް އަސްލު  

އަޅުގަނޑުމެންނަށް މީގެ އަސްލު ޙައްޤުވާ ފަރާތަށް ސަބްސިޑީ ވެސް ނުދެވޭ މިހާރު މި އޮންނަ އުސޫލުން ވެސް. ހަމަ  

މުއްސަނ ބެނިފިޓް. އެހެންވީމާ، ޓާގެޓެޑް ސަބްސިޑީއެއް  ހުރިހާ، އެންމެ  ދޭ  ކުރޭ މި  އެންޖޯއީ  ހަމަ  ވެސް  މީހާ  ދި 

ވީހާ ވެސް ބޮޑަށް މަސައްކަތްކުރަމޭ އެންސްޕާ ތަންތަނާ ގުޅިގެން. އެކަހަލަ އެކްސަސައިޒެއް   ހަދަން އަޅުގަނޑުމެން 

  ތެރެއިން އެ ފަރާތްތަކަށް. ޝުކުރިއްޔާ.  ހަދާލެވިއްޖެއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޓާގެޓެޑް ސަބްސިޑީއެއް ދެވޭނެ ބިލު 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ޚައިތަމް. އާދެ.  ؟ އާދެ! މެންބަރަކު ބޭނުންފުޅުތޯ ފްލޯރ އެއްވެސް އެއްޗެއް ވިދާޅުވާން އެބަ އޮތްތޯ، ސުވާލެއް

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:   ޚައިތަމް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ  ދެކުނު މައްޗަންގޮޅި

ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. މުޤައްރިރު ކުޑަކޮށް އިންޓަރނެޓު ކަނެކްޝަންގެ އިޝޫއެއް އުޅޭތީހެން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ  

ގޮތަކަށް މި ދަނީ. ދެން ފަހަރެއްގައި ދެކެވިފައި އޮތް ވާހަކައެއް   ދޭތެރެއަކުން ޑިސްކަނެކްޓްވެ، ކަނެކްޓުވެ އެކަހަލަ 

. ދެންމެއަކު ކޮންމެވެސް އެއް ބޭފުޅަކު ވިދާޅުވި މިސާލަކަށް އެކި ރަށްރަށަށް އެކި ރޭޓުތަކުގައި  ކަމަށް ވެސް ވެދާނެ

ވާހަކައަކީ   ބޭނުންވާ  ދަންނަވާލަން  އަޅުގަނޑު  އެއީ  ބެލެވި.  ކަމުގައި  ނޫން  ކަމެއް  ރަނގަޅު  އެހާ  އެއީއެއް  ދިނުން 

މެކްސި ބަޔަކަށް  އެ  ދެނީ  މި  ޗާންސް  އެ  އެގޮތަށް  އަގުހެޔޮކުރަން  އަޅުގަނޑުމެން  ބޭންދުމަށްފަހުގައި،  ވަރެއް  މަމް 

ގޮތަކަށް   ހެޔޮ  އަގު  އެހެންނޫނިއްޔާ  ބޭނުންކޮށްގެން  އިނަރޖީ  ރިނިއުބަލް  މިސާލަކަށް  ވެއްޖެއްޔާ  ކަމުގައި  ބޭނުންވާ 

ކުރަންވީއޭ. އެއީ އެ ކައުންސިލެއްގެ އަތްމައްޗަށް އަޅުގަނޑުމެން ހޯދައިގެން އެ ބަޔަކު އަގުހެޔޮ  ދޫކޮށްލާ    ކަރަންޓް 

 ކަމެކޭ އެ ކަމަކީ. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ފުރުޞަތު   ބޭފުޅުންނަށް  ތި  އަޅުގަނޑު  ވިދާޅުވާން ބޭނުންފުޅިއްޔާ  އެއްޗެއް  ކޮމެންޓަށް  ދެއްތޯ. އެ  އާދެ! ކޮމެންޓެއް 

 އަރުވާނަން. އެކަމަކު އޭގެ ކުރިން ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. ސަޢުދު.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙުސައިން ސަޢުދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލިނގިލި 
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އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑު ހަމަ ޔުޓިލިޓީ ކުންފުނިތަކުގެ މި ބައިވެރިވި ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އަޅުގަނޑު  

މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން މީގައި މި އައު ޕޮލިސީއަށް ދިއުމަށް މިހާރު މި  

ލޮ ރައްޔިތުން  ދާ  އިނީ  ބޮޑުވަމުންބޮޑުވަމުން  ބޮޑުވެ،  ކުންފުނިތައް  އެއީ  ކުންފުނިތަކުން.  ޔުޓިލިޓީ  އަޅުވާފައި  ކު 

އަޅުގަނޑު   އޮތީ.  މި  ބައްޓަންވެފައި  ޔުޓިލިޓީ  މި  ވާގޮތަށް  ސްލޭވްސްއަށް  ކުންފުނިތަކުގެ  އެ  ރައްޔިތުން  ވަރަކަށް 

ންޏެއްގެ ޕަވަރހައުސްއެއް އިނދެފައި އެ ޕަވަރހައުސް  މިދަންނަވާ ވާހަކައަކީ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ވެސް ޔުޓިލިޓީ ކުންފު

ގޮތަކަށް   ހިތުހުރި  އޭގެ  ހަމަ  ވަރަށް  ދާންވީ  ޕަވަރހައުސް  އެ  ހަމަ  ބޮޑުވަމުން  ރިކަރަންޓް  ވަރަކަށް  ބޮޑުވަމުންދާ 

އަށް ޕޭ އެބަ  ބޮޑުވަންވީ. ރިކަރަންޓް ވެސް ބޮޑުކުރަންވީ. އޭގެ އެންޑިން ރިޒަލްޓަކީ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ޑަބަލްކޮށް މި

ގޮތުގައި    1ކުރޭ.   ސަބްސިޑީޒްގެ  ސަރުކާރުން  ކުންފުނިތަކަށް  ޔުޓިލިޓީ  ފާހަގަކޮށްފި  ދެންމެވެސް  ރުފިޔާ  ބިލިއަން 

ނަންގަވައިގެން.   ޓެކްސް  އަތުން  ރައްޔިތުން  ދެނީ  އެ  ވެސް  ސަބްސިޑީޒް  އެ  ތެދެއް.  ކަމަށް.  ޖެހޭނެ  ދައްކަވަން 

ޕޭކު  މި  ބިލަށް  ކަރަންޓް  މިހާރު  އަނެއްކޮޅުން  އަޅުގަނޑަށް  މީގައި  އެހެންވީމާ،  ރައްޔިތުން.  ވެސް  ރަނީ 

ފޯރުކޮށްނުދެވޭ.   ވެސް  ޚިދުމަތެއް  އެފޯޑަބަލް  ރައްޔިތުންނަށް  އަދިވެސް  ތަޖުރިބާއަކީ  ކުރެވޭ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

އްސަލަ ވެސް އެބަ  ނެޓްވަރކް ގޯސްކޮށް އޮވެގެން ކަރަންޓު ބިލު ބޮޑުވާ ގެތަކުގައި، ބައެއް ރަށްރަށުގައި ވެސް އެ މަ

އަތުން   ރައްޔިތުން  ހަމަ  ބޮޑުވެގެން  ބިލުގައި  ކަރަންޓު  ފޯރުކޮށްނުދެވިގެން  ކަރަންޓު  ރަނގަޅަށް  ނެޓްވަރކް  އާދޭ. 

ފިޓުކުރެވޭނެ   ރަށަކަށް  އެ  ނިޒާމު  ރަށެއްގެ  އެ  އެހެންވީމާ،  ވެސް.  ނެގެނީ  މި  ފައިސާ  އަދަދުތަކުން  ބޮޑެތި 

މުހިން ހުރުން  ވެސް  މި  އިންތިޒާމުތަކެއް  ވެސް  ސަބްސިޑީސްތައް  ގޮތަށް  ފާހަގަކުރެއްވި  މުޤައްރިރު  ދެންމެ  މު. 

އިންނަނީ އެންމެން އެއް އުސޫލެއްގެ ތެރެއަށް ފައްތާފައި އެންމެ ލޯވަރ ބޭންޑުގައި މި ވާގޮތަކީ މި ލޯވަރ ބޭންޑަށް  

ރު. އެހެންވީމާ، އެ ލޯވަރ  މި ލޯވަރ ބޭންޑަށް ފޯލްވަނީ މި ގޭބީސީތޯ ބަލާއި  100ފޯލްވާ ވަރަށް މަދު އާބާދީއެއް %

ބޭންޑޫގައި އެ ޑިސްކައުންޓް އެބަ ލިބޭ ހުރިހާ ގެއަކަށް. ކޮންމެ މީޓަރަކަށް ލޯވަރ ބޭންޑުގެ ޑިސްކައުންޓް އެބަ ލިބޭ. 

ބޮޑުވާ   ކުރިޔަސް އެ  ފުލެޓް  އަދި  ޗާޓުން  ދެއްކި  އެ  ބޮޑު    50އެހެންވީމާ، ދެންމެ  އޭގެން  ބޮޑުވިއެއްކަމަކު  ރުފިޔާ 

ކުޑަވާ މީގައި  ބޭންޑުން  އެހެންވީމާ،  އަދަދަށްވުރެ.  ބޮޑުވި  ބޮޑަށް  މާ  ކުޑަވޭ  އެބަ  ގޭބީސީއަކަށް  އެ  ތަނުން 

އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ވިސްނާލާފައި ނަގަންޖެހޭ ޑިސިޝަނެއް، ދެން އެންވަޔަރަންމަންޓް ކޮމިޓީއާ އަދި ސަރުކާރުން،  

އަ އުފައްދާ،  ބޯޑެއް  އޮތޯރިޓީ  ރެގިއުލޭޓްރީ  ޔުޓިލިޓީ  ސަރުކާރުން  ޔުޓިލިޓީ  މި  ތެރެއަށް  ފްރޭމްވަރކެއްގެ  ގާނޫނީ  އު 

ގޮތަށް   ކުރެވޭނެ  އެކައުންޓަބަލް  ނިޒާމަށް  ބެލެހެއްޓޭނެ  ޚަރަދު  ރިކަރަންޓް  މޮނިޓަރކޮށް  ޖަވާބުދާރީކޮށް  ކުންފުނިތައް 

އެހެންވީމާ ފެނޭ.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކުރެވެމުންދާތަން  ޕްރެކްޓިސް  އެ  މިހާރު  އުފެދިގެން  އޮތޯރިޓީ  ،  ޔުޓިލިޓީ 

ރިކަރަންޓް   ކުންފުނިތަކުގެ  ޔުޓިލިޓީ  ކިހާވަރަކަށްތޯ  އޮތްތާގައި  ކުރިއަށް  ބޭނުން  ބަލާލަން  އަދި  އަޅުގަނޑުމެން 
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އެހެންވީމާ،   ކުރަން.  ކަންކަން  ނިޒާމަކަށް  ހިންގޭނެ  ގޮތުގައި  ކުންފުންޏެއްގެ  ޕްރޮފިޓަބަލް  ފައިދާ  އޭގެ  ކުޑަކޮށްގެން 

ޓް ވޮޗް ކުރުމަކީ ޔުޓިލިޓީ އޮތޯރިޓީގެ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް. އެހެންވީމާ، މި  ޔުޓިލިޓީ ކުންފުނިތަކުގައި ޕްރޮކިއުމަން

ލުއިތަކެއް   ރައްޔިތުންނަށް  ބައްޓަންވެގެން  ގޮތްތަކަކަށް  އައު  ފޯކާސްޓްކުރުމަށްވުރެ  ތިބުމަށް  ގޮތަށް  ތިބި  ކުރީގައި 

އަޅުގަ ދިއުން  ގޮތުގައި  ކުންފުނިތަކެއްގެ  ސަސްޓެއިނަބަލް  ރަނގަޅު  ބޮޑަށް، ދީގެން  ތަންކޮޅެއް  ހީވަނީ  ނޑަށް 

ސިޔާސީ   ކޮންމެ  ވާނީ  ކުންފުނިތައް  ޔުޓިލިޓީ  ވާނީ  އެހެންނޫނިއްޔާ  ޖެހޭހެން.  އެބަ  ވިސްނަން    5އެންމެންވެގެން 

އަހަރަކުން ސިޔާސީ ގޭމު ކުޅޭ، މައުސް އެންޑް ކެޓްގެ އުސޫލުން ދާނީ. ހަމަ ޓޮމް އެންޑް ޖެރީ އުސޫލުން އެއްބަޔަކު  

ތަ ބަޔަކު  ޔުޓިލިޓީ  އަނެއް  ގޮތުގައި  ގޮފިތަކެއްގެ  ހިންގާ  އެކްޓިވިޓީސް  ޕޮލިޓިކަލް  ރަށްރަށުގައި  ހަމަ  މި  ޅާފޮޅާފައި 

އެބަ   ވަކާލާތު  މިހާރު  އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  ދާނީ.  ޕަވަރހައުސްތަކަށްވެގެން  ބްރާންޗުތަކުގެ  ކުންފުނިތަކުގެ 

ރަށެއްގަ ހުރިހާ  ވެސް  ކޮމިޓީން  އެންވަޔަރަންމަންޓް  ޕެނަލް  ކުރަން  ސޮލާ  ފުރާޅުގައި  ގޭބީސީއެއްގެ  ހުރިހާ  އި 

ޔުޓިލިޓީ   ދޭނީ.  ސަޕޯޓު  މިކަމަށް  ކިހާވަރަކަށްތޯ  ކުންފުނިތަކުން  ޔުޓިލިޓީ  ދެން  އޭރުން  ހިނގާށޭ.  ހަރުކުރަމާ 

ސޯލާ އަދި އެ ސޯލާ އެ ގެއަކުން ޖަހައިގެން    100ކުންފުނިތަކުން އެކަމަށް ވެސް ތަރުހީބުދޭކަށް ބޭނުމެއް ނޫން. %

ރައްޔިތުންނަށް  އި އިފެކްޓިވް  ރަނގަޅު  މާ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ގޮއްސިއްޔާ  ނިޒާމަކަށް  ޕޭކުރެވޭނެ  އެއްޗަށް  ތުރުވާ 

އެހެންވީމާ،   ވެސް.  ދެވިއްޖެއްޔާ  މި ސިސްޓަމަށް  ރަނގަޅުވާނެހެން  މާ  ވެސް  ކުންފުނިތަކަށް  ޔުޓިލިޓީ  އަދި  ވެސް 

ށްގެން ރިކަރަންޓް ކުޑަކުރިއަސް އޭގެ އިފެކްޓެއް ބިލަކަށް ނާދޭ.  މިހާރު ޔުޓިލިޓީ ކުންފުނިތަކުން ސޯލާ ޕެނަލް ހަރުކޮ

ތެރެއަށް   ސަބްސިޑީގެ  ދައުލަތުގެ  ވެދާނެ  އެ  ދެން  ލިބޭ.  ނުއެއް  ޑިސްކައުންޓެއް  ބިލަކަށް  އެއްވެސް  ގޭބީސީއެއްގެ 

ޑީން ކުޑަވިއެއްކަމަކު  އެބައި ފޯލްވެގެން ދަނީ ކަމަށް. ކުޑަވެގެން ދަނީ ކަމަށް ވެސް. އެހެންވީމާ، ދައުލަތުގެ ސަބްސި

ގޮތަކަށް   އައު  ބޮޑަށް  ވަރަށް  މީތި  އެހެންވީމާ،  ޓެކުހުން.  ނެގޭ  އަތުން  މީހާގެ  ރައްޔިތު  ހަމަ  ކުޑަވަނީ  އެ  ވެސް 

ޔުޓިލިޓީ   ޗޭންޖަށް  އެ  ޗޭންޖު،  އުޅޭ  ގެންނަން  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ގާނޫނުގައި  މި  މިހާރު  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް 

 އް ކޮށްގެން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ރަނގަޅު ޕްރޮޑަކްޓެއް ނެރެވިދާނެހެން. ޝުކުރިއްޔާ. ކުންފުނިތަކުން އައު ދިރާސާތަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބޭފުޅުން    2އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ކުރިން އެ ވާހަކަފުޅުދެއްކެވި   މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅުތައް ތި 

މިކަން  ވެސް   ގޮތަށް  ތިބި  މިހާރު  ނުކުތާއަކީ  ނެގުނު  ލިބުނު،  އެ  އަޅުގަނޑަށް  އަސްލު  އަޑުއައްސަވާފައިވާނެ. 

ގެންނަން.  ބަދަލެއް  ހެޔޮ  ޖެހޭ  އެބަ  މީގައި  ތިބޭނީ.  ތާނގައޭ  ތިބި  އަޅުގަނޑުމެން  ހަމަ  ކުރިއަށްގެންގޮސްގެން 

ގެނެސް ޚަރަދުކުޑަ އަދި އިފެކްޓިވް ސިސްޓަމެއް މީގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ އެނަރޖީ ގަވަރނަންސްއަށް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް  
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ދެން   ވިދާޅުވަނީ.  އެ  ކަމަށް  ގެންނަންޖެހޭ  އެބަ  ބަދަލެއް  ހެޔޮ  ރަނގަޅު  ކަރަންޓަށް  ތަޢާރުފުކޮށްގެން  ތެރެއަށް 

ބަދަލުތަކެއް   ބޮޑެތި  ވަރަށް  ތެރެއިން  އޮނިގަނޑުގެ  ގާނޫނީ  ގޮތުގައި  ޤަބޫލުކުރެވޭ  އަޅުގަނޑަށް  ޙަޤީޤަތުގައި 

މެންޑޭޓަށް   ގާނޫނީ  އޮތޯރިޓީގެ  ރެގިއުލޭޓްރީ  ޔުޓިލިޓީ  ތެރޭގައި  އޭގެ  ގެންނަވާ.  އެބަ  މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންގެ 

ރަނގަޅަށް   މަސައްކަތްތައް  އޮތޯރިޓީގެ  ރެގިއުލޭޓްރީ  ޔުޓިލިޓީ  ދެން  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ.  ބައްލަވާލެއްވީމަ 

ގޮ ވިދާޅުވާ  އެ  މޮނިޓަރކުރެވި  ކަންކަން  ބައިވަރު  ހިނގައިގަނެ  ވަރަށް  ފެންނަނީ  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ތަށް 

ކަރަންޓު ބިލު   ފޫބެއްދުމަށް ޓަކައި  ގޮތުގައި. އެ ޚަރަދުތައް  ތަންތަން  ހިނގަމުންދާ  އެކީގައި  ރިކަރަންޓް ޚަރަދުތަކާ 

ބޮޑުތަން އެބަ އާދޭ. ދެން މީގައި ޓުރޫ ކޮސް ޙަޤީޤަތުގައި ވަރަށް  ޓް ޙަޤީޤަތުގައި  އެއީ ޙައްލެއް ކަމަށް ބައްލަވަންޏާ 

ރުފިޔާއަށް ޙަޤީޤީ ކޮސްޓަކީ މިސާލަކަށް އިނގޭތޯ،    5އައިސްގެން ނޫންތޯއޭ އެ ވިދާޅުވަނީ ސޯލާއަށް މީހަކު ދާނެ.  

އަގަކީ   ލިބޭނެ  އަސްލު  ޔުނިޓެއް  ކަރަންޓް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އޭނައަށް    5ޑީސަލުން  ބަލައިފިއްޔާ  ކަމަށް  ރުފިޔާ 

ސޯ ފުރާޅުގައި  އޮތޭ  އެބަ  ހަރުކޮށްގެން  އޮޕްޝަން  ޕެނަލް  މާ    3ލާ  އެހެންވީމާ،  އުފައްދަން.  ޔުނިޓެއް  ރުފިޔާއަށް 

ބިލު   ކަރަންޓު  އެ  އެނގިގެންތާއޭ. ދެން  އަސްލު އަގު އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދާނީ ވެސް މީގެ  އަގުހެޔޮ އޮޕްޝަނަކަށް 

ންނަން ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ނުދެއްކޭ ފަރާތްތަކަށް ރީބެޓް ސިސްޓަމެއް ނޫނީ މި ޓާގެޓެޑް ސަބްސިޑީ ސިސްޓަމެއް ގެ

ހެޔޮ ބަދަލެއް ގެންނަން މަސައްކަތްކުރަން އެބަ ޖެހޭ ކަމަށް އެ ވިދާޅުވަނީ. ތި ބޭފުޅުންގެ ކޮމެންޓެއް ނޫނީ ޚިޔާލެއް  

 ؟އާދެ! ފެނަކަ. ފެނަކައިން ކީކޭތޯ ވިދާޅުވަނީ؟ އެބަ އޮތްތޯ އެކަމަށް

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:   އަޙްމަދު އަޒްލީމް  ލިމިޓެޑްގެ ޑިރެކްޓަރ،  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން

ރިކަރަންޓް   ގޮތަށް  ފާހަގަކުރެއްވި  މެންބަރު  ދެންނެވި  ވާހަކަފުޅު  ކުރިން  މުޤައްރިރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

ހަމަ   އަޅުގަނޑުމެން  ކަންތައްތައް  އެ  ދެން  މެދުވެރިވާތީ.  ވެސް  ސަބަބުތައް  ދެން  ދޭ.  އެބަ  ބޮޑުވަމުން  ޚަރަދުތައް 

ޖެހިލާނަން.  ރަނގަޅަށް ހިސްޓްރީއަށް  ކުޑަކޮށް  އަޅުގަނޑު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް،  އެނގިލައްވާނެ.  ބަލައިލީމަ   

ހުރީ   ނެޓްވަރކް  ރަށްރަށުގެ  ހަވާލުވިއިރު  ރަށްތައް  އުފެދިގެން  ފެނަކަ  ކުންފުނިތައް،  ޔުޓިލިޓީ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ވަރަށް ބޮޑެތި ޚަރަދުތަކެއް ކުރަމުން މިހާރު ވެސް މި  ވަރަށް ދަށްކޮށް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން އެ ނެޓްވަރކަށް  

ލިބެމުންދާ   ރައްޔިތުންނަށް  އޭރަށް  ރަނގަޅުވެގެންދާނެ.  ލޮސް  މިދާ  ނެޓްވަރކަށް  ދެން  ކުރަމުން.  އަޕްގުރޭޑް  ދަނީ 

ރިފަކީ  ކަރަންޓުގެ އަގު ވެސް ރަނގަޅުވެގެން، ކޮލިޓީ ވެސް ރަނގަޅުވެގެންދާނެ. ދެން މިހާރު ފާސްކުރެވިފައި ހުރި ޓެ

ހުރި    2009 އޭރުގައި  ބަލާފައި  އަގުތަކަށް  ހުރި  އޭރުގައި  ފާސްކުރިއިރު  ޓެރިފެއް  ފުރަތަމަ  އޭރު  ރާއްޖޭގައި  ގައި 

ޑިސަލާއި ޖެނެރޭޝަން އިކުއިޕްމަންޓުތަކުގެ ޚާއްޞަކޮށް އެއަށް ދާ ކޮސްޓަށް ބަލައިގެން އޭރު ޓެރިފް ހެދިފައި ހުރީ.  
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ޓެރިފްގެ ރާއްޖޭގެ  ވެސް  މިހާރު  އައު    އެއީ  ޓެރިފް  އަންނަނީ  މި  ވެސް  ކޮންމެފަހަރަކު  އެއަށް  ބޭސިސްއަކީ. 

ދަށް   ހަމަ  ރޭޓަށްވުރެ  ކުރީ  ރައްޔިތުންނަށް.  ދަނީ  މި  ޗާޖުކުރަމުން  ޓެރިފް  އައު  ވަރަކުން  ދޭ  ސަބްސިޑީއެއް 

ނި ޔުޓިލިޓީތަކުން  ރޭޓެއްގައި. އަސްލު ފުލް ކޮސްޓެއްގައެއް ނޫން އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ވެސް ޗާޖު މި ކުރަނީ. ކުންފު

ދެން   އަގެއްގައި.  ދަށް  ހޭދައަށްވުރެ  ކުރަންޖެހޭ  އުފެއްދަން  ޔުނިޓު  އަސްލު  ފޯރުކޮށްދެނީ  ވެސް  މިހާރު  ކަރަންޓް 

އަޕްގުރޭޑިންގއަށް   ނެޓްވަރކް  ވެސް،  އިންފްރަރސްޓްރަކްޗަރ  އަޅުގަނޑުމެން  ފާހަގަކޮށްލީ  މި  އެކަމަކު  އަޅުގަނޑު 

ރައް  ކުރަމުން  ހޭދަތަކެއް  ފޯރުކޮށްދޭން  ވެސް  ޚިދުމަތް  ކަރަންޓުގެ  ރަނގަޅަށް  ވެސް  ވީހާ  ޔިތުންނަށް 

ނެޓް   އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދެން  މި.  ފާހަގަކޮށްލީ  ވާހަކަ  ކުރެވޭ  ޚަރަދުތަކެއް  އެކަމަށް  މަސައްކަތްކުރަމުންދާތީ 

ހަމަ ދެ ގިނަ ރަށްތަކުގައި އުތުރާއި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ވެސް ހަމަ  އުސޫލުން މިހާރު  ރަށްތަކުގައި  މީޓަރިންގގެ  ކުނުގެ 

ބައެއް   ހަމަ  ބިލުތައް  ފަރާތުގެ  އެ  ބޭނުންކުރޭ.  ކަރަންޓު  އެބަ  ފަރުދީގޮތުން  ބަހައްޓައިގެން  ސިސްޓަމް  ސޯލާ 

ގެ ސަލާމަތް ވެސް އެބަ ވޭ    70، %80ފަރާތްތަކަށް ހަމަ ޒީރޯ ވެސް އެބަ އާދޭ. ވަރަށް ގިނަ ގޭގެތަކަށް ހަމަ %

ބަހައްޓައިގެން.   ސިސްޓަމް  ހުޅުވިފަ. އަޅުގަނޑުމެން    މަކުއެކަސޯލާ  އޮތީ  ހަމަ  ވެސް  މިހާރު  ރައްޔިތުންނަށް  ވެސް 

ޖަހައިގެން   ފުރާޅު  ވެލްޑިންކޮށް  ސިސްޓަމްތައް  ސޯލަރ  ހަމަ  ދަނީ  މި  ޕްރޮސެސްކުރަމުން  ވަރަކަށް  އަންނަ  ހަމަ 

އަޅުގަނޑުމެ ދެން  އެބައޮތް.  ވެސް  ފުރުޞަތު  އެ  ފަރާތްތަކަށް  ބޭނުންވާ  އުފައްދަން  ރަނގަޅު  ކަރަންޓު  މީގެ  ން 

މިވެނިވަރަކަށޭ   ކެޓަގަރީގައި  ޑޮމެސްޓިކްސް  ދެއްކިދާނެ  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހުޅުވާލައިފިއްޔާ  އެކްސަރސައިޒެއް 

އަންނަނީ   ސަލާމަތް،  ޔުޓިލިޓީން  މުޅި  ހަދައިފިއްޔާ  ރޭޓަކަށް  ފްލެޓް  އެ  ޔޫސްކުރަމުންދަނީ.  ކަރަންޓު  ވެސް  މިހާރު 

އިމްޕެކްޓެކޭ އަޅުގަނޑުމެން މިހާވަރެއްގެ  އެކްސަރސައިޒްތައް  މިހާވަރެއްގެ އިމްޕެކްޓެކޭ. އެ  . ދަރަނިތަކަށް އަންނާނީ 

 ހަދާލާފައި ދައްކާލަފާނަން ފުރުޞަތު އޮތިއްޔާމު. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! ސްޓެލްކޯ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިން ފަހުމީ  މިޓެޑްގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ، ޙުސަސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލި

އޮޕަރޭޓްކުރަމުން   ވަގުތު  މި  ޤަބޫލުކުރަން  ވެސް  އަޅުގަނޑުމެން  މެންބަރު.  އިއްޒަތްތެރި  އައްސަލާމްޢަލައިކުމް 

ކުރު   އެއީ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  އެހެންނަމަވެސް،  ކަމަށް.  ހޯދަންޖެހޭ  ގޮތްތަކެއް  އެފިޝަންޓް  މާ  މިދާގޮތަށްވުރެ 

އަޅުގަނޑުމެން   ސަބަބަކީ،  އެއީ  ހީވަނީ.  އަޅުގަނޑަށް  ނޫންހެން  ކަމެއް  ކުރެވޭނެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މުއްދަތެއްގައި 
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ވިދާޅުވާ   )ރެކޯޑިންގގެ އަޑު ނުސާފުކަމުން  ސަރުކާރުން ގެޒެޓްކުރައްވައިގެން...  ހަމަ  ޕެނަލް މިހާރު ވެސް  ސޯލަރ 

މަރުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް އެބަ ދެން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން  އެއްޗެއް ސާފެއް ނުވޭ( އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަސްޓަ

އޮޕަރޭޓްކުރާ   އަޅުގަނޑުމެން  ދެން. މާލޭގައި އަދި  އެބަ  ވެސް  ޖަހައި  ކަސްޓަމަރުންނަށް ސޯލަރ ޕެނަލް  ޑޮމެސްޓިކް 

ނަށް އޭގެ ފައިދާ މިހާރު  ރަށްތަކުގައި ވެސް ވަރަށް ގިނަ އަދަދަކަށް ސޯލަރ ޖަހާފައި އެބަހުރި. ހަމަ އެ ކަސްޓަމަރުން

% އިތުރަށް  އޭގެ  ދެން  އެބަދޭ.  ލިބެމުން  އެ    30ވެސް  ޖަހަންޏާ  ސޯލަރ  އަޅުގަނޑުމެން  ގިނައިން  އަށްވުރެ 

ރަށްތަކުގައި އަޅުގަނޑުމެން ބެޓަރީ ވެސް އިންސްޓޯލް އެބަ ކުރަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އެކަމަށް ވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ  

މަސަ ވަގުތު  މި  އެބަ  ގޮތެއް،  ކުންފުނި  ދެވިދާނެ  ކުރިއަށް  ޖަހައިގެން  ބެޓަރީ  އެބަދޭ  އްކަތްކުރެވެމުން 

އެފިޝަންސީ   އަޅުގަނޑުމެން  ފާހަގަކުރެއްވިހެން  ވެސް  ބޭފުޅުން  އެހެން  އެހެންވީމާ،  ގޮތްތަކެއް.  އަގުހެޔޮކުރެވިދާނެ 

ސްޓެލްކޯ  ޤަބޫލުކުރަން. އެ މަސައްކަތްކުރުމުގައި  އަޅުގަނޑުމެން  ކަމަށް  އިނގޭތޯ  ގެންނަންޖެހޭ  އެބަދޭ  ކުރިއަށް  އިން 

އި އޭގެ  ފާހަގަކޮށްލަން.  އަޅުގަނޑު  ވެސް  އެޑްކޮށްލަމިހާރު  މުސްޠަފާ  އިއްޒަތްތެރި  ތުރުން  ޝުކުރިއްޔާ  އްވާނެ. 

 މެންބަރު. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކަނެކްޝަންގައި މައްސަލައެއް އެބައުޅޭ ސްޓެލްކޯއިން.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މިޓެޑްގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ، ޙުސައިން ފަހުމީ  ކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިސްޓޭޓް އިލެ 

އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލީ ކުރީގައި އަޅުގަނޑުމެން ސްޓެލްކޯއިން ޤަބޫލުކުރަން  ؟ އައްސަލާމްޢަލައިކުމް. އަޑުއިވޭތޯ މިހާރު

 ތެރޭގައި ދެން އަޅުގަނޑުމެން މި ޖެނެރޭޓްކުރާ  އަޅުގަނޑުމެން އެފިޝަންސީ ގެންނަންޖެހޭ ދާއިރާތައް އެބަހުރި. އޭގެ

ކުރުމާއި އަދި ސޯލަރ އިތުރަށް އިންސްޓޯލްކޮށްގެން އަޅުގަނޑުމެން މުސްތަޤުބަލުގައި ކަރަންޓު އަގުހެޔޮކުރަންޖެހޭކަން  

ނަމަވެ ބަހައްޓައިގެން  ބެޓަރި  އަޅުގަނޑުމެން  އެއީ  ކަމެއް.  ޤަބޫލުކުރާ  ވެސް  އެންމެން  އަޅުގަނޑުމެން  ސް  އެއީ 

އަޅުގަނޑުމެން އެ ކަންތައް ކުރަން އެބަޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެން އިންޓަރނަލީ ބެޓަރި ބަހައްޓައިގެން އަގުހެޔޮކުރެވިދާނެތޯ  

ވެސް   މަސައްކަތް  އެ  ހޯދައި  އަގުތައް  އަދި  ހަދަމުން  ވެސް  ރިސަރޗް  އެ  ދަނީ  މި  ވެސް  މިހާރު  އަޅުގަނޑުމެން 

އެބަދޭ. ހިނގަމުން  ތެރޭގައި  އަޅުގަނޑުމެން    އަޅުގަނޑުމެންގެ  ހަމަ  ބޭނުން  ފާހަގަކޮށްލަން  އިތުރުން އަޅުގަނޑު  އޭގެ 

ވެސް ކުންފުނިން ޑޮމެސްޓިކް ކަސްޓަމަރުންނަށް މި ވަގުތު ސޯލަރ ޖަހައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އެބަދޭ. ހަމަ  

ޖައްސަ  ސޯލަރ  މިހާރު  ކަސްޓަމަރުންތަކެއް  ތެރޭގައި  ރާއްޖެ  އަދި  މާލެ  ހަމަ  ތެރެއިން  ފައިދާ  އޭގެ  އޭގެ  ވާފައި 
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އާ    30ނުވަތަ %  20ލިބެމުން އެބަދޭ އެ ކަސްޓަމަރުންތަކަށް. އަޅުގަނޑުމެން ބިލުތަކަށް ބަލަންޏާ ގާތްގަނޑަކަށް % 

ދޭތެރޭގައި އެ ކަސްޓަމަރުންގެ ބިލުތައް ކުޑަ. އެހެންވީމާ، ކުރިއަށް އޮތް މުސްތަޤުބަލުގައި ސޯލަރ ނުވަތަ ރިނިއުބަލް  

އަޅުގަނޑުމެން ފައިދާތަކެއް  އެނަރޖީ  އޭގެ  ކަސްޓަމަރުންނަށް  ބޭނުންކޮށްގެން  އެނަރޖީ  ރިނިއުބަލް  ޤަބޫލުކުރެވޭ  ނަށް 

މި   ކުންފުނީގައި  ވެސް  ޕްލޭނެއް  ދުރުރާސްތާގެ  އަޅުގަނޑުމެން،  ވެސް  ޕްލޭނެއް  އޭގެ  އިނގޭތޯ.  ގެނެސްދެވޭނެކަން 

އެ އެހެންވީމާ،  ވަނީ.  ސްޓޭޖުގައި  ފައިނަލް  ގާތްގަނޑަކަށް  ހެދި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވަގުތު  ގެނެވޭނެ  ފިޝަންސީ 

 ޤަބޫލުކުރެވެނީ އަދި މި ފައިދާތައް ކަސްޓަމަރުންނަށް ޕާސްކުރެވޭނެ ކަމަށް. ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ފުރުޞަތެއް  އަޅުގަނޑު ނިންމާލުމުގެ ކުރިން އަދި ތި ބޭފުޅުންނަށް؟ އާދެ! އެހެން މެންބަރެއްގެ ސުވާލެއް އެބައޮތްތޯ

ކުރިން   ނިންމާލުމުގެ  އަޅުގަނޑު  ދެން  ނެތް.  އެދިވަޑައިގެންފައެއް  ފްލޯރއަށް  މެންބަރަކު  އިތުރު  އާދެ!  އަރުވަން. 

މި   އަޅުގަނޑުމެން  ޑްރާފްޓް  ކޮމިޓީ  ހިއްސާކޮށްފައިވާ  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  އަޅުގަނޑުމެން  މިހާރު  ބޭނުން  ދަންނަވާލަން 

ކޮ ދަންނަވާހެން  މި  އެއީ. އެއަށް ދެން  ކިޔަނީ. އެއީ  ބިލު  އޮތް  ނެރުއްވާފައި  މަސައްކަތްކުރައްވާފައި  މިހާރު  މިޓީން 

މި   ވެސް  ބޭފުޅުން  ހުރިހާ  ރަނގަޅަށް  ވަރަށް  ކަނޑައަޅާފަ.  އޮންނާނެ  އަޅުގަނޑުމެން  މުއްދަތެއް  ކޮންމެވެސް 

ހެ ބޭނުން  އަޅުގަނޑުމެން  އެއީ  އެދެން.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަޅުގަނޑު  އަންނަން  ބައްލަވާލަދެއްވުން  ބަދަލުތަކެއް  ޔޮ 

އޮނިގަނޑުގެ ތެރެއިން. ދެން ޚާއްޞަގޮތެއްގައި މި އަގާ   ބޭނުންކުރުމުގައި މި އައު ގާނޫނީ  ރައްޔިތުންނަށް ކަރަންޓު 

ބެހޭ ގޮތުން ހުރި ވާހަކަތަކާއި އަދި އެ ކަންކަމާ ގުޅިގެން ތި ބޭފުޅުން އިތުރަށް އަޅުގަނޑުމެންނާ ޝެއަރކުރައްވަން  

މަ މި  ބޭނުންފުޅު  ބޮޑަށް  ތަންކޮޅެއް  ދުވަހު  ދެތިން  އޮތް  ކުރިއަށް  އެކީގައި. ދެން  މަޢުލޫމާތާ  އެ  ހުރިއްޔާ  ޢުލޫމާތެއް 

އަވަހަށް   ވަރަށް  ހަމަ  އެއްގޮތުން  އަޅުގަނޑުމެން  އެދެން.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަޅުގަނޑު  ސަމާލުކަންދެއްވުން  ބިލަށް 

ގަނޑުމެން ބޭނުމެއްނުވޭ ރަނގަޅު އެއްޗެއް ނޫނިއްޔާ މި  މަސައްކަތް ނިންމަން ވެސް ބޭނުން. އަނެއްކޮޅުން ހަމަ އަޅު

ބިލުގައި އޮންނާކަށް ވެސް. އެކަމަކު އޭގެ ބެލެންސެއް ވެސް ގެންގުޅެންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް  

ތަ ގިނަ  ވެސް  ވީހާ  އެއަށް  ދެއްވައި  ބޭފުޅުން  ތި  ޑްރާފްޓަށް  މި  ސަމާލުކަމެއް  ޚާއްޞަ  ވަރަށް  ފުސީލީ  އެދެން 

ބިލު   ބޭފުޅުންނަށް  ތި  ވާނެ  އަޅުގަނޑުމެން  މިހާރު  ފޮނުއްވައިދެއްވުން.  ހަމައަށް  އަޅުގަނޑުމެންނާ  މަޢުލޫމާތުތަކެއް 

ވަންޏާ   ކަމަށް  ނެތް  ވިދާޅުވަން  އެއްޗެއް  އިތުރު  ބޭފުޅަކު  އިތުރު  މިހިސާބުން  އެހެންވީމާ،  ދެން  ޝެއަރކޮށްފަ. 

. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ދެއްވީތީ ޔޫ.އާރު.އޭ، ފެނަކަ  އަޅުގަނޑު ބައްދަލުވުން ނިންމައިލާނަން

އަދި ސްޓެލްކޯގެ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، ތި ބޭފުޅުންގެ ކޮމެންޓަށް އަޅުގަނޑުމެން އިންތިޒާރުކުރާ  
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ހިމަނުއް  އޭގައި  ވެސް  ތަފުސީލުތައް  ވިދާޅުވި  ތި  އަދި  ދަންނަވަމުން  ކަމަށް  ވާހަކަ  ފޮނުއްވައިދެއްވާނެ  ވާފައި 

 އުއްމީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން ބައްދަލުވުން ނިންމައިލާނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ވައްސަލާމްޢަލައިކުމް.  

_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 




