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  ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން 

މަޖިލީހުގެ   ޗޭންޖު  `. ރައްޔިތުންގެ  ކްލައިމެޓް  އެންޑް  ބައްދަލުވުމަށް    51ކޮމިޓީގެ  އެންވަޔަރަންމަންޓު  ވަނަ 

މި  އެޖެންޑާގައި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  މިއަދު  ދަންނަވަން.  މަރުޙަބާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  މެންބަރުންނަށް  އިއްޒަތްތެރި    ހުރިހާ 

ދެން މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުން.  ބެހޭ ބިލުގެ މަސައްކަތް  ލުތަކާއޮތީ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަ

ރިޕޯޓު   ކޮމިޓީ  ނިންމި  މަސައްކަތް  ބިލުގެ  އޮތޯރިޓީ  ރެގިއުލޭޓްރީ  މެންބަރުންނަށް  ހުރިހާ  ޔުޓިލިޓީ  އިއްޒަތްތެރި 

މު ބިލަކަށްވުމާއެކުގައި އަދި އޭގެ ވަރަށް ގިނަ  ހިއްސާކުރެވިފައިވާނީ. ދެން އަޅުގަނޑު ވަރަށް އެދެން އެ ވަރަށް މުހިން

އެ ބައްލަވާ އަދިވެސް އެއްފަހަރު  ބިލަކަށްވާތީ  އޮތް  ހަމަ އައުމުގެ ފުރުޞަތު  ވެސް  ބިލެއް    ،ޝަކުވާތަކާއި އެއްޗެހި 

ރިޕޯޓު މާދަމާގެ  އި ބައްލަވަ  ރިޕޯޓު   .ނޫން  އޮވެއްޖިއްޔާ  އިޞްލާޙެއް  އެއްވެސް  ކޮމެންޓެއް  އަށް    12:00ލައްވާފައި 

ސެކްރެޓޭރިއޭ ހިއްސާކޮށްލައޮވެއްޖިއްޔާ  ދެން  ދެ ޓާ  ދެން    12:00އްވުން.  އަޅުގަނޑުމެން  ފެށިގެން  ހަމައިން 

މި އުއްމީދު  އަޅުގަނޑު  ގެންދާނީ.  ކަންތައް  މަޖިލީހަށް    ފައިނަލްކޮށްލުމުގެ  ތެރޭގައި  ހަފްތާގެ  މި  ކުރަނީ 

މަސައްކަތް   .ސަބްމިޓްކުރަން އަޅުގަނޑުމެންގެ  ނިމުނީއޭރަށް  އެހިސާބުން  ވަރަށް    .  ބިލަކީ  ޗޭންޖު  ކްލައިމެޓް  ދެން 

ބިލެއް ދެން މުހިންމު  ޑިސެ  .  މިއަހަރުގެ  މަހުގެ  ންއެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ  މުހިންމު    31ބަރު  ވަރަށް  ދުވަހަކީ  ވަނަ 

ލަނޑުދަނޑިތަ ހުރި  ކަނޑައަޅާފައި  މިހާރު  ޤައުމުތަކުން  ދަށުން  އެގްރިމެންޓްގެ  ޕެރިސް  މި  އަލުން  ދުވަހެއް  އް 

މި  ފާރަވެރިވެފައި  ދުނިޔެ  މުޅި  ބަލަން  ހުށަހަޅާތޯ  ބަދަލުކޮށް  ލަނޑުދަނޑިތަކަކަށް  އެމްބިޝަސް  ބޮޑަށް    ތަންކޮޅަށް 

ގޮތުގައި    .ތިބީ މައްސަލައެއްގެ  އިހަށްދުވަހު  އޮންނާނެ  ފާސްކޮށްފައި  އަޅުގަނޑުމެން  މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންގެ  ދެން 

 ގޮތް  ބިލު އެހިސާބަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނިންމާލެވޭ   އެއާއެކުގައި މި  .ށް ގޮވާލާފައެކަން ރިވައިސްކޮށްދޭން ސަރުކާރަ

ބިލުގެ    ބޫލުކުރަން. އެހެންވީމާ، މިޤައްޖިއްޔާ އިތުރު ކާމިޔާބީއެއް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު  ވެ

މެންބަރުންގެ އަރިހުން އެދެން. ތި ބޭފުޅުން  ޑަށް  ވަރަށް ބޮވެސް ހަލުވިކޮށް ގެންދެވޭތޯ އަޅުގަނޑު    މަސައްކަތް ވީހާ

މި ދަންނަވާލަންޏާ  ބެކްގްރައުންޑަކަށް  މީގެ  ދެން  ދާނެ.  މީތި  ސްޕީޑެއްގައި  ކުރީކޮޅުގައި    ގެންދެވި  މިއަހަރުގެ  ބިލު 

އެހެންވީމާ،    .ހުށަހެޅުނު ކަމުގައި ވިޔަސް ހުށަހެޅުނު ބިލަކީ އަޅުގަނޑުމެން އުއްމީދުކުރި ވަރުގެ ފުރިހަމަ ބިލެއް ނޫން

  އޮތީ ކޮށްފަ. އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޚިޔާލުތައް މީގެ   އިދާރީ މުވައްޒަފުން ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް މި ބިލަށް މި

ތެރެއަށް ގެނައުމާ އަދި ދުނިޔޭގެ އެހެން ތަންތާނގައި މިފަދަ ބިލުތައް ހެދުމުގައި ކޮށްފައި ހުރި މަސައްކަތްތައް ވެސް  

ގެނައު  މީގެ އަޅުގަނޑު  ތެރެއަށް  އެކަމަށް  އެހެންވީމާ،  އިދާރީމޭޒުންކޮށްފައިވަނީ.  މަސައްކަތްތަކެއް  ގިނަ  ވަރަށް  މަށް 

ބައެއް   ފަހަރަކު  ހަމަ  ގަސްދުކުރަނީ  ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑު  އިދާރީމޭޒަށް ޝުކުރު  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަދި  ފާހަގަކުރަން 

ބަދަލުތަ ހުރި  ގެނެސްފައި  އަޅުގަނޑުމެން  ގެންދަން  ކޮމްޕެއަރކުރަމުން  ކުރިއަށް  ގޮތާއި  ހުރި  ހުށަހެޅިފައި  ކާއި 
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މި   އެހެންވީމާ،  އަރުވާނަން.  ފުރުޞަތު  މި  އަޅުގަނޑު  އިދާރީމޭޒަށް  އެހެންވީމާ،  ގޮތަށް.  ގެންދާ  ނިންމަމުން 

ސްޓްރަކްޗަރެއް ތަފާތު  ވަރަށް  ސްޓްރަކްޗަރއާ  ބިލުގައި އިން  ހުށަހެޅި  ސަރުކާރުން  އަޅުގަނޑަށް    .ސްޓްރަކްޗަރއަކީ 

އިމަރޖެންސީއަކީ  ހީ ކްލައިމެޓް  ކާބަން  އެއީ  ފެނޭހެން.  އެބަ  ސްޓޯރީލައިނެއް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މީގެން  ވަނީ 

ވަލޮޕްމަންޓަކަށް މިސްރާބު ޖެހޭނީ. އެހެންވީމާ، މި  ސަލާމަތްވެ ކްލީން ޑި  ދަބުޅިންއަޅުގަނޑުމެން ކިހާ އަވަހަކަށްތޯ ގެ

  ޝައްކެއް   އީމިއާއެކީގައި ޗެލަންޖުތައް ކުރިމަތިވާނެ. އެ   .ންނަ ބިލެއްވަލޮޕްމަންޓަށް ވަރަށް ބޮޑު ރިވެލިއުޝަނެއް ގެޑި

ވަލޮޕްމަންޓު ހުއްޓުމެއް ނައިސް އެކަމަކު ކްލީން އެނަރޖީގެ  ވެސް އޮތް ކަމެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ޑި

ބިލާ ގުޅިގެން އެންމެ    ހީވަނީ މި  ފިއުޗަރގައި އަޅުގަނޑަށް  މާ،ރޮނގުން ގެންދެވޭނެ ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ ބަލަން. އެހެންވީ

އެ   ހަމަ  ބަޖެޓު  މާލީ  ހަދާ  މި  ސަރުކާރުން  މިހާރު  ބަދަލަކަށްވާނެހެން  އަންނާނެ  އެކްސަސައިޒަކަށް    ލެވަލްގެބޮޑަށް 

އެހެންވީ އެމިޓްކުރެވޭނީ.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އަހަރުގައި  ކިހާވަރަކަށްތޯ  ދާނެކަމަށް  ބަޖެޓިންގ  އެކިއެކި  ކާބަން  މާ، 

އެންވަޔަރަސެކްޓަރތަ ބަހާނީ. އެހެންވީމާ،  ބަޖެޓު  ބޮޑަށް  ންކަށް ކިހިނެއްތޯ އެ  ވަރަށް  މަންޓް މިނިސްޓްރީގެ ދައުރު 

ލިއުޝަނަރީ ޗޭންޖެއް އަޅުގަނޑުމެން މި  މިކަމަށް ފޯކަސްވާންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެނީ. އެހެންވީމާ، މިއީ ރިވޮ

އެމިޓުކު  މިއަހަރު  ކާބަންއޭ  ޓަނުގެ  މިހާ  ކިހާވަރެއްތޯގެންނަނީ  އެނަރޖީއަށް  އެހެންވީމާ،  ޓްރާސްޕޯޓަށް    ،ރެވޭނީ. 

އެބަ    ،ކިހާވަރެއްތޯ ޑިވަލޮޕްވަމުންދާއިރުގައި  އަޅުގަނޑުމެން  ޓާގެޓުތައް  އެ  ކިހާވަރެއްތޯ  އަށް  ޕްރޮޑަކްޝަން  ފުޑް 

އަސްލު   ، ށް އަދި އެގޮތުގައިއެގޮތަށް ހިފެހެއްޓިގެން އާޚިރުގައި މި ރާއްޖެއަކީ ކާބަން ނިއުޓްރަލް ޤައުމަކަ.  ހިފެހެއްޓޭތޯ

މި ތަރައްޤީ  ފުރަތަމަ    ދެމެހެއްޓެނިވި  އެންމެ  ބަދަލުކޮށްގެން.  ވިސްނުން  އަޅުގަނޑުމެންގެ  މޭރުމުން  މި  އަންނަނީ 

ތަޢާރުފާއި މަޤްޞަދާއި މައިގަނޑު އަސާސްތަކަށް ފަހުގައި ދެން އަޅުގަނޑުމެން މި ގެންނަނީ ކާބަން ބަޖެޓު އިނގޭތޯ. 

ނު  މި  ގެނެސް  މާއްދާތަކުގައި  މި  ތަފުޞީލު  ބެހޭ  ހެދުމާ  ބަޖެޓު  ބަޖެޓެއް  އެހެންވީމާ،  ކާބަން  ބައެއް  ނެތް  ވެސް 

އަޅުގަނޑަށް   ނެތް.  ތާރީޚުގައި  ޤަނުވެސް  މި  ދިވެހިރާއްޖެއަކީ  ނަހަދާ  އެކްސަސައިޒް  ބަޖެޓެއް  ކާބަން  ބޫލުކުރެވެނީ 

ކާބަން   އެހެންވީމާ  ނެތް.  ގޮތެއް  އެއްވެސް  ހާސިލުކުރެވޭނެ  އެ  ބުންޏަކަސް  ޤައުމަކަށްވާނަމޭ  ނިއުޓްރަލް  ކާބަން 

އެ ހާސިލުކުރުމަށް ޓަކައި ކޮންކަހަލަ ގަވަރނަންސް    ،އީ އަޅުގަނޑުމެން އިތުރުކުރި ބައެއް. ދެން އިދާރީޓާގެޓިންގ އެ

އޮންނާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި  އޮފްކޯޒް   .ސްޓްރަކްޗަރއެއްތޯ  ބަލަނީ. ދެން  އަޅުގަނޑުމެން  ކޮބައިކަން  ޒިންމާއަކީ  ކާކުގެ 

މަސް  އެއޫމިނިސްޓްރީގެ  ގަވަރނައީ  ލިއްޔަތުތައް  ބައެއްވެސް  އަ  .ންސްގެ  މިއަށް  ދެން  މިއްޔަތުކަން  ޙައްއެކަމަކު 

ވެސް ހުރި ތަފާތު    އޮންނަނީ. ދެން މިއަންނަނީ މިތަނަށް ހުށަހެޅުނު ބިލުގައި  ދިނުމުގެ ގޮތުން ވަކި ބާބަކަށް ލާފައި އެ

އޮންނަނީ    ދާފައި ދެން މިއެކިއެކި ޕްލޭންތައް ހެދުމުގެ ވާހަކަ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން އެއަށް ވަކި ބާބެއް ހެދީ. ހަ

ކޮންމެވެސް އަޅުގަނޑުމެން  މިއަށް  އެހެންވިމާ،  ފަންޑް.  އިމަރޖެންސީ  މަޝްވަރާކޮށްލުން    ކްލައިމެޓު  ވަރަކަށް 
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ވެސް އެބައޮތް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އާމްދަނީއެއް ލިބޭ ފަންޑެއް ގްރީން ފަންޑް ކިޔާފައި    ރަނގަޅު. މިހާރު 

ކޮންމެ   އެ  ،ފަތުރުވެރިޔަކުއުފައްދާފަ.  ފަތުރުވެރިޔަކު  ކޮންމެ  އަންނަ  ކުރޭ.    އަށް ދިވެހިރާއްޖެ  އެބަ  ކޮންޓްރިބިއުޓް 

އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ޕެންޝަން ފަންޑް ނަގާފައި ރާއްޖޭގައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު ފަންޑަކީ ގްރީން ފަންޑް މިހާރު. އަދި  

މި ބޭނުން ހިފެމުން  ފަންޑުގެ  ނަރު  އެ  އެހެންވީމާ،  ދަނީ މިވަގުތަށް ފެނާއި  މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ޓަކައި.  ދަމާ 

އެ ބަލަންޏާ  އެއްގޮތަކުން  ދެން  ކަންކަމަށް  ނަޖިހުން    ތިމާވެށީގެ  ރައްކާތެރިކުރެއްވުމާއި  ފެންފަށަލަ  ރަށުގެ  ވެސް 

ކުޑަ ތަޣައްޔަރުވުން  އޭގެ  ކުރުމަށްމާހައުލު  ނިޒާމު  ނަރުދަމާގެ  އެބަޖެހޭ  ފެނާއި  އަންނަން  އެއާ  އެކަ  .ތެރޭގައި  މަކު 

ފަންޑެއް ހަދާނީތޯ ނޫނީ ގްރީން    އުއެހެންވީމާ، ސުވާލަކީ އަޅުގަނޑުމެން އަ  .ވެސް އެބަހުރި  ގުޅިގެން ފާޑުކިޔުންތައް

މާޖްކުރާނީތޯ ފަންޑް  އެ  ތެރެއަށް  ފަންޑުގެ  ގޮތެއް  ؟ ކްލައިމެޓު  އެއަށް  ފުރުޞަތެއް.  ހުޅުވާލާނަން  އަޅުގަނޑު 

  ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.އަޅުގަނޑުމެން ނިންމަންޖެހޭނެ. ގައްދޫ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޒާހިރު  އަޙްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ ގައްދޫ

ކުރީގައި  ތަންކޮޅެއް  ބެހޭގޮތުން  މިކަމާ  އޭރު    އަޅުގަނޑުމެން  ހަނދާންވޭ.  އަޅުގަނޑަށް  ދެކެވުނުހެން  ވާހަކަ  ވެސް 

ބޫލުކުރަނީ އެއްކަލަ  ޤަމުގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންނަށް ވެސް އެގްރީވެވުނު ކަމަށް އަޅުގަނޑު  އްކުވާހަކަ ދެ

ފަންޑެއް   ކޮންމެވެސް އެއް  ނަހަދާ  ބައިވަރު ފަންޑްތަކެއް  އިންނަންއެންވަޔަރަންމަންޓު  އެ  އެގޮތުން    .ކަންތައްތަކަށް 

މާޖްކޮށްލާފައި އެއް ފަންޑް އިނުން އަޅުގަނޑަށް ބުއްދިވެރިކަމަށް  ބުނާ ފަންޑާ    ގްރީން ފަންޑް ވެސް މިހާރު މީގެން މި

ކުރީގައި  ހަމަ  މިހާރު  ފެންނާތީ  ގޮތަށް  އިން  ޚިޔާލު  އަޅުގަނޑުގެ  ސަޖެ  ވެސް  މި  އަޅުގަނޑު  ޓުކުރަނީ  ސްވެސް 

 ކޮންމެވެސް އެއް ފަންޑެއް އިންނަން.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މެން އިއްޒަތްތެރި  ފަންޑް އްއެހެންވީމާ، ގަބަރު.  ޝުކުރިއްޔާ  އެއް  ވާހަކަފުޅަކީ  މެންބަރުގެ  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ދޫ 

މިހާރު  އިމެއިންޓެ އަޅުގަނޑު  ދެން  ރަނގަޅީ.  ވިސްނުމޭ  ކުރުމުގެ  އިއްޒަތްތެރި   ދާއިރާގެ ދެކުނު މައްޗަންގޮޅިން 

 އްރިރަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. ޤައިބު މުކޮމިޓީގެ ނަ އަދި މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   ޚައިތަމް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ  ދެކުނު މައްޗަންގޮޅި
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އެއްޗެކޭ  ޤައްރިރު. ދެންމެއަކު މުޤަޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މު ހަމަ  އަޅުގަނޑު  އްރިރު ވިދާޅުވި ކަންތަކާ ބެހޭގޮތުން 

ހިތްވޭ މި   .ބުނެލާ  ދެއްތޯ  ވާހަކަ  ނަރުދަމާއާ  ފެނާއި  ބޭނުންކޮށްގެން  ފަންޑް  ގްރީން  މި  އޭގައި    އެއީ  އަންނަނީ. 

ޓްރީޓްކޮށްގެންހެނެއް މި ބޭރުކުރަނީކީ އެއްވެސް    ވޯޓަރވެސް އެ ވޭސްޓު    އެކަމަކު އަޅުގަނޑަކަށް ހިއެއްނުވޭ މިހާރު

ވެސް ދެކެވެމުންދޭ. އެކަމަކު އެ އެއްޗެހި    ވާހަކައެއް   ހުރިވޯޓަރ ޓްރީޓްމަންޓު ޕްލާންޓުތަކެއް  ތާނކުންނެއް. ވޭސްޓް  

ވެސް އަޑުއިވެމުންދޭ. އެހެންވީމާ،    އޮޕަރޭޓެއް ނުކުރޭ އޭތި އޮޕަރޭޓުކުރަންދާ ޚަރަދު ބޮޑުވެގެންނޭ އެކަހަލަ ވާހަކަތަކެއް 

ކިހިނެއްކަން އަސްލު  ލަންޖެހޭ ކަމެއް ކަންނޭނގެ މި ކަންތައް މި ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ބަލާ މިއީ

މި މި  .ދަނީ  ޙަޤީޤަތުގައި  އެކަމަކުއަންނަނީ  އަޑުތަކެއް  ރަނގަޅަކަށް    .  މާ  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  ޙަޤީޤަތެއް  ހަމަ 

މި އައިސް  ދެން  ފަންޑާއި  ގްރީން  ދެން  ދެ   ސާފެއްނޫން.  ފަންޑާއި  ދައްކާ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ދެވަނައަށް  އިންނަ 

ވެސް ދެންމެއަކު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ފާހަގަކުރެއްވި މާ ބައިވަރު    ވާހަކަދައްކާއިރު  ފަންޑު އަސްލު އެއްކޮށްލުމުގެ 

ޕަސް ވަރަށް  ރފަންޑުތަކަކަށް ނުގޮސް އެއް ފަންޑެއް ގެންގުޅެން ވެސް އެބައޮތޭ. އެކަމަކު މިހާރު އެއްކަލަ އެތީގެ ޕަ 

ފަންޑު ގެއްލިފައި އެ އޮންނަނީ ގްރީން  މުޅިން. އަޅުގަނޑަށް    މި   ގެ އެހެން ކަމަކަށްބޮޑަށް  ބޭނުންކުރެވެމުން  ދަނީ 

ފެންނަނީ އަޅުގަނޑަށް  ހީވަނީ  ނުގޮސް    ހަމަ  ބޮޑަށް  ފަންޑަކަށް  އޭގެވާނެ ފައިދާއަކީ    ދެއެއް  ގޮސްގެން  ފަންޑަކަށް 

ބަލާ  އަޅާކިޔާލަން މީގަކޮބައިތޯ  ދެން އަޅުގައިލަން ވަރަށް މުހިންމު ކަންނޭނގެ. އަދިވެސް ބޮޑަށް  ނޑު  . ކޮންމެހެން 

އެކަމަކު މުޅިއަކުންނެއް.  ނޫން  ހަދަނީކީ  ދެކޮޅު  ދާން  ފަންޑަށް  އެއް  ވާހަކައަކީ  އަދިވެސް    އަނެއްހެން  ވެސް 

ލިބޭނެ އެޑްވާންޓޭޖުތަކަކީ. ދެއްވި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް   ފަންޑަކަށް ގޮއްސިއްޔާ ކޮބައިތޯ  ދެހިނގާބަލާށޭ މީތި ބަލައިލަމާ  

 ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ވާހާކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން 

 . މެންބަރުއިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ގެމަނަފުށިފުރަތަމަ ރައުންޑް ނިންމާލަމާ ދެއްތޯ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސަޢީދު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ  ގެމަނަފުށި

މު އިއްޒަތްތެރި  ބާބުގައި  ޤަޝުކުރިއްޔާ  ދެވަނަ  އެއީ    ހެޑިންގގައިއްރިރު.  ބަޖެޓިންގ  އަދި  ޓާގެޓު  ކާބަން  އެއިނދަ 

ބަޖެޓިންގތޯ ފައިނޭންޝަލް  މިއަށް  ނޫނީ  ބަޖެޓުތޯ  ކާބަންގެ  އެ  ސާފުނުވާތީވެ  ވާހަކަކަން  ބަޖެޓިންގއެއް    ، ކޮން 

ތަންކޮޅެ އެކަން  ސާފުނުވާތީ  އެ  އެއްރަނގަޅަށް    އްއެހެންވީމާ،  ކަމަކަށް    ސާފުކޮށްލަން  ދެވަނަ  ދެން  ކަމަކަށް. 

ޚައިއިއްޒަތް މެންބަރު  އަޅަމުން  ތަތެރި  ކުރަމުން  ޑިޒައިން  މިހާރު  ރަށްރަށުގެ  ރާއްޖޭގެ  އަސްލު  ފާހަގަކުރެއްވިހެން  މް 
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ސު ސުމިދާ  އޭގައި  ޕްރޮޖެކްޓްތަކަކީ  ސު  ވަރޭޖު ވަރޭޖް  އަޅުމުންދާ  ހިމެނިގެން  ޕްލާންޓް  ވަރޭޖް  ޓްރީމެންޓް 

ސްޓޭޖުނެޓްވަރކް ޑިޒައިންސް  އެހެންނަމަވެސް،  ނޫން.  ކުރާ  ތަކެއް  އެކަން  ފަހުން  ހިސާބެއްގައި  ކޮންމެވެސް  ގައި 

ލިބޭ ގޮތަށް އެސް އަދި    ޕީއަށް އެބައިން މިހާރު.ޓީ.ގޮތަށް އެކްސެސް  ގޮތަށް ބިން އެލޮކޭޓުވެފައި  ކުރާ  ވެސް ފަހުން 

އޭގެ  ޕީ  .ޓީ.ސްމިހާރު މި ހިނގަމުންދާ އެއްވެސް ޕޮރޮޖެކްޓަކީ އެއީ އެ  ،ޑިޒައިން ތެރޭގައި ހިމެނިފަ. އެހެންނަމަވެސް

ތެރޭގައި ހިމެނިގެން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތެއް ނޫން ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް މިހާރު ފެންނަން ހުރި ޑިޒައިންތައް ފެންނަން  

އެންވަޔަރަ ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން  ކަމެއް.  ނުރައްކާތެރި  އަސްލު  ދެން  މިނިސްޓްރީ ންއޮތީ.  ޕްލޭން    ނޫނިއްޔާ   މަންޓް 

ޑިސްކަސްކޮށް  އެސްމިނިސްޓްރީއާއެކީގައި  އަދިވެސް  ކަންނޭނގެ  ކަމެއް  ރަނގަޅު  ޚަރަދު  .ޓީ.ލުން  އެއީ  ހިމެނުން  ޕީ 

މި އެކަހެރިކުރެވިފައި  މިވަގުތަށް  އޭތި  ކަމަކަށްވާތީވެ  މުހިންމު    ބޮޑު  އެއީ  ހިމެނުން  އެ  އެހެނަމަވެސް،  އޮންނަނީ. 

ވާހަކަދައްކާ   ކަމުގައި ކަމެއް   އިސްނަގައިގެން  ކޮމިޓީން  މި  މަޢުޟޫޢަށް  އެ  ކަމެއް  ވާނަމަ،  ނެތް  އަދިވެސް  ލުން 

އެސް ކިހާހިސާބަކުންތޯ  އެއީ  ހީވަނީ.  އަޅުގަނޑަށް  ދާނީނޫނީ  ޕީ  .ޓީ.ނޫންހެން  ގުޅިގެން  ސިސްޓަމްތަކާ    . މި 

އެބައޮތްތޯ ޓާގެޓެއް  ވަކި  މި    ،ސަރުކާރުގެ  ދިނުމަކީ  ޚިދުމަތް  ނަރުދަމާގެ  ފެނާއި  ރަށެއްގައި  ހުރިހާ  މި  މިހާރު 

ޕީ ވެސް  .ޓީ.އަހަރު ތެރޭގައި ފުދިގެންދާއިރުގައި އެސް 5ހެންވީމާ، މި ވަޢުދު ފުއްދޭ މި  ސަރުކާރުގެ ވަޢުދެއް އެއީ. އެ

  ކިހާވަރަކަށް ހިމެނިގެންދާނެތޯ އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ސާފުކޮށްލުން މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް ފެންނާތީ އެ   ގައި ތެރޭ   މީގެ

 ކަން ދަންނަވާލީ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން 

ސުވާލަށް ކޮންމެވެސް    އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އުއްމީދުކޮށްގެން އިނީ ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މި 

  . ކޮންގޮތެއްތޯ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބޮޑަށް ފައިދާ އޮތީ؟ އިޓެއް ޝެޑްކުރައްވާނެ ކަމަށް. އެއީ އެއް ފަންޑުތޯ ދެ ފަންޑުތޯލަ

އެކަމަކު  ދާނީ  އްވި ކުރެ   ދެން  ޖަވާބު ދީފައި އަޅުގަނޑު  ކޮންކަހަލަ ބަޖެޓިންގއެއްތޯ  .ސުވާލަށް  އެ ސުވާލަށް    ،އެއީ 

ފިއުޗަރގައި އަދި  ގޮތުން  އިން  ލިޔެވިފައި  މި  މިހާރު  އެކަށީގެންވޭ  އައުން  ސުވާލު  އެ  ސާފުކޮށް  ވެސް    ވަރަށް 

ބަ ކާބަން  އަދި  ޓާގެޓު  ކާބަން  އެހެންވިމާ،  ނުކިޔެންޏާ.  ލިޔުއްވާލެއް ރަނގަޅަށް  އެގޮތަށް  ރަނގަޅުވާނެ.    ވުންޖެޓެއް 

ކާބަން ބަޖެޓެއް. އެހެންވީމާ، އެހިސާބުން    އިދެފަހަރު ކާބަން ރިޕީޓް ވިޔަސް އެއީ މައްސަލައެއް ނޫން. ކާބަން ޓާގެޓާ

އިއްޒަ ދާއިރާގެ  ގެމަނަފުށީ  ނުކުތާއަށް  މިދެންނެވި  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  ދެން  ސާފުވޭ.  އެބަ  ޕޮއިންޓު  ތްތެރި  އެ 

ހަމަ   އެއްޗެއް  ހިތަށްއަރާ  އަޅުގަނޑަށް  މީގައި  އެދެން.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ވިސްނާވަޑައިގަތުން  އިތުރަށް  މެންބަރު 

ބޭފުޅުންނަށް ވަކި    .ހިއްސާކޮށްލަން ތި  މިނިސްޓްރީއެއްގެ ދަށަށް  ވަކި  ދަށަށް ފަންޑުގާމިއީ  ގެންނެވުމުގެ    ނޫނެއްގެ 
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ތެރެއަށް ގެންނަންވީ ކަންނޭނގެ ފަންޑު   ވަކި ސްޓްރަކްޗަރއެއް އޭގެ  އިހަދަ   ބެހޭ ވަކި ގާނޫނެއް   ބަދަލުގައި ފަންޑާ

އަދި ފިއުޗަރގައި އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެއަށް    މި ދައްކަނީ.  ބޮޑު ފަންޑެއްގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން  .ގަވަރން ކުރަން

ހަމަ އަދި އަމިއްލަ އެން ކައުންސިލުތަކުން ވެސް ޕްރޮޕޯސަލް ލެވެންވީހެން  ވެސް ލެވެން.ޖީ.ހަމަ  ފަންޑު    ، އޯތަކަށް 

ގާ ވަކި އޯގަނައިޒޭޝަނެއްގައި ރާއްޖޭގައި އަންނަން ވެއްޖެ  އައި.އެމް.އެފް ގޮތަށް ހިން  ،މެނޭޖްކުރުމަކީ ވޯލްޑް ބޭންކު

ނޫން   އީ އެ  .ކަންނޭނގެ ވިސްނުމެއް  ސިޔަސީ  މިނިސްޓަރެއްގެ  މައްސަލަތަކަށް  އަންނަންވީ  ތިމާވެށީގެ    . ކަންނޭނގެ 

ގަވަ ނޫންފަންޑު  ވެސް  އެކަންޏެއް  ޕޮލިސީސްތަކަށް  ސަރުކާރެއްގެ  އޮންނަ  އޭރަކު  ކުރަންވީ  ތަންކޮޅެއް    .ރން  އެ 

ކޮންކްރީޓް ސޮލިޑް އެއްޗަކަށް ވާންޖެހޭނެ ކަންނޭނގެ. އެހެންވީމާ، އެ ފަންޑު އިންނަންވީ އެ ވަކި މުއައްސަސާއެއް  

 ގައްދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.  ! ބޫލުކުރެވެނީ. އާދެޤަކަމަށް އަޅުގަނޑަށް 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޒާހިރު  އަޙްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ ގައްދޫ

އަޅުގަނޑަށް އަދިވެސް ތާއީދުކުރެވެނީ އެއް    .ޕޮއިންޓަށް އެއްޗެއް އެޑްކޮށްލަންއަދިވެސް  އާދެ! އަޅުގަނޑު ހަމަ އޭތި  

ލެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ބިލުގައި  އިންނަން.  އެވެނި  ފަންޑް  ކަންތައްތަކަށް  މިވެނި  ބޭނުންކުރާނީ  ފަންޑް  މި  ވިދާނެ 

އެއްކަންތައްތަކަކަށޭ.   އަ  ސްޕެސިފިކަލީ    އޭޒް  ކޮންމެހެން  ގޮތެއް.  ބޭނުންކުރެވޭނެ  ކެޓަގަރައިޒްކޮށްލެވިދާނެ  ފަންޑް 

އި ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް  އެކަމަކު އެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ސްޕެސިފަ  .ބިލުގައި ޖަހާކަށް ނުޖެހޭނެ މިވެނި ކަމެކޭ

ކަމަކަށޭ.   މިވެނިމިވެނި  ބޭނުންކުރާނީ  ފަންޑް  ހަދާއިރު  ތެރޭގައި  ގަވާއިދު  އެއްކޮށް  ތަޞްދީޤުކުރުމާ  ބިލު  ވާހަކައަކީ 

ބޭފުޅުންނަށް   އެ  ހުށަނާޅާ  މަޖިލީހަށް  ވާހަކައަކީ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މީހުންނަށް  އެ  ރިވައިސްކުރަން  އޭތި 

ހެދިދާނެއޭ އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކައަކީރިވައިސްކުރެވޭ ގޮތަށް ބި  ކޮންމެހެން ސްޕެސިފިކްކޮށް ސެޕަރޭޓު ފަންޑުތަކެއް    .ލު 

 ހުންނާކަށް ނުޖެހޭ އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކައަކީ.  ކަށްވަކި ކަންތައްތަކަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ގޮތަ ބޭނުންވާ  ސަރުކާރަކުން  އަދި  ގޮތުން  އަންނަ  ޖަސްޓިފިކޭޝަން  އިނގޭތޯ  ތަންފީމިހާރު  ކަންކަން  ކުރަން  ޛުށް 

ފަންޑު ގްރީން  ހަމަ  އެޅިދާނެ  ވެސް  ބްރިޖް  ވަންޏާ  ކަމަށް  ގޮތަށް    ން.ނިންމައިފި  ގެނެވޭ  ޖަސްޓިފިކޭޝަން  އެ 

ފަންޑު އެގޮތަށް ވާހަކައަކީ   އެ  ދެއްކުން އޭގައި އޮތީ. މިހާރު  ގްރީންތޯ  އެންޑް ރިޒަލްޓް ހައު  އޮންނާނީ. ދެން އޭގެ 

ކުރެވޭ ކަންކަން    .އޮތްގޮތުން  އެ  ދެން  ގެނެވިއްޖިއްޔާ  ބިލެއް  ވަކި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މެނޭޖްމެންޓު  ފަންޑް  އެކަމަކު 

ބޮޑަށް ޑައިވާޓްކުރަން އުނދަގޫވޭ ގިނަ ބަޔަކަށް އެއް މިނިސްޓްރީއެއްގެ އޯނަރޝިޕް އޮންނަ ގޮތަކަށް ނޫން އެއީ    އެހާ



 2020  ކްޓޫބަރުއޮ  26                   ބައްދަލުވުންވަނަ    51ކޮމިޓީގެ    އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު

 

 

7 

 

ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭނެ    ،ހަމަ ޖެނެރަލީ ރާއްޖޭގެ ތިމާވެއްޓަށް ޓަކައި ޚަރަދުކުރާ ފަންޑެއް ޒިންމާދާރުވާންޖެހޭނެ ފަންޑެއް

ކީ ވަކި އޮފީހެއް. އެއަށް އިންވެސްޓްކުރެވި އެއިން ފައިދާ ނެރެވި ހަމަ ވަރަށް  މިސާލަކަށް ޕެންޝަން ފަންޑަ  .ފަންޑެއް

ފަންޑެއް. އެހެންވީމާ ފެނުނު ކާމިޔާބު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ތިމާވެއްޓަށް ހަމަ    ،ބޮޑު ގްރޯތެއް އައިތަން  މުޅި  ރާއްޖޭގެ 

ގޮތެއްގައި    މި ކޮމިޓީ އުފެދި އަދި ޚާއްޞަ  އެގޮތަށް ޕެންޝަން ފަންޑް ނަމޫނާއަކަށް ބަލައިގެން ފަންޑެއް ކްރިއޭޓުކޮށް

ކަންތައްތައް   ރަނގަޅަށް  ވަރަށް  ތިބެ  ތެރޭގައި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  މެންބަރުންކޮޅެއް  ކޮންސަރންވާ  ތިމާވެއްޓަށް 

އަ ހެޔޮވަރު    ޅުގަނޑަށް ގެންދެވޭތަން  ވަރަށް  ހަމަ  ބެލިޔަސް  ބިލަށް  ނަރުދަމާގެ  ފެނާއި  މިސާލަކަށް  ފެންނަނީ.  މި 

ތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެވިއްޖެ. މުޅި ޕިކްޗަރ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ބަދަލުގެނެވޭ. ހަމަ އެގޮތަށް ޔޫޓިލިޓީ  ރަނގަޅު ރީ

ބައިތައް ގެނެވި އެފިޝަންޓް ރަނގަޅު ޔުޓިލިޓީތަކަކަށް   ރެގިއުލޭޓްރީ އޮތޯރިޓީ ބިލާއި އެކީ ވެސް އެންވަޔަރަންމެންޓް 

އެ ބަދަލުކުރެވޭނެ. ހަމަ  ޔުޓިލިޓީތައް  ކޮންޒާވްކުރުން.  ރާއްޖޭގެ  ދަނީ. އެންވަޔަރަންމެންޓް  މި  ފޯކަސްއަކަސްއަކަށް  އް 

އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކޮމިޓީ ލެވަލްގައި މިހާރު ދެން ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ބިލު މިގޮތަށް ގެނެވި ވަރަށް ބޮޑެތި  

އަޅުގަނޑުގެ އެބައޮތް. އާ އިޙްސާސް  އިއްޒަތްތެރި  މަސައްކަތްތަކެއް ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ކުރެވޭ  ދެ! ކެންދޫ ދާއިރާގެ 

 މެންބަރު.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކެންދޫ

ވެސް   ދުނިޔޭގައި  ވެސް  ޤައުމުގައި  މި  ދައްކަނީ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

ބަލިމަޑުކަމާއި   މައްސަލަތަކަކީ  ބޮޑެތި  އެންމެ  ދިމާވި  ދުނިޔެއަށް  މިހާރު  އިނގޭތޯ.  ވާހަކަ  މުސްތަޤްބަލުގެ  އަސްލު 

ދެން މައްސަލަ  ތިން  މި  ހަނގުރާމަ.  މައިގަނޑު  ތަދުމަޑުކަމާއި  އެހެންނަމަވެސް،  އެބައޮތް.  ދެން  ޙާލަތު  ކޮވިޑް   

ގޮތެއްގައި މި ތިން މައްސަލަ ދުނިޔެ މިވަނީ ހައްލުކޮށްފަ. އެހެންވީމާ، ދުނިޔެއަށް މިހާރު ހަމަ ކުރިމަތިވަމުން އަންނަ  

މިއަދު މިހެން ކުޑަކުޑަކޮށް ތިމާވެށީގެ މައްސަލަ. އަޅުގަނޑުމެން  މައްސަލައަކީ  ބޮޑު  މި ވާހަކަދައްކާލިޔަސް    އެންމެ 

މުޅި   ވާހަކަ.  މުސްތަޤްބަލުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ދައްކަނީ  މި  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  އަޅުގަނޑުމެން، 

ދުނިޔޭގެ   ވެސް  މިއަދު  މައްސަލައަކީ  ޖެހޭ  މި  އަސްލު  ވެސް  ދުނިޔޭގައި  މުޅި  ވާހަކަ.  މުސްތަޤްބަލުގެ  ދުނިޔޭގެ 

ވަލޮޕްމަންޓާއި އެންވަޔަރަންމަންޓާއި ކޯއްޗެއްތޯ ނަގާނީ ބުނީމަ ހަމަ އެންމެން ވެސް ނަގާނީ  ޤައުމެއްގައި އިކޮނޮމިކް ޑި

ޢާއްމު   ވިޔަސް،  ވިޔަފާރިވެރިޔަކަށް  ވިޔަސް،  މީހަކަށް  އެހެން  ވިޔަސް،  ޕޮލިޓީޝަނަކަށް  ޑިވަލޮޕްމަންޓް.  އޮކޮނޮމިކް 

ރަންމެންޓަކީ އެއީ ވާހަކައަކީ އެވަރުގެ އިޝޫއަކަށް  ރައްޔިތުންނަށް ވިޔަސް. އެހެންވީމާ، އަދި ވެސް ދުނިޔޭގައި އެންވަ

ނުވޭ.   އަދި  އެއްޗަކަށް  އިޝޫއަކަށްވާރު  އިލެކްޝަން  ވެސް  ދުނިޔޭގައި  މުޅި  އިޝޫއަކަށް  އިލެކްޝަން  ނޫނިއްޔާ 
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ހަމަ   ދުނިޔޭގައި  ފެންނަނީ.  މަންޒަރު  ދަތުރުކުރާ  އަސްލު  ދިމާއަށް  އެ  ފެންނަނީ  އަޅުގަނޑަށް  އެހެންނަމަވެސް، 

ވިރިގެން  ޤައު އައިސް  ޕޯލާ  މި  ވިޔަސް  ކޮންމެގޮތެއްގައި  ދިމާލަށް.  އެ  ދަތުރުކުރަނީ  މި  މަޑުމަޑުން  މުތައް 

އިޙްސާސްވާންފަށާނެ   މީހުންނަށް  ތެރެއިން  ކަމެއްގެ  ހުރިހާ  މި  ގިނަވުމާއި،  ގެދަބޮޅި  ހޫނުވުމާއި،  މައްޗަށްދިއުމާއި، 

ބޮޑު   އެންމެ  ހައްލުކުރަންޖެހޭ  ދެން  ދުނިޔޭގައި  ކްލައިމެޓް  އަސްލު  އަދި  މައްސަލަކަން.  ތިމާވެށީގެ  މައްސަލައަކީ 

މައްސަލަތައް   ބޮޑެތި  މައްސަލަތަކެއް  ހުރިހާ  ދެން  އެއީ  މައްސަލައަކީ.  ޙަޤީޤަތުގައި  އިމަޖެންސީކަން 

ޑިވަލޮޕްމަންޓްޑިވަލޮޕްމަންޓް   ގްރޯތްގްރޯތްގްރޯތްގްރޯތް  މިގޮތަކަށް މިގޮތަށް އަބަދު  ހިފައިގެން  ހައްލުކުރެވިފައިވާއިރުގައި 

ކުރުން   ޤަބޫލުކުރި  މީހުން  ދެވޭނެކަމަށް  ނުވަތަ  ދުވަސް  ދާނެ  ބަލައިގެންނެއް  ގޮތަކަށް  އެއްޗެއް  އަންލިމިޓެޑް  މިއީ 

ޙަޤީޤަތުގައި ނިމުމަކަށް އަންނާކެމަށް އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވެނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް ވެސް ފެނޭ ހަމަ ފުންކޮށް  

އެންވަޔަރަންމެ ރަނގަޅު  ވިސްނާފައި  އެންމެ  އޮންނަ  ދިމާލެއްގައި  އެއް  ކޮންސޮލިޑޭޓްކޮށްފައި  ހަމަ  ފަންޑް  ންޓް 

އަދި   ހަދާފައި  ފަންޑްކަމަށް  މި  އިނގޭތޯ، ނަންބަރ    2023ފަންޑަކީ  އަހަރު އަންނަންވާއިރަށް ނަންބަރ ވަން  ވަނަ 

އަޅުގަނޑު ހެދޭވަރުކުރަން  އެންވަޔަރަންމެންޓް  ގޮތުގައި  އިޝޫގެ  އިލެކްޝަން  އެބަޖެހޭ  ވަން  ކޮމިޓީން  މެން 

އާދެވިގެނެއްނުވާނެ   ބައަކަށް  އެއްވެސް  ވެރިކަމަކަށް  އަޔަސް.  ވެރިކަމަށް  ބައަކު  ކޮންމެ  އެއީ  މަސއްކަތްކުރަން. 

އެންވަޔަރަންމެންޓަކީ ހަމައެކަނި ގްރީން ވޮޝްކުރަން އޮންނަ ހަމައެކަނި ހަތިޔާރެއްގޮތަށް ޓޫލެއް ގޮތަށް ހަދައިގެނެއް  

އާދެވިގެންނުވާނެ. އެހެންވީމާ،    2023 މިކަންކުރަން އަންނަ ބައަކަށް ނޫނިއްޔާ  ވެސް. ސީރިއެސްލީ  ގައި ވެރިކަމަށް 

އެއް ފަންޑެއް   ކޮންސަލިޑޭޓްކޮށްފައި  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ހެދޭނީ ވެސް  އެންވަޔަރަންމެންޓަކީ އިލެކަޝް އިޝޫއަކަށް 

ރައްޔިތުން ބޮޑުވާނެ.  މުހިންމުކަން  ފަންޑްގެ  އެ  އެ  ހަދައިފިއްޔާ  އަނެއްކާ  ފެންނާނެ.  މަންޒަރު  އެ  ވެސް  ނަށް 

އަޅުގަނޑުމެނަށް   ވެސް  ގޮތް  ބޭނުންކުރާ  ފަންޑް  ހޯދުމަށް  ފަންޑް  އެ  އަދި  ވެސްވާނެ.  މުހިންމު  މެނޭޖްކުރުން 

ފަންޑެއްގޮތަށް   އެއް  ފެންނަނީ  ހަމަ  އަޅުގަނޑަށް  އެހެންވީމާ،  ކުރެވޭނެ.  ވެސް  މޮނިޓަރ  ފަސޭހައިން 

 ކޮންސޮލިޑޭޓްކުރަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަޅުގަނޑަށް   ގެންދަވަނީ.  ތި  ދެއްވަމުން  ތި  ޚިޔާލުފުޅުތަކެއް  ތަނަވަސް  ވަރަށް  ޝުކުރިއްޔާ.  ބޮޑަށް  ވަރަށް 

ފަންޑެއް   ވަރުގަދަ  ހަމަ  އުދުއްސައިގަންނާނީ  ފިޔަފަޅައިގެން  ރޮނގުން  ތިމާވެށީގެ  ދެން  ދިވެހިރާއްޖެ  ޤަބޫލުކުރެވެނީ 

އެސްޓަ އިތުބާރުހުރި  ރާއްޖޭގައި  ވަރުގަދަ  ގަވަނަންސް  އިންޓާނަލް  ޤަބޫލުކުރާ  ދުނިޔެ  ފަންޑަކީ  އެ  ބްލިޝްވެގެން. 

ދުނިޔެއަށް   ފަންޑެއްގެގޮތުގައި  މަސައްކަތްކުރާ  އެޗީވްކުރަން  އޮބެޖެކްޓިވް  އަދި  ފޯކްސްޑް  އަދި  ޓްރާންސްޕޭރެންޓް 
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ރޯ މުހިންމު  ވަރަށް  އެބައޮތް  ކޮމިޓީއަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ގަވަރނަންސް  ދައްކަން  އެގޮތަށް  އެއީ  އަދާކުރެވިދާނެ.  ލެއް 

މި   ބޮޑަށް  ވަރަށް  އެހީ  ލިބޭ  ބޭރުން  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ފައިދާއަކީ  އަނެއް  ލިބޭ  މީގެން  މިހާރު  ބައްޓަންކުރުވުން. 

ޖަމުޢިއްޔާއަކުން   ކޮންމެ  އެއިން  އޮގަނައިޒޭޝަންތަކުން.  ހުރި  އައިއްސަ  ކަހަލަ  ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ  މެނޭޖްކުރަނީ 

ނަގާނެ. އެއީ މެނޭޖްމަންޓް ފީ.   20ނޭޖްމަންޓް ފީގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ އެއް މިލިއަން ޑޮލަރުގެ %މެ

% އަންނާނީ  ހަމައަށް  އަޅުގަނޑުމެންނާ  އެކަމަކު  މިލިއަން.  އެއް  ލިބެނީ  އެއީ    20ދިވެހިރާއްޖެއަށް  އުނިކޮށްފަ. 

ޔޫ. އެވަނީ.  އެހެން  ކީއްވެތޯ  އެއީ  އެޖެންސީއެއްގެ  މެނޭޖްކުރާއިރު.  އިމްޕްލިމެންޓިން  އެކްރެޑިޓެޑް  އެން.ޑީ.ޕީއަކީ 

އަޅުގަނޑުމެންގެ   ގޮތަކީ  މިއުޅޭ  ނުލިބިގެން  ފުރުޞަތު  އެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މި  އެޖެންސީއެއް.  އިންނަ  ގޮތުގައި 

ކޮމިޔުނިޓީ އިންޓަނޭޝަނަލް  މާނައަކީ  އެޖެންސީއެއް.  އިމްޕްލިމެންޓިން  އެކްރެޑިޓެޑް  ނެތް  ޤަބޫލުކުރާ    ތެރޭގައި 

ފައިނޭންޝިއަލް   ޕްރޮކިއޯމަންޓާއި  މިންވަރަށް  ޤަބޫލުކުރާ  މީހުން  އެ  އެއީ  އަދި.  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ނެތޭ  އިދާރާއެއް 

މެނޭޖްމަންޓާއި އަދި ޓްރޭންސްޕޭރެންސީ އަދި ނެތީ. އޭގެ އެއް ހެއްކަކީ މިހާތަނަށް ހެދިފައިހުރި ބައެއް ދިރާސާތަކުން  

ޗޭންޖަށް   ކްލައިމެޓް  އެބަހުރި  ވެސް  ނޫންކަމަށް  ޓްރާންސްޕޭރެންޓް  މުޅިން  ގޮތް  ބޭނުންކުރެވެމުންދާ  ފައިސާ  ލިބޭ 

މި   އެކީގައި  އެކްސްޕްލެނޭޝަނާ  ދެންނެވި  މި  ހުށަހެޅުމަކީ  އަޅުގަނޑުގެ  ނެރެފަ.  ރިޕޯޓްތައް  އެން.ޖީ.އޯތަކުން 

ވެސް އުފެއްދުމަށްވުރެން  މިނިސްޓްރީއެއް  ގޮތަކީ  މޮޅު  އެންމެ  މެނޭޖްކުރާނެ    ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ފަންޑް 

ރިމޫވްކުރަން   އަޅުގަނޑުމެން  މިއިން  ހުށަހެޅުމަކީ  އަޅުގަނޑުގެ  އެހެންވީމާ،  އައުން.  ގޮތުގައި  އޮގަނައިޒޭޝަނެއްގެ 

ގްރީން   މޯލްޑިވްސް  ދޭންވީ  ސަރުކާރަށް  ޕްރޮޕޯސަލްއެއް  ސްޓްރޯންގް  އަޅުގަނޑުމެން  ރިމޫވްކޮށްފައި  ބައި.  ފަންޑްގެ 

ގޮތަ ގާނޫނެއްގެ  ގޮތަށް  ފަންޑް  އޮފީސް  ޕެންޝަން  ހަމަ  ތެރޭގައި  އޭގެ  އަންނަންޖެހޭ.  އެބަ  ބައްޓަންވެގެން  ށް 

ކަންތައްތައް   އެހެން  އަދި  ބަދަލުވިޔަސް  ސަރުކާރުތައް  އޭރުން  އެކީގައި.  ސްޓްރަކްޗަރއަކާ  މެނޭޖްކުރެވޭނެ 

ހީވަ އަޅުގަނޑަށް  ސްޓެބިލިޓީ  އަންނަ  އެ  އެކީގައި  އޮނިގަނޑާ  ގޭނޫނީ  އެ  ވަރުގަދަވާނެހެން.  ބަދަލުވިޔަސް  މާ  ނީ 

އާދެ!  ؟ އެހެންވީމާ، އެ ހުށަހެޅުން އަޅުގަނޑު ބޭނުން ތި ބޭފުޅުންނާ ހިއްސާކޮށްލަން ކިހިނެއްތޯ ވިސްނުންފުޅު ހުރީ

 ގައްދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޒާހިރު  އަޙްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ ގައްދޫ

މިބައި ގެންނަން އިނގޭތޯ. އެއީ ދެން އޭގެ  އަޅުގަނޑު   ކްލައިމެޓް ޗޭންގެ ބިލާއި އެއްކޮށް  ތާއީދުކުރަނީ މިހާރު މި 

ފަހުން ތި ގޮތަށް ގާނޫނެއް ހުށަހަޅައިގެން ގާނޫނަކަށް، އެ ގާނޫނަށް ހުރިހާ އެކި ދިމަދިމާލުގައި ހުރި ހުރިހާ ފަންޑެއް  

ންނަށް ލެވިދާނެ. އެކަމަކު މިވަގުތު އަޅުގަނޑަށް ހަމަ މުހިންމު މި  ރެގިއުލޭޓްކުރަން އެ ގާނޫނަށް ފަހުން އަޅުގަނޑުމެ
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އެއްޗެއް   ހުރިހާ  މި  އަހައްމިއްޔަތުކަމާއި  ދޭ  ޗޭންޖަށް  ކްލައިމެޓް  އެއީ  އިނުން.  މިބައި  ބިލުގައި  ޗޭންޖް  ކްލައިމެޓް 

ފެންނަގޮތުން. އަޅުގަނޑަށް  އިނދެއްޖިއްޔާ  މީތި  ބިލުގައި  މި  މި  ބޮޑަށް  ޤައުމުތަކަށް    ދައްކުވައިދޭނެ  ބޭރު  އެއީ 

އަޅުގަނޑުމެން ދޭންވާ ބޭނުންވާ މެސެޖްތަކާއި މި ހުރިހާ އެއްޗެއް ޓައިއަޕް އެބަވޭ ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ބިލާއި އެއްކޮށް  

ފަންޑްތަކެއް އެއަށް   އެހެން  ބިލެއް އައިސިއްޔާ ބައިވަރު  މީތި އައިމަ. އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ ގޮތް އެއީ. ދެން އެހެން 

އަށް ދޭން ބޭނުންވާ ޕްރޮމިނަންސީ އަދި މިއަށް ދޭން ބޭނުންވާ އެ ފޯކަސް އަޅުގަނޑަށް ހިއެއްނުވޭ އެހާ  އެއްވާނެ. މި

ބޮޑަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހުރިހާ ފަންޑަކަށް އެއްވަރަށް ދޭން ހަދައިން މިއަށް އެހާ ބޮޑަށް، މިވަގުތު އަޅުގަނޑަށް  

 ގޮތް.  މުހިންމީ މީގައި އެބައި އިނުން އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ

 

 ވިލިގިނލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައި މި ބިލުގައި އަޅުގަނޑުމެން ފަންޑުގެ ވާހަކަ  

ސަބަބަ އެއީ  ގޮތުގައި.  ފެންނަ  އަޅުގަނޑަށް  ގޮތަކީ  ބުއްދިވެރި  މީގެ  މިހާރުގެ  ނުހިމެނުން  ދައުލަތުގެ  މިވަނީ  ކަށް 

އެކައުންޓް ނިޒާމު އޮތްގޮތުން ވެއްޖިއްޔާމުން އެއް އެކައުންޓަކުން ބޭނުންކުރުން އެއީ މިހާރު މިދާ ގޮތަކީ. ދެން އޭގެ  

ފަންޑެއް   އެއީ  ތާއީދުކުރަން.  ޚިޔާލަށް އަޅުގަނޑު  މުޤައްރިރުގެ ތި  ވާނަމަ  ވަކިކުރާކަމުގައި  އަޅުގަނޑުމެން  އިތުރަށް 

މި  ހަ ކުރިއަށްގެންދިއުން.  އެކަން  ބައްޓަންކޮށް  އަޅުގަނޑުމެން  އުސޫލެއް  އޮޕަރޭޓްކުރެވޭނެ  އިންޑިޕެންޑެންޓްކޮށް  މަ 

ބިލުގައި އަޅުގަނޑުމެން އެ ޖަހައިފި ކަމުގައިވާނަމަ، ހިމަނައިފި ކަމުގައި ވާނަމަ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އަޅުގަނޑުމެން 

ގޫވެދާނެހެން. އެހެންވީމާ، އެ ސަބަބަށް ޓަކައި އަސްލު އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ  އެ މިސްރާބަށް ދިއުން ތަންކޮޅެއް އުނދަ

ހަމަ ފަންޑުގެ ބައި ބިލުން އެއްކޮށް ހަމަ އުނިކޮށްލާފައި އެއީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ބިލެއްގެ ގޮތުގައިތޯ ނޫނީ  

ގޮތުގައިތޯ އެއަށް މުޤައްރިރަށް ކޮންމެވެސް  މަޖިލީހުން މި ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން އިސްނަގައިގެން ޑިވަލޮޕްކުރާނެ ބިލެއްގެ  

މިހާރު   ނިންމާލާފައި  ގޮތެއް  އެއަށް  ނަމަވެސް  މަޝްވަރާކޮށްފައި  އިންފޯމަލްކޮށް  އެކީގައި  ކޮމިޓީއާ  އަދި  ވަރަކަށް 

ފެންނަނީ.   އަޅުގަނޑަށް  ކަމުގައި  ގޮތެއް  ރަނގަޅު  އެއީ  އުނިކޮށްލުން  އެއްކޮށް  ބައި  ފަންޑުގެ  ހަމަ  ބިލުން  މިއިން 

 ކުރިއްޔާ. ޝު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. މާދަމާ އަޅުގަނޑުމެން ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާނެ ބިލުގެ މާއްދާއަކުން މާއްދާއަކުން ގެންދަން.

____________________ 
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