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

  

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

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

ވަނަ ާމއްދާެގ ދަށުން ދައުލަތުެގ    36ެގ    7/ 2013އުސޫލުތަކާއި ހަމަތައް އިސްތިސްނާ ކުރުމަށް ާގނޫނު ނަންބަރު  

ިމ މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް ފަރާތުން ސަރުކާރުން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ހުށަހަޅުއްވާފައި ުގޅިެގން  ވާ މައްސަލައާ 

ަވނަ ބައްދަލުވުން އަޅުަގނޑު ފަށާނަން. އަޅުަގނޑުމެންެގ    3ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން އުފަްއދާފައިވާ ަވުގތީ ކޮމިޓީެގ  

ބައްދަލު ަގަވރުނަރާއި  އެމް.އެމް.ޭއެގ  ުގޅޭޮގތުން  މައްސަލައާ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ބައްދަލުވުމުަގއި  ކުރުމަށް މި 

ަގވަރުނަރު އަލްފާޟިލް   ޑެޕިުއޓީ  ޢަލީ ހާޝިމް އަދި  ަގވަރުނަރު އަލްފާޟިލް  ހަމަޖެހިފައިވަނީ. އަދި އެމް.ެއމް.އޭެގ 

ނަމުގައި  މެންބަރުންެގ  ކޮމިޓީެގ  ވެސް  ބޭފުޅުންނަށް  ދެ  ތިއްބެވި.  ވަޑަިއެގން  ބައްދަލުވުމަށް  މި  އިމާދު  އަޙްމަދު 

އަޅުަގނޑު ހަމަ ކޮމިޓީެގ ިއދާރީޮގތުން މަޢުލޫމާތަށް ޓަކަިއ ކޮމިޓީެގ މެންބަރުންނަށް އަޅުަގނޑު މަރުޙަބާ ދަންނަވަން.  

ދަންނަވާލަން. އަޅުަގނޑުމެންެގ ކުރީެގ ބައްދަލުވުމުަގއި އަޅުަގނޑުމެން އިޢުލާނުކުރެވިފައި ނެތީމައި އަޅުަގނޑުމެންެގ 

ބޭފުޅުން.    4ން މި ކޮމިޓީެގ މި ވޯކިންގ ކޯރަމަކީ  ބޭފުޅުން. އަދި އެހެންކަމު  9ކޮމިޓީަގިއ ހިމެނިވަޑައިަގންނަަވނީ އެ  

ެއއީ ކޮމިޓީެގ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި އަޣުލަބިްއޔަތުން ނިމޭ   5އަދި ކޮމިޓީެގ ކަމެއް ނިންމޭނީ   ބޭފުޅުންެގ ކޯރަެމއްަގ. 

އަޅުަގނޑުމެންެގ   ޮގތަށް. އެހެންވީާމ، އެ ވާހަކަ އަޅުަގނޑު އިޢުލާނުކުރުާމއެކު މި ބައްދަލުވުމުެގ މަސައްކަތް ފަށާނަން.

ތި  ފުރުޞަތެއްއަރުވަން.  ަގވަރުނަރަށް  އިއްޒަތްތެރި  ފުރަތަމަ  ަގސްތުކޮށްފަިއވަނީ  އަޅުަގނޑު  ބައްދަލުވުމުަގއި  މި 

ޭއެގ   ހާމަކޮށްދެއްވުމަށް.  މެންބަރުންނަށް  ކޮމިޓީެގ  ޮގތެއް  ދެކިވަޑައިަގންނަވާ  ުގޅޭޮގތުން  މައްސަލަާއ  މި  ބޭފުޅުން 

އިްއޒަ އަޅުަގނޑު  ޢަލީ ފަހުން  އަލްފާޟިލް  އަރުވާނަން.  ފުރުޞަތު  ސުވާލުތަކަށް  ބޭނުންފުޅުވާ  މެންބަރުން  ތްތެރި 

ަގވަރުނަރު މި މައްސަލައާ ުގޅޭޮގތުން ދެކިވަޑަިއަގންނަވާ ޮގތެއް ކޮމިޓީއަށް ހާމަކޮށްދެއްވުން   ޙާޝިމް އެމް.އެމް.އޭެގ 

 އެދެން.

 

  ާވހަކަދެއްކެވުން:  ޢަލީ ޙާޝިމް ،މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ ަގވަރުނަރު

ޝުކުރިއްޔާ ކޮމިޓީެގ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް. މިއީ އަޅުަގނޑު އެދެން މުޤައްރިރު ައޅުަގނޑަށް އިޒުނަާއއެކީަގިއ  

ސްޓޭޓްމަންޓް   ތައްޔާރުކުރި  ސްޓޭޓް،  މިއަދުެގ  ހަވާލުކޮށްލަިއެގން    ޑެޕިއުޓީއާއަޅުަގނޑު  އަޅުަގނޑު  ހަާވލުކުރަން. 

  ެގ.ެގންދާނީ. ދެން، އަޅުަގނޑު ސުވާލަށް ޖަވާބެއް ދެްއާވނަން ތި ބޭފުޅުންކުރިއަށް 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! ޑެޕިއުޓީ ަގވަރުނަރު ކުރިއަށް ެގންޮގސްދެްއވާ. 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:  އިމާދު އަޙްމަދު ަގވަރުނަރު  ޑެޕިއުޓީމޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ، 

. މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން ހުށަހެޅިފައި މި އޮތް  ، ަގވަރުނަރކޮމިޓީ މެންބަރސް،  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ކޮމިޓީ މުޤައްރިރު

އެމް.އެމް.އޭ  ކުރުމަށްދީފައި    ބަޖެޓުދައުލަތުެގ  އިން    މައްސަލަިއަގއި  ފެސިލިޓީ   އިންފައިނޭންސް  އޯ.ޑީ 

ޅުަގނޑުމެން ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މިއީ އެކްސްޓޭންކުރުމާއި ުގޅޭޮގތުން އަ

ެގންދެ  މޮނިޓައިޒް  ބަޖެޓު ކުރިއަށް  މި  އިޤު ވުކޮށްެގން  އެ  ހާލަތެްއަގިއ  ެއއްވެސް  ނުރަނަގޅު  ަމކީ  އޭެގ  ތިޞާދަށް 

ބޭނުން. އަދި މިއީ ރާއްޖޭެގ ހާލަތަށް   އަސަރުތަކެއް ކުރާނެ ކަެމއްކަން އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރަން

އެންމެ  ކޮންޓްރޯލްކުރުމުަގއި  ރޭޓް  އިންފްލޭޝަން  ނުވަތަ  ހިފެހެއްޓުމަށް  ައުގ  ޚިދުމަތުެގ  މުދަލާއި  ބަލާއިރުަގއި 

ރޭޓްކަން   އެކްސްޗޭންޖް  މިީއ  އިންޑިކޭޓަރައކީ  އެއް  އަދާކުރާ  މި  ދައުރެއް  މުހިންމު  އެންމެ  ރޯލެއް  މުހިންމު 

 އެންމެންނަށް ވެސް ވަރަށް ސާފުކޮށް އެބަ އިނޭގ. އަދި ތަޢުލީމީ ދިރާސާތަކުން ވެސް އަދި ެއކިެއކި  އަޅުަގނޑުމެން

، ދިުގ  ދިރާސާތަކުން ވެސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ސާފުކޮށް ެއނިގެގންދާ ކަމެއް މި ކަމަކީ އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ

ނަަމ މި އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓް ދެމެހެއްޓުމުަގއި އަޅުަގނޑުމެން މުއްދަތެއްަގއި މަނިޓަރީ ފައިނޭންސް ކުރިއަށްދާ ކަމަށް ވާ

އިނޭގތޯ.   ފާހަަގކުރަން  އަޅުަގނޑު  ކުރިމަތިލާންޖެހޭނެކަން  ޮގންޖެހުންތަކެއް  އިތުރު  މަސައްކަތްތަކަށް  މިދާ  ކުރަމުން 

ކޮވިޑު މިއީ  ޚާއް   ާއއި  19-އެހެންނަމަވެސް  ސިނާއަތަޞަުގޅިެގން  ފަތުރުވެރިކަުމެގ  ރާއްޖޭެގ  ައއިސްފަިއވާ  ކޮށް  ށް 

ފައި މި  ތިޞާދުެގ ކުރިއެރުމަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ޮގންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިލާންޖެހިހީނަރުކަމުެގ ސަބަބުން ރާއްޖޭެގ އިޤު

ފްވަނީ ކޭޝް  ސަރުކާރުެގ  ސަބަބުން  މީެގ  އަދި  ކުރިމަތިލާންޖެހިފައިވާކަން .  ދަތިތަކެއް  މެނޭޖްކުރުމަށް  ލޯ 

ހަމަ   ެވސް  ފުރުޞަތުަގއި  ފާހަަގކުރަންއަޅުަގނޑުމެން  އަޅު   މި  ދެން  ރާއްޖޭެގ  އިނޭގތޯ.  ބަލާލާނީ  ަގނޑުމެން 

ދެން ދާދި    .ތޯތިޞާދު މިއީ ޕްރީޕެންޑަމިކް ލެވެލަށް ދާނެ ކަމަށް އަންދާޒާ މި ކުރެވެނީ ކިހާ މުއްދަތެްއެގ ތެރޭަގއިއިޤު

އިޤު ރާއްޖޭެގ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ބޭރު  ތިޞާދީފަހުން  ދިރާސާކުރާ  މި ކަންކަން  ވެސް  އަންދާޒާތައް  ފަރާތްތަކުެގ  ެގ 

އިޤު ރާއްޖޭެގ  ލެވެލަށް  ކުރީެގ  ޕެންޑަމިކްެގ  ރާއްޖޭެގ  ޮގތުން  ލަފާކުރެވެނީ ލަފާކުރާ  މި  ކަމަށް  އަރާނެ  ތިޞާދު 

  2021ހިސާބުގައި. އަދި އެހެންނަމަވެސް ރާއްޖޭެގ ފަތުރުވެރިކަމުެގ ސިނާއަތް ައޅުަގނޑުމެން    2023ާގތްަގނޑަކަށް  

އަހަ ކުރިއަރަމުންދާކަން  ވަނަ  މިންވަރަކަށް  ރަނަގޅު  ވަރަށްވުރެ  ކުރި  ކުރިން  ލަފާ  އަޅުަގނޑުމެން  އަހަރަށް  މި  ރު 

ވާތީވެ ސަރުކާރުން މިހާރު މި ހުށަހަޅުއްވާފައި ނޫނީ    އަޅުަގނޑުމެން މި ފުރުޞަތުަގއި ފާހަަގކޮށްލަން. އެހެން ކަަމށް

އޯ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  މިނިސްޓްރީން  ފެ.ފިނޭންސް  ރާއްޖޭެގ  ޑީ  ބައްލަވާލައްވަން  ކޮމިޓީން  މި  ދިނުމުަގއި  ސިލިޓީ 
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ލޯެގ ކޮށް ދައުލަތުެގ މި ކޭޝް ފްޞަތިޞާދު މެދު ރާސްތާެގ ކުރިއަރަމުންދާނެ ޮގތެއް މިންވަރަށް ބަލާ، އަދި ޚާއްއިޤު

އޯ މި  އެމް.އެމް.ޭއެގ  ބަލާފައި  ކަމުަގއި  .އަންދާޒާތަކަށް  ކަނޑައެޅި  އަދަދެއް  މި  ފެސިލިޓީއަށް  އަދި  ޑީ  ވިޔަސް، 

. ހަމަ އެާއއެްއކޮށް އަރުވަންކަންކަން ބެލުމަށް އަޅުަގނޑުމެން ތި ބޭފުޅުންނަށް ލަފާ  މުއްދަތެއް ކަނޑައެޅުއްިވޔަސް އެ

އޮންނަން  ވެސް  ޮގތްތަކެއް  އަދާކުރެވޭނެ  ލޯނު  އެ  ދޭއިރުަގއި  ލޯނެއް  މިއީ  ޮގތުަގއި  ަގބޫލުކުރާ    އަޅުަގނޑުމެން 

އެހެ  ަގބޫލުކުރަން.  އެ ޖެހޭނެކަން  ތެރެއިން  މެދު  މުްއދަތެއްެގ  އެ  ވާނަމަ  ކަމުަގއި  ކަނޑަެއޅި  މުއްދަތެއް  މި  ންވެ 

ޑީ ފެސިލިޓީ ކޮންމެ ޮގތެއް ވިޔަސް މިހާރު .ކަންކަން ރިިވއުކުރަން ައޅުަގނޑުމެން ތި ބޭފުޅުންނަށް ލަފާ އަރުވަން. އޯ

ކަމަކަށް ތަރުހީބުކުރާނެ ކަމެއް ނޫން. އެއީ ދީފައި އިން އަދަދު ެއއްެވސް ޮގތަކަށް ބޮޑު ކުރުަމކީ ައޅުަގނޑުމެން އެ 

ސަބަބުން  މީެގ  ބޮޑުކުރުން.  އަދަދު  ފެސިލިޓީެގ  ެއ  އެީއ  ކަމެއް  ކަންބޮޑުވާނެ  ނުހަނު  އަޅުަގނޑުމެން 

އިޤު އިޤުފޫނުބެއްދޭނެވަރުެގ  ދިވެހިރާްއޖޭެގ  ެގއްލުންތަކެއް  އަޅުަގނޑުމެން  ތިޞާދީ  ކުރިމަތިވާނެކަން  ތިޞާދަށް 

ޚާއް ކަެމއްކަން  ޞަ ފާހަަގކުރަން.  ނުދާނެ  ކުރެވިެގން  އެއީ  ހިފެހެއްޓުމަށް  ރޭޓު  އެކްސްޗޭންޖް  ޮގތެއްަގއި   

އަުގ   ހޯދުމުަގއި  ޚަރަދު  ިމ  ދައުލަތުެގ  އަދި  ވެސް  ހޯދުމަށް  ޚަރަދު  ދައުލަތުެގ  އަދި  ފާހަަގކުރަން.  އަޅުަގނޑުމެން 

ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން ަގބޫލުކުރަން.    ެއއްކޮންސިކުއެންސަސް ބޮޑުެވެގން ދިއުމާއި މި ހުރިހާ ކަންތައްތަކަކީ ވެސް މީެގ  

ޑީ ފެސިލިޓީ އެމް.އެމް.އޭއަށް އަނބުރާ ދެއްކޭނެ ޮގތުެގ ޕްލޭނެްއ .ޑީ ފެސިލިޓީ ދެއްާވއިރުަގއި މި އޯ.އެހެންވެ މި އޯ

އެހެން ދަންނަވަން.  އަޅުަގނޑުމެން  ކޮމިޓީއަށް  މި  މަޖިލީހުެގ  މި  އަޅުަގނޑުެމން  ހޯއްދެވުން  ކަހަލަ  ވީމާވެސް  މި   ،

ޮގތްތަކެއް ވެސް އޮތުން އެީއ މުހިންމު ކަމެއް ކަމުަގއި  ިމ ކަންކަމުން އަރަިއަގނެވޭނެ  ޕްލޭންސްތަކެއް ވެސް ހުރެ 

މްަގއި މި ހާލަތު ރއަޅުަގނޑުމެން ދަންނަވަން. ެއންމެފަހު ކަމެއްެގ ޮގތުަގއި ައޅުަގނޑުމެންެގ މި ހާލަތު މީޑިއަމް ޓަ

ޓަކައި ކުރުމަށް  ކަން  ރަނަގޅު  ަގބޫލުކުރަންޖެހޭނެ.  ތައްއަޅުަގނޑުމެން  އަޅުަގނޑުމެން  ކުރަންޖެހޭނެކަން ވެސް  ތަކެއް 

ކަލް ސިޔާސަތު އެކުލަާވލުމުަގއި ދައުލަތަށް ލިބޭ  އެހެންވީމާ، ސަރުކާރުން މިހާރު ކުރިއަށްެގންދާ މެދު ރާސްތާެގ ފިސި

ބައްޓަންކުރުމުަގ ޚަރަދުތައް  ދައުލަތުެގ  ެއއްވަރަށް  އިސްކަ އާމްދަނީއާ  ކަންކަން  އެ  ސިޔާސަތު  ންއި  އެ  ދީެގން 

މީެގ   އަދި  ފާހަަގކުރަން.  ފުރުޞަތުަގއި  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ކަމެއްކަން  ކުރަންޖެހިފައިވާ  ކޮންމެހެން  އެކުލަވާލުމަކީ 

ހުރީމަ ސިޓުއޭޝަނެްއަގއި  ވަލްނަރަބަލް  މިހާ  އިންޑިކޭޓަރސްތައް  ިއކޮނޮމިކް  ެމކްރޯ  އަޅުަގނޑުމެންެގ   އިތުރުން 

އިޤުރާއް އިތުރުވެފަިއވާ  ޖޭެގ  ދަރަޖައަކަށް  ކަންބޮޑުވާ  ވަރަށް  މިހާރު  ދަރަންޏަކީ  ކުރިައށްެގންދިއުމުަގއި  ތިޞާދު 

ވީހާެވސް   ުގޅިެގން  އިދާރާތަކާ  ބެހޭ  ކަމާ  މަސައްކަތް  ކުރުމުެގ  ރީޕްރޮފައިލިންގ  ދަރަނި  ވާތީވެ  އަދަދުތަކަކަށް 

، މި ވަުގތަށް ހުށަހެޅިފައި އޮތް ދަންނަވާލަން. އެހެންވީމާ  މެންަގނޑުއަވަހަކަށް ކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމުަގއި އަޅު 
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އޮތް ޮގތުން ކުރިއަށް  ބެހޭ  މި ކޮމިޓީން ޚާއް  މައްސަލައާ  ޮގތުަގއި  ޞަތަނުަގއި   އިސްކަމެއް ދޭންޖެހޭ ކަންކަމެއްެގ 

 އަޅުަގނޑުމެން ފާހަަގކުރި ކަންތައްތައް މި ދަންނަވާލަނީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ަގވަރުނަރު އަދި ޑެޕިއުޓީ ަގވަރުނަރު. އަޅުަގނޑު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ ސުވާލުތަކަށް ހުޅުވާލާނަން.  

އެދިވަޑައިެގންފައިވަނީ.   ފުރަތަމަ  ސަޢީދު  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މާވަށު  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި 

  ކޮށްދެއްވާ.  އާދެ! ކުރުކޮށް މުޅި ސުވާލު ެއއްކޮށް

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު

ބޮޑަށް   ވަރަށް  ައޅުަގނޑަށް  އަޑުއަހަމުންދިޔައިރު  ސްޓޭޓްަމންޓް  ަގވަރުނަރެގ  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ  އާދެ! 

އަ މުހިންމުކަމާއި  ކަނޑައެޅުުމެގ  ކަމަށް  މި  މުްއދަތެއް  ވަކި  މި ފާހަަގކުރެިވެގންދިޔަ  ފެސިލިޓީ  ކުރާ  ޯއވަރޑްރޯ  ދި 

އިތުރު މި ކުރާ އެއް އަހަރު އެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އެދިވަޑައިެގންފައިވަނީ އެއް އަހަރަށް އިތުރުކުރަން. މުއްދަތު 

އެސްޓެ މަޖިލީހުން  މެކޭނިޒަމެއް  މޮނިޓަރކުރެވޭނެ  މުއްދަތުަގިއ  އެ  އަނބުރާ  އިތުރުކުރަން.  އަދި  ބްލިޝްކުރުމާއި 

ވާހަކައަކީ އޭެގ ޒާތުަގއި   ތިންދެން އޭަގއި މި    .ެގ ޕްލޭނެއް އެކަށައެޅުން. މި ވާހަކަތައް ފާހަަގކުރެްއވިދެއްކޭނެ ޮގތު 

ަގއި މި މަޖިލީހުން ހުއްދަ ދިންއިރުަގއި    2026ޕްރީލް  އެންމެ ފުރަތަމަ އޯވަރޑްރޯ ފެސިލިޓީ އެކަށައަޅަންެވެގން އެ 

ކަން އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަން. ދެން، އަޅުަގނޑަށް    ކަންތައްތައް  ވެސް ހަމަ އޭރުަގއި ވެސް ަގވަރނަރ ފާހަަގކުރެްއވި

ދެންމެެގ ސެޝަންަގއި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާއި މި ސުވާލުތައް ކުރިއިރުަގއި ވެސް މިއީ މުޅި ފިނޭންސް   މި ދާދި 

 އެ ދިޔައީ.  ވެސް ާގތްަގނޑަކަށް އެ ދިޔައީ ހަމަ މުޅިން ސިޔާސީ ވާހަކަތަކެއް  90މިނިސްޓަރުެގ މުޅި ވާހަކަތަކުެގ %

މި   ސްޓްރަކްޗަރަލީ  ެއޑްރެސް  ތިންމީެގ  އެްއ    ެއއްކަމަކަށް  ުގޅިެގން  މިކަމާ  އަޅުަގނޑުެގ  ދެން  ކޮށްފައެއް.  ނެތް 

ފިނޭންސް   މަސައްކަތުަގއި  ކުރި  މި  އެކްސްޓެންޝަނަކަށް  އަހަރު  އެްއ  އޯަވޑްރޯކުރަން  ފެސިލިޓީ  މި  ސުވާލަކީ 

ކުރެްއވި މަޝްވަރާެގ ދެވަނަ ސުވާލަކީ  ؟ ކުރެއްވިތޯ؟ ރާއެއް ކުރެްއވިންތޯމިނިސްޓަރު މަނިކުފާނަށް އެއްވެސް މަޝްވަ

ކޮބައިތޯ ލަފައަކީ  މި  3ދެން،  ؟ ދެއްވި  ލެވިދާނެތޯ  ވަނަ ސުވާލަކީ  ކޮންޑިޝަނެއް  ހުއްދައިަގއި  މިދޭ  ެއ  ؟ ފަހަރު 

ސްެގ ރުަގއި މިއީ މަޖިލިކޮންޑިޝަނަކީ އެ ކޮންމެ ޮގތެއް ިވޔަސް މި ހުއްދަ ދޭން ެއބަ ރިކުއެސްޓްކުރޭ. ހުއްދަ ދޭއި

ސިޔާސީ   ވާދަވެރި  މި  ހަމަ  ައޅުަގނޑު  އޮތީތީ  އޮތީ.  ިމ  ޮގތަކަށް  ކަހަލަ  މަުގފަހިވާނެ  ޮގތުން  އޮތް  މި  ސެޓަޕް 

ައޅުަގނޑު  ވާތީއާެއކުަގއި  ވެސް  ރެޕްރެޒެންޓޭޝަނަކަށް  ފަހު   މިއެދުމަކީ    ،ރިކުެއސްޓަކީ   ެގޕާޓީއެްއެގ  އަޅުަގނޑުެގ 

ކަންތައް ހިމަނަން މި މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައި  ތިން  އެ ލާ ކޮންޑިޝަންަގިއ މި  ؟ ސުވާލު. ކޮންޑިޝަނެއް ލެވިދާނެތޯ
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ލާޒިމުކުރެވިދާނެތޯ ކުރަން  މިކަން  ޮގތަކަށް  ކުރެޭވނެ  ެއކައުންޓަބަލް  އިތުރަށް  ؟ މިއަށް  ބިލިއަން    4.4ެއއީ 

އަ ެއްއ  މިއީ  މޮނިޓަރކުރުމަށް  އިތުރުނުކުރުމަށާއި  މިއީ  އިތުރުނުކުރެވޭނެކަމާއި  ދެން،  ދުވަހަށްވުރެ  ކޮންމެ    3ހަރު 

ޕްލޭނަކީ  ޮގތުެގ  ދެއްކޭނެ  އަނބުރާ  އެއާއެއްކޮށް  ހަމަ  ދެން  ހުށަހަޅަންޖެހޭނެކަމާއި  ރިޕޯޓު  ތަނަށް  މި  ކުއަރޓަރލީ 

ކޮސް  މާ.ކޮބައިކަ ފައިނޭންޝަލް  މީެގ  ޮގތުަގއި  ޕޮއިންޓެްއެގ  ފަހު  މީެގ  އެީއ  ދެން  ހިމަނައިދިނުން.  މިައށް  ޓެްއ 

 އަޅުަގނޑުެގ ވާހަކައަކީ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 .އްވުން އެދެންއާދެ! ިއއްޒަތްތެރި ަގވަރުނަރު ކުރިއަށްެގންޮގސްދެ 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ ަގވަރުނަރު ޢަލީ ޙާޝިމް

ޝުކުރިްއޔާ ހަމަ  އި  .އާދެ!  އަޅުަގނޑުމެން  ކަންތައްތަކަކީ  ފާހަަގކުރި  ތި  ސަޢީދު  މެންބަރު  ްއޒަތްތެރި 

ބެއަރކުރަންޖެހޭނެ ކޮސްޓެއް  މީަގއި  ދެން،  ެއޑްަވއިޒްކުރިން.  ޮގއްސިއްޔާ    އެޑްވަިއޒްކުރިއިރު  ފަހަނައަޅާ  މުއްދަތު 

 ދަްއކަނީ ހަމަ އެހެން. އަދަދު ވެސް މި  ވެސް، އަޅުަގނޑުމެން އެ ވާހަކަ ވެސް ދެއްކިން އޭރުަގއި ވެސް. މިހާރު

ވެސް މިއަށްވުރެ އިތުރުކޮށްެގން ނުވާނެއޭ. އޭތި މެނޭޖްކުރެެވެގންޖެހޭނެއޭ މީެގ ތެރޭަގއި. ދެން ރިޕޭމެންޓް ޕްލޭނެއްގެ 

ވާހަކަ ވެސް ދެއްކިން. އާދެ! މިއީ ހަމަ ހުސް ރަނަގޅު ކަންތައްތަްއ އަޅުަގނޑުމެން ސަޖެސްޓްކުރި ކަންތައްތައް.  

،  މަނިކުފާނު މިނިސްޓަރަށް ވިދާޅުވި އެްއޗަކީ ޭއރުެގ ހާލަތު މާ ދެރަކޮށްނޭ ޮއތީ މިހާރަށްވުރެ. އެހެންވީމާ  ކަމުއެ އޭރު  

އަޅުަގނޑުމެން   މުއްދަތަށް  ރިވިުއެގ  ވެސް  އަދި  އެންޓަރޓެއިންކުރެވޭނެހެން.  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑު  މިހާރު 

ކަންނޭ ނޫން  ޮގތަކަށް  ރިވިުއކުރާ  ރިވިުއ،  ހާފް  އެއްބަސްނުވަނީ.  އެކަމަކު  ވިސްނުންހުރީ.  ބޮޑަށް  ޔިއަރލީ ނެގ 

ގައިމުެވސް ކުރެވޭނެކަން އަޅުަގނޑު އޭރު ެވސް އިޝާރާތްކުރިން. އެ   ޔިއަރލީކުއަރޓަރލީ ކުރަން ދަތިވެދާނެ. ހާފް  

އައި.އެމް.އެފް ކޮންމެވެސް ރިިވއުެއއް ކޮށްެގން ނޫނިއްޔާ އެީއ ހަމަ މިއީ  އެހެންވީމާ،  .  އޭކުރަންޖެހޭނެ  ޔިއަރލީހާފް  

ކުރީ.   މި  ރާމެްއެގ ތެރޭަގއި ކުރާ ކަންތައްތައް އަޅުަގނޑުމެން ބޮޑަށް މި ފާހަަގވޯލްޑް ބޭންކުަގއި ވެސް މިއީ ޕްރޮްގ

އެރުވި  އަޅުަގނޑުމެން  އެީއ  އާދެ!  ކަމެއް.  އެކަހަލަ  ހަމަ  ފާހަަގކުރީ  ތި  ވެސް  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  އެކަމަކު 

 އެޑްވަިއޒަކީ ވެސް.  

 

  ތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަ
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އާދެ!   )ހުސްަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  އާދެ!  މުޅިން    ރިޕީޓްކޮށްލަދެއްވާޖަވާބު.  އަދި  ސުވާލު  އެ  ސުވާލު.  އެ  ހަމަ 

 ސާފުނުވާތީވެ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު

ޖަވާބު   ސުވާލުެގ  ައޅުަގނޑު  ެއ  ކުރުކޮށް  އެޑްރެސްކުރެްއވީތީ  ވަރަށް  ޝުކުރިއްޔާ  ވާހަކަފުޅުަގއި  ަގވަރުނަރުެގ 

ދެކޮޅު.   އަޅުަގނޑު  ދިނުމަށް  ހުއްދަ  އިނޭގތޯ  ދޭނަމަ  ހުއްދަ  މިކަން  ފަހަރު  މި  ސުވާލަކީ  އަޅުަގނޑުެގ  އިނޭގތޯ. 

ބޭފުޅުންެގ ރެކޮމެންޑޭޝަނެްއ  ނަމަ މި އެ ކޮންޑިޝަންސްތައް ލުން މަޖިލީހަށް ތި    ހުއްދަ ދެއްވާ   ،އެހެންނަމަވެސް

ޮގތަށްވުރެ ބޮޑަށް ބުރަދަން ލިބޭ ޮގތަކަށް ެއކަން ކުރާށޭ ވިދާޅުވުން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މުހިންމު ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް  

 ؟އޭ، އެއީ ައޅުަގނޑުެގ ސުވާލަކީ. ެއކަން ކުރަްއވާނަންތޯފެންނަނީ. އެހެންވީމާ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:   ޢަލީ ޙާޝިމްމޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ ަގވަރުނަރު

ުމއްދަތު  ރިވިުއެގ  މި  ހަމަެއކަނި  ފެނެއޭ.  ލާން  ައޅުަގނޑު  އިޝާރާތްކުރީ.  މި  ެއޮގތަށް  މިީއ  ައޅުަގނޑު  އާދެ! 

އެ ޕްރޮސެސް ހިންަގން ވެސް    އޭއަޅުަގނޑު މި އެއްބަސް ނުަވނީ. އެީއ ކުއަރޓަލީ ރިިވއުކުރަން ތަންކޮޅެއް ދަތިވާނެ

، ރިިވއު ޕްރޮސެސް  ސްޓޭންޑްވޭ އެ ބޭފުޅާ އެޮގތަށް ވިދާޅުވީމަ. އެހެންވީމާރއީ އަޅުަގނޑަށް އަންޑަދަތިވެދާނެއޭ. އެ 

އެއީ ސަރުކާރު އެ ަވުގތު    .ރަނަގޅުވާނެއޭ ީމަގއި ރިިވއުކޮށްލަންޔިއަރލީ  ހާފް  .  ސްތްމަން   6ތަންކޮޅެއް ދިުގލާހެން  

ރެވެނިއު  އެކްސްޕެންޑިޗަރ އިއާ  އާއި  ބަލަން  ޓްރެކްތޯ  ެއ  އޮން  ބަލަން  ައއިއްސަހުރިތޯ  ވެސް  ރިކަވަރީ  ކޮނޮމިކް 

 ރިވިުއއެއް ކޮށްލަން. އެއީ އަޅުަގނޑު. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 هللا. ޢަބްދު އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޔަޢުޤޫބު

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:  هللاޢަބްދު ޔަޢުޤޫބު މެންބަރު ދާއިރާެގ ދާންދޫ

ަގބޫލުކުރާ  އާދެ!   އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަަގކުރެްއވި ކަންތައްތަކުެގ ތެރެިއން އަޅުަގނޑު  ޝުކުރިްއޔާ. ދެންމެ މި 

އަދި   އެއީ  ނޫން.  ކަމެއް  ބުއްދިވެރި  އެންމެ  އެއީ  ލުމަކީ  ކޮސްޓެއް  ފައިނޭންސް  ލޯނަށް  މި  މިހާރު  ޮގތުަގއި 

ވުނީކީ ނޫން. ރާއްޖޭެގ ދެންމެ ފައިނޭންސް މިނިސްޓަރު ތިޞާދީ މި ހާލަތުން އަރައިަގނެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި އިޤު

ވެސް ފާހަަގކުރެްއވި ފަދައިން ރާއްޖޭެގ، ދުނިޔޭެގ ހުރިހާ ޤައުމުތަކެްއެގ ބޯޑަރ ކްލޯޒްކޮށްފައި އޮތްވާ ރާއްޖޭ އެންމެ 
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ހުޅުވާލި ޭއެގ  ފުރަތަމަ  ެއކަމަކު  އާދެވުނީ.  ިމ  މިހާހިސާބަށް ވެސް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އަދި ހުޅުވާލުމުން  މާނަައކީ   

އެހެންވީމާ  ނޫނޭ.  އަރައިަގނެވުނީކީ  ކްރައިސިސްއިން  މި  ދަނޑިވަޅުން  މި  ކޮމިޓީ  އަޅުަގނޑުމެން  ހަމަ  އަޅުަގނޑު   ،

ެއޑްކުރަންވީ   ކޮސްޓެއް  ފައިނޭންސް  މިއަށް  ނޫނޭ  މިއީ  ަވުގތު  މި  އެދެން  ވެސް  ފަރާތުން  މެންބަރުންެގ  ހުރިހާ 

މަ އެ ފައިނޭންސް ކޮސްޓަކީ މިހާރު ދައުލަތުެގ މި ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރާ ނަވާ  ދަނޑިވަޅަކީ. ސަބަބަކީ އެހެން ކަމަށް

އެހެނިހެން ކަންކަމަށް ޚަރަދުކުރަން ހުރި ފައިސާ ހަމަ ނަާގފައި ސެޓް އެސައިޑެއް ނުކުރެވޭނެއޭ. އެއީ ވަރަށް ިގނަ  

ހުރި ޚަރަދުތައް ހުއްޓުމަކަށް ނޫނީ  ޕްރޮޖެކްޓްސްތަކާއި އަދި ވަރަށް ިގނަ އެހެނިހެން ރިކަރެންޓް ޚަރަދުތަކާއި ކުރަން

،  ، ައޅުަގނޑު ހަމަ ކަނޑައެޅިެގން ެއއަށް ދެކޮޅު އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާއެއަށް ކޮމްޕްރޮމަިއޒެކޭ ކުރެޭވނީ. އެހެންވީމާ

ފާހަަގކޮށްލަންވެެގން   އަޅުަގނޑު  ވަުގތު  މި  އެކަން  މި  ފަހަރު  މި  ދެކޮޅު  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  އެދުނީ.  ިމ  ފުރުޞަތަށް 

ދެން އެޑްކުރަން.  އެއަށް  ކޮސްޓެއް  ދެން  ފައިނޭންސް  މިީއ  އެހެންނަމަވެސް  އިތުރަށް  ޭއެގ  އަދި  އެންމެ  މިީއ   

އެކްސްޓެންޑްކުރަން. އަޅުަގނޑަށް ވެސް ރަނަގޅު މިއީ އެންމެފަހު އެކަމަކު    .ނަމަ  ހަރަށްވެއްޖެފަ  އެންމެފަހު ފަހަރޭ 

ޮގތެއް އަޅުަގނޑުމެންނަ ކޮިވޑުން އަރަިއަގނެވުނީކީ ނޫން. އެންމެ ކައިރިން   .ކަށް ނޭނެގދުނިޔޭެގ ހާލަތު އަދި މިދާ 

ޓު ރާއްޖޭެގ  ކުރިއަށްވުރެއަމިހާރު  މިހާރު  އޮތީ  އެ  ެވސް  އިންޑިއާ  ހިއްސާދާރު  ބޮޑު  އެންމެ  ޯގސް    ރިޒަްމެގ  ވެސް 

  ން، އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަން ޖެހިއްޖިއްޔާމު  މުން އެކަންއްސިްއޔާ އެ ހާލަތަށް އެޮގތަށް އައި   ،ހާލަތެއްަގއި. އެހެންވީމާ

ކަމެއް   ކުރާ ފަހަރޭ.  އެންމެފަހު  މިއީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ނުނިންމޭނެ  މިއަދު  ދެން  ކުރަންޖެހޭނެ.    ޮގތުަގއި 

އެކަމަށް އެހެންވީމާ  ދިމާވެއްޖިްއޔާ  މަޖިލިސް.  ރައްޔިތުންެގ  ހަމަ  ވެސް  ތިބޭނީ  އެހީތެރިވާން  ހަމަ   ،އަޅުަގނޑުމެން 

ަގބޫލު މާއްދާއެއްޮގތު   ކުރާ  އަޅުަގނޑު  ލެވިެގންވާނެ  ޭއަގއި  ެއވެސް  ަގބޫލެއް  ަގއި  އަޅުަގނޑު  ނުކުރަން.   ކަމަށް 

 ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ. ޝުކުރިްއޔާ. މި މި ދެ ކަންތައް ފާހަަގކޮށްލަން ، އެހެންވީމާ

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވު

ފާހަަގެއއް   ވެސް  އަޅުަގނޑަކަށް  ސުވާލެްއ  ަވކި  މަޝްވަރާޝުކުރިއްޔާ.  އެހެންނަމަވެސް،  ާއއި   ނުކުރެވުނު. 

. އަޅުަގނޑު ހަމަ އިތުރު ސުވާލެއް ެއްއވެސް މެންބަރެްއެގ  ކޮޅެއްކުރެްއވީ. ވަރަށް ރަނަގޅު ވާހަކަޅު ޔާލުފުޅުތަކެއް ފާޚި

 . އިތުރަށް އޮތްތޯ ބަލާލަން ބޭނުން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު

 

 ން: ވާހަކަދެްއކެވު ލަބީބު ލްޔާސްއި މެންބަރު ދާއިރާެގ ހުޅުދޫ
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ެއކީ   އާއެމް.އެމް.އޭ  އާއި  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. މިދިޔަ އަހަރު އަޅުަގނޑުމެން މި އެކްސްޓެންޝަން ދިންއިރު ފިނޭންސް

ކުރެވިފަމަސައްކަތް އަދި    .ތައް  ކުދި  ޚާއްޞަކޮށް  ިވޔަފާރިތަކަށް  އެކި  ބޭންކުތަކުން  ފެނުނު  ައޅުަގނޑުމެންނަށް 

   ، ތަން. އެހެންވީމާ  ހުރި ލޯނުތަކާއި އެކި ފެސިލިޓީސްތަކަށް ލުއިތަކެްއ ދިން  މެދުފަންތީެގ ވިޔަފާރިތަކަށް ދޫކޮށްފައި

ސްނަަގިއެގން ނަމަވެސް ނޫނީ ފިނޭންސާއެކީ  އިން އި  ހުރިތޯ އެމް.އެމް.އޭ  ދިނުމުެގ ސަބަބުން އެބަ  ސްމި ފެސިލިޓީ

ވިޔަފާރިތަކަށް ފަންތީެގ  މެދު  ައދި  ކުދި  ކުރެވިފައި  މަޝްވަރާއެއް  އެްއވެސް  އަމިއްލަ    .ވެސް  ނޫނީ 

ދެން އެއީ އޭަގއި ޝަކުވާތަކެއް    އެއް ދޭން.ކަހަލަ ލު  ޕްރިނިއަރސްތަކަށް އެ ކުރާ މަސައްކަތްތަކުަގއި ެއްއެވސްއެންޓް

މަޖިލީ  މިހާރުހުރި    އެބަ އަނބުރާދެއްކު  އެކި  ހުެގވެސް  ލޯން  މީހުން  އެ  ލިބިފައި.  ކަހަލަ   އެ  މާއިކޮމިޓީތަކަށް 

ދަތިތަކެއް  އެހެންވީމާވާ  ކަންތައްތަކުަގއި  ެއއްެވސް   ،ކަމަށް.  ދެވޭނެ  ކުރާނެ،  މީސްމީހުންނަށް  އެ  ސަބަބުން  މީެގ 

ޓަމުން ވިދާޅުވި ެއކްސްޗޭންޖް ރޭޓަށް މީެގ އިމްޕެކްޓެްއ  އަނެްއ ސުވާލަކީ ފައް؟ އޮތްތޯ  ެއއްެވސް ކަމެއް އެބަ   ، އްއެލު

ލޯންްގ ސަސްޓެއިންެވެގން  އަންނާނެއޭ.  މި  ހިފެހެއްޓުމުެގ   ލޯންްގ  ންދަންޏާމު  ޓަރމް،  ރޭޓް  އެކްސްޗޭންޖް  ޓަރމް 

   ވަރަށް ބޮޑުކަމަށް. ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިެގންދިޔަ މިދިޔަ އަހަރުަގއި ވެސް ެއކްސްޗޭންޖް ރޭޓް  ދަތިތަކެއް ދިމާވާނެ

 ީމެގ ސަބަބުން ވެސް މައްޗަށް، އަނެއްކާ މީތި ކޮންޓިނިއު  ، ފައިވޭ. އަދި އެހެންވީމާސްތަން އިތުރުެވެގން ަމއްޗަށް ގޮ 

ކަމެްއ    ނޫނީ އިތުރަށް މައްޗަށް ދިއުމަކީ ވެސް ެއކަށީެގންވާ  .ކަމަށް  ވެސް މަތީަގއި އުޅޭނެ  ކުރީމަ ވެސް ހަމަ މިހާރު

އްލުކުރުމަށް  ޙަމިކަން    ،ވަންޏާ. އެހެންވީމާ  ންސީ އިންކަމަށް ރަނަގޅު ޮގތްތަކެްއ ނުވާކަމުަގއިރާއްޖޭަގއި ފޮރިން ކަރަ

ކުރައްަވންތޯ  އިން  އެމް.އެމް.އޭ މަސައްކަތްތަކެއް  ކޮންކޮން   ވަނީ   ކުރައްވާކަުމގައި؟ ެއއްެވސް  އެއީ  ނަމަ 

 ؟މަސައްކަތްތަކެއްތޯ

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވު

 ނަރ ކުރިއަށް ެގންޮގސްދެްއވުން އެދެން ޖަވާބު. އާދެ! ަގވަރު

 

   ވާހަކަދެއްކެވުން:  މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ ަގވަރުނަރު ޢަލީ ޙާޝިމް

ކުރީ. ދެން    މަންތްސް އެކްސްޓެންޑް  3ަވުގތު އެސް.އެމް.ީއ ސެކްޓަރއަށް އަޅުަގނޑުމެންެގ މޮރިޓޯރިއަމް    އާދެ! މި

ރިވިުއކުރަމުން އެކްސްޓެންޑްކުރަމުން   .ކުރަނީ  މި  އިން އަޅުަގނޑުމެން އޭތި ރިވިއު   މަންތްސްތްރީ މަންތްސް ތްރީ  

ކުރީ    ކަމަކީ. ދެން އަޅުަގނޑުމެން ކުރީަގއި މެއިންޓެއިން  ދަނީ. އެއީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިތުރަށް މި ކުރެވުނު  މި

ކޮިވޑް ދޭންޖެހޭ،  ދޭ  19-ބޭންކަށް  ިއތުރަށް  އަޅުަގނޑުމެން  މެއިންޓެއިންތެރޭަގިއ  އެކްސްޗޭންޖް  ފޮރިން    .ކުރީ   
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މި އެކްސްޓެންޑް   މެއިންޓެއިންކުރަމުން  އެވެސް  ހަމަ  ދޭ    ދަނީ.  ނޯމަލީ  ބެންކަށް  ސޯ  މަންތްސްއަށް.  ތްރީ  ކުރީ 

، ޓު ސްޓެބިލައިޒް މުންއަދަދަށްވުރެ ިގނައިން ކޮވިޑް ސިޓުއޭޝަންަގއި ދިން އަދަދު އަޅުަގނޑުމެން މެއިންޓެއިންކުރަ

މާކެ މި  ދަ  ހިސާބަށް  މިހާ  ައޅުަގނޑުމެން  ކަންތަްއ  ދެ  މި  ސްޓެބިލަިއޒްކުރަން.  މާކެޓް  ޑީ.ޖީ  ކޮށްފަ  އިނީޓް.   .

 ؟ ބޭނުންތޯ އެއްޗެއް ެއޑްކޮށްލަން 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  އިމާދު އަޙްމަދު ަގވަރުނަރު  ޑެޕިއުޓީމޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ، 

އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ސުވާލަކީ ިމ    ،ައޅުަގނޑުމެން މި ފެސިލިޓީެގ ދަށުންއާދެ! ޝުކުރިއްޔާ.  

ފައިނޭންސިން ނޫނިއްޔާމުން  ލުއިތަކެއް  އެސް.އޯ.އީސްތަކަށް  ދަށުން  އެރޭންޖްމަންޓްސްތަކެއް ފެސިލިޓީެގ    ގ 

ދެއްތޯ އޯ؟ ހެދިެގންދާނެތޯ  ބޭސިކަލީ،  ަގވަރމެންޓްެގ. ދެން  ފެސިލިޓީން  މިޑީ  މެނޭޖު  ފްލޯ  ކޭޝް  ކުރަނީ.     

ޮގތުަގއި މީެގ ސަބަބުންނެއް އެ ޕްރޮްގރާމަކަށް އިތުރު ލުއިތަކެއް ވެެގން ނުދާނެ.   ކުރާ  އަޅުަގނޑު ަގބޫލު  ،އެހެންވީމާ

މާކެޓް   އެކްސްޗޭންޖް  ފޮރިން  ޮގތުން  ދެން  ެއކިެއކި ޙައްލުކުރުމުެގ  މަޖިލީހުަގއި  މި  ދެން  އަޅުަގނޑުމެން 

  ، ޮގތުން ވާހަކަ ަވރަށް އެކްސްޓެންޑްކޮށް ދެކެވިފައިވާނެ. ދެން އެހެންވީމާ  ައޅުަގނޑުމެން އެއާ ބެހޭ  މަރުޙަލާތަކުގައި

އެ ޕްރޮްގރާމުަގއި އަޅުަގނޑުެމން މި ރިފޯމަށް މި ެގންނަންޖެހޭ، ާގނޫނީ އޮނިަގނޑަށް މި ެގންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކާއި  

ެގންދަން. ދެން މި ކަންކަމުަގއި ވެސް    ނޑުމެން އެބަ ކުރިއަށްއަދި އޮޕަރޭޝަނަލީ މި ެގންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް އަޅުަގ

އެހެންވީމާ އިނޭގތޯ.  ޕާތް  ރިކަވަރީ  އިކޮނޮީމެގ  ރާއްޖޭެގ  ކުޅޭ  އެބަ  ރޯލެްއ  ބޮޑު  ވަރަށް    ،އިމްޕްލިމެންޓޭޝަންަގއި 

އެބަ ުގޅުން  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ޓައިމްލައިނާ  އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ޕާތާ  އެހެންވީމާހުރި  ރިކަވަރީ   .، 

މަޢުލޫމާތަށް މެންބަރުނެްގ  ކޮމިޓީ  ވާހަކަ  ކުރަމުންދާ  މަސައްކަތްތައް  އެކަމުެގ  ހަމަ  ޓަކައި   އަޅުަގނޑުމެން 

ހިއްސާކުރަމުންދާނަން   އަޅުަގނޑުމެން  ވެސް  ކޮމިޓީއަށް  މި  ނިމެމުންދާވަރަކަށް  ކަންކަން  އެ  ދެން  ދަންނަވާލަން. 

 އިނޭގތޯ.  

 

 ން:ވާހަކަދެްއކެވުރިޔާސަތުން 

 ޝުކުރިއްޔާ. ދެވަނަ ފުރުޞަތު އަރުވަން ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދަށް.

 

 ން: ާވހަކަދެއްކެވު ޙުސައިން ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ އަލިފުށި
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ޑެޕިއުޓީ   އަދި  ަގވަރނަރ  ހިތުން  އަޅުަގނޑު  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިްއޔާ  މަރުއާދެ!  ދަންނަވާފައި،  ޙަަގވަރނަރަށް  ބާ 

އަހަރު ދުވަހުެގ މުއްދަތަކަށް އިތުރުކޮށްދިނުމަކީ މުޅި ވާހަކައިެގ މަފްހޫމުން ކުރަންޖެހޭކަމެއްކަން   1ފާހަަގކުރަްއވައިފި  

ތަކަށް،  ހާލަތާ ުގޅިެގން ާއމްދަނީ ލިބޭ ފަރާތް  އަށް މި އައިދުނިޔެ  އިނޭގތޯ. އެއީ ރާއްޖޭަގއި މިހާރު މި އޮތް ހާލަތުން

އަދި ސިވިލް ސަރވިސް ދެންނެވީ  ދިނުމުގައި  މި  މުސާރަ  ބިލު،  ވިޔަސް،    ިވޔަސް،  ފަރުދުންގެ ކަރަންޓު  އާންމު 

ބިލު   ،ބިލު  ކަރަންޓު އޯ  ފެން  މި  ހަމަ  ކުރަމުންދާކަމަށް .ދައްކަންިވޔަސް  ކަންތައްތައް  މި  އަޅާފައި  ތެރެއިން  ޑީެގ 

މިނިސްޓަރު އަ  ފިނޭންސް  ފާހަަގކުރަްއވަނީ.  އަޅާފައިއެ  ތެރެއިން  ޭއެގ  ދަރަނި    ދި  އާމްދަނީ،  ލިބޭ  ެއ  ކަމަށް 

މުޅި ވާހަކައިން ިމއީ ކުރުން ރަނަގޅުކަމެްއ    ،ކަމަށް. އެހެންވީމާ  ކުޑަކުރަމުން މި ދެވެނީ ވެސް އޭެގތެރެއިން އަޅާފައި

މުޅިއެތިން ނަަގިއަގނެވުނީ.  ކަހަލަ ޮގތަކަށް އަޅުަގނޑަށް    . އެމިކަން ކުރަންޖެހޭ  .އެކަމަކު ނުކޮށް ވާކަށް ނެތޭ.  ނޫނޭ

ފިނޭންސް   ުގޅިެގން،  ކަންތަކާއި  ދިމާވި  މި  ދުނިޔޭަގއި  މުޅި  ހާލަތުަގއި ވެސް  މި  މިކަން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ދެން 

ވިދާޅުވި   މިތާނަގއި  މިއަދު  ސުކޫކް    250މިނިސްޓަރު  އެހެންނަމަވެސް،  ވާހަކަ.  އޮތް  ދަރަންޏެއް  މިލިއަނުެގ 

ލިބި  މިލިއަން   191ވިްއކަިއެގން   ވާހަކައާ  59ެއވެސް    ، ޑޮލަރެއް  ތިރިވި  އެހެންވީމާ ެއްއޗެ  މިލިއަނަކަށް   ، ހި. 

އެބަ ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ެއޅުެވމުންދާ  ފެނޭ  ކުޑަކުރަމުން  ދަރަނި ވެސް  މަޑުމަޑުން  އެހެންވީމާ  މަަގށް   ، ތަން. 

މި ދަންނަވާލަން  މި   އެހެންވީާމ،  އުޅެނީ  އަޅުަގނޑު  ހަމަ  މިއީ  ދޭހަވީ  ައޅުަގނޑަށް  ވާހަކައިން  ވެސް    ަގވަރނަރ 

ރނަރ ވެސް ތި ފާހަަގކުރެްއިވ  ޮގތަށް އަޅުަގނޑަށް މާނަ ދޭހަވީމަ އެއީތޯ ހަމަ ގަވަ  ކަމެއްެގ  ވަުގތު ނުކޮށް ވާން ނެތް

ރެކޮ؟ ޮގތަކީ ހަމަ  ވެސް  ކުރީަގއި  ބުދެން  ތި  ތެރޭަގއި  އޭެގ  ފާހަަގކުރެއްވި.  ކަންތަތައް  މެންޑޭޝަންތަކެއް  ނުއްވި 

ދިޔައީ  ފާސްެވެގން  މީތި  އޭރުވެސް  އެހެންވީމާ  ހިމެނިެގން  ކުރެވެމުންދާ  ،ވެސް.  ރަނަގޅަށް  ކަންކަން  ކަމަށް    ެއ 

 ޝުކުރިއްޔާ.؟ ަގބޫލުކުރަްއވަންތޯ

 

 

 ން: ވާހަކަދެްއކެވު ރިޔާސަތުން

 . ން އެދެންއާދެ!  ަގވަރނަރ ކުރިއަށް ެގންޮގސްދެްއވު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ ަގވަރުނަރު ޢަލީ ޙާޝިމްމޯލްޑިވްސް 

އާދެ!   ބައިގައި،  ފުރަތަމަ  ސުވާލުެގ  ކުރެއްވި  ރަޝީދު  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިްއޔާ.  އާދެ! 

ެވސް    އަދި. ދެން  ނިމެުމންދަނީދުވަހު، މި    އަޅުަގނޑުމެންނަށް ސްޕްރިންގ މީޓިންގސް މި ނިމުނީ ދާދި އިހަކަށް



 2021 އެްޕރީލް 21                      ވަނަ ބައްދަލުވުން  5ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ހޮއްވެވި ކޮމިޓީގެ   2013/7ގާނޫނު ނަންބަރު 
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މީޓިންގެއއްަވރު.   ދެ  އޮތް  މި އާދެ!  އެބަ  ލަފާ  މާހިރުން  ިގނަ  ކަނޑާނުލާށޭ  ނިމެމުންދާއިރު  ވަުގތުން    . ދެނީ 

ދީފައިއިޤު އެ  ނޭޅެނީސް  ހަމައަކަށް  އެހެންވީމާ  ތިޞާދު  ކަނޑާނުލާށޭ.  ަވުގތު  ފެސިލިޓީސްތައް  ެއއްޗެ  ،ހުރި  ހި  އެ 

އެ ވާހަކަިއަގ،  ހެންވީމާ މެއިންޓެއިންކުރާށޭ.  އެައޅުަގނޑުެގ  ެއއީކީ    ިއ  މޮނިޓައިޒްކުރުން  އެކަމަކު  ޕޮޒިޓިވްލީ، 

މީހާރު   އެއީ  ކޮށްެގންނުވާނެކަމެއް.  އިޤު  ޮމނިޓައިޒްކޮށްފައިހުރި  އަޅުަގނޑުމެން  އޮތީ  އެ  ތެރެއަށް  ހުރިވަރު  ތިޞާދު 

އިމްޕެކްޓެްއ   ބޮޑު  މާ  ޭއެގ  އިންފްލޭޝަނަށް  އެ   ނައީވަދެ  ހެދި    ސަރުކާރުން  ފެސިލިޓީސްތަކާ  ދިން  ެއޅުްއވި، 

އިންނަ   އިއިކޮނޮމީން އެ އޮތީ ބެއަރކޮށްފައި މީގަ   ،އިންފްލޭޝަނަށް އެރި އިމްޕެކްޓް ކުޑަެވެގން އެ ދިޔައީ. އެހެންވީމާ

ވެސް  ކަހަލަ ކަމެއް އިތުރުކޮށްފިއްޔާ އަނެްއކާ  އެ  . ވަުގތު  ަވުގތު އަރަިއެގންދާ  އިމްޕެކްޓްސްތަްއ. އިތުރުނުކުރަންވީ މި

އަތުވެދާނެރިއިންފްލޭޝަނަށް   ޑީ  އޭއިމްޕެކްޓެއް  ދެން  އެކީަގއި.  ފޮރިން .އިންފްލޭޝަނާ  ވިދާޅުވިހެން  އެ  ޖީ 

ހުއްޓުވަން މި ވަުގތު ހުރިހާ މާހިރުން ވެސް  ެއ  އަޅުަގނޑު    ، އެކްސްޗޭންޖަށް ވެސް ބުރޫއަރާނެ. އާދެ! އެހެންވީމާ

މި   ތަންދޭށޭ  ިއކޮނޮމީއަށް  ރިކަވަރ ނުހުއްޓުވާ  ފުލީ  ކޮންފުލީ  ވަންދެން.    ބުނަނީ  ަވނީ  ކަމެްއ    ދުވަހެއް  ރިކަވަރ 

ެއީއ    .ައކީ ދެން ިގނަ ބޭފުޅުން ބުރަވާ ތާރީޚެއް  2023އަޅުަގނޑަށް، އެކި ބޭފުޅުން ެއކި ޮގތަށް ލަފާ މި ދެްއވަނީ.  

 ދެަވނަ ސުވާލު. ، ން. ދެން ދެވަނަ ބައިަގއި އޮތް ސުވާލުއުމުޅި ދުނިޔެ ޕްރީ ކޮވިޑް ސިޓުއޭޝަނަށް ދި

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވު

 ެގންޮގސްދެއްވާ.   ޑެޕިއުޓީ ަގވަރނަރ ކުރިއަށް  އާދެ! ކުރިއަށް ެގންޮގސްދެްއވާ 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:  އިމާދު އަޙްމަދު ަގވަރުނަރު  ޑެޕިއުޓީމޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ، 

ތި   ހީވަނީ  ައޅުަގނޑަށް  ޝުކުރިއްޔާ.  ޑެއާދެ!  ރީޕްރޮފައިލިންގެގ  ބްޓް  ވިދާޅުވިހެން  ނޫނީ  ރީސްޓަރްޗަރެްއ 

ކޫކު އިޝުއަންސްަގއި  މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިއަށް އެބަ ދޭ. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތި ފާހަަގކުރެްއވިހެން ދާދިފަހުން ސު

މިހާރު   ހައްދަވާފަިއ  ރީޕޭމަންޓެއް  ބޮންޑްެގ  ސަިއޑް  ސަނީ  އަުއޓްސްޓޭންޑިންގ  ފަރދަރ  އަޅުަގނޑުމެން  އެ 

ޭއެގ އަދި  ދެން  ޮގސް.  ޑެ  އެކްސްޓެންޝަނަކަށް  ކުންފުނިތަކުެގ  ދައުލަތުެގ  ހީވަނީ  ައޅުަގނޑަށް  ޓްެގ  ބްއިތުރުން 

ައޅުަގނޑުމެން މީޑިއަމް ޓަރމްަގއި   ކަންތައްތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ައޅުަގނޑުމެން ސަމާލުކަން ދެން. އެއަށް ކަންނޭނެގ

އެންފަ މި  އަރބޮޑަށް  ކުރަނީ  މި  ޖުމުސައިޒް  ތިންކް.  އެބަދޭ    ލަ އި  ކުރިއަށް  ވެސް  މަސައްކަތްތައް  އެ  ޮގތެއްަގއި 

ައޅުަގނޑަށް .  އަނެއްހެން ކަންނޭނޭގ  ލަސްކޮށް  އަދި  ތަންކޮޅެއް  ސްޕީޑް  ދާ  ހަމައަށް  ނަތީޖާތަކާ  އެދެވޭ  ެއކަމަކު 

 ބޫލުކުރަން. ދާކަން އަޅުަގނޑުމެން ަގ އުޅެނީ. އެހެންނަމަެވސް، މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިއަށް  ހީވަނީ މި
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 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވު

 އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހީމް. 

 

 ން: ވާހަކަދެއްކެވު ޝަހީމް ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާެގ ދެކުނު ހެންވޭރު

  4.4ވާހަކަފުޅުަގިއ ވިދާޅުެވއްޖެ މި ދޭ  ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑުެގ ސުވާލަކީ ަގވަރނަރައށް ަގވަރނަރެގ  

ރީޕޭމަންޓް ޕްލޭނަކަށް އޮވެފައި  އެއާއެކީަގއި    ހަމަ  . ދެންކަމަށް  ބިލިއަން ރީޕޭކުރާނެ ޮގތަކަށް ހިމަނަން ބޭނުންފުޅުވާ

ހާފް   މަޖިލީޔިއަރލީ  އަދި  އޮންނަން.  ވެސް  ރިވިުއއެއް  ކަންކަން    ހުންފައިނޭންޝަލް  މި  މީަގއި  ފާސްކުރާއިރު  މި 

އެމް.ެއމް.އޭހި ބަދަލުަގއި  އަންޑަސްޓޭންޑިންގ   ފިނޭންސާ  ާއއި  މެނުމުެގ  އެ  ވަޑަިއަގތީމަ   އަށް  ވާހަކަދައްކަަވިއެގން 

މި ހީވަނީ  ތި  އަޅުަގނޑަށް  ބޭފުޅުން  ތި  ެއއީހެން  ފާސްކުރުމަށްވުރެ،  ލިޔެފަިއ  އެްއޗެްއަގއި  މި    . ލެންޑަރ  ތަނުން 

މި ތަނުން މި ދެނީ  .  ދެ ބޭފުޅުންެގ ެއްގރިމެންޓުަގއި އެބައި ިއނުން  ފިނޭންސް ބޮރޯކުރައްާވއިރުަގއި ތި  ،އެހެންވީމާ

އަޅުަގނޑު ހިތަށް އެރީ ެއއީ ތަންކޮޅެއް މީަގއި ފްރެންޑްލީ ޮގތަކަށް ވާނީ ެއއީ ހަމަ ތި ،  ކަމަށް ހުއްދަ. އެހެންވީމާ މި

ނޫނުަގިއ ބުނާ ހުއްދަ މި ދެނީ.  ކަމަށް. ދެން މި ތަނުން ާގ  ދެ ފަރާތުން އެއްބަސްވާ ެއއްބަސްވުން އެީއ ެއއްބަސްވުން

އިންޓަ  ،އެހެންވީމާ ނުހިމަނާ  އޭތި  ތަނުަގއި  މި  ފާހަަގކޮށްލާނަމޭ.  އެކަން  ހިތަށްއެރީ  އެްއޗެްއެގ  އަޅުަގނޑު  ރނަލް 

 ޮގތުަގއި ދެފަރާތުަގއި އެކަން ހިމަނާފައި ބޭންދުން. ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވު

 .  ކުރިއަށް ެގންޮގސްދެްއވާނަރ އާދެ! ަގވަރު

 

   ވާހަކަދެއްކެވުން:  މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ ަގވަރުނަރު ޢަލީ ޙާޝިމް

ސުވާލެްއކުރަން ހަމަ  ނު  .ކަމަށް  އަޅުަގނޑު  އެހެން  މާނަކުރެވުނީ  އެކަމަކު  އަޅުަގނޑަށް  ބަލާނަން.  ހަދާވޭތޯ 

ލެންޑްކުރަނީ އެހެންވީމާއެްގރިމެންޓް    ،އެހެންވީމާ.  އަޅުަގނޑުމެންނޭ  އިނޭގތޯ.  ލެންޑްކުރާށޭ  މަޖިލީހުން    ،ބޭސްކޮށް 

ކުރީފަހަރު   އިނޭގތޯ.  ކުރިއަށްެގންދާށޭ  ނުވަތަ  ެއްގރިމެންޓާެއކީަގއި  ދެން  އިތުރުކޮށްފައި  މީތި  ދެނީ  މި  ލަފާ 

ނު  އެހެނެއް  އޮތް  .ހަދަންއަޅުަގނޑުމެން  ާގނޫނަުގއި  އެ  މަޖިލީހުން  ބެލީ  އެ    އަޅުަގނޑުމެން  ވަރަށް 

 ލެންޑްކުރެވޭނެއޭ.   ،އެހެންވީމާ  .އެކްސްޓެންޑްކުރީއޭ 
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 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވު

 ެގންޮގސްދެްއުވން އެދެން. ތަންކޮޅެއް ކުރުކޮށްލައްަވއްޗޭ އިނޭގތޯ.   އާދެ! ކުރިއަށް

 

 ން: ވާހަކަދެއްކެވު ޝަހީމް ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާެގ ދެކުނު ހެންވޭރު

ހުށަހެޅީއެއް  ޮގތެއް  އަޅުަގނޑު  ވެސް  ެއއްޮގތަކަށް  ވިދާޅުވި   ަގވަރނަރ  ަގވަރނަރ  ެވސް  އަޅުަގނޑަށް    ނޫން. 

އަޅުްއވާ ބާރު  ެއޮގތަށް  ަގވރނަރ  ބޭނުންފުޅުވާ  އެްއޗެްއަގިއ  މާނަކުރެވޭޮގތަށް    ކަމަށް  ައޅުަގނޑަށް  ކަމަށް 

އެއީ   ؟ވެއްޖިއްޔާ ދެން އެޮގތަށް ވަޑަިއެގންނެވުން ކިހިނެއްތޯ  ކަމަށް  މާނަކުރެވުނީމަ އެހެން ަގވަރނަރ ބޭނުންފުޅުވާ

 އަޅުަގނޑުމެން މިކޮޅުން ވަކިޮގތެއް މިކަމުަގއި ދަންނަވަނީެއްއ ނޫން. ނުވެސް ދަންނަވަން ައޅުަގނޑު. 

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވު

 .ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ިއލްޔާސް ލަބީބުއާދެ! 

 

 ން: ވާހަކަދެްއކެވު ލަބީބު އިލްޔާސް މެންބަރު ދާއިރާެގ ހުޅުދޫ

ިވދާޅުވޭ މިއަށް ފައިނޭންސް  އާދެ!   ޝުކުރިްއޔާ ަގވަރނަރ. އަޅުަގނޑު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ަގވަރނަރ އެބަ 

އިން   އޭެގ އެމް.އެމް.އޭ؟ ކިހާވަރެއްެގ ފައިނޭންސް ކޮސްޓަކީ ކޮބަިއތޯ  އެއީ  ،ޅުޮގތަކީ. އެހެންވީމާލުމޭ ރަނގަ  ކޮސްޓެއް

 ؟  ދެކެވަޑަިއަގންނަާވޮގތުަގއި އެންމެ ރަނަގޅު ޕްރޮޕޯސަލަކީ

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވު

 ނަރ ކުރިއަށްެގންޮގސްދެްއވުން އެދެން. އާދެ! ަގވަރު

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙާޝިމްމޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ ަގވަރުނަރު ޢަލީ 

ކުރުކޮށް   ވަރަށް  މިހާރު-ޓީ  ބިލޯއެ  އާދެ!  އަޅުަގނޑުމެން  ރޭޓް  ޓީ  . ބިލް  ޖެހިއްޖިއްޔާ -އެކަމަކު  ރޭޓް  ބިލް 

ރަނަގޅުވާނެ. ެއކަމަކު ބިލޯިވޔަސް އޯކޭ. ެއއީ އެްއޗެއް ދަރަންޏަށް ނަގާއިރު އޭެގ ކޮސްޓެއް ނެތިއްޔާ އަމިއްލައަށް  

ދަރަންޏަކަށް އެްއޗެއް ނެީގމަ އެ ރީޕޭމަންޓް އެ  ހާ އެ ބަހައްޓަންޖެހޭ އަހައްމިއްޔަތުކަން،  މީ  އެ  . ވެސް ނާންނާނެއޭ
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ކޮސްޓް ޕްލަސްވީމަ އެހާ    .ކޮސްޓެއް މި އޮންނަނީ  ،ކޮސްޓެއް އޮތީމަ ައވަހަށް ރީޕޭކުރަން ބާރު ވެސް އެޅޭ. އެހެންވީމާ

  .މަކު ރީޕޭމަންޓް ޕްލޭނެއް އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ހުށަހަޅަންބޮޑަކަށް އަހައްމިްއޔަތުކަމެއް ނުދޭ އޭެގ ރީޕޭމަންޓަކަށް. އެކަ

ކުރިއަށް ބޭފުޅުން  ތި  ޕްލޭނަކާއެކީަގިއ  ހީވަނީ    ރީޕޭއިމަންޓް  ައޅުަގނޑަށް  ރަނަގޅުވާނެ.  ވަރަށް  ެގންދިޔައިްއޔާ 

ކަހަލަ ޮގތަކަށް.  އަންނަ އަހަރަކު ރީޕޭކުރާ    އެއަކަށް މާ ދެކޮޅެއް ނަހަދާ. ދެން  .ފިނޭންސަށް ވެސް އެޮގތަށް ޯއކޭހެން

 ކުޑަ ކޮސްޓެއް ނަމަވެސް ލުން މުހިންމޭ.   .ެއއީ ައޅުަގނޑުމެން ކޮސްޓަކީ ،އެހެންވީމާ

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވު

 އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ިއބްރާހީމް ނަސީމް.  

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ނަސީމް ިއބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ ތުލުސްދޫ

އަޅުަގ މިހާރު  މުޤައްރިރު.  އިްއޒަތްތެރި  ކުރާކަމަކީޝުކުރިއްޔާ  މި  މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންެގ  ދައުލަތުެގ    ނޑުމެން 

ާގނޫނުެގ   ޒިންމާވާ  އަސްލުަގ.    32ޚަރަދަށް  މަސަްއކަތް  ދިނުމުެގ  ސަސްޕެންޑްކޮށްލަ  އަކުރުތަކެއް  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ރީ އާިއ އެްމ.އެމް.ޭއއާ ދެމެދު ކުރެވޭ މުޢާމަލާތެއް. ައޅުަގނޑުމެންެގ  ޙަޤީޤަތުަގއި މި މުޢާމަލާތަކީ ފިނޭންސް މިނިސްޓް

މަސައްކަތަކީ  ކުރާ  މި  މިއަދު  އަޅުަގނޑުމެން  ެއހެންވީމާ،  އިނޭގތޯ.  މުޢާމަލާތެއް  ނުކުރެވޭ  ނޫނީ  ލިބިެގން  ހުއްދަ 

ހާލަތުަގއި ޤައުމު އޮތްތޯ މި ޖެހޭ   އެ ހާލަތުަގއި. ދީފައި ކޯސް އެކަން ޮއތީ އޮފް؟ އަޅުަގނޑުމެން މި ހުއްދަ ދޭން 

މި ދިުގކުރަން  އިތުރަށް  ހުރި ކަންތައްތަކެއް ތި   އޮތީ ެވސް.  އުޅެނީ. ދެން އެހެންީވމާ، އެމް.އެމް.އޭެގ ެވސް އެބަ 

ބޭފުޅުން ަގބޫލުކުރަްއވާ. އަޅުަގނޑު ސުވާލުކުރަން މި އުޅެނީ ސީދާ ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޮގތަށް ފާސްކުރުމުަގިއ 

ބޭފުޅުން ތި  އުނިކުރަންޖެހޭ  މި  އޭެގން  ހުރިތޯ  އެބަ  ކަންތައްތަކެއް  ެއއްބަސްނުެވޭވ  ނުވަތަ  ފާހަަގކުރެވޭ  ނަށް 

ކަންތައްތަކެއް އިތުރުކުރަންޖެހޭ  ނުވަތަ  ބަލާއިރު  ؟ ކަންތައްތަކެއް  ވާހަކައަށް  ދެކެވޭ  ިމ  ދައްކާ  މި  ައުގ  އެީއ 

އެބަ   ކަންތައްތަކެްއ  ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް  ހީވޭ  އެބަ  ޔަޢުޤޫބު އަޅުަގނޑަށް  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދެން    އުޅޭހެން. 

ަގބޫލެއްނުިވ   މެންބަރަކު  އެްއވެސް  ތިއްބެވި  ަމޖިލީހުަގއި  މި  ތާއީދުކުރަން.  ވަރަށް  އަޅުަގނޑު  ވާހަކައަށް  ދެއްކެިވ 

ޕްރޮޖެކްޓެ  ބަޖެޓު އެްއވެސް  ޕީ.ެއސް.ައއި.ޕީ  ކުރާ  ދާއިރާއަށް  މެންބަރެއްެގ  އެްއވެސް  ައއިއިރަކު  ްއ  ފާސްވެެގން 

ެއހެން މަދުކުރާކަށް.  ވަންޏާ    އުނިކުރާކަށް،  ކަމަށް  ލައިފި  އަނެްއކާެވސް  ކޮސްޓެއް  ފައިނޭންސް  މި  ވަންޏާ  ކަމަށް 

ދުވަން ފަށާ. އަޅުަގނޑުމެން މި   އެްއކަލަ ކަންތައްތަކަށް ބުރޫ އެބަ އަރާ. މެންބަރުން އަނެއްކާ ސަރުކާރު ފަހަތުން 

ސަވަ  ދަރިފުޅު  ޖީބުން  މަންމަެގ  އަސްލުަގދައްކަނީ  ވާހަކަ  ދޭ  ފައިސާކޮޅެްއ  ދަރިފުޅަށް  ުއޅޭތީ  އެ  އިވްނުެވެގން   .
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މަލާތެއް މި  ޢާފިނޭންސާިއ މި ކުރާ މު  އާއި  އެ ކަހަލަ ޮގތަކަށްހެން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެމް.އެމް.އޭ  .އަދާކުރާ ޮގތަށް

އެހެންވީމާ އެމްކުރަނީ.  ނިންމަންޖެހޭއިރު  ޮގތެއް  އަޅުަގނޑުމެން  ސާފުކޮށް  އަސްލު  ވިދާޅުވެދެްއަވ    .އެމް.އޭ،  އިން 

އެމް.އެމް.އޭައށް   ެއއްޮގތަށް،  ހުށަހެޅުމާއި  އޮތް  ހުށަހަޅާފައި  އޮތް ސަރުކާރުން  ހުށަހަޅާފައި  މި  ބައްލަވާށޭ ސާފުކޮށް 

އަޅުަގނޑުމެން ؟ އޮތްތޯ  ކުރަންޖެހޭ ބައެްއ އެބަ އް ނުވަތަ ޭއެގން އުނިކުރަންޖެހޭ ބައެްއ ނުވަތަ އެ؟ ދާން ހިތްހަމަޖެހޭތޯ 

 ނުންވޭ އެކަން އެނިގލަން ެއބަ މިކަން ޮގތެއް ނިންމުމުެގ ކުރިން. ޝުކުރިްއޔާ. ބޭ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! ކުރިއަށް ެގންޮގސްދެްއުވން އެދެން ަގވަރުނަރު. 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:  އިމާދު އަޙްމަދު ަގވަރުނަރު  ޑެޕިއުޓީމޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ، 

ފޯމަލީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޮގތެއް  ހުށަހެޅި  ސަރުކާރުން  ވިދާޅުވީ  ތި  މެންބަރު.  ިއއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  އާދެ! 

  ، އިނޭގތޯ. އެހެންނަމަވެސް   އްސައެއްނެތް އަނެއްހެން ކޮމިއުނިކޭޝަނެއް ޮގތަށް އައި   އެއް އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ލިބިފަ

ޓަރމްސްއާ އިން  މިހާރު  ފެސިލިޓީސް  އޮތް  ނަންނަގާފައި  މިހާރު  ވަން  ސަރުކާރުން  އިތުރު    އިޔަރ   އެްއޮގތަށް 

އެކްސްޓެންޝަނެއް ކަމަށް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ވެސް މަޢުލޫމާތު މި ލިބެނީ. އެކަން ކުރުމުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ކުރިން  

މިހާރަށް ވެސް   . މި ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ައޅުަގނޑުމެން މިހާރުންހުރި  މި ދެންނެވިހެން މީެގ ކަންބޮޑުވުންތަކެއް އެބަ

މި   މަޖިލީހުން  ތި ވިދާޅުވިހެން ރައްޔިތުންެގ  މި ދެއްކެވީ. ދެން  ާވހަކަ އަޅުަގނޑުމެން  ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކެްއެގ 

ޭއެގ އިތުރުން  ކުރަްއވާ މަސަްއކަތަކީ ެއ ާގނޫނީ ޮގތުން ެއ ކުރައްވަންޖެހޭ، އެ ދެްއވަންޖެހޭ ހުއްދަެއއް   ދެްއވުން. 

ފިނޭންސް އޮފް  މިނިސްޓަރ  ަގބޫލުކުރަން  ެވސް  ދެންނެިވ    އަޅުަގނޑުމެން  މި  ދެމެދުަގއި  އެމް.އެމް.ޭއއާ  ާއއި 

މައިަގނޑު   އަޅުަގނޑުމެން  ދެން  އިނޭގތޯ.  ކަމަށް  ކުރިއަށްެގންދެވިދާނެ  ޮގތަށް  އެރޭންޖްމަންޓެްއ  ކަންތައްތައް 

ެއ    .ޑީ ފެސިލިޓީ އިތުރަށް އިތުރު ނުކުރާށޭ ދެއްތޯ.ދަންނަވަނީ މިހާރު ދީފައި އިން އޯޮގތެްއަގއި މި ތަކުރާރުކޮށް މި  

. މި ފާހަަގކުރަނީ  އަޅުަގނޑުމެންެގ އެންމެ ބޮޑު ޮގންޖެހުމެއްެގ ޮގތުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ފާހަަގކުރާ ކަމެއްެގ ޮގތުަގއި

އޯއެހެންވީމާ އިން  ދެވިފައި  މިހާރު  ފާސްކުރާއިރުަގިއ  ފެސިލިޓީ. ،  ެއއަށް  ޑީ  އަދަދެއް  އިތުރު  އަދަދަށްވުރެ  ެގ 

 ނުލެއްވުން ެއއީ ައޅުަގނޑުމެންެގ އިލްތިމާސްެއއް އިނޭގތޯ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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هللا ޢަބްދު  އާދެ! އަޅުަގނޑު ދެން ދެވަނަ ފުރުޞަތަށް މިހާރު މި ދެވެނީ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން، ޔަޢުޤޫބު

 އެދިވަޑައިެގންނެވީ.  ފުރުޞަތަށް

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:  هللاޢަބްދު ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބު

ދެއްވި   ަގވަރނަރ  ޑެޕިއުޓީ  ުގޅިެގން  ސުވާލާއި  ނަސީމްެގ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދެންމެ  މި  ޝުކުރިއްޔާ.  އާދެ! 

ހުށަހެޅުމެއް ނެތަސް، އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މިހާރު ތި  ޖަވާބުަގއި ައޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ފޯމަލީ މިހާރު ސަރުކާރުެގ  

އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ ކޮބައި  ހެންބޭފުޅުންނަށް  ހުށަހެޅުމަކީ  ހުށަހެޅި ތޯސަރުކާރުެގ  ވެސް  ކުރިން  މީެގ  އެީއ   .

މި އޮތީ ހުށަހެޅުން އެއަށް އިތުރު ބަދަލެއް ނެތި އެ ހަމަ ެއއް އަހަރު ދުވަހަށް ހަމަ އިތުރަށް ެއކްސްޓެންޑް ކުރަން  

 ސަރުކާރުެގ ހުށަހެޅުމަކީ. ެއއީ...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 މަޑުޖައްސާލާނަން. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޔަޢުޤޫބު  އާދެ! ބަންީގެގ ވަުގތަށް އަޅުަގނޑުމެން

 . ން އެދެންކުރިއަށް ެގންޮގސްދެއްވުهللا ޢަބްދު

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:  هللاޢަބްދު ޢުޤޫބުދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔަ

އާދެ! އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަމުން އައި ވާހަކައަކީ ީމެގ ކުރިން ވެސް ހަމަ އެދުނު އެދުމޭ. ޭއެގ ެއކްސްޓެންޝަނަކަށޭ  

ާގނޫނުެގ   ޒިންމާވުމުެގ  ޚަރަދަށް  ދައުލަތުެގ  އެއީ  އަންނަނީ.  )ހ(  32މި  މާއްދާެގ  އަށް   ،ވަނަ  )ބ(  އަދި  )ރ( 

ހާލަތު އެއީ އެއް އަހަރު ދުވަހަށް އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި މިހާރު ވެސް މި އޮތީ.  އެ  ޢަމަލުކޮށް، އެއަށް އިސްތިސްނާ  

ެވސް ހަމަ ހުށަހަޅާފައި އޮތް ހުށަހެޅުމެކޭ. އިތުރަށް އިތުރު ެއޑިޝަންސްތަކެްއ ޭއެގ ައއީކީ    އި، ީމެގ ކުރީގަ އެހެންވީމާ

، ެއކަން އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން. ދެން ރީޕޭމަންޓް އަޅުަގނޑު ސުވާލަކީ މި ރީޕޭމަންޓް ޕްލޭނެއްެގ ނޫނޭ. އެހެންވީމާ

އެ މިއީ  އަޅުަގނޑަށް  މިވާހަކަދަްއކާތީ  ޮގތުަގއި  އޮތް  އޯވަރޑްރާފްޓް ނިގފައި  ފެސިލިޓީއެއް.  އޯވަރޑްރާފްޓް  އީ 

އެހެން މުއްދަތެއް.  އަހަރުެގ  އެއް  މިސާލަކަށް  އިންނަނީ  މި  ެއ  ވެއްޖި  ފެސިލިޓީަގއި  ނިމޭއިރު  އަހަރު  އެއް  ްއޔާމު 

ދަްއކަން  އެ  ޯއވަރޑްރާފްޓަށް  ެއ  އޭތީެގ  ދުވަހު  ނިމޭ  އަހަރު  އެއް  ނެތް  ަމއްސަލަެއއް  އެ  ނިމިފަ.  އޮންނަންވާނީ 

ްއޔާ އެ  ޖެހޭނެ މެކްސިމަމް ލިމިޓް މިސާލަކަށް ނުދައްކާ މުޅި އަހަރު ތެރޭަގއި އޮތަސް ެއއް އަހަރު ނިމޭއިރު ނިމިއްޖި

އެހެންވީމާ އެހެންވީމާނިމުނީއޭ.  މިހާރު  ހުއްދައިން ،  ދެވޭ  މި  ނޫނީ  ވާހަކައިން  ދެކެވޭ  މި  އަޅުަގނޑުމެން   ،
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ރީޕޭމެންޓް ޕެލޭނަކަށް އާދެވިފައޭ. ނޫނީ އެއްބަސް ވެވިފައޭ. އެީއ  އަޅުަގނޑަށް ދޭހަވަނީ އެ އޮތީ ހަމަ ވަރަށް ބޮޑު  

ސްޓް ކޭސް ރިޕޭމެންޓް ޕްލޭނެއް. އެއަށޭ ހުއްދަ މި ދެނީ. ދެން އެއަށްވުރެ އިތުރަށް އޭތި  ރމެކްސިމަމް އެންމެ ވަ

ހުއްދަ މި ދެނީ   އެން  ތަނުއީ މި  ކުޑަކޮށް އެ ފިއްތާ ހިފެހެއްޓުުމެގ ބޭނުމެއް އޮތް ކަމަކަށް ައޅުަގނޑަށް ނުފެނޭ. އެ 

ރިޕޭމެންޓް ޕްލޭނެއް އަންނަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ަގބޫލެއް    ހަމަ އޭެގ މެކްސިމަމް ބޭންޑުަގ. ދޭއިރު ދެން އިތުރު

އެހެންވީމާ ކޮބައިތޯނުކުރެވޭ.  ޕްލޭނަކީ  ރީޕޭމެންޓް  ވިދާޅުވާ  ތި  ަގވަރުނަރު  މިއީ  އަސްލު  ކޮންމެވެސް  ؟ ،  މިހާރު 

ޮއޅުންތަކެ އެހެންވީމާވަރެްއެގ  އަރާތީވެ.  އަޅުަގނޑަށް  ަގސްއް  ނޫނީ  އެތު،  އޮޅުވާލަން  ވާހަކައެްއ    ަގއި  ކަހަލަ 

އެކަން ސާފުކޮށްދިނުމަށް އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން، ަގަވރުނަރުެގ އަރިހުން. އާދެ!   އެހެންވީާމ،؟ ދެކެވެނީތޯއޭ

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މަޑުކޮ ވެސް  ަގވަރުނަރު  ވަުގތު  ބޭފުޅުންެގ  ހުރިހާ  ހަމަ  ވީމަ  ފުރުޞަތު  ދެވަނަ  އަޅުަގނޑު  އެދެން.  ށްލަދެއްވުން 

ދެން،   އަރުވާނީ.  ޖަވާބު  ނެުގމަށްފަހު  ބޭފުޅުންެގ ސުވާލުތައް  ހުރިހާ  ބޭނުމުަގއި  ކުރުމުެގ  އަޅުަގނޑުމެން ސަލާމަތް 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު.  އެދިަވޑަިއެގންފަިއވަނީ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މާވަށު ދާއިރާގެ 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ސަޢީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ މާވަށު

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. ފައިނޭންސް ކޮސްޓުެގ ވާހަކަ އަޅުަގނޑުމެން މި ެގންނަނީ މަންމަެގ ޖީބަށް ވިސްނާފަެއއް ނޫން.  

ޕަރސްޕެކްޓިވް  ،އެހެންނަމަވެސް އެނިގަވޑަިއަގންނަވަ  ޯއޑިޓިންެގ  ބޭފުޅުންނަށް  ވިސްނަވާ  ފައިނޭންސް   ންވާނެއިން 

ޕަރފެކްޓް މޯމެންޓެއް އެކަން ދެނެަގންނަން. އެީއ އެއް އަހަރު މި ދިޔައީ   ކޯސްޓަކީ ޑިސިޕްލިންެއއް. ެއީއ މި ހަމަ 

އެހެންީވމާ ސެޓަލްނުކުރީމަ.  އެްއކޮށް  އެ  މަރުއޯވަރޑްރޯައކުން  ބޭންކުެގ  ،  ސެންޓްރަލް  ނުަވތަ  ބޭންކު  ކަޒީ 

ޕޭމެންޓް ޕްލޭނެއް ކުައރޓަލީ ކިހާވަރެްއކަން ޕޭކުރާނީ. އެއީ ކަންނޭނެގ ިމުއޅޭ  އަންނަންޖެހޭނެ ޑިސިޕްލިންއަކީ އޭެގ ރީ

އިންނެވީމަ،   ަގވަރނަރ  ިއއްޒަތްތެރި  ވާހަކަައކީ  އަނެއް  އަޅުަގނޑުެގ  ދެން  ބިލިއަންެގ    4.4މި  އަރިގއުމެންޓަކީ. 

އެ  ނޫން.  ކަމެއް  ަގބޫލުކުރާ  އަޅުަގނޑު  ވާހަކަފުޅަކީ  ސަސްޓެއިންކުރި  ިއންފްލޭޝަން  ފެސިލިޓީައކުން  އޯވަރޑްރޯ 

ވަރަށް،   އެނޭގ  ވެސް  އާއިލާއަކަށް  އާދައިެގ  އެންމެ  އާދައިެގ،  އާންމު  ނުކުރާކަން  އެ  ނުކުރޭ.  ސަސްޓެއިނެއް 

ކަެމއް ބޮޑަށް އެދެ  .އެނޭގވަރުެގ  ހަމަ ވަރަށް  ބޭންކުން މިކަން އޭތި އެކަން ރަނަގޅަށް  އަޅުަގނޑު  ސެންޓްރަލް  ން 

ވާހަކަެއއް.   ދެންނެވި  ވެސް  މިނިސްޓަރަށް  ފިނޭންސް  އަޅުަގނޑު  ެއއީ  އިނޭގތޯ.  ކިޔައިދެްއުވން  ޮގތަށް  އޮޅުންފިލާ 
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އެބަ އިންފްލޭޝަން  ސަރވިސް  ވެސް  ދާއިރާއެްއ  ކޮންމެ  އިންފްލޭޓް،  ނުކުރޭ  އަސަރެއް  ފުޑް    މިއަކުން  އުޅޭ، 

  ބެލިއަސްދެން، ައނެއްކާ މި އިންޑަސްޓްރިއަލް މަސައްކަތްތަކަށް    .ުއޅޭ. ފުޑް އެންޑް ބެވަރޭޖް  ންފްލޭޝަން އެބައި

އެހެންވީމާ ހުރީ.  އިންފްލޭޓްވެފައި  އެއްޗަކުން  ހުރިހާ  މި  އެކްސްޗޭންޖާއި  ކަރަންސީ  މި  ނެެގޓިވް  ހަމަ  މައިނަސް   ،

ެއީއ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި އެްއޗަކަށް އަޅުަގނޑު  ރފިަގ ުއޅޭ ވާހަކަައކީ ރަނަގޅު ވާހަކަެއއް ނޫން.  ެއއް 

ކުރުުމަގ ޕޭ  މި  އޮތީ  ދެން  ދެންނެވީ.  މި  ބަލާއިރު  މިހެން  އަދަދަށް  މި  އަދަދު.  ލިބޭ  ޖީ.އެސް.ޓީން  ކުއަޓަރލީ  ިއ 

ޓުއަރިޒަމް މި އޮތީ. އޮތްއިރު ބޯޑަރު ހުޅުވާލީމަ ވެސް    ލިޔަސްޓަރަށް ބެރކުއަ  8ކުރިއަށް އޮތް ދެ އަހަރުަގއި ވެސް  

ޓުއަރިސްޓުންނަކީ  އަންނަ  ބު  މި  އެބަ  އިންޑަސްޓްރީން  ނޫންކަން  ޓުއަރިސްޓުން  ސްޕެންޑިންގ  ދެން ހައި  ނޭ. 

ފްލައިޓް އެއަރ ބަބްލް ތެރެއިން މި އަންނަނީ    6،  5އަނެއްކޮޅުން މީެގ ތެރޭަގއި ިއންޑިއާ، ޚާއްސަކޮށް އިންޑިއާެގ  

ޓުއަރިސްޓު   އަންނަނީ  މި  ވެސް  މީހާ  ބޭނުންވާ  ދާން  މަސައްކަތު  އީސްޓަށް  ިމޑްލް  މި  އަންނައިރު  އިނޭގތޯ. 

  15ތިބެފައި    .މާލޭަގއި ެއކިއެކި ެގސްޓް ހައުސްތަކުަގިއ މި ތިބެނީވިސާަގއި. އަިއއްސަ އެ މީހުން މި ތިބެނީ ހުޅު

، ނޯމަލް ޓުއަރިސްޓް ޕެޓަރންއެއް ނޫން  ދުވަސް ކަރަންޓީނު ނިމުނީމަ މިޑްލް އީސްޓަށް މި ދަތުރުކުރަނީ. އެހެންވީމާ

ސިޓުއޭޝަނެއް.  އޮތީކީ ސްޓްރެސް  ވަރަށް  ހަމަ  ބަލާއިރުަގއި  ނަޒަރިއްޔާތުން  އެ  ޯއކޭ  ޭއެގ   އިނޭގތޯ.  ެއކަމަކު 

ޓު ވިދާޅުވަނީ  މިނިސްޓަރު  ފިނޭންސް  ޕޮއިންޓަކީ  އަޕޮލިޓިކަލް ސަިއޑުން  އަޅުަގނޑުެގ  ނޯމަލަިއޒްވަނިއްޔޭ.    8ރިޒަމް 

ެގ ކުރިައކުންނެއް މި ސިޓުއޭޝަން ރިކަވަރާވ    2023ތި ވިދާޅުވާހެން    ކުއަރޓަރަކަށް ބަލާއިރުަގއި ެވސް ަގވަރުނަރ

ދަންޏާ ހައްތަހާ މި    ނުލާ ކުރިއަށް  ވަންޏާ ދެން މި އޮތް ފައިނޭންސް ކޮސްޓެއް  ށްތަނެއް ނުފެނެއޭ. ނުފެންނަ ކަމަ

ސުވާލެްއެގ   ހަމަ  އަޅުަގނޑުެގ  ނިންމާލަމުން  މި  އަޅުަގނޑު  ދެން  އިނޭގތޯ.  ެގއްލެނީ  މި  ނޫންތޯއޭ  ޑިސިޕްލިން 

 ޑޮލަރ އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓަށް ޮގތުަގއި ދަންނަވާލަން ބޭނުން މި އެކްސްޓެންޝަނާއި ުގޅިެގން މިހާރު މި އޮތް ޔޫ.އެސް

 ޝުކުރިްއޔާ. ؟ މާނައަކީ ރުފިޔާެގ ައުގ އިތުރަށް ޯގސްވެދާނެތޯއޭއޭެގ ؟ އިތުރު ނެެގޓިވް އިމްޕެކްޓެއް ކޮށްފާނެތޯ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! އަލިފުށީ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު.

 

  ާވހަކަދެއްކެވުން:  ޙުސައިން ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ އަލިފުށި

މިވާޮގތް.   މިހާރު  ސާފު  ވަރަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ހިތުން  އަޅުަގނޑު  މުޤައްރިރު.  އިްއޒަތްތެރި  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ 

ވިދާޅުވެޞަޚާއް ވަޑައިެގން  މިނިސްޓަރު  ފިނޭންސް  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ކުރީަގއި  ބައްދަލުވުމުެގ  މި  ދެއްަވއިފި ކޮށް 
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  4.4ިގނަ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ހީވީ    .އަޅުަގނޑުމެން ިގނަ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ ކަންބޮޑުވުން އިނޭގތޯ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ނޫންކަން  އެހެނެްއ  ެވސް  ެއއްޮގތަކަށް  އިނޭގތޯ.  އިތުރުވަނިއްޔޭ  އަނެއްކާ  ތެރެއަށް  ބިލިއަންެގ 

އެ   މިހާރު  ބިލިައންެގ  4.4ކަށަވަރުވީ.  އެކިއެކި    ތެރޭަގއި  ލިބޭ  އެ  އަދި  ބޭނުންކުރަމުން.  ދަނީ  އެ  ވެސް 

ވެސް  މިހާރު  ބޭނުންކުރަމުން.  އޭތި  ވަންނަމުން  ތެރެއަށް  އޭެގ  ފައިސާ  ަވންނަންޖެހޭ  ދައުލަތަށް  ކުއަރޓަރތަކުން 

ާގތްަގނޑަކަށް   އަލީަގއި  މަޢުލޫމާތުެގ  ލިބުނު  މިއަދު  ބޭނު  3.8އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ހުރީ. ބިލިއަން  ންކުރެވިފައި 

ލިބިއެހެންވީމާ އާމްދަނީ  ދެން  ހަމަވެެގން  ކުއަރޓަރ  މި  ފައިސާަވނީމަ،  ،  ތެރެއަށް  އޮންނާނީ   ޭއެގ  ބައި  އެ 

އެހެންވީމާ ކުޑަވެފަ.  ތަނުން  ބޮޑު  ވަރަށް  އެ  އަނެއްކާވެސް  ދަނީ    4.4،  މި  ބޭނުންކުރަމުން  ތެރެއިން  ބިލިއަންެގ 

އެހެން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ެވސް އެ ފާހަަގކުރެްއވި ފަދައިން މުޅި ރާއްޖޭެގ އެ ހިނާގ    .ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ

އުމްރާނީ ހުރިހާ ތަރައްޤީއަކަށް މަސްމަހުން ބިލްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދައްކަމުން ައދި އެހެނިހެން ކޮންމެހެން  

އެހެންީވމާ ކުރަމުން.  ެވސް  ޚިދުމަތްތައް  ައޅުަގނޑުެގ،  ކުރަންޖެހޭ އަސާސީ  ހިތުން  ަގއިމު  އަޅުަގނޑު  ވެސް    ހަމަ 

ކަންބޮޑުވުެމއް ނެތް މި ދާ މިސްރާބާއި ދޭތެރޭަގއި މުޅި ދުނިޔެއަށް ދިމާވި ބޮޑު މި ކާރިސާެގ ތެރޭަގއި ރާއްޖޭެގ ިމ  

އެހެންވީމާ ފެންނަނީ.  މި  އަޅުަގނޑަށް  ތަން  އެޅެމުންދާ  ހަމައަކަށް  މަޑުމަޑުން  މީދުވެލި  ހިތުން  އަޅުަގނޑު  ަގއި ، 

އިތުރަށް  ބޭފުޅުން  ތި  ައދި  ނުކުރަްއވާ.  ފާހަގައެއް  ކަމަކަށް  އޮތް  ވެސް  ަގވަރުނަރު  ހުރަސްތަކެއް  އިތުރު 

ކަމަށް  ނެތް  ވެސް  ހުރަހެއް  ސަބަބުން  ހުއްދައެއްެގ  ދޭ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ބެލުމަކަށް  ކަންތައްތައް  ބައްލަވަންޖެހޭ 

 ތަށް އެރީ މި ވާހަކަތައް ހިއްސާކޮށްލާނަމޭ. ޝުކުރިއްޔާ.  ، ައޅުަގނޑު ހިއަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ. އެހެންވީމާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހީމް. ތަންކޮޅެއް ކުރުކޮށްލެއްވުން އެދެން އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑުމެން  

 ކަނޑައެޅިފަިއވާ ަގޑި މިހާރު ހަމަވެއްޖެ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހީމްހެންވޭރު ދެކުނު ދާއި

ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑުެގ ވެސް ރިކުއެސްޓަކީ ސަރުކާރުން މި ކަމަށް އެދިލައްވާފައި އޮތް ޮގތަށް މިކަން 

ހާ މެންބަރުން ކޮށްދިނުމުަގއި އެމް.އެމް.އޭ ެވސް އެ ކަމުަގއި އެއްބާރުލުން ދެއްވުން. އަދި މަޖިލީހުެގ މި ކޮމިޓީެގ ހުރި

ވެސް   އަހަރު  މިދިޔަ  އެީއ  ކޮށްދިނުމަށް.  މިކަން  ޮގތަށް  އެދިވަޑަިއެގންނެވި  ކަަމށް  މި  ސަރުކާރުން  ވެސް 

އެހެންވީމާ ޮގތް.  ކުރި  މިކަން  ހަމަ  ފިނޭންސް އަޅުަގނޑުމެން  ތަނުަގއި  މި  ވެސް  ކޮސްޓެއް  ފަިއނޭންޝަލް   ،
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ވަ މި  ދަތިފުޅޭ  ތިމަންނައަށް  ވިދާޅުވި  ެގންދަން.  މިނިސްޓަރު  ެއކަން  ެއކީަގއި  ކޮސްޓަކާއި  ފައިނޭންޝަލް  ުގތު 

އަޅުަގނޑުއެހެންވީމާ ކޮށްދިނުމަށް  އެޮގތަކަށް  އިނިއްޔާ  ވާން  ނުލާ  ވެސް  އެ  ވާހަކަ   ،  އެދޭ  ތަނުން  މި  ވެސް 

 ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ްއވާފައި ވަނީ. ދެން އޭެގ ހުރި ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދެްއވުން އެދެން.  ބަެއއް ބޭފުޅުން ޚިޔާލުތައް ފާޅުކުރަ   އާދެ! ދެން

ކުރުކޮށްލަދެްއވުން ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން. އަޅުަގނޑުމެން މި ސެޝަނަށް ކަނޑައެޅިފަިއވާ ަގޑި މިހާރު ހަމަވެސް 

 މިނެޓުެގ ފުރުޞަތެއް އަރުވާނަން.   5ވެއްޖެ. އަޅުަގނޑު 

 

   ވާހަކަދެއްކެވުން:  ެގ ަގވަރުނަރު ޢަލީ ޙާޝިމްމޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ 

ޝުކުރިއްޔާ. ވަރަށް ކުރުކޮށް ދެ ސުވާލެއް މި އޮތީ ބާކީ ިއނޭގތޯ. ެއއް ސުވާލަށް އަޅުަގނޑު ޖަވާބު ދޭނަން. އަނެްއ  

ޑީ  .ޮގތަކީ އޯޕޭމަންޓް ޕްލޭނުަގއި އަޅުަގނޑު ާމނަ މި ކުރި  ހަވާލުކޮށްލާނަން. މި ރީ  ޖީއާސުވާލު ިއޒުނަާއއެކީަގއި ޑީ.

ޑީ ފެސިލިޓީ .ފެސިލިޓީއެއް ވިޔަސް އެންމެފަހު ދެ މަހަށް ނުވަތަ އެންމެފަހު ކުއަރޓަރަށް އަންނައިރު ެއ ފުލްކޮށް އޯ

ތެރޭަގއި. އެހެންވީމާ  3އިނިއްޔާ އޭތި ރީޕޭެއއް ނުކުރެވޭނެ ދެން އިން   ބޭނުމަކީ ެއ   ެގޑީ ފެސިލިޓީއެއް .، އޯމަސް 

ލޯ ރަނަގޅުާވއިރު މަޑުމަޑުން ރީޕޭ ކުރަމުންކުރަމުން ޮގއްސަ  ާގފައި ދެން، ކޭޝް ފްހަމަ ދަތި ވަުގތު ނަ  ފްލޯ  ކޭޝް

އެ މެނޭޖްކުރުން. އެ މެނޭޖްކުރި ތަނެއް މި ދެން މިދިޔަ އަހަރާ ކޮމްޕެއަރއެއް ނުކުރެޭވނެ މި އަހަރު. މި އަހަރު 

މެނޭޖްކޮށްެގ ރަނަގޅަށް  ބޮޑަށް  މިއަށްވުރެ  ބުނަނީ  އަޅުަގނޑު  ކަމަށް  ފްކުރެވޭނެ  ކޭޝް  ެއ    ،ބަލައިެގން  ލޯން 

ޕޭމަންޓް ޕްލޭނަކީ. އެއީ ފަހު މަހަށް ޖެހޭއިރު މެނޭޖަބަލް ލެވެލްސްަގއި ެގންުގޅެން. އެއީ ައޅުަގނޑުމެން މި ބުނާ ރީ

އަތްމަތިވެފަ   އަދަދެއް  އަތުޖެހޭ  އަދަދެއް  ފަސޭހަ  ރީޕޭކޮށްލަން  އެ  ދަށްކޮށް.  ބިލިއަނަށްވުރެ  އިންނަންޖެހޭނީ 

 އެއީ އަޅުަގނޑު ރީޕޭމަންޓް ޕްލޭން. މަޖިލީސް މެންބަރު ސަޢީދު ކުރެއްިވ ސުވާލު.  .އޮންނަންޖެހޭނީ

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:  އިމާދު އަޙްމަދު ަގވަރުނަރު  ޑެޕިއުޓީމޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ، 

އޯ މި  ައޅުަގނޑުމެން  ބޮޑަށް  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ދިނީމަ  .ޑީއާދެ!  އެކްސްޗޭންޖް   ފެސިލިޓީ 

ޑީ ފެސިލިޓީ  .ރޭޓަށް އިތުރަށް ޕްރެޝަރ ބޮޑުެވެގން ޮގސް މެނޭޖްކުރުމަށް ދަތިތަކެްއވާނެތޯ ސުވާލަކީ. ދެން މިހާރު އޯ

ދެން،  ވަނީ.  މި  ނިމިފައި  އިންޖެކްޓްވެ  މިހާރު  ތެރެއަށް  ސިސްޓަމް  ހަމަ  ލިކުއިޑިޓީ  މީެގ  އިންއިރުަގިއ  ދީފައި 
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ން، ޭއެގ ކަންތައްތައް މެނޭޖްކުރުމުެގ ޮގތުން އަޅުަގނޑުމެން ބައެއް ކަހަލަ މަނިޓަރީ ސިޔާސަތުތަކެްއ  ، ދެއެހެންވީމާ

އެކްސްޓެންޓުަގިއ ސިސްޓަމްަގއި އެނބުރޭ   ފުލް  އޭެގ  އެމައުންޓަކީ  އެދާ  ތެރެއިން  އެއީ ސިސްޓަމް  ހިންަގން.  އެބަ 

އަޅުަގނޑުމެންެގ   ޮގތުން،  ނުވުމުެގ  ހިންަގން. މާކެޓް އެ  އަދަދުތަކަކަށް  އެބަ  އަޅުަގނޑުމެން  އޮޕަރޭޝަންސްތަކެއް   

، މީެގ ބޮޑު ބައެްއ މިހާރު ވެސް ހަމަ އަޅުަގނޑުމެންެގ އިތުރަށް ސިސްޓަުމން ހަމަ ނެިގފައި ހުންނާނީ  އެހެންވީމާ

އެހެންވީމާ މެދުވެރިކޮށް.  އިންސްޓްރޫމަންޓްސްތައް  މަނިޓަރީ  ިމ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  އަދި އިނޭގތޯ  ފެސިލިޓީ  މި   ،  

  އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް   އެކްސްޓެންޑްކުރުމަކުން އެ ސިޓުއޭޝަނަކަށް އިތުރު ބުރޫތަކެއް އަރާނެ ކަމަކަށް ަގބޫލެއްނުކުރެވޭ

 އިނޭގތޯ. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޑެޕިއުޓީ   އަދި  ަގވަރުނަރު  އެމް.އެމް.ޭއެގ  ބޮޑަށް.  ވަރަށް  ޝުކުރިއްޔާ  ކޮމިޓީެގ  އާދެ!  ވަޑަިއެގން  ަގވަރުނަރު 

   ...!އާދެ މެން އަނެއްހެންައޅުަގނޑު؟ ވާލެއްތޯމެންބަރުންެގ ސުވާލު ތަކަށް. އާދެ! އަދި ސު 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ސަޢީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ މާވަށު

އެީއ  ؟ މުހިންމުކަމެއް ވީމަ. ދެންމެ ތި ވިދާޅުވި މާކެޓް އޮޕަރޭޝަންސްތަކުން ކިހާ ފަިއސާެއއް މޮޕްއަޕް ކުރެވިއްޖެތޯ

 ؟ ކިހިނެއް ހިންޭގ ޕްރޮްގރާމެއްތޯ 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:  އިމާދު އަޙްމަދު ަގވަރުނަރު  ޑެޕިއުޓީމޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ، 

ޑިޕޮސިޓް   އޯވަރނަިއޓް  އިންނަނީ  މި  ތެރޭަގއި  އޮޕަރޭޝަންސެްގ  މެނޭޖުމަންޓް  ލިކުއިޑިޓީ  އަޅުަގނޑުމެންެގ 

އެކްސްޗޭންޖް  ފޮރިން  އިތުރުން  އޭެގ  އަދި  ހިންުގމާ  އޮޕަރޭޝަން  މާކެޓް  ދެން  ފެސިލިޓީސްތަކާއި 

އިންޖެކްޓް މާކެޓަށް  އެކްސްޗޭންޖް  ފޮރިން  ައޅުަގނޑުމެން  އިކިުއވަލެއިންޓަރވެންޝަންސް.  ެއއާ  ކުރާއިރުަގއި  ންޓް  

އޮބް  އަޅުަގނޑުމެން  މިސަރވްރުފިޔާ  ފެސިލިޓީަގއި  އޯ.ޑީ  ދެން  އަދަދު   ކުރާނެ.  ސީދާ  އަޅުަގނޑަށް  ވަުގތަށް 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ސީދާ އަދަދު މިނިސްޓަރަށް    .ބިލިއަނާ ާގތްކުރާވަރެއް އުޅޭނެ އަޅުަގނޑު ހިތުން  4ދަންނަވާލަން،  

   ންކޮޅެއް މި ަވުގތު...ތަދަންނަވާލަން 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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ލިބިވަޑައިަގންނަވާ މެންބަރަށް  އިްއޒަތްތެރި  ބައްލަވާފަިއ  އަދަދު  އެ  ފޮނުއްވާލެްއވިޔަސް    އާދެ!  ކޮިމޓީއަށް  ޮގތަށް 

 ރަނަގޅުވާނެ އިނޭގތޯ. 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:  އިމާދު އަޙްމަދު ަގވަރުނަރު  ޑެޕިއުޓީމޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ، 

 !އާދެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

  އާދެ! އިތުރު ސުވާލެއް ނެތުާމއެކު ައޅުަގނޑުމެންެގ ސެޝަނަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަުގތު ވެސް ހަމަވުން އަދި އޭގެ 

ހަމަޖެހިފައި   ކުރިއަށް  ބައްދަލުވުމެްއ  ިއތުރު  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ހިސާބުން    ، އޮތުމާއެކުއިތުރަށް  މި  އަޅުަގނޑު 

ނަރަށް ވަރަށް ނަރ އަދި ޑެޕިއުޓީ ަގވަރުއަޅުަގނޑުމެންެގ މި ކޮމިޓީެގ ބައްދަލުވުން މި ހިސާބުން ނިންމާނަން. ަގވަރު

 ބޮޑަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން.  

 

                             _______________ 

  

 

 

 

 

 

  

 


