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  ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން 

ކްލައިމެޓު ޗޭންޖު ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން އަޅުގަނޑު މި  ން`. އައްސަލާމްޢަލައިކުމް. އެންވަޔަރަ މަންޓް އެންޑް 

ކަރަންޓު   މި  އެކައްޗަކީ  އެ  ނިންމުން.  ގޮތެއް  އަޅުގަނޑުމެން  ރިޕޯޓަކާމެދު  ދެ  މިއޮތީ  އެޖެންޑާގައި  މިއަދުގެ  ފެށީ. 

ރިޕޯޓަކީ ކްލައިމެޓު އިމަރޖެންސީ    އަނެއްއަގުހެޔޮކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅި ޤަރާރަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި އޮތް ރިޕޯޓު.  

ރިޕޯޓު  އިޢުލާންކުރުމާ އޮތް  ތައްޔާރުކޮށްފައި  މިކޮޅުން    .ގުޅޭގޮތުން  ލައިން  ބައި  ލައިން  ހަމަ  ރިޕޯޓު  ދެ  މި 

ވަގުތުން ގެނެސް ގޮތެއް  ސެކްރެޓޭރިއޭ ހަމަ  ބަދަލެއް މިހާރު  ގެންނެވި  ފްލޯރކުރައްވާ  ބޭފުޅުން  ތި  ކިޔާލާއިރު  ޓުން 

  ބަދަލުތަކުގެ  އަންނަ މޫސުމަށް  ދުނިޔޭގެ ދުނިޔޭގެ ؟ ރާރެއްތޯޤަސްދުކުރަނީ. އެހެންވީމާ، ފުރަތަމަ ކޮން މި ގަ ންނިންމު

  ހަނިވަމުންދާތީ   ފުރުޞަތު  ހަނި  އޮތް  ސަލާމަތްކުރުމަށް  ދުނިޔެ   ނުރައްކަލުން  ބޮޑު  މި   ނުލިބި  ހައްލެއް   މައްސަލައަށް 

 ޤަރާރުގެ ރިޕޯޓު. ކުރިއަށް ގެންދަވާ.  ހުށަހެޅި  ފާޅުކޮށް ކަންބޮޑުވުން އެކަމަށް

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ގޮތް.   ދިރާސާކުރެއްވި  މައްސަލަ  މި  ކޮމިޓީގެ    2019ނޮވެންބަރު    20ކޮމިޓީން  މި  ބޭއްވި  ވަނަ    24ގައި 

ޤަރާރު  ބައްދަލުވުމުގައި   ފެމި  މަސައްކަތް  ޤަރާރުގައިވާ  ވާފައިވެއެވެއްޓަދިރާސާކުރެއްވުމުގެ  ބައްދަލުވުމުގައި  މި   .

ޓަކައި ކަންކަމާގުޅޭގޮތުން   ދަ  ކަމާ   މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް  ސަރުކާރާއި  މުއައްސަސާތަކާ  އު ބެހޭ  ލަތުގެ 

ނިންމެވިއެވެ.   ބައްދަލުވުން  ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް  ދެވަނަ  ކޮމިޓީގެ  ޓަކައި  ދިރާސާކުރެއްވުމަށް  ޤަރާރު  މި 

މުއައްސަސާތަކުގެ    2019ރު  ނޮވެންބަ   25ބާއްވަވާފައިވަނީ   ގުޅޭގޮތުން  ޤަރާރާ  މި  ބައްދަލުވުމުގައި  އެ  ގައެވެ. 

ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި   މި  ސާފުކުރައްވާފައިވެއެވެ.  މަޢުލޫމާތު  ބައްދަލުކުރައްވައި  ކޮމިޓީން  ބޭފުޅުންނާ 

ންނަވާ މެންބަރުން މި ޤަރާރުގައި  ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންނާއި ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަކޮމިޓީއަށް  މުއައްސަސާތަކުން  

ތާއީދުކު ފުރިހަމައަށް  ކަންކަމަށް  ވާހަކަދައްކަވާފައިވެއެވެ. ގޮވާލާފައިވާ  އެއްވެސް  މި  އަދި    ރައްވައި  ޤަރާރަށް 

މު ގޮވާލާފައިވާ  ޤަރާރުގައި  މި  އަދި  ނުވޭ.  ހުށަހަޅުއްވާފައެއް  ސަރުކާރުން  ންހިއިޞްލާޙެއް  ކަންކަމަކީ  ބައެއް  މު 

ވެސް އަޑު އުފުލަމުންދާ މައްސަލަތަކެއްކަން ފާހަގަކުރައްވާފައިވެއެވެ. ކޮމިޓީގެ    ވާމީ ފޯރަމްތަކުގައި މިހާރުބައިނަލްއަޤް

ބޭއްވި  ދިރާސާކުރެއްވުމަށް  ޤަރާރު  ބޭފުޅުންގެ    ނިންމެވުން.  ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި  ބައްދަލުވުމުގައި  ކޮމިޓީގެ 

ކަ ގޮވާލާފައިވާ  ޤަރާރުގައި  އިމަރޖެންސީ  ވާހަކަފުޅުތަކަށާއި  ކްލައިމެޓް  ރާއްޖެއިން  ރިޢާޔަތްކުރެއްވުމަށްފަހު،  ންކަމަށް 

ނިންމެވުން.  އެއް  އެއީ  ފާސްކުރެއްވިއެވެ.  ކޮމިޓީން  ފާސްކުރުމަށް  ޤަރާރު  މި  ގޮތުގައި  ޤަރާރެއްގެ  އިޢުލާނުކުރުމުގެ 
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ސުރުޚީ   ޤަރާރުގެ  ގޮތުން  މި  ނިންމެވުމަކީ  އިމަރޖެން"ދެވަނަ  ކްލައިމެޓް  ޤަރާރުރާއްޖެއިން  އިޢުލާނުކުރުމުގެ    " ސީ 

 . ކޮމިޓީގެ ދެ ނިންމެވުން. ނިމުނީ އީ އަށް ބަދަލުކުރެއްވުމަށް ފާސްކުރައްވާފައިވެއެވެ. އެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކޮމެންޓެއް މެންބަރުންގެ  އިއްޒަތްތެރި  ރިޕޯޓަކީ  މި  ފުރުޞަތު    ،އެހެންވީމާ،  އަޅުގަނޑު  އޮތިއްޔާ  ޚިޔާލެއް 

އެހޭނީ  އިހުޅުވަ އަޅުގަނޑަށް  ވޯޓަށް  އެހެންނަމަވެސް،  ނެތީމަ  ކޮމެންޓެއް  އިތުރު  އާދެ!  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ލާނަން. 

ނިންމަނީ.  މި  އަޅުގަނޑު  ކަމަށް  ނެތް  ކޮމެންޓެއް  އިތުރު  އެހެންވީމާ،  ވަޑައިގަތީމަ.  މިތަނަށް  ބޭފުޅަކު  އެއް  އަދި 

 އެހެންވީމާ، ޕާކްކޮށްލާފައި ދެން އިން ރިޕޯޓަށް. ކަރަންޓު އަގުހެޔޮކުރުން.   ޅުގަނޑު... އަ

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޤަރާރު.   ކަރަންޓު  މި  ގޮތް.  ގެންދިޔަ  ކުރިއަށް  ދިރާސާކުރުން  މި    2019ނޮވެންބަރު    20ޤަރާރު  ބޭއްވެވި  ގައި 

ބައްދަލުވު  24ކޮމިޓީގެ   ކަރަވަނަ  މަސައްކަތް    ބެހޭ  އަގުހެޔޮކުރުމާ  ންޓުމުގައި  ދިރާސާކުރެއްވުމުގެ  ޤަރާރު 

ގޮތެއްގައި   ދެމެހެއްޓެނިވި  ގުޅޭގޮތުންނާއި  ކަންކަމާ  ގޮވާލާފައިވާ  ޤަރާރުގައި  ބައްދަލުވުމުގައި  މި  ފެއްޓެވިއެވެ. 

ހަރު  ޕެނަލް  ސޯލަރ  ފުރާޅުގައި  ގޭގޭގެ  ޓަކައި  އަގުހެޔޮކުރުމަށް  ބިލު  ކަރަންޓު  ޕްރޮގްރާމެއް  ރައްޔިތުންގެ  ކުރުމުގެ 

މިފަދަ   މިގޮތުން  މަޝްވަރާކުރައްވާފައިވެއެވެ.  މެންބަރުން  ކޮމިޓީގެ  ގުޅޭގޮތުން  ގެންދިއުމާ  ކުރިއަށް  ރާވައި 

އެނަ  ސޯލަރ  ގޮތުން  އެހީތެރިވުމުގެ  ވެރިންނަށް  ގޭގޭގެ  ދިވެހިރާއްޖެޕްރޮގްރާމްތަކުގައި  ފަންޑެއް  އަށް  ރޖީ 

މަޝްވަރާފުތަޢާރު ގުޅޭގޮތުން  ޓަކައި، ކުރުމާ  ދަ  ކަމާ  ކުރެއްވުމަށް  ސަރުކާރާއި  މުއައްސަސާތަކާ  އު ބެހޭ  ލަތުގެ 

ބައްދަލުވުން   ދެވަނަ  ކޮމިޓީގެ  ޓަކައި  ދިރާސާކުރެއްވުމަށް  ޤަރާރު  މި  ނިންމަވާފައިވެއެވެ.  ބައްދަލުކުރުމަށް 

މުއައްސަސާތަކުގެ    2019ނޮވެންބަރު    25ބާއްވާފައިވަނީ   ގުޅޭގޮތުން  ޤަރާރާ  މި  ބައްދަލުވުމުގައި  މި  ގައެވެ. 

އްވައި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވިއެވެ. ކޮމިޓީގެ ދިރާސާއިން ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައް.  ބޭފުޅުންނާ ކޮމިޓީން ބައްދަލުކުރަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަރަންޓުގެ ދާއިރާ ތެލަށް ބަރޯސާވެ، އެގޮތުގައި ދެމެހެއްޓުމަކީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ބޮޑު  

އަގުހެޔޮކު  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(ގޮންޖެހުމެއްކަން.   ކޮމިޓީން    ރުމާކަރަންޓު  ދިރާސާކުރެއްވިއިރު  ޤަރާރު  ބެހޭ 

ދެމެހެއްޓުމަކީ   އެގޮތުގައި  ބަރޯސާވެ،  ތެލަށް  ދާއިރާ  ކަރަންޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ނުކުތާތައް.  ފާހަގަކުރެވުނު 

% ޖީ.ޑީ.ޕީގެ  ޓަކައި  ގަތުމަށް  ޑީސަލް  ގޮންޖެހުމެއްކަން.  ބޮޑު  ކުރިމަތިވެފައިވާ    އިންސައްތައާ   10ދިވެހިރާއްޖެއަށް 

އިންސައްތައާ ކައިރި ކުރާ    10ޖީ.ޑީ.ޕީގެ %  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ...ކައިރި ކުރާ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ހޭދަކުރާކަމަށާއި
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ކޮށްގެން   ސަބްސިޑައިޒް  ޓަކައި  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ހެޔޮކޮށް  އަގު  ކަރަންޓުގެ  ހޭދަކުރާކަމަށާއި،  ފައިސާ  އަދަދެއްގެ 

ޚަރަދުކު  ނުކުތާތަކަކީ، ދެމެހެއްޓެނިވި  އަހަރަކު ބިލިޔަނެންހާ ރުފިޔާ  ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ  ޤަރާރުގައި  ރަންޖެހޭކަން. މި 

ތަންފީ މިހާރަށް  މިހާރުން  ހެޔޮކޮށްދިނުމަށް  އަގު  ކަރަންޓުގެ  މުހިޛުގޮތެއްގައި  ކަންތައްތަކެއްކަން.  ންކުރުން  މު 

އެންވަޔަރަންމަންޓު  އޮފް  އިއާމިނިސްޓްރީ  ގްރީންފަންޑުން  އުފައްދާފައިވާ  ކުރާ  ގައި  ކުރިއެރުވުމަށް  ހަކަތަ  ދަކުރަނިވި 

ޕެނަލް ހަރުކުރުމަށް އެ ބޭންކުގައި އޮންނަ ގްރީން    ހޭދަ ނިސްބަތުން ކުޑަކަން. ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ސޯލާ

ކަމާއި އަދި    11ފަންޑުން މިހާރުވެސް ލޯނު ދޫކުރާކަމާއި، އެ ގޮތަށް ދޫކުރާ ގްރީން ލޯނުގެ އިންޓްރެސްޓް ރޭޓަކީ %

ޕް ކަރަންޓު އެ  ކޮމިޓީން  ނިންމެވުން.  ކޮމިޓީގެ  ދެން  ލިބިފައިނުވާކަން.  ތަރުހީބެއް  އެކަށީގެންވާ    ރޮގްރާމަށް 

ބޭފުޅުންގެ    ބެހޭ   އަގުހެޔޮކުރުމާ  ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި  ބައްދަލުވުމުގައި  ބޭއްވެވި  ދިރާސާކުރެއްވުމަށް  ޤަރާރު 

ކަންކަ ގޮވާލާފައިވާ  ޤަރާރުގައި  އަންނަނިވި  ވާހަކަފުޅުތަކަށާއި،  މެންބަރުން  ކޮމިޓީގެ  ރިޢާޔަތްކުރެއްވުމަށްފަހު  މަށް 

ނިންމަވައި ޤަރާރު ފާސްކުރައްވާފައިވެއެވެ.   ބިލު އަގުހެޔޮކުރުމަށް    ދެމެހެއްޓެނިވި   -1ކަންކަން  ގޮތެއްގައި ކަރަންޓު 

ސޯލާ ފުރާޅުގައި  ގޭގޭގެ  ގެންދި  ޓަކައި  ކުރިއަށް  ރާވައި  ޕްރޮގްރާމެއް  ހަރުކުރުމުގެ  ޓަކައި  އުޕެނަލް  މަށް 

ތަޢާރު ޕްރޮގްރާމެއް  ގުޅިގެން  އެންވަޔަރަންމަންޓާ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ބޭންކުތަކާއި  ކޮށްދެއްވުން.  ފުކައުންސިލްތަކާއި، 

ޕެނަލް ހަރުކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ލުއިކޮށްދިނުމުގެގޮތުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް    ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ސޯލާ

ދޫކު  އެކަމަށް  %އިން  ރޭޓް  އިންޓްރަސްޓު  ލޯނުގެ  ދަށްކުރުން.  އަ  8ރާ  ޕެނަލް    ސޯލާ  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ށް 

ލޯނު މީހުންނަށް  ބޭނުންވާ  އެހީތެރިވެދިނުމުގެ  ހަރުކުރަން  ކޮންމެ    2020ގޮތުން    ނަގަން  ފެށިގެން  އަހަރުން  ވަނަ 

ކަނޑައެޅު ރުފިޔާ  މިލިޔަން  އެއް  ކައުންސިލަކަށް  ކޮންމެ  ބަޖެޓުން  ސޯލާއަހަރެއްގެ  ހަރުކުރުމާއި،   ޕެނަލް  ން. 

ނޫނީގޮތުން ހުރި ހުރަސްތައް ނައްތާލުން. ވީމާ، ކޮމިޓީން  ގާ ދަކުރުވަނިވި ހަކަތަ އުފައްދައި ވިއްކުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން  ޔާއި

  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން   99ފާސްކުރެއްވި ޤަރާރު އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްދެއްވުން އެދި މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  

 ހުށަހަޅަމެވެ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބޭފުޅުންނަށް   މައިގަނޑު ނުކުތާތައް. ދެން ތި  އާދެ! މި މަޝްވަރާތަކުގެ މައްޗަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވުނު 

 އިޞްލާޙެއް އޮތިއްޔާ ހުށަހަޅުއްވަން. ،މި ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަނީ ކޮމެންޓެއް

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޒާހިރު  އަޙްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ ގައްދޫ



 2020  ފެބްރުވަރީ  10                  ވަނަ ބައްދަލުވުން  4ކޮމިޓީގެ    އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު

 

 

4 

 

 ށް.  އަ 6ގެ ބަދަލުގައި ސަޖެސްޓްކުރަން % 8އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން % .ޝުކުރިއްޔާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ؟ ށް ދަށްކުރަން. އެހެން ބޭފުޅަކު ފްލޯރ ބޭނުންފުޅުތޯއަ  6%  8% މިހާރު  މިހާރު އަޙްމަދު ޒާހިރު އެ ހުށަހެޅުއްވީ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދުދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

 އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން އަޙްމަދު ޒާހިރު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

  .ފިރުޝާން

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފިރުޝާން ޙުސައިން  މެންބަރު  ދާއިރާގެ މަޑަވެލި

ބޭނުން ފާހަގަކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު  ބޮޑަށް.  ވަރަށް  ޝުކުރިއްޔާ  ލޯނުތައް  ވިއާދެ!  ބައެއް  ހައުސިންގ    ،ހުށަހެޅުއްވި 

% ޚާއްޞަކުރެވިގެން  ފަރާތްތަކަށް  ބައެއް  އެބަހުރި  ލޯނުތައް  އޮފް    5ލޯނުފަދަ  ބޭންކް  ވެސް  ލޯނުތައް  ދެވޭ  ގައި 

އެއަށްވުރެން   ފެނޭ  އަޅުގަނޑަށް  ބާރުއަޅާއިރު  އަޅުގަނޑުމެން  ކަމަކަށް  މިފަދަ  އަޅުގަނޑު  ހަމަ.  މޯލްޑިވްސްގައި 

 .  4ށް % އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން އެގޮތަ ރަން.ކުޑަކު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެއީ % ހުށަހެޅުމެއް  ތާއީދު  .6އެއް  ލިބފައި އޮތީ  އެއަށް  މިއޮތީ %  .ވެސް  އޭގެފަހުން  ހުށަހެޅިފަ. އަދި   4ދެން 

 އެހެން ބޭފުޅަކު ތާއީދެއް ނުކުރައްވާ އެ ހުށަހެޅުމަކަށް.  

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން  ސަޢީދު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ  ގެމަނަފުށި

 ށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން.  އަ  4ހުށަހެޅުއްވި % ފިރުޝާން  މެންބަރުއިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މަޑަވެލި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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% ހުށަހެޅުމެއް  ދެ  މީގަ؟ ތޯ 4؟ %ތޯ  6އެހެންވީމާ،  ނުގޮސް  ދެން  ރަނގަޅީ    އިއެހެންވީމާ،  ވޯޓުތަކަށް 

މިހާރު  . 5؟ %އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން އެކައްޗެއް ކިޔާފައި ނިންމާލުން. އެހެންވީމާ، އޭގެ ކޮމްޕްރޮމައިޒަކަށް ދަމާތޯ

އިންނާނެ    6އާއި    4 ދޭތެރޭގައި  އެހެންވީމާ،  5އާ  އިއަ  5.  ބޭފުޅަކު.  ޟު ތިރާޢުށް  އެއްވެސް  ކުރައްވަންތޯ   

މި ރިޕޯޓު އަދި ކްލައިމެޓު ޗޭންޖް.  ؟ ލާ އިނގޭތޯ. އެހެން އިޞްލާޙެއް އެބައޮތްތޯށް އިޞްލާޙުކޮށްއަ  5އެހެންވީމާ، %

ގުޅޭގޮތުން    ،އެހެންވީމާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(   އިޢުލާންކުރުމާ  އިމަރޖެންސީ  ކްލައިމެޓް  ހުށަހަޅަނީ  މި  އަޅުގަނޑު 

އެ ރިޕޯޓު ފާސްކުރުމާ    ،ދެއްވުން   ވޯޓުއަޅުގަނޑުމެންގެ ރިޕޯޓާ މެދުގައި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް

އިމަ ކްލައިމެޓް  އިއްތިފާޤުން  އިޢުލާންކުރުމަށް  ބެހޭގޮތުން. ފާސްކުރަން ވޯޓު ދެއްވާ. އެހެންވީމާ، ކޮމިޓީގެ  ރޖެންސީ 

މި ފާސްވެއްޖެ. ދެން  ފޮނުވަން  ތަޅުމަށް  މަޖިލީހުގެ  ކަރަންޓު އަގުހެޔޮކުރުމާ   ރިޕޯޓު  ޤަރާރު ދިރާސާކޮށް    އޮތީ  ބެހޭ 

އިޞްލާޙާ  ހުށަހެޅުއްވި  ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް ވޯޓަށް އެހުން. ދެންމެ ތި  ރިޕޯޓު މިގޮތަށް ފާސްކޮށް    ނިންމި  އެކުގައި މި 

އިއްތިފާޤުން ކޮމިޓީގެ  އެދެން.  ދެއްވުން  ވޯޓު  ފޮނުވުމަށް  ބޭފުޅުންގެ     ،ތަޅުމަށް  ތިއްބެވި  ހާޒިރުވެވަޑައިގެން 

 ޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. މިއަދުގެ ބައްދަލުވުން ނިމުނީ.  ވަރަށް ބޮ .އިއްތިފާޤުން ދެ ރިޕޯޓު ފާސްވެއްޖެ

_____________________ 

 

 

 




