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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ ބައްދަލުވުމަިއގެން ކުރިއަށްދާނީ. ބައްދަލުވުމަިއގެްނ  15ތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ މިއަދު އިޖް މެންއަުޅގަނޑު `.

ނުޑމެން މިއަދުގެ އެޖެންާޑގައި މި  ކުރިއަށް ނޑުމެންގެ ކުރިަމތީގައި މި ދާއިުރަގއި އަުޅގަ  2010/08އޮތް  އޮތީ އަުޅގަ

ށްދިނުމުގެ ޤާނޫނު ތެރިކަން ފޯރުކޮހީމާލީ އެ ޙައްޤުތައް ރައްކާެތރިކުރުމާއި ކަން ހުންނަ މީހުންގެނުކުޅެދުންތެރި

ހުރި ބައެްއ މުއައްސަސާތަުކގެ އިްސ މިކަމާ ގުޅުން، ގޮތުން  ގެފަހު މަރުޙަލާއެއްދިއުމުގައި އެންމެ ނިންމަމުންދާ

ުލވުމެްއ ފުކުރުމަށް ަޓކައި ޭބއްވުުނ ބައްދަންތައްތަްއ ސާޭބފުޅުން ސާފުކުރަން ބޭނުންވާ ކަ ތި ،ވާލުކޮށްސު ންނާބޭފުޅު

އަށް ދެންނެވި މުއައްސަސާަތކުގެ ބޭފުޅުން ަވޑަިއގެންނެވީމަ ކޮމިޓީ  އަޅުަގނޑު މިއީ. އެހެންކަމުން، މި ބައްދަލުވުމަށް

ށް މިނެޓު ވަރަކަ 5އޮތް  ށްބޭފުޅުން ކުިރއަ  އެ .ަކށެއް ނެތްހަމަޔަ އެހެންނަމަެވސް، އަދި މި ަވގުތާ .ދަންނަވައިލާނަން

ނ އި މިތާނަގއި ތިއްަބާވނެގަތެރޭ ނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އޮތީ. އޭެގ ކުރީގައި ވެސް އަުޅގަ ުޑ ކަމަށް އަޅުގަ

 ؟އަށް ހުޅުވާަލއިގެން ކުިރއަށް ގެންދަންތޯ މި ބައްދަލުވުން މީޑިޔާ ،ލާނަންރުންނަށް ދަންނަވައިޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ

ޢިއްޒަތްތެިރ  މަސައްަކތަށާއި ކޮމިޓީގެ ކޮމިީޓގެ ވާހަކަ ދައްކާއިރު އަުޅަގނޑުމެންގެ އެކަނި މިނޫނީވިއްޔާ ހަމަ ހުސް

ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް ވެްސ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަުރން ، ކުރިއަްށ ގެންދާނީ؟ އެހެންވީމާ ތޯހަލަ ގޮތަަކށްމެންބަރުން ތިބޭ ކަ

 ޅުަގނޑު ވޯަޓކަށް ދާނީ އިނގޭތޯ. ފަހަރު ެއއްެޗއް ވިދާުޅވުަމށް ދަންނަވާފައި ދެން އަ އެއް

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

ނޑު ދަންމުޤައްރިރު. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި  ިއ ނަވާނީ މި ކޮމިޓީ ނިމުމަށްފަހުގަމީޑިޔާ ެވއްދުމުގެ ޮގތުން އަޅުގަ

ނޑުމީގައި  ،ވީމާއެހެން .ވެސް މީޑިޔާ ައޅުަގނޑުމެްނނާ ކުރިމަތިލާނޭ  އެންމެ ރަނގަޅު ުއސޫލެއް ކަމުަގއި އަުޅގަ

ވަންޏާ  ކަމަށް ފިކުރިމަތިލުން. ފުރަގަސްދީ އާއެންމެ ހަމަހަމަވާނީ އަޅުަގނޑުމެން މީޑިޔާ ސްވެ ފަރާތަށް ދެ ،ދެކެނީ

ނޑުމެްނގެ ކޮންފިެޑންޝަީމގަ، އެހެންވީމާމީހުން ދުއްވާނެ.  އަޅުަގނޑުމެން ފަހަތުން އެ ނޑުމެްނގެ  ،ލްއި އަުޅގަ އަުޅގަ

ކުރަންޖެހޭވަުރގެ ކުރެޭވ، ވަންޏާ ކޮންފިޑެްނޝަލް  ކަމަށް ޑިްސަކސްނުކުރެވޭ ކަންތައްތަެކއް ުހރި ،އި ހަމަނުޖެހިގަތެރޭ

ނޑަށް ފެނޭ މީޑިޔާ ނުވައްދަ ކަންތައްތަެކއް ހުރި ކަމަށް ނޑަ ،. އެހެންނޫނީންވަންޏާ އަޅުގަ އަްށ  ޑިޔާށް ީހވަނީ މީއަުޅގަ

ވެސް  މި ހުރިހާ ފަރާތްތަކާހަމަ އަޅުަގނޑުމެން ވަނީ . އެއީ މީގެ ކުީރގައި ނަށްން އަޅުަގނޑުމެން ހުޅުވާލުންހެ

ނޑުމެން ޑިްސކަސްކުެރވިފަ ވަކިން މީޑިޔާ ނުލައި ހަމަ ކްލޯޒް ޑޯެއްއގެ ތެރޭގައި ބޭފުޅުންނާ އެ ،ބައްދަލުކުރެވި  . ައުޅގަ

ނޑު ހުށަހަޅާލަން އޮތް ޚިޔާލަކީ. ޝުކު  ިރްއޔާ. ދެން އެއީ އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ސް، ގިަނ ވެންނަމަހެއްަގއި މި ބައްދަލުވުންތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުން. އެތެ ބޮޑު ގޮ ވީހާވެސް ާހމަކަންއްމު އުސޫލަކީ ޢާ

ނ ކަމަށް ވަނީ ުނވާމީިޑޔާ އެކްސެސްއެއީ  ،ންނަށް ފެނިވަޑަިއގެންޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޑަްށ ވިްއޔާ ެއގޮތަށް އަުޅގަ

ވުންތަްއ ބޮޑު ގޮެތއްަގއި މި ކޮމިޓީގެ ބައްދަލު  ނިންމިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، ޢާއްމު އުސޫލަީކ ވީާހވެްސ ހާމަކަން

ކި ގޮތަކަށް މެންބަރުން ވެްސ. ވަކިން ޚާއްޞަ ގޮެތއްަގިއ ވަ ގެއެއް ޫނން. ހުރިހާ ކޮމިޓީއެއްގެންދިއުން. މި ކޮމިޓީ

 ގޮަތކަށް އަުޅަގނޑު ކުިރއަށް ގެންދާނީ.  ދެން އެވިްއޔާ  ވަނީ ކަމަށް އެދިަވޑަިއގެންފި

 

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

މެންބަރުންގެ ކުިރއްޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ޙަޤީޤަތުގައި ައޅުަގނޑު ައސްލު ބޮަޑށް ބޭނުންވަނީ އާދެ، ޝު

ސަރުކާުރގެ ވުޒާރާތަކުްނ ވެްސ ދެޭކ އަދި  .ން ފާޅުކުރުން. އެދޭ ގޮްތ މެންބަރުކަމުަގއި ޚިޔާލުވެސް ފާުޅކުރުން ހަމަ މި

ނޑު ބޭނުންވަީނ  ފަރާތްތަކަށް އެްއވެސް ކަހަލަ ހިތްހަމަނުޖެހުމެއް އޮންނަ ގޮތަކަށް  އެދެން ގޮތް ހާމަކުރުން.  ވުރެ އަުޅގަ

ދެން މެންބަރުން ހަމަ ކަންތައް ގެންދިުއން.  މިއެކު ިޚޔާލު ފާޅުކުރެވޭ ކަހަލަ މާޙަުއލެއްަގއި މިނިވަންކަމާ އަސްލު 

 ނިންމަވާ ކޮންމެ ގޮތަކަށް ެވްސ އަޅުަގނޑު ާތއީދު އިނގޭތޯ. 

 

 ރިފާޢު ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ދުގެ މި ބައްދަލުވުުމގަިއ މިއަ ންނަމަވެސްހެއެޑަށް ތާއީދުކުރަން. އަށް ވެސް ވަރަށް ބޮ  އްކެވި ވާަހކަހުރިހާ ބޭފުޅުން ދެ

ނޑުމެން ނިންމާފައި މި ،ހާރު މި ވާހަކަދެކެވެނީމި ޅުންނާ ބޭފު އަޅުަގނޑުމެން މި  ބެހޭ  އޮތް ޑްރާފްޓާ މިހާރު އަޅުގަ

ގޮތަކުން މުޅި  ޖަހާ އިން ލަތްތަކުގައި އެބަ ދިމާވޭ މީިޑޔާކަ ބަެއއް ހާދެެކވޭ ބައެއް ކަހަލަ ވާހަ ގޮތުން. ދެކެޭވއިުރގައި 

ކަށް، އަޅުަގނޑުމެން ކިތަންމެ ޕޮޒިިޓވްކޮށް އެ ވާހަކަ ަދއްާކއިުރ ޮގތް އެބަ ދިމާވޭ. މިސާލަ ލިުކގައި ބަދަލުވާޕަބް ވާހަކަ

އެންެމ ބޭފުޅުން ޖައްސަވަނީ  އަބަުދވެސް އެފަލަ ސުރުޚީގައި  ލަތުަގއި އެ ދެވޭ ޖަވާބަކުން މީޑިާޔގައިބައެއް ހާވެސް 

ނިޒާމުގެ ތެޭރަގއި ހަލަބޮލިކަމެއް އައުން. އެީއ މި ާވ ެއއްަޗކުން މުޅި ަޖއްސަ، ވީމާހެންއެ ކޭނެ ކަހަލަ ގޮަތކަށް.ވި ބޮޑަށް 

ނޑުމެން މިހާރު މި މިއީ ވަރަށް ސެންސިޓިވް ކަމެްއގަ  ޙަޤީޤަތުގައި ިމ ، ޝްވަރާކުރެވެމުންދަނީ. އެހެންވީމާމައި އަުޅގަ

ނޑަ، ންވީމާ ލް ެއއްަޗކަށް ވެދާނެ. އެހެގައި ވަރަށް ކްރިިޓކަސެންސިވިޓީ އޭގެ ޒާތު  ހާ ތާއީެދއް ނުކުެރޭވ ށް އެއަުޅގަ

ވީާހވެްސ ، ންެދންމެ އަނާރާގެ ވާހަަކއިަގއި ފާހަގަކޮށްލިހެ ؛ގެންދާކަށް. ހަމަ ވީހާެވސްއެީކަގއި މީތި  މީޑިޔާއާ

 . އުލެއް އޮތުން ރަނގަޅުދެްއކޭނެ މާޙަ ވާ ވާހަކަެއއްފުޅު ބޭނުން ންދައްކަ ވެސް ބޭފުޅުން އެ އެކީމިނިވަންކަމާ 

 

 މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން:



  

ނޑު ނޑަްށ ވެްސ ބުރަެވވެނީ އެގޮތަށް. ބުަރެވވެނީކީ ވެްސ ނޫން. އަުޅގަ މަ ހަ ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. އަުޅގަ

ތާނގައި ދަްއކާ ވަރަްށ ބޮޑަށް އެދެން. އެއީ އަުޅަގނޑުމެން މިއަރިހުން  ގެބޭފުޅުން ތިބޭނުންވަނީ ވެސް މިދެންނެވީ 

ނޫނީ ނޫހުގައި ޖަހާނީ  .ރިޕޯޓެއްެގ ގޮުތގައި ނެޭރނީ ޑުކުިރޔަސް ެވސްމީހުން ރެކޯ ން ޭއގެ ައޑުކޮެޅއް އެއި ވާހަކަ

މިއަށް ސް އަދި ދެންވެސް ކީ ެއްއެވސް އިރެްއގައި އަދި މިހާރަކު ވެ. އެކަމަކު، އަުޅަގނޑަންޏޭ ކިޔާފަބުސްމާ މިހެން އަ

މިީއ މީހެއް ނޫން. މިކަން ކުރެވޭނެތޯ. ކުރެވޭީނ ކިހިނެއްތޯ އެންެމ ފަސޭހައިން ކުެރވޭނީ.  ޅޭ އިދިކޮޅު ހަަދއިގެން އު

ާވ ަފހަރަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ގިނަވަރަށް ށް ވެސް މީތި ބޮލުަގިއ އަަޅއިގެން ކަރު ސަުރކާރަރެއް އޮންނައިސަރުކާ

ާކވެސް ސަރުކާރަށް ބާރު އޮވޭ އަނެއްހަމަ ނެްއކާ އަ؛ ގެން ނުދެއްިކގެން، ނުދެިވގެންއެްއޗެއް ަވކި ހިސާބަކަށް ޮގސް

ނޑު ،ެއއީ މުސާަރ ވެސް .އެގޮތަށް، އެހެންީވމާވެސް.  ންކުޑަކޮށްލަ ހި ވެސް މެން މުސާރަތައް ެއއްޗެއަުޅގަ

ސް. ވެ ގޮތަށް ނަމަ ަފހުން ދޭ ،ގޮތަށް އޮންނަނީނޫނެއްގެ ދަށުން ހަމަ ުމސާރަ އެ ޤާ .ކުޑަކުެރިވގެން ހަމަ ދިޔައީ 

ނޑުމެން މިއަށް ަބޔަކު ެގނެސްގެން މަޝްވަާރއެއް މި ، ކަމެއް ދިމާވެދާނެ. އެހެންވީމާލަ އެކަހަ، މާއެހެންވީ  އަުޅގަ

ނެޑއްަގއި ލި .ހިނެއްތޯކިކުރަނީ  އޮތްތޯ ބަލަން  އެބަ ދެވެން . އެ ޔެފައި އަދަދުތަެކއް ދެވިދާނޭގަ

 ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް އިންވިޔަްސ ތި ކޮންމެ ގޮތެއްޕޯޓަރުންނާއި މީހުން ގެންދިޔައިމަ ރިމުންދާއިރުަގއި މަޝްވަރާކުެރވެ

ނޑަށް ވެސް ިމނިވަންކަން އެަބއޮތް ނުކުތުމަްށފަ ވެސް ނާނެ އަސްމާ މިހެން ހު ދޭނެ އެއްެޗއް. އެއީ ޭއރުން ބުއަުޅގަ

ރު މި މީހެއްެގ ނަން ޖަހާފަ. މިހާ އަނެކަތިކޮށްފައި ދެއްތޯ. އެމީހަކަށް  ނި މީހަކު މިހެން ބުންޏޭ. އެމިވެ ،ބުންޏޭ

ނޑުތަނުގައި ެވއްޖެ ނޑު ނގޭނީޖެހީމަ އެ އްާޔ އަުޅގަ ގަިއ ވެދާެނ އް ރެފަހަ ،ގެ ނަން ޖެހިކަން ވެސް. ވީއިރު އަުޅގަ

ނޑު ބޭނުމެއް ނޫން މީޑި، ޅުވި އެްއޗަކަށް ވެްސ. އެހެންވީމާމިއިން ބޭފުޅަކު ވިދާ ނޑު އިން ޔާައޅުގަ މެންނާ އަުޅގަ

ވަރަްށ ، މާވީބޮޑަށް ގުޅިފަިއ އޮްތ ކަެމއްަގއި. އެހެން ވަަރށް ަރއްޔިތުންނާ . މިއީްއގައިކަމެއަިދ މިކަހަލަ  ކުޅޭކަށް،

 .ލީދަންނަވާ ވާ ގޮތްބޭނުން  އަުޅަގނޑު ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

 އާދެ، މިހާރު ދެން...

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا އިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު

ރި މެންބަރުން ެއ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުަތއް ައޑުއަހަިއގެން މިހިރީ. ދެން ޢިއްޒަތްތެޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ އާދެ، އަ 

ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުާރ ާވހަކަ ހަމަ ދަންނަވާލަންެވގެން.  ރިފާޢުގެ އެهللا ަގއި ެވސް ހަމަ ޢަބްދުއަޅުަގނުޑގެ ވިސްނުމު

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 



  

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ނޑުމެން  ،ޔާމީޑި  ދާށާއި އެްއކޮށް ުކރިއަށް . މީިޑޔާއާތަކަށް ވާހަކަދެެކިވގެންދިޔަގޮ ދެ އާދެ،  ނުލަިއ ކުިރއަށް ޔާއެއަުޅގަ

 ހެންކަމުން،އެ ދާން. ެއއްކޮށް ުކރިއަށް މީޑިާޔއާކުރެިވގެްނދިޔައީ ޚިޔާލު ފާޅުން ނުން، ފުރަތަމައިމުދާން. އެހެންކަ

ނޑުމެން  އާމީޑިޔާނީ ށް މި އަހާލަފުރަތަމަ ވޯޓަ އަޅުަގނޑު . ންމި ަބއްދަލުވުން ކުިރއަށް ގެންދަެއއްޮކށް އަުޅގަ

ނޑު ން ުކރިއަށް ގެންދަން. އެހެންވީމާ، ނުަލއި އަޅުަގނޑުމެން ބައްދަުލވު އާޔާލާނަން މީޑިޓަށް އަހައިވޯ އެއަށްފަހު އަުޅގަ

ވާ ގޮތަކަށް އަތްޕުުޅ ންބަރުން ފެނިަވަޑއިގަންނަ ެއއްކޮށް ކުރިއަްށ ެގންދަން ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ ޢިއްޒަތްތެރި މެ މީޑިޔާއާ 

ށް ގެންދަްނ ދަލުވުން ނިްނމާލަން ކުރިއަނުަލއި މި ބައް އާމީިޑޔާ)ވޯޓުދެްއވުން( ން އެދެން. ހިއްލައިލެްއވު

... )ވޯޓުދެްއވުން( އާނ، މިހާރު ދެ ކޮޅަށް މި ވީ އެއްވަރު. އެހެންނަމަވެސް އެއް ޢިްއޒަތްތެިރ ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ

ންބަރަކު އެބަ އިންނެވި ިޚޔާލުފާޅުނުކުރަްއވާ. އެހެްނވީމާ، އެގޮތަށް ވެސް ވީ ވަކި ކޮޅަކަށް ނުޖެހޭތީ އެްއވަރު. މެ

ނޑުމެންެގ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާ އަދި  ނޑު އަްސލުގައި މި ބައްދަުލވުން ކުިރައށް ގެންދާނީ އަުޅގަ އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ްނ މަިއގެވަނަ ބައްދަުލވު 15ހު( `. އަޅުަގނޑުމެން އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ ެއކު. )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަ ޓޭރިއެޓާސެކްރެ

ނޑުމެން ދަންނަވާިލ  ނޑުމެން ކުރިއަށް ދާއިުރަގިއ ވަރަށް ހޫނު މަރުޙަބާއެްއ އަުޅގަ ކުރިއަށް މި ދަނީ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުރިމަ  ތީގަިއ މިއަދު ޢިްއޒަތްތެިރ ދަންނަވާލުމަކަށް ަވޑަިއގެންދެްއވި ހުރިހާ ޢިްއޒަތްތެރިންނަށް. އާދެ، އަުޅގަ

 ،މެންބަރުން ފާޅުކުރައްަވއި ާސފުކުރަން ބޭނުންވާ ކަންކަްނ ސާފުކޮށްދެއްވުމަށް ވަަޑިއގެން ތިއްބެވި ބޭފުޅުްނގެ ތެޭރގައި 

ސްޓޭޓް އެޓަރނީ އަލްއުްސތާޛާ ސަލްވާ ޙަބީބު، އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް  ،އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން 

. އަދި ނޭޝަނަލް ޜަީރގެ ފަރާތުްނ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްޙަލީމް ޢަބްދުލްޣަފޫރު، ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުއެންޑް ޓްރެ

އެއީ ސީ.އީ.ޯއ. ، ޟިލް މުޖުތަބާ ޖަލީލްޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ )އެންސްޕާ( އިން ވަަޑއިެގން ތިއްބެވީ އަލްފާސޯޝަލް 

ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ވަރަށް ހޫނު  4ޑިނޭޓަރ. ތި ޖެކްޓު ކޯއިތުރުން އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ޢައްޒާމު ވަޖީހް، ޕްރޮ އޭގެ 

ނޑުމެްނނާހަމައެހެންމެ  މަރުޙަބާއެއް ދަންނަވަން. އަދި  ިމނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް  ،ގުިޅވަަޑއިގަންަނވައިފި  އަުޅގަ

އްޒަތްތެރި ތި ޢި ،އެންޑް ޓްރެޜަީރގެ ލީގަލް ޮކންސަލްޓެންޓު އަލްއުސްާތޛު އަޝްރަފް ރަޝީދު. އާދެ! ިމ ބޭފުޅުން

ބޭފުޅުންނަށް ތަޢާރަފުކޮށްއަރުވާނަން،  ދެމުން ގެންދާެނ! ހަމައެހެންމެ ތިބުމެންބަރުން ކުރައްވާ ުސވާުލތަކަށް ޖަވާ

ތް ފަރާތުން ފުރަތަމަ މި އިންނެވީ މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވި ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ އަޅުަގނުޑގެ ކަނާ

ރާ ނަޢީމު. ދެން މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދު. މުލަކު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާ

ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަޞީރު. ދެން އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު 

ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު . ދެން ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ هللاދެން ކުރެންދޫ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދުهللا. ޢަބްދު

ހިތަދޫ ދެކުނު  ،ހަމައެހެންމެ . އަދި ރިފާޢުهللا ޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު. މާފަންނު ދެކުނު ދާއިާރގެ ޢިއް ޖަމީލު ޢުޘްމާން

 ؛ބޭފުޅުންނަށް ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނިޒާރު. މީ މިއަދު ވަަޑއިގެންިތއްބެވި ޢިްއޒަތްތެރި ެމންބަރުން. ތި



  

ނޑު. އެެހންކަމުން މިހާ ނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތުއޭެގއިތުރަށް އަުޅގަ  އަރުވާނަން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ތި ރު އަޅުގަ

އަރުވާނަން ތި ބޭފުޅުްނ  ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތެއް ތަކަށް ތިރަްއވާ ުސވާލުކު ބޭފުޅުންނާ، ތި ފަރާތްޕުޅުތަކާ

ަޙޤީޤަތުގައި މީ އަޅުަގނޑުމެން  ލާމަތްުކރުމުގެ ގޮތުން އަޅުަގނުޑ؛ވީހާވެސް ަވގުތު ސަ ،ދެއްވުމަށް. އެހެންކަމުންޖަވާބު

ވަނަ ަބްއދަލުވުން. އެހެންކަމުން މި  3އެއްކޮށް މި ިބލަށް މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ޓަކައި ާބއްާވ  ތިބޭފުޅުންނާ

ނޑުމެންނަށް ރިޕޯޓު ވާ ބި މި ހުށަހެޅިފައި ހުގައި ައޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު ބައްދަލުވުމަށްފަ ލަށް ގޮތެއް ނިމި އަޅުގަ

މުޤައްރިރު، އަދި  އަރުވަނީ މި ކޮމިޓީގެ ނައިބު ތައްޔާރުކޮށްެލވޭނީ. އެހެންކަުމން އަޅުަގނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި

 ކަމަށްވާ އަނާރާ ނަޢީމަށް. އެހެންމެ ބިލު ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތްހަމަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމު

ނޑު ވެސް އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުަގނޑުމެންގެ މެހެމާނުންނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވާލަން.  ޝުކުރިއްޔާ މުަޤއްރިރު. އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، މިހާރު ވަރަށް އޮތީ މީގެ ޑްރާފްޓަށް.  ބޮޑު ބަދަލެއް ގެނެވިފައި މި ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެން ސަބް  ،ތަކެއް ބޭްއވުމަްށފަހުގިނަ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން ވަރަށް ފުޅުންނާބޭ އަޅުަގނޑުމެން ކުރިން ތި އަޅުގަ

ނޑުމެން ެއ  ،ކޮށްމެންބަރަކު. މަސައްކަތް 5ށްފައި ކޮވާނެ މަސައްކަތް ކޮމިޓީއެއް ެއކުލަވާަލއި އެ ޮކމިޓީގައި އަުޅގަ

ފުރަތަމަ  ކުަޑކުރަން. ެއގޮތުން އަޅުަގނޑު އެންމެމެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަީތ މިހާރު ހުށަހެޅިފައި އޮތް އަދަދު 

ގިންތިތަަކކަށް  ހާހަށް ބޮޑުކުރުން. ެއކަމަކު މިހާރު 5ހާހުން  2ާހހަށް ބޮޑުކުރުން.  5ހުށަހަޅާފައި އޮންނާނީ 

ބަލަންޖެހޭ، މިސާލަކަށް ތަންމަތީގައި ބާްއަވއިގެްނ  ރަތަމަ ގިންތި ެއއީ އެންމެ ބަިލ ހާލަތު ބޮޑެތި މީހުން.ލާފައި ފުބަހައި

އަށް ވެސް ދެވޭ އެހީތެރިކަމެްއގެ ގޮތުން  އިލާބޭ މީހުން. ދެން އެއީ ހަމަ މުޅި ޢާެވފައި ތި އަހަރު 25، 24އެބަހުރި 

ގޮުތަގއި ދީފައި ދެން ބަލަހައްޓާ  ގެހާސް އެލަވަންސެއް 3އެބައި ހަމަޖެއްސީ އެގޮތަށް ެއންމެ ސިވިއަރ މީހުންނަށް 

 ސް ީވ ދެއްތޯ؟ އެގޮތަްށ ހަދާފައި އޮންނާނީ. ދެން ދަފުތަރުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުން ހާ 5ހާސް. އޭރުން  2އަށް  މީހާ

 ތޯ ިޝފާ؟ ސަބް ކޮމިޓީގެ ޑްރާފްޓުދަްއކާލެވޭނެ ފްޓުލާފަިއާވ ޑްރާިނކޮށްފަިއާވނެ. މިހާރު އެކުލަަވއިބަެއއް އު ކުރެ ދެ

ނީ މިހާރު ވެްސ އޮންނާ 2000ލަހައްޓާ ފަރާތަށް ދޭ ދައްކާލަދެްއވަްއޗޭ! އާދެ، ދެްނ މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން ެއއްަކލަ ބަ

ގޮތަށް. ނޭދޭ ފަރާތްތައް ވެސް ހުންނާނެ ދެއްތޯ  ދޭ 2000ެއއްކޮްށ އެދޭ ފަރާތްތަކަށް އެ  ގެނެވިަފއިވާ ބަދަލާ

ނޑުމެން ކުރީ ތި އިްނ  އެންސްޕާ ،ބޭފުޅުން ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރިއިރު ބޭނުންނުވާ. މިހާރު އަޅުގަ

ނޑަކަށް ަހތަރު ،މެންނަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފަިއ އޮީތ މިހާރު ރިޕީޓުވެޔޭ އެބައަޅުަގނޑު ސަތޭކަެއއްހާ މީހުންެގ  ގާްތގަ

 މީހުންނަށް މިހާރު އެބަ ދެން އެ އިން މަތިވެފައި ހުރި މީހުން. 65އެލަވަންސް އެބަ ރިޕީޓުެވޔޭ ނުކުޅެދުންތެރިކަން 

ނޑުމެން މި ޑްރާފްޓު 7ލިބޭ  ގައި އޮންާނނީ ކޮންމެވެސް ެއއް އެަލވަންސެކޭ ލިބޭނީ. އެތަނުން ބޮުޑ ހާސް. ދެން އަޅުގަ

މީހުންނަށް ދޭނީއޭ. ދެން އެހެންވީމާ ވެސް ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ެއބަ އުނިވެގެންދޭ ޚަރަދުތަކެްއ.  އެލަވަންސް އެ



  

ޔަސް ސަރުކާރުން ބަލަހައްާޓ ހިމެނޭ ފަރާތްތައް ވި ދަފުތަރުގައި ،ލުއިެވގެންދޭ. ދެން އަނެއްކާ އަޅުަގނޑުމެން އޮންނާނެ

ގޮތަށް. އެީއ އެ ފަރާތްތަކަކީ ދައުލަތުން  ނުޖެހޭ ންތޯ. އެ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ދޭންނޫ ފަރާތްތައް ގުރައިޫދގައި ތިބޭ

ބޮޑު ބަދަލަކަށް  ދާނެ. ދެން މިހާރު އެންމެއެގޮތުން ވެސް ަބއެއް އުނިެވގެން ވީމަ. އެހެންވީމާ، ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތަކެއް

ގިނަ ވާހަކަަތއް  ހާހަށް ބޮޑުވުން އެލަވަްނސް. ދެން އަޅުަގނޑުމެން ސަބް ކޮމިީޓން ވަރަށް ހާހުން ތިން ދެ އައީ މި

ހަމަހަމަ  ކުޅިންނާއި ނުކުޅެދުންތެރިންނާއޮންނަނީ މުސް ގޮަތކީ، ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ވެސް މި ދެއްކެިވ. އެއީ ވާ

އުމުރުން  ،ދެން މުސްކުޅި ،ން އޮންނާނީ ވެސް. ޮއވެފައިއުސޫލަކުންނޭ ޙައްޤުތައް ދޭީނ. އެގޮތަށް ހަމަޖެހިޖެހިގެ

 ؛ބޮުޑވެގެން ދުވަސްީވ ފަރާތްތަކަށް ުކއްިލއަކަށް އެލަވަންްސ ބޮޑުކުރީަމ އަސްލު މި ފަރާތްތަުކގެ ޝަކުވާަތއް އެހާ

ތްތަެކއް ވެސް ފަރާއަޅުަގނޑު އަސްލު މި ބިލު ުހށަހެޅި ސަބަބަކީ ވެސް ެއއީ. ދެން މީގެތެރޭގައި ކޮންމެހެން ޙައްޤުވާ 

އަށް ވެސް މަސަްއކަތެއް ނުކުރެވޭ އެ ކުދިްނ  އާއި ބައްޕަ ބޮޑަށް މަންމަ އިލާތަކުން ވެސް ވަރަށްހުރީމަ. ދެން ޢާ

އިލާތައް ދިރިއުޅެމުންދާތީާއ ރަށްގިނަ ަބއެްއ ކައިރިްނ ސަލާންޖަހައިގެން މިގޮތަށް ޢާބަލަންޖެހޭތީވެ. އެގޮތުން ހަަމ ވަ

ގޮތަކަށް ދެން ސަބް ކޮމިޓީން ނިންމަވާފައި  ގެެނވުނު ބަދަލުަގއި ހަމަ އެންމެ ހާހެއް ބޮޑުވާ މިއެްއކޮށް. ދެން މިހާރު 

ބޮޑެތި ނުކުޅެދުންތެރިކަްނ  އެީއ އެންމެ  ،އޮތީ. ދެން ޭއެގއިތުރުން ެއއްަކލަ ބަލަހައްޓަން ބޭނުންވެގެން އެދޭ ފަރާތްތަކަށް

ހާސް.  2ތައް ބަލާފައި އެ ފަރާތްތަކުން ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތަކަށް ބޮޑެތި ފަރާތް ގިންތިކުރެިވގެންދާއިުރ އެންމެ ؛ހުންނަ

 ގޮތް މިހާރު. ޝުކުިރއްޔާ އިނގޭތޯ. ްފޓު އޮތްއޮތީ ތި ބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާނެ މި ޑްރާ ދެން މި

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

މިނިސްްޓރީން ވަޑަިއގެން ތިއްެބވި ބޭފުޅުންނަށް. އަނާރާ ދެންމެ އެ  ެއކިނޑުމެންގެ ެއކިޝުކުރިއްާޔ. މަރުޙަބާ އަޅުގަ 

ނޑު އިތުރަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، މިހާރު  ހާސް ރުފިޔާގެ އިތުރުން ދެން  3ދެއްވި ޕްރެޒެންޓޭޝަުނގައި ައޅުގަ

ބޮޑަށް މީންްސ  ިފޔާ ދެޭވނީ ވަރަށްހާސް ރު 5ހާސް ރުފިޔާ ޭދއިރުަގއި އެ  5ައށް  އެންމެ ސިިވއަރ ކެަޓގަރީ

ނެޑއް އޮ ޓެސްޓުކުރެިވގެން. އެ މިހާރު މީންސް ހާސް ރުފިޔާ ެދވޭނީ  5ންނާނެ. އަެނއްކާ އެ ޓެސްޓުކުރެވޭނެ މިްނގަ

ނަޑއެޅޭ ަގާވއިދެއް ނުވަތަ ސަރުކާރުން އެކަމާ އެ ަގވާއިުދގަިއ  އަކުން ެއކުލަަވއިލާ ގަާވއިދެްއ؛ބެހޭ ވުޒާރާ ވެސް ކަ

ނޑު ުނވަތަ  ފުރިހަމަވަރަށް   ރަްއޔިތުންނަށް އެނގޭނެ ގޮަތކަށް ހާމަސްޓިުކ ޑްޔާ އަށް އެ މީްނސް ޓެސްުޓގެ މިންގަ

ނޑަެއޅިގެން. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަ ގޮތެްއގައި  ހާސް  3އެަކކަށް  ،ޝަުކވާކުރާ މީހަކުނޑު ދެޭކގޮުތގައި ެވއްޖެއްޔާ ކަ

ބޮޑު  ވަރަށް ހާމަކަން މީހުންނަށް ވެސްއެ ޝަކުާވކުރާ  ހާސް ރުފިޔާ ނުލިބިގެން 5ރުފިޔާ ލިބިފައި އަނެކަކަށް 

ނުޑ އެހެން މިޓެސްޓު ެފންނަން އޮގޮތެްއގައި މީންސް  ނޑުމެންނަށް ބަެއއް ހަމަ  ންނާނެ. އަޅުގަ ދަންނަވާލީ، އަޅުގަ

ރަކުން ހެްއޔޭ އިކޮން މި ބިލު ފާސްވަނީ؟ލާަފއި އެބަ ބުނޭ ޮކންއިރަކުންހެއްޔޭ ންތެރިކަން ހުންނަ ބޭފުޅުން ގުޅައިނުކުޅެދު

ނޑު ހަމަ ވަރަށް ސާފުކޮށް އެ ބޭބޭ ހާސް ރުފިޔާ؛ 5މި  ނޑަށް އެނގޭ  ފުޅުންނަށް،ދެްނ އަުޅގަ ކޮން އަުޅގަ



  

ނޑު ދަންނަވަން ފެތޭ ބޭފުޅެްއ؛ކެޓަގަީރއަކަށް  ބޮޑަށް  މި ބިލު ފާސްވެގެންދާއިރު މި ބިލު ވަރަށް .އަުޅގަ

ގޮަތކަށް  ވަކިވަެރއް ނުބުނެ. އެހެންވީމާ، އަދި ތި ވިސްނަވާ ،ކޮށްދޭންފޯރު ދިރާސާކުރެިވގެންދާނޭ ޙައްޤުާވ މީހުންނަށް 

. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑަށް ހީވަީނ މީހުންގެ އެްކސްޕެކްޓޭޝަނެްއ އެބަހުރި ހަމަ ކަންތައްަތއް ނިމިގެެންއ ނުދާނޭ ވެސް

ހަމަ އެންމެ ކުޑަކޮްށ  އިގައި ޙަޤީޤަތަށް ބަލާއިރުގަކަމަށް ވަންޏާ މިހާރު ވެސް އަސްލު މިސާލަކަށް ދަންނަވާ

ހާސް ުރފިޔާ ލިބޭކަމުގެ އެކްސްެޕކްޭޓޝަން އެބަހުރި. އެހެންވީާމ،  5ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އެ މީހުންނަށް 

 ބޮޑު  ހާމަކަންއެ މީންސް ޓެސްޓު، އެ ޔާޑްސްޓިކު ހެދޭ ގަވާއިެދއްގެ ދަށުން  އުޅޭ އެއްަޗކީ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން މި

ތިމަންނަ ެއއީ ެއ  !އާނ ،އަށް ވެސް އެނގޭނެ  ދަންނަވާ މީހާ އެ ފެންނަން ހުންނަންވާނޭ. އޭރުން މި ގޮތެްއގައި 

ނުޖެހޭކަން. އެހެންވީމާ، ހާސް ރުފިޔާ ލިބޭކަށް 5ނައަކަށް އަށް ފެތޭ މީހެއް ނޫންކަން. އެހެންވީމާ، ތިމަން ކެޓަގަރީ

ހާސް ރުފިޔާ ލިބޭ ކެޓަަގރީގައި ތިބޭނީ ވަރަށް މަދު  5 ޏާކަމަށް ވަން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ބަޖެޓަށް އަނެއްހެން ބަލާ

ނޑަށް އެނގިފައި އޮތް  އާ 6ާއއި % 3%ގޮތެްއގައި ކޮންމެ ޤަުއމެއްަގއި  ެވއްޖެއްާޔ ޢާއްމު ގޮުތގައި މީހުންކޮޅެއް. އަުޅގަ

ވެއްެޖއްޔާ.  ކަމަށް ދޭތެރޭގައި އުޭޅ ނުކުޅެދުންެތރިކަން ހުންނަ މީހުން ރަނގަޅަށް އެ މީންސް ެޓސްުޓ ހެދިއްޖެ

ނޑަށް  ހާހުގެ ކެޓަގަރީ 5ދަންނަވާ  އޭގެތެރޭން މި ނޑުެގ  1ން %ހިއެއްނުވޭ ދާނެހެނެއް ލެސްދެއަށް އަުޅގަ އަޅުގަ

ކަމަށް ވަންޏާ. ެއހެންވީމާ، ެއއީ ވަރަށް މަުދ  ރަނގަޅަްށ އެ މީންސް ޓެސްޓު، ޔާޑްސްިޓުކ ހެދިއްޖެކީ. އެސްޓިމޭޓަ

ނޑު ދަންނަވާީނ. މި  ހާރު ކިތައް ބޭފުޅުންތޯ ތިއްބެވީ؟ ފަިއވް ތަުއޒަން؟އަދަދެކޭ އަުޅގަ

 

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމު ވާހަކަދެއްކެވުން:

 ަކންނޭނގެ ދެއްތޯ އެންމެ ސިިވއަރ މީހުންނަށް ތިބީ. 420ފަހުން އެންސްޕާއިން ދެއްވި މަޢުލޫމާތުގައި  އެންމެ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ބްދުކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަ

ނޑުެގ  ބައިކުޅަ އެއް އުޅޭ ެއއްަޗކީ ފަސް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން މި ބައޭ އެންމެ ބޮޑުެވގެން ވެސް ދާނީ. އެ އަުޅގަ

ތެރެއަްށ  ބައި އެ ކެަޓގަރީ ބަިއކުޅަ ެއއް  ިގނަވެގެން ފަސް އެންމެ .އަނެއްހެން ހަދާފައި ހުރި ދިރާސާތަކުން ދައްކަނީ

ނޑުން ވަރަށް ލުިއެވގެންދާނެ. ޝުކުރިއްާޔ.  ދާނީ.ފެތިގެން  އެހެންވީމާ، ބަޖެޓަށް މިހާރު ހަދާފައި އޮތް މިންގަ

 

 މާނު ވާހަކަދެއްކެުވން:ޖަމީލު ޢުޘްގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ނޑު ވެސް ތި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ވަރަށް ދެން ބޮޑަްށ މަރުޙަބާ ދަންނަވަން.  ޝުކުރިއްޔާ މުަޤއްރިރު. އަުޅގަ

 ނަށްދެން ކޮންމެގޮތެއްވިޔަސް ައޅުަގނޑުމެން މިހާރު މީގައި މިފަދަ ބިލެއްގެ ވާހަަކދައްކާއިރު ައޅުަގނޑު ހިތަށްައރާ،

ނޑުމެންނަށް ނެތް ބަޖެޓު ފާސްވެގެްނ މި  އަދި މިއެއް ފެންނާކަެށއް މިއަށް  އަްނނަނީ. ބަޖެޓު ތެރޭގަިއ އަުޅގަ



  

ން ފާސްވެގެންދާ ިބލެއްގެ ސަބަބުން މީ ކިހާވަެރއްގެ ބުަރކަމެއް ޖެހިދާނެތޯ އަދަދުތަކެއް ެދއްތޯ؟ ުކއްލިައކަށް މިހެ

ނޑު ފިނޭން ؟ބަޖެޓަށް ނޑު ކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ އާބޭނުންވާ ސުާވލެއް. ދެން އެންސްޕާ ސާ ކޮށްލަންއަޅުގަ  ،ައުޅގަ

ވެސް ވަރަކަށް މިހާރު ގިންތިތައް އެއް މިހާރު މި  ،ހިނދު ދެކެވެނީ. ދެކެވޭ މިހާރު ގިންތިތަކެއްގެ ވާހަަކ މި

ގިންތިކުެރވިފައި އެބަ ހުރިތޯ އާއި ދެން މީގެ ސަބަބުން، ިމހާރު އަދި އޭެގއިތުރަށް ެވސް އިންޝުއަރެންސް ްސކީމެްއގެ 

ތެރެއިން ވެސް މިކަހަލަ އެއްވެސް ކަހަލަ ޕޮލިސީއެއް ތަްއޔާރުކުރުމަށް ޓަކައި އެްއވެްސ މަސައްކަތެއް ކުރަމުންދޭތޯ؟ 

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މުޖުތަބާ ޖަލީލްސީ.އީ.އޯ އެންސްޕާގެ 

ޝުކުރިއްާޔ އިނގޭތޯ. ައޅުަގނޑުމެން މިހާރު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ީމގައި އޯވަރ ިވޔުެއއް ައޅުަގނޑުމެން އަުރވާލުްނ 

ނޑުމެ ނޑުމެންގެ ޓޯޓަްލ އެހީ ދެވޭ އަުޅގަ ންެގ ރަނގަޅު ކަންނޭނގެ މި ކޮަޅކަށް ދެއްތޯ. ޮއކްޓޫބަރާ ހަމައަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ބަލަނީ  5472ދަފްތަރުގައި ހުރި މީހުންގެ އަދަދަކީ   452މީހުން އިނގޭތޯ. ދެން މީގެތެރެއިން އަުޅގަ

އަހަުރ ވެގެން ލިބޭ އެލަވަންްސ، ިއނާޔަތްތައް ލިބެމުން އަންނަ  65މީހުންނަކީ މިހާރުވެސް އޯލްޑް އޭޖް ޕެންޝަން؛ 

ުރފިޔާ ލިބިގެންދާނެ މި ވަގުތު.  7000ރުފިޔާއާ އެްއކޮށް  2000ފަރާތަކަށް މީހުން. އެހެންވީމާ، ބޭސިކަލީ އޭގެ ކޮންމެ 

ދެން ޤާނޫނީ ގޮތުން މީތި ބަނދެވިފައި އޮންނާނީތެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ައޅުަގނުޑމެން ޤާނޫނެއް، ަގވާއިެދއް 

ހެންވީމާ، މި ޗޭންޖުތައް ބަދަލުކުރެވުމަށް އަދި ނެތް ކުރެވޭކަށް މަޖިލިސް ތެރެއިން އެކަން ކުެރވިގެން ނޫނިއްޔާ. އެ

ގެނެިވއްޖެއްާޔ ެއކަނި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ތި ބޭފުޅުން ދެންމެ ދެންނެވިހެން މީގެތެރެއިން ޮބޑު އަދަދަކަްށ، މިހާރުވެސް 

އަޅުަގނޑުމެން ޖެނެރަލީ ކުރަމުން އަންނަނީ ކޮންމެ އަލަވަންސެއް ވެސް އެގޮތަށް ރިޕީޓުޮކށް ލިބެމުން އަންނަ ފަރާތެއް 

ންޏާ އެލިޖިބަލްވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭަގއި ބޮޑުކޮށް އެލަވަންސް އޮންނަ ބަޔަކަށް އަޅުަގނޑުމެން އެ މީހާ އަްށ ކަމަށް ވަ

އެލައުކޮށްދެނީ. އެހެންވީމާ، އެގޮތުން ގިންތި ކުެރވިދާނެ އެ ދާއިރާތަކަށް ބަާލއިރު. ެދން މީގެތެރެއިން ައޅުަގނުޑ 

ުރގަިއ، ޢާްއމުކޮށް ލިބޭ މީހުންގެ؛ އެަލވަންސް ލިބެމުން އަންަނ ބަލައިލާއިުރގައި ިސިވއަރިޓީެގ ލެވެލް ބަލާއި

ާއ އެ ދޭތެރޭގެ މީހުންނަކީ ސިިވޔަރ ކޭސަސްަތއް. އެހެންެވއްެޖއްޔާ ައޅުަގނޑުމެން މިހާރު 40އާއި % 30މީހުންގެ %

ނޑުމެން އަަވއްޓެރި ދާއިާރގަ ިއ މި ވަީނ މި އޮތް އަންދާާޒ އަށް ަބލައިފި ކަމަށް ވަންޏާ އިްނޑިާޔގެ، އަުޅގަ

ނޑުމެން ވެްސ އެ ކެޓަގަރީ އަށް ބަލައިިފ  2.2ގާތްަގނޑަކަށް % ޕޮޕިޔުލޭޝަންގެ ޑިސޭބަލް މީހުން ކަމަށް. ދެން އަޅުގަ

މީހުންނަކީ އަޅުަގނޑުެމންގެ ޑިސޭބަލް މީހުންގެ ގޮުތގައި އަންނާނެ މީހުން. ދެން  7700ކަމުގައި ވަންޏާ އެރައުްނޑު 

ަވރަކަށް މީހުން މީގެތެރެއަށް،  45ބަލާއިރު ކޮންމެ މަހެއްގައި ެއބަ އިތުރުވޭ އެަރއުންޑު  އަޅުަގނޑުމެން މިއަދާ ހަމައަށް

ނޑިވަޅުަގއި، އަޅުަގނޑުމެން މީގެ ކުރިން  ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ހައިލައިޓުކުރަްނ ބޭނުން މި ދަ ލިސްޓަށް. ދެން އަޅުގަ

ނޑުެމން ބެލީ ލޮލުންނޭ އޭރު.  އެލަވަންސްަތކެއް ދެވެމުން އައީ ބަލަންވާ ވަރަށް ބެލިފައެއް ނޫނޭ. އަުޅގަ



  

ނުޑމެންނަށް ކުރެވިފައެއް ނެތޭ. އެހެންވީމާ، އެ ޓެސްޓުަތއް  ކެޓަގަީރކުރިއިުރގައި ލޮލުންނޭ ބެލީ. ޓެސްޓުތަކެއް އަުޅގަ

 ކުރެވިފައިނެތުުމގެ ސަބަބުން މީގެތެރެއިން ލިބެމުން އަންނަ ގިނަ މީހުންނަކީ އަސްލު ޙައްޤު ފަރާތްކަމުގައި ުނވެގެން

ނޑުމެްނގެ ގިަނ  ނޑުމެންނަށް އެބަ އޮތް، އެހެން ބުނެވެން ވެސް. އެއީ އަުޅގަ ގޮސްދާނެ. އެ ޗާންސަސް ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ފާހަގަެވގެްނ ގޮްއސި. ައޅުަގނޑު މި މަޤާމާ ހަވާލުވެގެން މިހާޓްރިޕްމޮނިޓަރިން  ރު ތަކުގައި ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އެަރއުންޑް ން ޓްރިޕް ކުިރއަށް ެގންމޮިނޓަރި 3އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ދެވިއްޖެ. އޭގެތެެރއިން ައޅުގަ

ނޑަކަށް ނުޖެހޭ ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލަފާއެލަވަންސް ލިބެން މީހުން  އާ ދޭތެޭރގ80ެާއއި  70ުކރެވޭ ގާްތގަ

ނގަޅަްށ ރަ އެންސްޕާގެ ކަންތައްތައް އެހާ . ދެން އަޅުަގނުޑމެންނަށް ކުރިންއަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަގަެވެގން ގޮއްސި

ނިޑގެންދިއުމާގިަނ ފަރާތްތަކެއް ،ެއއްކޮށް ގޮއްސަ ނެތުމާ ކެއް ވެސް އެބަ ހުރި ެއއްކޮށް ޗެެލންޖުތަ ގެ އެަލވަންސް ކެ

ްއ ވެސް ކޯޓު ކޭސްަތކެކޮށްފަ. ކޯޓު ކޭސްތަެކއް ވެްސ އެބަހުރި. ބައެއް ބޭފުޅުން ިވންކޮށްފައި ވެސް އެބަހުރި. މިހާރު

ނޑުމެން ބޭނުންަވނީ ކުރިއަށް އޮތް، އެބަ ދޭ ކުރިއަށް. އެހެންީވމާ މިކަހަލަ އެއްެވސް ކަމެްއ ާތގައި  އަުޅގަ

 އެ ހަމަ ކަން ވާްނވީ ގޮތް  ،މީުހން މީގެތެރެއަށް ލޯހުޅުވި  ،ނުދިއުން. ޤާނޫާނއި ަގވާއިދުަތއް ހަރުދަނާވެވެގެން

ނޑުމެން ހަމަ މިހާރުވެްސ އިން އަ . ދެން މީގެތެރެބޭފުޅުންނަށް ހަމަ އެނގިގެްނދިއުން ބާރީ ވިދާުޅވި ފަދަިއން ުޅގަ

ނޑުމެން ހެ ބިލިޓީޑިސެ . ތަރުޖަމާ ވެސް ކުެރވިފައި، ދިފައި އެހެރީޤާނޫނާ ެއއްކޮށް ެއ އޮންނަ ަގއިޑްަލއިންތަކެްއ ައޅުގަ

ގޮތްތަކާއި ކޮން  ހުރި މިންކުރާނެްލގައި މިހާުރ އެހެރީ. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑުމެން އަުތގައި އެބަލެވެ ގެޒެުޓކުރާ

ނުޑމެން ފޮލޯކުރަމުން އަންނަނީ. އަކަށްކެޓަގަރީ  ކަން މީހުން ފޯލްވާނެ ގޮތް އެނގެން. ޫޔ.އެްސެގ ބުލޫ ބުކްސް އަށް އަުޅގަ

ވާނީ އާިއ ސިިވއަރ ތިތަާކއި ިލބެންވާ ދާއިރާތަާކއި ކިހާވަރަަކށްކަން މީހާގެ ޑިސެބިލިޓީ ުހންނަންއޭަގއި އެހެރަ ގިން

ތައް އަުޅަގނޑުމެންެގ ރި. ހަމަ ސޭމް ޕްރިންސިޕަލްހުެޗއްެގ ތެރޭަގިއ އެބަހުރިހާ އެއްމި  ވީމަ ކަމާ، ވަނީ ކިހާވަެރއް

ނޑުމެންުކަގއި ފޮލޯުކރެވިފައި މިހާރު އެހެގަިއޑްލައިންތަ ނަށް. ެދން މި ގައިޑްަލއިންތައް ީރ އަުޅގަ

ންދާނެ. ހަމަ ތި ކޮށް މިަކން ކުރެވިގެވުރެ އެފިޝަންޓު ދާއިުރ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރިއަށް އިމްޕްލިމެންޓުކުރެިވގެން

ނޑުމެން ބަލައިލަން އޮތީ މިކަްނ ޅުވާހެން ކޮސްޓު ވެސް މީގެތެރެއިން ރެިޑޔުސްވިދާ ކުެރިވެގންދާނެ. ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެން ވިޒިޓް ކުރާ ކޭސަސްަތކުަގިއ ކިހާވަރަކަށްތޯ މީހާ ،ކުރަމުންދާއިރު ނޑުމެން މި ސްޕެންޑު އަުޅގަ ކުާރ އަށް އަޅުގަ

ަޒކަްށ އަމާ . އެއީ ދެއްޯތ އަޅުަގނޑުމެންގެޓަކުން އޭނަގެ ަލއިފަށް ކުރިެއރުން އަންނަނީރުފިޔާ އެހެންނޫނީ ސެން 1

ނޑުމެން ސްޕެންޑުވެގެން ިމ އުޅެނީ. އެފިޝެ ކުރާ ކޮންމެ އެްއޗަކުން އޭނަ އަްށ، އޭނަގެ ަލއިފަްށ ްނޓުވުމަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މީތި ކޯރިލޭޓުޗޭންޖެއް އައުން. ެއކަ ނޑުމެންނަށް އެބަ ؛ެތއް ނާދޭ. އޭނަ އަށްކުރެވޭ ގޮމަކު ައޅުގަ  އަުޅގަ

 އޭނަ މަގުމަީތގަިއ މި ،ވެސް ހަމަ ރަނގަޅަްށ ޮކންމެ މަހަކު އެލަވަންްސ ދޭ މީހާފެނޭ އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ިމހާރު

ތުން. ެއއްެޗއް ވެސް ނުލިބޭ. އޭނަ އަށް ލިބޭ އެލަވަންސްޮކޅު މި ނަގަީނ އޭނަގެ ބަލަދުވެރި ފަރާއަށް ކާންނަނީ. އޭނަ އި

ކުރެވޭެނ ކަމެއް ވެސް ނޫން. އޭަނ މަކީ ކޮންމެހެން އެ މީހާއާ ކޯރިލޭޓު ބަލަދުވެރި ފަރާަތށް އެްއޗެއް ދިނު، މާއެހެންވީ



  

އެކައުންޓް އޮންނާނީ  ދާނެ. ދެން އޭނަެގ ކާޑު އޮންނާނީ، އެހެންނޫނީ ބޭންކުއަށް އެ ބަދަލުތަކެއް ނައިސް ވެސް ގޮސް

ންމެވެސް އެހެން މީހަުކ އޮޕަރޭޓިކުރަމުން އަންނާނީ. މަތީގައި. އެހެންނޫނީ ކޮކޮންމެވެސް އެހެން މީހެއްެގ ނަން

އެބަ އޮްތ  ؛ކުރުމުެގ ޗާންސް ވެސް ހަމަ ކުޑަ އެހެންވީމާ، އޭނަ އަށް ސީދާ އެ ލާރި ލިބުން. އެހެންނޫނީ އޭގެ ަފއިދާ

ނޑުމެންނަށް ފެންނަ ގޮތްތަކުްނ  ޒްކޮށްަފއި ހުރިކެޓަގަރައި މިހާރު މިހިރަ، ތަނުގައި މިހާރު. އެހެންވީމާ ލައިކްލީ އަުޅގަ

 ވަރަކަށް ޕަސަންޓު  40ަޓގަރީަގއި ވަނީ ިސވިޔަރ ކެއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފާހަގައަޅުަގނޑުމެން ބަލައިާލއިުރގަ 

ދޭ ކަމަށް  ޔާ މިސާލަކަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށްރުފި 2000މީހުން އަންނައިރުގައި މީގެެތރެއިން އަދި އަޅުަގނޑުމެން 

ނަޑއެޅީ. ާރއްޖޭަގއި ނުހުއަޅުަގނޑު ހަމަ އިތުރަށް  ންނާނެ ނޭދޭނެ އެއްވެސް ފަާރތެއް ރުފިޔާެއއްމެން މިސާލަކަށް ިމ ކަ

ކަމުގަިއ ވަންޏަ. އެީއ މިހާތަނަށް އަޅުަގނޑުމެންގެ އެްކސްޕީރިއަންސް އިނގޭތޯ. ހަމަ ލާރިއެއް ލިބެން އޮެވއްޖެްއާޔ  ލިބޭ

 މީހަީކ ކިތަންމެ މުއްސަންޖަކަްސ، . ެއ ހޯދަން ވެްސ މަސައްކަތްކުރާނެ. އެކޮންމެ މީހަކު ވެސް ެއއަށް ެއޕްލައިކުރާނެ

ނޑުމެންނަށް ފެންމެ ފަގީރަކަށް ހަމަ އެއް ލެވަލެކިތަން ނޑުމެން މީންސް ޓެސްޓު އްަގއި އަުޅގަ ނަމުން މި ދަނީ. އަޅުގަ

ނޑުމެން ކުރަޓެސްޓުއެދޭ ޭބފުޅުންނަށް ވެސް މީންސް ވެސް ކުރަން. މިހާރު ވެސް ވެލްފެއަރ އަށް މިހާރު ން، އަުޅގަ

މީހުންގެ  މީހެއްގެ ޕީ.ެއމް.ޓީ ހަދަން، އެ ގުިޅގެން އެ ނޑުމެން ކޮންމެ އެލަވަންަސކާ ލަތްތަކުަގއި. އަުޅގަޝައްުކވާ ހާ

ުދވާލަކަްށ  45ންނަ ގޮތުްނ ެވއްޖެއްާޔ ނަށް މިހާރު ިގންތިކުރެވިފަިއ އޮކުރަން. އަޅުަގނޑުމެންއިންކަމް ލެވެްލ ެޗކު

ނޑުމެން އެަލވަންސް ޭދނެނުޖެހޭ މީހަކަށް ައޅު ބޮލަކަށް ނޑުމެން އެކަމަުކ . ގަ ެއއަށްވުރެ ަމްއޗަށް ދަންޏާ އަުޅގަ

ނޑުމެްނ އެހެންވީމާ، މިއީ ވަރަށް އޯޕަންކޮްށ މިހާރުއެްއވެސް ކެަޓގަރީައކަށް ފޯލެއް ނުވާނެ އެ މީހެއް.  ވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެިމހާރުދެކެމުން އަންނަ ވާހަކަެއއް.  ތާަގއި  އޮތް ތައް އެބަ ހަދަން. އެެހންވީމަ، ކުިރއަށްޓުން އެ ޓެސްވެސް އަުޅގަ

 ގެންދާނަން. ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭޯތ.ތައް ހަދަމުންެއއަްށވުރެ މާ ބޮޑަށް ސްޓްރިކްޓުކޮށް މި ެޓސްޓު އަޅުަގނޑުމެން

 

 ފޫރު ވާހަކަދެއްެކވުން: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ޑެިޕއުޓީ މިނިސްޓަރު ޢަބްދުލްޙަލީމް ޢަބްދުލްޣަ

ނޑުމެންނަށް ދަންނަވާލި ކަމަށް  ނޑުމެންނަށް ހަމަ މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްލަން އަޅުގަ  ޝުކުރިއްާޔ، މުޤައްރިރު. ދެން އަޅުގަ

ނޑު ބޮޑަށް ފާހަގަކޮށްަލން ބޭނުންވަނީ މި އަދަދުން ޝުކުރު ޓަކައި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް ދަންނަވަން. ދެން އަޅުގަ

 2015ން. މިލިއަ 115އަހަރު އަުޅަގނޑުމެންނަށް ބަޖެޓުކުރެވިަފއި އޮތީ ވަނަ  2014ަދނީ. ކަށްތޯ މި ހޭަދވެގެންކިހާވަރަ

އްޞަކޮްށގެން. ން ރުފިާޔގެ ބަޖެެޓްއ މިކަމަށް ޚާމިލިއަ 1586އޮންނަނީ އިްނ ހުށަހަޅާފައި  ވަނަ އަހަރަށް އެންސްޕާ

ވަނަ އަހަރު ޚަރަދުކުރެިވފައި މިންވަރުތަކަށް ބަލާފައި  2014ށް ބަލާފައި އަ ހުށަހަޅާފައި އޮތްއިރު އެކްުޗއަްލ ސްޕެންޑިން

ނަޑއަޅާަފިއ މި ވަނަ އަހަރާިއ  2014ން ރުފިޔާގެ ބަޖެެޓއް. މާނަ އަކީ މިލިއަ  129.4އޮންނަނީ  އަޅުަގނޑުމެން ކަ

ޖޭ. އެ އިތުުރވެފަިއ، ިއތުރުވެއް މިލިއަން ރުފިޔާ މިއަށް 14ިއރު ވެސް ގާތްަގނަޑކަށް ވަނަ އަހަރަށް ބަލާ 2015

އިތުުރ ކޭސްތަްއ، އިތުރު ބޭފުޅުން  43، 45ދެންނެވީ. ގާތްަގނަޑަކށް މަހަކު  ދާ ސަބަުބ މި އިތުރުެވގެން މި



  

ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ،މީހުންނަށް ބަލާކަމުގއި ވާނަމަ 5472ްށ، ންދޭ. މިހާރު އެ ދެންނެވި ފިގަރަރަޖިސްޓްރީކުރަމުންގެ

ން ރުފިާޔ މިލިއަ 131، ގޮތަށް ދޭ ކަމުަގއި ާވނަމަ ތް އެްއޗެްއ ވެްސ ުކޑަ. މިހާރު މި ދޭކުރެވިފައި އޮބަޖެޓު މިހާރު

ނޑުމެން މި  40%މިހާރު ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން  ،ބޭނުންވޭ އެކަމަށް. ދެން ފާހަގަކުެރއްވީ  މީހުްނނަކީ އެއީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ބިލިޓީ ހުންނާނެ ބޭކަލް ޑިސެނޫނީ ފިޒި ،ކެޓަގަަރއިްޒކުރާ އެންމެ ހައި ފާހަގަކުރެވިަފިއ ފުޅުން ގޮތުގައި ައޅުގަ

 މީހުން ކަމުގައި ބަަލއިެގން ދިޔަކަމުގަިއ ވީނަމަެވސް  2000ންނަނީ. އަޅުަގނޑުމެްނ ތަންކޮޅެއް ދަށްކޮްށ، މި އޮ

 ސްން މި އަންނަނީ. އެހެންނަމަވެދޭތެރޭގެ އަދަދެއް އިތުރުވަމު މިލިއަނާ 75މިލިއަނާއި  65ގާތްަގނޑަކަށް އަހަރަކު 

 43ޓްރީކުރާ ދަންނަވާ ކޮންމެ ދުވަހަކު، ކޮންމެ މަހަކު ވެސް ރަޖިސް އަދި އެ ،އިތުރުކޮށްގެން އިތުުރވާ ބައިެގ އިތުރުން

ނުޑމެންގެ މިގޮތަްށ ބަލަމީހުން؛  45މީހުން،   ހެދިފައި އޮންނަ، މި ކަލްކިޔުލޭޝަން ހެދިފައި މިއިގެން ގޮްސ އަުޅގަ

މީހުންނޭ. އޭގެތެރެއިން ވެްސ  ހާސް 21ންތެރިކަން ހުންނާނެ މީހުންނޭ. އެއީ ެއީއ ނުކުޅަދު 7އޮންނަނީ އާބާދީެގ %

 މީހުންނަށް ދޭކަމުގަިއ ވާ 7000ެއ ، މީހުން. އެހެންވީމާ 7000އޮންނަނީ  ރަޖިސްޓްރީކުރާނެ ކަމަށް ބެެލވިފައި މި

ތުރުެވގެންދާެނ ބަޖެޓަށް އި ކަމަށް. ދެން އެީއ ހިސާބުތަކަށް ބަލާިއރު ން ައހަރަކު އަރާނެ މިމިލިއަ 184ނަމަވެސް 

ވެސް ަދއުލަތުން ސޯޝަލް މިހާރު، ާލ ކަމުަގއި ވާނަމަމިންވަރު. ބަޖެޓުގެ ޖުމްަލ ފިގަރތަެކއް ދަންނަަވއި

ނޑަކަށް ބަޖެޓު ން ރުބިލިއަ 3.2ޝަނަށް އެބަ ޚަރަުދކުރޭ ޕްރޮޓެކް ނޑުމެން 13ގެ %ިފޔާ. މިއީ ގާްތގަ . އަުޅގަ

ބަލާފަިއ  ިރކަރަންޓް ޚަރަުދ ކުޑަކުރުން. ާޚއްޞަ ގޮތެއްަގއި މި އަހަރަށްއަބަދުވެސް މި ދެެކވޭ ވާހަކަ އަކީ 

މުގެ އެއް ސަބަަބކީ ެއއީ. މިގޮތަްށ ހުރި ރިކަރަންޓް ޚަރަދުތަްއ މުވަްއޒަފުންގެ މުސާރަ؛ ުމވަްއޒަފުން ވެސް ފްރީްޒކުރު

ލެވޭ ެއއްެޗއް ކަމުަގއި ފައި ނިންމައިފަހަރުން ދީ އެއް މިނެްއގައި ހިފެހެއްޓުން. މި ދެވޭ އެލަވަންސް ައކީ ވެސް ެއއް

ކޮންމެ އަހަރަުކ  ،އް. އެކަަމކު މިއީ މިގޮތަށް ނިންމިއްޖެ ކަމުގައި ވާނަމައަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއބަ އޮތް ލުޔެ ވާނަމަ

 އަށް އަސަރުކުރާ  ސީދާ ކޭޝް ފްލޯ، ދާނެ އެްއޗެއް. މީަގއި ދިމާވާ އަނެއް ތަންޮކޅަކީސް، ކޮންމެ މަހަކު އިތުރުެވގެންވެ

ެއ މަހެއްެގ މުސާރަ ، ވެްސ ލަސްނުކުރެވޭނެ. ެއހެންވީމާ އެްއޗެްއ މި ެއއްަޗކީ. އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެންމެ ުދވަހަަކށް

ދޭން އަޅުަގނޑުމެން ކުރަންެޖހޭ މަސައްކަތް، މި އެަލވަންސް ބޮޑުެވއްޖެ ކަުމގަިއ ވާަނމަ އެލަވަންސް ދިނުމަށް ވެްސ 

ަރނގަޅު ބަަޔކަށް ހެޔޮ ކަމެްއ  ،މުސާރަ ދޭ އުސޫލުން. ދެން ހެޔޮ ނިޔަތެްއަގއިމަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނެ މަހުން މަހަށް 

. ނުހަދަން ކޮށްދިނުމަށް ހުށަހަޅާފައި އޮްތ ކަމަކަށް ވާތީ ައޅުަގނޑުެމން ވެސް މިައކަށް އެްއވެްސ ގޮތަކަށް ެދކޮޅެއް 

ނޑުމެން އަބަދު ައޅުަގނޑުމެން ދަންނަވާ ވާހަކަ އަީކ  ވެސް ދަންނަވާ ވާހަކަ އަކީ ިފނޭންސްގެ ސަިއޑުންއެކަމަކު އަުޅގަ

 ،އަޅުަގނޑުމެން ކަންކަން ކުަރން ވާނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކަންކަން ކުރެވޭ މިންވަރުންނޭ. ދެން ރަނގަޅު ވާހަކަފުޅެއް

ނޑުމެންނަށް ޭއަގއި ދެކޮޅުހަދާނެ ފުރުޞަ ،ެއްއގޮތަށް ދާކަމުަގއި ާވނަމަ ހަގަކުރަްއވައިފި. ޤާނޫނުައާސސީއާފާ ތު އަުޅގަ

މިހާރު ކުރުކޮށް ދަންނަވާ ކަމުަގިއ ، ޓަށް ޭއގަިއ އަންނާނެ އިމްޕެކްޓު. އެހެންވީމާދެންނެވީ ބަޖެ ނުވެސް އޮންނާނެ. މި

މިލިއަނަށް  184އަދަދު  ކަުމގަިއ ވާނަަމ މި ވާނެސް މީހުން އިތުރަްށ ރަޖިސްޓްރީއެލަވަންސަށް ބަދަެލްއ ނުގެ ،ވާނަމަ



  

އިތުރު  ،ރުފިޔާ އިތުރުޮކށްފި ކަމުގައި ވާނަމަ 3000ރެއިން މިހާރު ތިބި މީހުންނަށް ްނގެ ތެމިލިއަ 184އަރަިއގެންދާނެ. 

ހުރިހާ ބޭފުޅުްނ ، މިލިއަން. އެހެންވީމާ 78. އެހެންވީމާ، އިތުރަށް ން ރުފިާޔގެ ވާަހކަ މި ދެެކވެނީލިއަމި 78

ްނ ޕްލަސް މިލިއަ 220، ގައި ާވނަމަރުފިޔާ ދެވިއްޖެ ކަމު  3000ބޭފުޅުންނަށް  40ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި ޭއގެތެރެިއން %

ނޑުމެން މި ލަފާކުރެވެނީ.  ކުރެވިަފއި ތިޭބ އާދެ. ޭއގެތެރެއިްނ ރަޖިސްޓްރީރުފިޔާ އަހަރަކު ޚަރަުދވާނެ ކަމަށް އަުޅގަ

ރުފިޔާ މި ދެވެނީ.  3000ބޭފުޅުންނަށް އިތުރު  40ނޫންތޯ. އޭގެތެރެއިން %ރުފިޔާ ލިބޭނެ 2000ބޭފުޅުންނަށް 

ނޑަށް ހަދައިށް)ވަގުުތކޮޅަކަ ނުލެޭވ ހިސާބެއް އެއީ. ެއވެސް ހަމަ އިތުރުެވގެން ދާނެ އެްއޗެްއ ފަހު( އާދެ. އަިދ އަުޅގަ

 އެއީ.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް 

ނުޑ ހަނދާންވަނީ. އެއްއޭ 420ަގނުޑ؛ ކުރިން އެކަމަުކ އެންސްޕާ އިން ވިދާޅުވެަފއި އޮތީ އަޅު ކަލަ އަުޅގަ

ގެން ެއހެން މީހަކަށް ބަރޯސާވެ 80އަޅުަގނޑުމެން ގިންތިކުިރއިރު މި ބަލަނީ އެންމެ މަތީ ގިންތި އަށް، މިސާލަކަށް %

ން ެދއްތޯ ގެްނގުޅެންޖެޭހ އިގެަހދަކަށް ތަންމަތީގައި އޮންނަ މީހުން، ނޫނީ އެީއ އޭނަ އުފުލައި ޖެހޭ މީހުން. މިސާލައުޅެން

އް ނޫން. އެންމެ ހުން. ދެން އަނެއްހެން ނުކުޅަދުންތެރިކަން ކުޑަކޮށް ހުންނަ މީހުންނެކަހަލަ މީހުން. ދެން ލޯފަން މީ

 އެގޮތަށް. ފަހަރު މަޢުލޫމާތު ދެއްވި  އިންތި އާއި ެއކޮުޅން އެ އެންމެ މަތީ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަސްމާ.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދު  މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ

ނޑު އެންސްޕާޝުކުރިއްާޔ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ވަަޑިއގެ އިން ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަީނ  ންދެްއވީީތ. އަުޅގަ

ެއގޮތަށް  40، %60% އިން ިސޓީެއއް ލިބިފަިއ އިނގޭތޯ. އެ ސިޓީަގއި އެބަ ޮއވޭ ޅުަގނޑުމެން އެބަ އޮތް އެންސްޕާއަ

 ސްއެއް ހުންނާނެތޯ ސިވިޔަރން އަތުގައި ެއއްވެސް ކަހަލަ ސްޓެޓިސްިޓކް ބޭފުޅު . އެހެން ބަހާލެއްވިިއރުގައި ތިބަހާލެވިފަ

ނޑުމެން މި؟ ސްކޭސަސްގެ ސްޓެޓިސްިޓކް ތަނުގައި ބިލު ފާސްކުެރވިއްެޖ ކަމުގައި ެވއްޖެއްޔާ އަނެްއކާ  މިއަދު އަުޅގަ

އްޔާ، ެދއްވާ ކަމަށް ށް ވަނީ ވި ފުކުރެވިފައި ނެތް ކަމަބޭފުޅުންނަށް އޭތި ސާ ފެށޭނީ ގޯހަށް އެ ކަންތައް. ޭދއިރުަގއި ތި

 ރުފިޔާއާ މި އޮތީ  2000 ރުފިޔާ ާއއި 5000ިވއްޔާ ނުލިބެންވާ މީހާ އަށް ވެސް ލިބޭނެ. އެގޮުތން ދެއްތޯ  ވަނީ

 2000ރުފިޔާގެ ތެެރއިން  2000ރުފިޔާ ާއއި  5000ކަެމއް. ެއކަމަކު މިހާރު އެ  ވެފައި ވެސް. ެއއީ ހަމަ ނުވާންވީއެއް 

ނަޑއިފި ނ ވިްއޔާ ެއއީ ވަރަށް ބޮޑު ގޯެހއް ކަމަށް ވަނީ  ރުފިޔާ ކަ ނީ. ޑުމެްނގެ އަމިއްލަ އަތުން މި ހެދެއަެނއްކާ އަުޅގަ



  

ނޑު މިކާ އެްއެޗއް؛ މީހަކަށް ލިބިލިބި ހުރި އެއްެޗއް ަކނޑައިއެއީ އަެނއް ޤަތުގައި އެ މީހާ ދަންނަވަނީ ޙަޤީ ލީމާ އަުޅގަ

ން ސަުރކާރުން މިސާލަކަށް ދެްއވީ؟ އެ މީހުންނަށް އަޅުަގނޑުމެލިބި ހުރި ެއއްެޗއް. ީކއްކުރަންތޯ އަށް ެވސް ލިބި

ނޑާަލއިފި ކަމަށް ވެއްެޖއްާޔ  މިސާލަކަށް ނޑުމެން ިދނީ. ދީފައި ެއ މީހާ އަށް ދެ އެލަވަންސް އޮތީމަޭއ ކިޔާަފއި ކަ އަުޅގަ

މޮޑަރޭޓް، އެ ؛ އެކިެއކި ބޭފުޅުން އަތުަގއި އެބަ އޮތްތޯ މިކަން ސާފުކޮށް ތި، އްާކވެސް ގޯެހއް ވަނީ. ެއހެންވީމާއަނެ

ވެއްެޖއްާޔ މިއަދު މިސާލަކަށް އެއްެޗއް ފާސް ހަމަ؟ ިގންތިތައް ބެހިފައި އެބަ ހުރިތޯއޭ ބައިބައި ަވކިވާނެ ގޮތަށް

 ސްޓެޓިސްޓިކްސް އެބަ ހުރިތޯއޭ ތި ާވއިރުަގއި އެ ލިބޭނެ ގޮތަކަށްފައްޓަ މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އޭިތ ދެއްވަން

 ބޭފުޅުންގެ އަުތގައި؟

 

 އެންސްޕާގެ ފަރާތުން ބޭފުޅަކު ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑުމެން ތައް. ކޮންމެ މީހެއްގެ ލެވެލް ވެސް ގެ އަުތގައި އެަބ ހުރި ހަމަ ޑޭޓާއާދެ! ތެންކިޔު އިނގޭތޯ. ައޅުގަ

ނޑުމެްނގެ ރަޖިސްޓަރގައި ހުރި ކޮންެމ ބޭފުޅެއްގެ ލެވެލް ވެްސ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބަލައިލެވޭ. މިހާރު އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އެ، ންނަށް ބަލައިެލޭވނެ. އެހެންވީމާަގނޑުމެއަޅު  ބައި ކުިރއަށް މިއަދު ބިލު ފާސްވެގެން އަޔަސް އަުޅގަ

 ގޮތަށް ފާސްެވގެން އެހެންނޫނީ އަންނަ ޗޭންޖަކާބިލު މި ،ލްތިމާސެއް ެއއީ ދާނެ. ެއކަމަކު ައޅުަގނޑުމެންގެ އިގެންދެވި

ނޑުމެންނަށް  ނޑުމެން އަުލން ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ވެސް ރަޖިސްޓަރކުރަން ހުޅުވާލުމަީކ މިއީ އަުޅގަ އެްއކޮށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ލިބިފައި ހުރި ޑޭޓާ ބިގެންދާ ވަރަށް ޮބޑު ފުުރޞަތުތަކެއްލި ތަކަށް ބަލަިއގެން އަލުން މީހުން އަލުން ައޅުގަ

 ގިންތިކުރުން.

 

 ޑް ޓްރެޜަރީގެ ޑެިޕއުޓީ މިނިސްޓަރު ޢަބްދުލްޙަލީމް ޢަބްދުލްޣަފޫރު ވާހަކަދެއްެކވުން:މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެން

އަޅުަގނޑު ކުރިން ދެންނެވި ފިގަރތައް ތަންކޮެޅއް ގިނައިްނ ދަންނަވާލެވުނީމަ ފަހަރުގަިއ އޮޅިދާނެތީވެ. މިހާރު މިދާ 

ނޑައަޅާ ގޮތަށް އެލަވަ ނޑުެމން މިހާރު މި ކަ ވަނަ އަހަުރ  2015، ންސް ދޭ ކަމުގައި ވާނަމަރޭޓުން އިތުރުވޭ އަުޅގަ

ނޑަކަށް ދެ މިލިއަ 260.8 ނަޑކަށް ޚަރަދުވާނެ. ެއއީ މިހާރު ދެވޭ އެއްޗެްއގެ ދެ ުގނަ. ހަމަ ގާތްގަ ން ރުފިޔާ ގާްތގަ

 ރުފިޔާ އިތުުރކުރާއިރު މުސްުކޅިން ެވސް 2000ރުިފޔާ އިތުރުކުރުމާއި އަނެއް ކެަޓގަީރ އަށް  1000 ގުނަ. އާެދ،

ނޑުމެން ހިސާބުހަދާމީހުން ވެސް އު 452 ގެ. މުސްކުޅިން ކޮށްފައުނި ން މިލިއަ 260، ކަމުގައި ވާނަމަ ނިކޮށްފައި ައޅުގަ

ވަނީ، ރުފިޔާ ކަމަށް ަލފާކުރަނީ. އޯލްމޮސްޓް  ންމިލިއަ 131ރު. މިހާރު ޚަރަދުވަީނ ރުފިޔާ. ެއއީ މުިޅއަކު ޚަރަުދާވނެ ވަ

 އާދެ.

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން:މް ނަޞީރު މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްބރާހީ



  

ނޑު ވެްސ ހަމަ ވަޑައިގެންެނވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަުޅގަ ނޑުމެންނަށް `. އަުޅގަ

އިން ވަަޑިއގެންނެވި ބޭފުޅުްނގެ  ލުވުްނ ބޭއްިވއިރުަގއި އެންސްޕާއެްއކޮްށ މި ކޮމިޓީެގ ބައްދަ ފުރަތަމަ އެންސްޕާއާ

 ،ނުކުޅަދުންތެރިކަން ހުރި ކުދިންނަށް ދެވިދާނެމެންނަށް ައޅުަގނޑު  ،ޭބފުޅުން ދެންނެވި އެވާހަކަފުޅަށް ބަލާފައި 

ނޑުމެން އަުތގަިއ އެަބ އޮތޭ.  ނެޑއް އަުޅގަ ނޑުމެންނަށް އޭތި ކޭޕަބަލް އެލަވަންެސއް ެދވިދާނެ މިންގަ ވެދާޭނ އަުޅގަ

ނޑުައޅު، ކޮށްދެއްަވއިފިއްާޔ. އެހެންވީމާ މިދަންނަވާ ރޭޓުން މިކަން  ތި ބޮޑަށް މި ބިލު ފަރުމާކުރިއިރުަގއި ވެސް ބެލީ ގަ

ޢުލޫމާތުގެ ހުރި ފަރާތްތަކެްއގެ މަބޭފުޅުންގެ ޚާްއޞަކޮށް ަފިއސާއާ ގުޅުންހުރި ކަަމކަށް ާވތީ، ެއއީ ަފއިސާާއ ުގޅުން

ފުދޭވަރަކަްށ  ކުޑަ ކޮމިޓީން ގެ ލެއްިވއިރުަގއި ައޅުަގނޑުމެންމައްޗަށް. އެހެްނވީމާ، އަުޅަގނޑުމެން މި ބިލު އެކުލަަވއި 

ނޑަށް ހަމަ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވޭ ވާފައި ބައްލަވާ ނޑުެގ ތެރެއިން ކެެޓގަރަިއޒްކުެރިވގެްނ ، ކަމަށް އަުޅގަ މިދެންނެވި މިންގަ

ހާސް ރުފިޔާ އަދި އެ ބަލިމީހާ އަށް  2ދެވޭއިުރގައި އެންމެ ސިވިޔަރ ބޭފުޅަކަށް މިދަންނަވާހެން ބަލަހައްޓާ ފަރާތަކަށް 

ނޑަށް ބޮޑަްށ  .ާހސް ރުފިޔާ ލިބޭ ގޮތަށް 5ޖުމުލަ ؛ ހާސް ރުފިޔާ  3 ެއީއ އެންމެ ެއކަށީގެްނވާ ބަޖެޓެްއ ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުެގ ސުވާަލކީ އެްނސްޕާ އިން ައޅުަގނޑުމެން މިހާރު  .ލާފާކުރެވިފަިއވޭ ތި ބޭފުޅުްނެގ މަޢުލޫމާތުން އެހެންވީމާ، ައޅުގަ

ނޑަައޅާފައި އޮތް މިްނަގނޑުން މި ހިފެހެއްޓި ދާނެތޯ؟ މި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ބޭފުޅުންނަށް މި މިންވަރު ތި މި ކަ

 .ބޭފުޅުންނަށް ފޯރުކޮށްދެވިދާނެތޯ؟ ޝުކުރިއްޔާ

 

 އެންސްޕާގެ ފަރާތުން ބޭފުޅަކު ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑުމެންނަކީ ޑިސްޕާްސކުރުމުގަިއ އުޭޅ ފަރާތްހެން. ހުރި ހާ މީގަިއ ޝުކުރިއްާޔ އިނގޭތޯ. އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އަުޅގަ

ފައިނޭންޝަލް ކަލްކިޔުލޭަޝންތަކަކާއި ބަޖެޓަށް އަންނަ ދިރާސާތަކެއް ދިރާސާކޮށް އެކަން ކުރިއަށް ގެންދަަވނީ 

ނުޑމެންނަށް ވެސް ލަފާދެއްވާނެ  ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އަޅުގަ

ގެންދާއިުރަގިއ ކިހާވަރަކަށްކަން އެ ބޭފުޅުންނަށް މި ވަލްނަރަބިލިޓީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކަންތައްަތްއ ބައްޓަންކުރެވި 

ނޑުމެންނަށް އެދެޭވ  އެހެންނޫނީ އެ އަންނަ ލޮޅުްނ ހިފެހެއްޓޭނީ، ދައުލަުތގެ ބަެޖޓަށް ބާރު ބޮޑުުނވާ ގޮތަށް ައދި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ނުކުރެވޭ ކަމެްއ  . އެއީދެވޭތޯ ވިާދޅުިވ ގޮތަށް އަްސކޮށް ޮކންމެ މަހަކު ވެސް އެއެްއޗެއް ކޮންޓިނު އަުޅގަ

އެީއ ރަނގަޅު ގޮތަކަށް ުނވާނެތީވެ.  ،އަްސކޮށްރަނގަެޅއް ނުވާނެ ެދއްޯތ ކޮންޓިނުއަޅުަގނޑުމެން ފެްއޓުން އެާހ 

ނޑުމެން ތި ބޭފުޅުންނަށް  ގޮތުްނ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ައޅުަގނޑުމެން ޭއރު ބަލާފައި އޮތްއެގޮތުން  އަުޅގަ

ޭބފުޅުންގެ ތެރެއިން އެްއކޮށް  ފައިވް ަތއުޒަނަށް ިމސާލަކަށް ބޮޑުކުރަން ތި  ެހން.ންވާލިންތަކެްއ ހުޅުޝައޮޕް

ނެްއކާެވްސ ބެލިދާނޭ. ދެން އޭަގއި އަޅުަގނޑުމެން އަ މިކަހަލަ ގޮަތކަށް ނިމިއްޖެްއޔާ މި ގޮތްޮގތަށް، ގޮސްނިމިގެން

ނޑުމެންނަށް ބަ ނޑަށް ހީވަނީ ވަރަްށ ޖެޓުއޮންނާނީ ފިނޭންސުން މި ބާޑުން ކިހާވަަރކަށްތޯ އަުޅގަ ކުރެވޭނީ. ައޅުގަ

ތި ބޭފުޅުންނަށް . މިއަށް އަންނާނެ ކަމަށް ހުށަހެޅުއްީވ މިއަދުއެ ން ނގަޅު ކަްލކިޔުލޭޝަންތަެކްއހެން ފިނޭންސުރަ



  

 މަށްސްތަެކއް ކަޖައަްނނަ ކޮންމެ ބަދަލަކުން ކިހާވަެރއްހެ ޗޭން ދެއްޯތ މިހާރު ކުެރވިގެންދާނެވަރަށް ރަނަގޅަށް އަންދާޒާ 

. ރު ކަްލކިއުލޭޝަންސްތަެކއް ހެދީމުކޮްށގެން އޭދެން އަޅުަގނޑުމެްނ ވެސް ހަމަ ފިނޭންސާ އެްއޮކށް ކޯޑިނޭޓު. އަންނާނީ

ކަމަށް ބަލަިއގެން ެއ  60%ވިދާޅުވި ގޮތަށް މޮޑަރޭޓް  ހަމަ ތި ،އެ ހެދި ކަލްކިއުލޭޝަންތަކުްނ އަޅުަގނޑުމެން ބެލީ

 ޓެރި ަޤއުމުތަކުަގއި ޫނނީ އަަވއް ހުންނާނީ ޤައުމުތަކުަގއި،ބަލާފައި ޢާއްމުކޮްށ  އަށް ޓެޓިސްިޓކްސް ސްދާއިރާަގއި ހިމެނޭ 

މޮޑަރޭޓް  ކީއަ 60އަނެއް %ސިވިޔަރ ޭކސްތަކޭ. އެންމެ ައީކ  40ވެސް ހުްނނަމުން އަންނަނީ % ާރއްޖޭަގއި ،ވެސް

ގެ  2.2އެ %ޑުމެންނަށް  ގާތްަގނޑަކަށް ންޏާ އަޅުަގނއެހެންީވމާ، މިގޮތަށް ބަލައިފި ކަމުގަިއ ވަ ކޭސްތަުކގެ ގޮުތގައި.

 މިލިއަން ދާނޭ. 238އެކު ައޅުަގނޑުމެންގެ ަބޖެޓުން މީހުންނަށް މުޅި ވަންޏާ އެ ރަޖިސްޓްރީކުރި މީހުން 7700 އެތި

. އެކަމަކު އެީއ ގައިުކރުމަށްފަހުއޯލްްޑ އޭޖު ޕެންޝަން ލިބެމުން އަންނަ ފަރާތްތައް އޭގެން އުނިއެއީ ެއއީ އަދި މިހާރު 

ނޑުމެންނަށް މި ކުާރކަޑިަސއިޑު  ނޫނީ ކުެރވޭނެ ކަމެްއކަން، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުެރވިދާނެ ކަމެއް ކަެމއް ށް އަުޅގަ

ދެއްތޯ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރެވޭނެ ކަންތައްަތއް ށް ބަޯރސާެވގެން ކަނޭނގޭނެ ދެއްތޯ. އެއީ އިތުރު ވާހަކަތަކަ ލެވަލްަގއި

ނޑުެމންނަށް ބަޖެޓަށް އަންނާނެ ލޮޅުންަބއި އުނި  އެހެންވީމާ، އެީއ އަދި އެ  120ނޫނީ  117. ެއއީ ކޮށްފިއްާޔ އަުޅގަ

ނަޑކަށްއަންނަ؛ ބޮޑުެވގެން މިލިއަނުަގއި ހުރެފައި  31މިލިއަން؛  . މްޕެއް އެބަ ކުރޭ ދެއްތޯ ބަޖެޓުތާޑް ޖަޓޫ  ާގތްގަ

ނޑަށް ފެންނަނީ.  އެހެންވީމާ، ެއއީ ފުދޭވަަރކަށް ބޮޑު ލޮޅުމެއް ކަމަށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެއްެޗއް ވިދާުޅވުމަށް  ބޭފުޅާ އެއަށްފަހު އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން މި  .ށްަގނޑު ފުރުޞަތުއަުރވާަނން ރިފާޢައަޅު

ނުޑ ފުރުޞަތު   އަރުވާނީ ދެވަނަ ަފހަރަށް އެދިވަަޑއިގަންަނވާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް.ދަންނަވާނަން. ދެން އަޅުގަ

 

 

 ރިފާޢު ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު މާފަންނު

ން ފަހަރު މަތީ އެކި ޑަ ކޮމިޓީން ވެސް ތި ޭބފުޅުންނާމި މަސައްކަތް ފައިނަލް ޑްާރފްޓަކާ ހިސާބަށް އާދެވުނުއިުރ ކު

ވަރަށް ބޮޑަށް ހަަމ ނަމަވެްސ އޭރުެވސް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އެހެން ؛ަކންތައްތަކެއް ެއގެނެވުނު މަޝްވަރާކުެރވި 

އް ނަާގކަށް މިއަދަުކ މިަވރުގެ ލޯޑެ ، ގެންދިޔަ ައޅުަގނުޑމެންގެ ބަޖެޓަކަށް އޭތި އިންސިސްޓުކުރުން ުނވަތަ ަދންނަވަމުން

އޮތީ  މިބަޖެޓް  .ގެންދަވަނީެއ ދައްަކވަމުން ން އެ ވާަހކަ ބޭފުޅު  ވެސް އެ  ރެޑީެއއް ނޫނޭ. އެހެންވީާމ، ހަމަ މިއަދު

ނޑުމެންނަްށ ބިލެއް ފާސްކޮށްެލވި ވާހަކަޮއްއވާ ންވީމާ، މިގޮތަށް މިކަން ހެ. އެޅިފަމަޖިލީހަށް ހުށަހެ  ދާނެ.އަކީ އަުޅގަ

ކުރެވިގެްނ މީހުންނަށް ޚާއްޞަ، ކުރެވިގެން ނގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަމާ ބެހޭ ކުދީންނަށް ޚާއްޞަމިހާރުވެސް އެބައޮތް ކަންނޭ

ވެްސ  20ްސ އެ ބިލުގެ %. އެހެންނަމަވެލީހުން ފާސްކުރެވިފަމި މަޖި، ކުެރވިތައްޔާރުބިލެއް  ވަރަށް ސްޓްރޯންގު



  

އަދި  ގެންނެވި ބޭފުޅުްނ ވިދާޅުވަމުންގެންދިަޔ.އި ޭއރު ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން ވަޑް ނުކުރެވޭ ކަމަށްތަންފީޛު

ާވ އިާލތަކުން ވެްސ ެއ ޝަކު ވި ބޭފުޅުން ވެސް އަދި ޢާބެހޭ ޖަމުޢިއްޔާތަކުން ވަަޑިއގެންނެ ނުކުޅެދުންތެރިކަމާ

މެން މިތަނުން އަނެއްކާ ދައުލަތަށް އެ ފައިސާ ނުދެއްކޭނެ ކަމަްށ ދޭ. އެކަން ެއގޮތަށް އޮްއވާ އަުޅަގނޑުކުރަމުން

ނޑަކަށް އެހާ ވިދާޅުެވވިދާުޅވެ ތިއްބާ ފާސްޮކށްލައިގެން ދައުލަތަށް ޖެއްސުން  ވާނެ ކަހަލަ ގޮތަކަށް އެކަން ކުރާކަށް އަުޅގަ

 ވާހަކަ ހަމަ ދަންނަވާލީ، ދެން އެ ދެއްެކވި ވާހަކަަތކަށް އިނގޭތޯ. އެ ތާއީދެއް ނުކުެރވޭ. އެހެްނވީމާ، 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އާދެ، ނިޒާރަްށ ފަހު އަުޅަގނޑު ފުރުޞަތުއަުރވާނަން، އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ވަަޑިއގެންނެވި ބޭފުޅާ އަްށ 

 އިނގޭތޯ. 

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު

ެވސް ހަމަ  މިނިސްޓްރީން ވެސް ކުރީ މީޓިންގައި ފާހަގަކުރެްއވިހެން ހަމަ ފިނޭންސްޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. ރިފާޢު އެ 

ެގ ގޮުތަގއި. ންެއއްބާޑުޮއތީ  ޮގތުގަިއ ފާހަގަކުަރއްވާަފއި ގެސަރުކާރަށް މި ބުރަ ޮބޑުެވގެންދާނެ މައްސަަލއެއް 

ނޑުމެްނގެ މިބިލުން މި ޓާގެޓުވެސް އަޅު އީ ންޖެހޭ ކަމަކީ މިފާހަގަކުރަ އެހެންނަމަވެސް ވެްސ ކުެރވޭ ގްރޫަޕކީ ގަ

ނޑުެމންގެ ބައެްއކަންއަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ރާއްޖެ އަށް ނިސްބަތް އަދި މިހާރު އަޅާލުން ކުޑަކޮށް އޮތުުމެގ  .ވާ އަުޅގަ

 ކަން. ދެން އަޅައިނުލާ ދޫކޮށްެލވޭކަެށއް ސަބަބުން ސޯޝަލް އެތައް މައްސަލަތަެކއް ޭއގެ ސަބަބުން ނިކުންނަ ގްރޫޕެއް

ނަވާހެން ދައުލަތައް ބާުރ ބޮުޑވޭ. ވޭ. ދެން ިތ ދަން ޖެހޭ. މިހާރުވެސް އެހީ އެބަ  ނެތް. އެހީވާން ވެްސ އެބަ

އެދޭ.  ފާހަގަކުރެްއވިހެން އެްއެޗއް ލިބުމަށް އެބައެ އެހެންނަމަވެސް އެ ގްރޫްޕެގ އެކްސްޕްކްޓޭޝަން ބާރީ 

 ،ަމގުހެދުން ،އެޅުންބްރިޖު، . ދެން ީމގައި ވިސްނަްނޖެހޭ ކަމަކީ ހަމައެކަނި ތޮށިލުންކުރެވޭ ސުވާލުެއ  އަޅުަގނޑުމެންނާ

 ކޮންމެ ބަޔަކީ ވެސް މި  ،ކޮންމެ ގްރޫަޕކީ ެވސްންނަށް ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަމަކީ. މިއީކީ ނޫންކަން ސަރުކާރުްނ ރައްޔިތު

އެހީ ވާންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެހީވާންޖެހެނީ ެއންމެ ބޮޑަށް  ؛ން އެހީވާ ނިސްބަތްވާ ަބެއއް. ދެން އޭގެ ރާއްޖެ އަށް

ކުރަންޖެޭހ  ،ލާރި ހުއްޓަސް ނެތަސް  ،ސަުރކާރަށް ާބރު ބޮޑުިވޔަސް އަދި ދައުލަަތއް ބާރު ޮބޑުިވޔަސް ބޮޑުކޮށް. ދެން

ނޑުމެންގެ އަުތގައި ކަންކަން  ނޑުމެން ވަޢުދުތައް އެބަކުރަން އެބަ ޖެހޭ. އަޅުގަ ވަން ކަންތައްތަްއ  ލާރި ނެތަސް އަޅުގަ

ނޑުމެން ނިންމީ ލާރި ހުރެގެރުފިޔާ ދޭން އަ 5000 ނަށްއަހަުރގެ ބޭފުޅުން 65 .ކުރަން އިްނ  2500ނެއް ނޫން. ޅުގަ

ނޑުމެން  .އެ ނިމެން އޮްއވާ 2700 ނޑުެމން އުޅެނިކޮށް ވަޢުދެްއގެ ގޮުތގައި އަުޅގަ  5000ައދި އެ ފުދިގެން އަުޅގަ

ނަޑކަށް ުނވިްސނޭ މި، ރުފިޔާ ދޭން ނިންމީ. އެހެންވީމާ ނުޖެހޭ އެްއޗެްއެގ  މިއީ ދޭންބިލު ފަސްކޮށްގެން  އަުޅގަ

ދޫޮކށްލެވޭ ެއއްެޗްއގެ ގޮުތަގއި ގެ ގޮުތަގއި ނަަގއި، އަަޅއިނުލާ ބާރު ބޮޑުވާތީ ާބޑުންއެއް  ަދއުލަތަށް، ގޮތުަގއި



  

ނޑު ހަމަ މި ދޭން  ފަހަރު ބަޖެޓުގައި މި ހިމަނަންޏާ އަޅުަގނަޑކަށް ހަމަ ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ ވާންޖެހޭ ކަމަކަށް. ައޅުގަ

ނޑު  ކަންމި ލަސްކޮށް، ބިލު ފާްސނުކޮށް އުނދަގޫ އެްއޗަކަްށ ވެދާނެ. ެއހެންނަމަވެސް، މި ވާްނޖެހޭނެ ކަމަކަށް އަުޅގަ

 އެކަން ފާހަގަކޮށްލީ.އެހެންވީމާ، ޤަބޫލެއް ނުކުރަން. 

 

 ހަކަދެްއކެވުން:ވާއެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ްސޓޭޓް އެޓަރނީ ސަލްވާ ޙަބީބު 

ނުޑމެންނަށް ލިބިފައި އޮތް ކޮީޕއާ ގުޅޭ ގޮތުން އެޓަރީނ ޖެނެރަލް އޮފީހުން މި  ބިލު  އާދެ! ޝުކުިރއްާޔ އަުޅގަ

ނޑު ޮޕއިންޓު ފޯމަށް. ތަކެއް ހަދާފައި މިހިރީ ސާކޮށްފައި ައޅުަގނޑުމެްނ ނޯޓުދިރާ ލާފަިއ ެމއިލް ވެްސ ކޮށްއީދެން އަުޅގަ

ނޑުމެން މީގައި ިއަގނޑު ގޮތެމައޮންނާނީ ކޮމިޓީ އަށް.  ަކނަޑއަޅާފައި ުހރި އަދަދުތަކާ ބެހޭ ގޮތުްނ ްއގައި އަުޅގަ

ނުޑމެން ފާހަގަކޮށްފައި ހުންނާނީ އަޅުަގނޑުމެން ެއކަމަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ދިރާސާެއއް ނުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުގަ 

ހަގަކުރެްއވި ކަންތައް. މިގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަ ބެހޭ ގޮތުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޮއފީހުން ފާ  ޤާނޫނީ ގޮތުން، މި ބިލާ 

އޮންނަނީ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން  ވަަނ މާއްދާގެ)ހ( ގެނެސްފައި އޮްތ އިޞްލާޙު ގެނެސްފައި މި 26ގޮުތގައި  ގެމާއްދާއެއް 

ނޑައަަޅއި، އެ ފުރަތަމަ  ދަފްތަރު ބަލަހައްޓަން ފެށުމާ އެކު. އެންމެ މީހުންގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން ކަ

 ބިލު ވެއްޖެ އެހެްނވީމާ، މި ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުުމން ދަފްތަރު ބަލަހައްޓަން ފެށިތާ މިހާރު ވަރަށް ދުވަސް މިގޮތަށް

. ކުރެވިދާނެުދވަހުން ފެށިގެން ދޭްނޖެހޭ ގޮތަށް މާނަ މާނަ ޮއޅިދާނޭ އެމިހެން ފަރުމާކުރެވިފައި އޮތީަމ ފަހަރެއްަގއި 

ނޑުމެންާލޙުއެހެންވީމާ، ެއގޮތަށް އިޞް ނޑުމެން ގެނެްއސަ ކޮށްލާފައި އަުޅގަ މި  ،އޮތް އިޞްލާޙަކީ މިހާރު އަޅުގަ

 ނުކުެޅދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ 2010/8ޤާނޫނު ނަންބަރު މާއްދާގެ )ހ( އެހެން އޮތް ނަމަވެސް ޤާނޫނު 

 ގެަނއުމުގެ ޤާނޫނަށްއިޞްލާޙުނަ ގެ ދެވަނުޤާނޫ މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޙައްޤުތައް ރަްއކާތެރިކުރުމާއި 

ނާޔަތް ދެވޭނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ހު މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުާރ މާލީ އިކުރަން ފެށުމަށްފަޢަމަލު

ހު އަންނަނިވި ގޮތުގެ ގިންތި އަށް ބަހާލުމަށްފަ ދެށް ބަލައި ޮބޑުމިނަކުޑަ ހުންނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ އިކިބަިއގަ

ނޑުމެން މި ޕްރޮޕޯސްކުރަނީ މިހާރު ޤާނޫނުގެތިންނޭމަ ނޑުމެން އަުޅގަ ވަނަ  24ޤާނޫނުގެ  އެގްިޒސްޓިން؛ . އަޅުގަ

މިސާަލކަށް  ،ނގޭނެޭއގެ ދަށަށް ާމއްދާެއއް އިތުުރކުރަން. ސަބަބަީކ ެއގޮތުން އެ މާއްދާގެ )ހ( އޮތް ގޮތަށް ާބއްވާަފއި

ފަހުން މިއަދުން  ުރފިޔާ ކަމާއި 10000މި ދެވެނީ  ދަށުން މިހާރު ވަނަ އަަހރު ފާސްވި ޤާނޫނުގެ 2010 .8ފުރަތަމަ 

. އެހެންވީމާ، ެއ އަންނަނީ މިއަންނަ ބަދަލުތައް މި ،ފާސްވާ ދުވަހުން ފެށިގެން މިކަން މި ބިލު މިސާލަކަށް  ،ފެށިގެން

ނޑުމެން ޕްރޮޕޯސް  ގެ )ހ( އޮތް ގޮތަށްވަނަ މާއްދާ 26ކުރަނީ މިހާރު ޤާނޫނުގެ ދެ ނުކުތާ ދިރާސާކޮށްފަިއ ައޅުގަ

ނޑު ދެންމެ މިގޮްތ ުކރަން ބޭނުންވާ ބޭއްވުމަށްފަހުަގއި )ށ( އިތުުރކުރުމަށް. އަދި )ށ( އިތުރު ިމ  ދަންނަވާލީ. އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ޮކމެންޓްސް ޑްރާފްޓު ކުރާ ގޮތް ަގއި އަޅުަގނޑުމެން މި ޕްރޮޕޯސްއޭ  މިހާރު ފޮނުވައިލާފަ.ންނާނެ އޮ އަުޅގަ

ކުރަްއވާނީ. ދެން އެގޮތުްނ ބޭފުޅުން އެކަމާ ޑިސްަކސް  ދެން ތި .ވެްސ ކޮށްދީފައި އޮންނާނީ ޓުއަޅުަގނޑުމެން ޑްރާފް



  

ނޑައެޅުން. އެހެންވީމާ، ތިއަޅުަގނޑުމެން މި ޕްރޮޕޯސް ބޭފުޅުންެގ  ުކރަނީ )ށ( ގައި ދެ ގިންިތ އޮންނަކަން ކަ

ނޑައަުޅްއވާފަ.ވެްސ އެބަ  ަގއިޑްރާފްޓު އޮތީ ދެ ގިންތި. ދެން  އިދަށް ދޫކޮށްލާަފއި މިއެކަމަކު ަގވާ އޮތް ދެ ގިންތި ކަ

އަކީ ކޮބަިއކަން  ކުރަނީ ޤާނޫނުގައި ބިލުަގއި ކޮންމެވެސް ވަަރކަށް ދެ ގިންތި އަޅުަގނޑުމެން ޕްރޮޕޯސް މި

ނަޑއެޅުމަށް ެއއަށްފަހުަގއި ގަާވއިދުެގ ގިންިތއާ ބެހޭ އިުތރު ތަފްޞީލު ދެއްވުމަށް. ިމސާލަކަށް ކްަރއިޓީިރއާތަކަްށ ، ކަ

ނަޑއަޅާ ަގިއ ތިބި މީހުންތޯ، އެކޮންކަހަލަ ބަލިތަކެްއތޯ ނުވަތަ ކޮން ހާލަތެއް ފޯލްވާނީ ނީ ަގާވއިދުަގއި. ެއކަމަުކ ކަ

ނޑުމެން )ށ(ގެ ، ދެ ގިންތި މި ބަަހނީ ކިހިނެއްކަން. ދެްނ ެއގޮުތން ،ޤާނޫނުން ަކނަޑއަޅަންވީ އޭެގއިތުރަށް  އަުޅގަ

ނޑު ކުީރ. ެއގޮތަށްދަށަށް ދެ ނަންބަރު އިތުރު ފުރަތަމަ ގިންީތގައި  ،މި ބަޔާްނކުރަނީ މެންފުރަތަމަ ނަންބަރަކަށް އަުޅގަ

އެއީ މި ގިންތީަގއި ހިމެނޭ  .ާނޔަތެއް ދިނުންުރފިޔާގެ މާލީ އި 5000މަދުވެގެން  ހިމެނޭ ކޮންމެ މީހަކަށް ކޮންމެ މަހަކު

 2000ތުރުން އޭނަ ބަަލހައްޓާ ފަރާތަށް ދެވޭ އިއެވެ. ޭއގެ ހާސް ރުފިޔާ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހާ އަށް ދެވޭ ތިން

ކުރުމަށް އެކަނި ަގނޑުމެން ބަދަލެއް ނުގެންނަން. އިބާރާތްޕޮލިސީއަކަށް އަޅު ފިޔާ ހިމެނޭ ގޮތުންނެވެ. މިގޮތުން ރު

 ދެވަނަ ގިންތީގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ މީހަކު ؛ދެވަނަ ނަންބަރުގައި ،. އެގޮތުންއަޅުަގނޑުމެން ބަދަލުގެނެއްަސ މި އޮތީ

ނޑުމެން ކޮށްއްދާ އަށް )ނ( އިތުރުނާޔަެތއް ދިނުން. ދެން އެ މާރުފިޔާގެ އި 3000ކޮންމެ މަހަކު މަދުވެގެން  ފައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ޑްރާފްޓުކުރި ގޮތް. އީކުރީ މިމި ޑިސްޓިންުގއިޝް ޑިސްކަސްކުރުމަށްފަހު ިމ ބޭފުުޅން  ތި އޭ.ޖީ އޮފީހުން އަުޅގަ

ުކރަނީ މި މާއްދާގެ )ށ( ަގިއ ކަށް އަޅުަގނޑުމެން މި ޕްރޮޕޯސްމިސާލަ .ެރވިދާނެކުގިންތިތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ޑިްސކަސް

ކަމެއްގެ ތީގައި ހިމެނޭނީ އެ ބައެއްގެ ކިަބއިަގިއ ހުރި ނުކުޅެދުންތެރިގިންދެ ގިންތީގެ ތެެރއިން ފުރަތަމަ ބަޔާންކުރާ 

ހެން މީހެއްގެ ނީ އެނަ ގިންތީަގއި ހިމެނޭނޭ. ދެވަމެނުވީ ދިރިނޫޅެޭވނެ މީހުން ބަބުން އެހެން މީހެއްގެ އެހީއާ އެކުސަ

އެ  ،އެކު ދިރިއުެޅވޭެނ މީހުންނެވެ.  އެގޮތުން ހުރި ނުކުޅެދުންތެރިކަމަކާ އިއެ މީހެއްގެ ކިަބއިގަ  އެހީ ހޯދުމަކާ ނުލައި

 ހަދާ  ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހުންނަ ފަރާތެއްކަން މި ން ބާވަތެްއގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއްދެ ގިންތީގައި ހިމެނެނީ ކޮ 

ނޑަައޅަންވާނޭ  ނަޑއެޅިދާނެގަާވއިދުަގއި ކަ މިތާނަގިއ ޑިސްކަސްކުެރިވގެންޮގއްސި ، . ދެން އެ ގަވާއިުދގައި ކަ

އި. އެހެންވީމާ، އެ ކުރުމުގައި ކިހިނެއްކަން ޓެސްޓުތައް ހަދާީނ ކޮންބައެްއކަން ޑިޓަރމައިން ގޮތާ  ކުރެވޭނެމޮނިޓަރ

ނަޑއެިޅގެން ބުނުންއެހެން ފަހުގައިކަންތައްތަކަށް ަގާވއިދަށް ދޫކޮށްލުމަށް އަކީ  ފުރަތަމަ ގިންތި ،ނަމަވެސް ޤާނޫނުގައި ކަ

ށް ދާނީ. ދެން މި ޮއޅުންނާރާ ޮގތަށް ކުރިއަބަިއ . އޭރަށް ަގާވއިދަށް ދޫކޮށްލެވޭ ކަންައީކ މިއީ ވަނަ ގިންތި ދެ ،ކަންމިއީ

ނޑުެމންދަންނަވާލި ދެ ސަބަބު އަޅު މިދެންމެ އަޅުަގނޑު  ؛އިޞްލާޙު ހުށަހެޅި ސަބަބު ކޮށްލާފައި އޮންނާނެ ނޯޓު ގަ

ެއއީ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ބޭފުޅުން ހުށަހަޅާފައި އޮތް )ށ(،  ދެން ތި .ގައިޕޭޕަރުއަޅުަގނޑުމެްނގެ މި 

ދަުއލަތުން ބަލަހައްޓާ ފަރާތަތައް  ނާޔަތްަތއްމި މާއްދާގެ ދަށުްނ ދޭ އި، ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް 

އެއީ މި ާމއްދާގެ )ށ(  .ކުރުން ިއޞްލާޙުޮކށްލީަގނޑުމެން މި މާއްދާ ހަމައެަކނި އިބާރާތްޅު . އައިސްތިސްނާެވގެްނވެއޭ

ާނޔަތް ދައުލަތުން ބަލަހައްޓަމުންދާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ އެ އަކުުރގައި ަބޔާންކުރާ އި، ގައި އެހެން އޮތް ނަމަވެސް



  

ޗޭންެޖއް ގެނެސްަފއެއް ނޯންނާނެ  ދާ އަށް ެއްއވެސް. އެ ާމއްތަކަށް ލިބިދިނުމުން އިސްތިސްނާެވގެންެވއޭފަރާތް

ނޑުމެންނަށް ފެނުނީ މިބިލު ދިރާސާ . ދެން އޭ.ޖީ އޮފީހުން މިއިބާރާތްކުރުން ނޫނިއްޔާ ގެ )ނ( ބިލު ކުރުމަށްފަހު އަޅުގަ

ސްކުޅިވީމަ ންނަށް ވެސް މުހުރިހާ އެންމެ ،ނާޔަތެއް އެއީ އި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދެވޭ ޕެންޝަން، އުނިކުރުމަށް. ސަބަބަކީ

މީހާ އެ  އެ އުމުރަށް ދިއުމުން އެ ،ނާޔަތް ދޭ ބަޔަކަށް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހަކުދޭ އިނާޔަތް. ދެން އެ އި

އެ ސަަބބަކީ ކޮންމެ މީހަކު ވެސް  ީއ ޑިްސކްރިމިނޭޝަނަކަށް ެވގެންދާނީއެއަށް މީހާ  އެ އިނާޔަތުން މަޙްރޫމްކޮށްފިއްޔާ 

ދޭ  ނާޔަތްަތއް މިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް އިތުރު އިނާޔަތެއް. އެކަަމކު ނުކުޅެުދންތެރިބޭ އިއުމުރަށް ދިޔައިމަ އެބަ ލި

އަށް ދިޔައިމަ  65މީހުން  ނާޔަތްތަކެއް. އެހެންވީާމ، އެމީހުންނަށް ބޭނުންވޭ އިތުރު އި . އެރީޒަނަކީ ދޭ ނީޑް މޯ ހެލްޕު

ނެެގޓިވް ޑިސްކްިރމިނޭޝަނެކޭ މި ގެނެވެީނ އަކީ  ދަނީ. ޭއގެ ާމނަ ކުރެވިގެން މިއެންމެންނާ ހަމަހަމަ އެހެން

ައޅުަގނޑު  ދެން ސަބަބު. )ނ( ުއވާލުމަށް  ވީާމ، ައޅުަގނޑުމެން މި ޕްރޮޕޯްސކުރަނީ ބިލުގެއަޅުަގނޑުމެންނަށް. އެހެން

ވޭ މާލީ ވަަނ މާއްދާގެ ދަށުން ދެ  26ލާނަްނ. ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ޤާނޫނުގެ ތަފްޞީލުކޮށް ދަންނަވައި

އަށް ދިރިުއޅެޭވނެ މަގުތަނަވަްސކޮށްދިނުމުެގ އެކު އޭނާ  ހުންނަ ނުކުޅެދުންތެރިަކމާ އި މީހެްއެގ ކިބަިއގަ ނާޔަތަީކ އެއި

ފޯރުކޮށްދޭ  ދައުލަތުން ،ަޓކައި އެ އިނާޔަްތ އޭނާ އަށް ލިބިދޭ ކަމަށް، ާވއިރު ާނޔަތެްއ ކަމަށްމަޤްޞަދުގައި ެދވޭ އި

ކުރުން ކަމުގަިއ ޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ތަފާތުނުދެވޭނެ ގޮތް ވުމަކީ ުނކުތެްއ ލިބިއެހެން އެހީ ނުވަތަ އިާނޔަ

ދެވެނީ ތަފާތު ހައިސިއްޔަތުން ކަމަށް ދޭ ތަފާތު އެހީ މީހުންނަށް ލިބި ބެލެވޭނެ ކަމަށް ފެންނާތީ. އަދި ދައުލަތުން ފޯރުކޮށް

ތު ހަމަވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަެމްއ ނުހުންނަ ފަރާތަކަށް ވެްސ އެހެން އެހީ ޝަރު ،ދައުލަތުން ފޯރުކޮށްޭދ އެހީ ،ވެފައި

ވާނެ ކަމާިއ މިހާރު ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ ނަ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ލިބިދެވެންލިބިދެވޭ އުސޫލުން ނުކެޅެދުންތެރިކަން ހުން

ނާޔަތް ދިނުމުގެ މާލީ އިން ހުންނަ މީހުންނަށް ދެވޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ނުކުޅެދުންތެރިކަ ،ނަމަ  ގޮތަށް ޤާނޫނުން ދެވިއްޖެ

 . މި ވަުގތަށް ތަކަކީ.ޖީ އޮފީހުން ހުށަހަޅާ ކޮމެންޓުމިއީ އޭ .ދާނެ ކަމަށް ފެންނާތީބޭނުން ނެތިގެން

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ލީގަލް ކޮންސަލްޓެންޓު އަޝްރަފް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑު ހަމަެއކަނި ތިއަޅު  .ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ނޑަށް ފާހަަގކުެރވުނު  ބޭފުޅުންނަށް ސަމާލުކަމަށް  ގަ އަުޅގަ

ހުންނަ ބަެއްއ  ވެސްރުފިާޔ ޕްރެކްޓިކަީލ މިހާރު 2000 މާއްދާގަިއ އެ އޮންނަ، ބަަލހައްޓާ މީހުންނަށް އެ އޮތް 

ބޭފުޅުން   ތި ހުން. އެހެންވީމާ،އިނގޭތޯ. ކްެލއިމްކުރާ މީ ޤާނޫނުގައި ެއގޮތަށް ހުރީމަ އުނދަގޫވޭ ކޮން ބަަޔކަށްތޯ ދޭނީ

ދެން ގަާވއިދުަގއި ައޅުަގނޑުެމން އެއީ ކޮން ފަރާތެއްކަްނ  އޮތީ؟ ތޯއިބައި ދޫކޮށްލާފަ  ަގާވއިދަށް އެ ފަރުމާކުރެއްިވއިރު

 އެކަން ހަމައެކަނި ތި ވިއްޔާ އެންސްޕާ އިން ެދއްތޯ. ގޮތުން  ދެން ގަވާއިެދްއ ހަދާނީ މިހާރު އޮތް ވީތޯ؟ލިޔަން

ވަރަށް ގިނައިްނ  .ވަރަށް ދަތިވޭ ފިނޭންސަށް ހުންނަ ގޮތުންންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެަނއުމަށް. ބައެއް ޤާނޫނުަތއް ބޭފުޅު

ފައިސާ  ކަން އެމާލިއްޔަތު ގަާވއިުދގެ ދަށުން ކޮން ބަޔަކަށްގެ ދަށުން، ލިޔާނެ އޮފީސްތަކުން މާލިއްަޔތު ޤާނޫނު



  

ނޑަށް ކުަޑކޮްށ  ކުރެއްވުުމގައިލު ފަރުމާތީ. އެހެންވީމާ، މި ބިއެކަން ސާފުނުވާ ،ދޭންޖެހެނީ ވެސް އެ ތަންކޮޅު އަުޅގަ

 . ޝުކުރިްއޔާވެދާނެތީ. އެހެންީވމާ، ޕްރެކްޓިކަލީ އިމްޕްލިމެންޓުކުަރން އުނދަގޫ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުައރުވާނަން އަސްމާ އަށްއާދެ! އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު  ލާ ގަޑިމެން ނިންމައި. އެއަްށފަހު ބާރީ އަށް. އެއާއެކު ައުޅގަ

 .އެހެންކަމުން އަސްމާ ވެސް ަކއިރިވަމުން އަންނަނީ.

 

 މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން:

ން އެބަ ވިދާޅުޭވ އަުޑއަހަމުން އައިުރ ފިނޭންސު އަޅުަގނޑު ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ވާހަކަތައް .ޝުކުިރއްޔާ އިނގޭތޯއާދެ، 

ވާެނ ބުރަ ާއިއ ދެވޭނެ އެްއޗެއްޯތ، ދެްއޭވނެ އެްއޗެއްތޯ. ކޮންޓިނުައްސކޮށް އިތުުރވާ މީހުންނާއި އެ  ސަރުކާރަށް

ނޑު އެންސްޕެގ  ބޭފުޅުންނާ ސުވާލު މި ކުރެވެނީ. އެންސްޕާ އިްނ  2މީހުންގެ އަދަދުތަކާ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ނޑުެމން މި ކިޔާ ސިވިޔަރ ކޭސްެގ ކިތަ ނޑަކަްށ ވިދާޅުވެެދވިދާނެތޯ އަުޅގަ ނޑަކަްށ ތިބޭނެތޯ؟ ގާތްގަ އް މީހުން ގާތްގަ

 ލަފާކޮށްލައްވާފަ. 

 

 ގެ ފަރާތުން ބޭފުޅަކު ވާހަކަދެްއކެވުން:އެންސްޕާ

ނޑުމެންެގ އެމައުންޓަކީ   40ފަރާތަްށ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ދެވެނީ. ދެން މީގެތެރެއިން % 5472އާދެ! މިހާރު އަޅުގަ

 ެވއްޖެއްޔާ... އަކީ ައޅުަގނޑުމެން މި ބަލާ ގޮތުން 

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން: އަސްމާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދު މާފަންނު

 ކުަރނީ.ތުގަސް ިހސާބެއް ހަދަން މިމިތާނަގައި  އަށް؟ 40ވާނީ މިސާލަަކށް % އެއީ ކިަތކެއްތޯ

 

 އެންސްޕާގެ ފަރާތުން ބޭފުޅަކު ވާހަކަދެްއކެވުން:

މީހުންގެ ތެރޭަގއި އުޅޭެނ  2100ނަޑކަށް... )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( މި ބޭފުޅުންނަކީ އެީއ މީގެތެރެއިން ގާްތގަ 2188

އަޅުަގނޑުމެން މި ކިޔާ ދެ ަބއި ވެސް އިނގޭތޯ. މީހުންނާ އެކު އަމިއްލަ އަށް މަަސއްކަްތކޮށްގެން ުއޅެވޭނެ މީހުންނާއި 

 ޅަކަށްަފހު(. )ވަގުުތކ437ޮމީހެއްގެ އެހީނެތި އުެޅވެންޖެހޭ މީހުންނާ. )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( އެއީ 

 

 ޑް ޓްރެޜަރީގެ ޑެިޕއުޓީ މިނިސްޓަރު ޢަބްދުލްޙަލީމް ޢަބްދުލްޣަފޫރު ވާހަކަދެއްެކވުން:މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެން



  

ނޑު ފުރަތަމަ ވިސްނާއިރު މިހާރު  މީހުން ތިބި ނަމަވެސް  5700އަޅުަގނޑު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވޭ މިހާރު، އަޅުގަ

މީހުން އިތުުރވާނެ ކަމަްށ  45އިތުރުާވ ރޭޓް އަޅުަގނޑުމެން ޖެހޭނެ ބަލަން. ބަޖެޓުކުރާއިރު މުޅި އަހަރު ކޮންމެ މަހަކަްށ 

އެީއ ައޅުަގނޑު މި ެއއްކޮށްލަނީ. ހުރިހާ މީހުން  40މީހުންގެ ނޫނީ % 6012މާ، ބަލައިގެން. އެހެންވީ

އަޅުަގނުޑ  މީހުން. ތީ 2404ކަުމގައި ވާނަމަ ެއއީ  40މީހުން. % 2404ކަުމގައި ާވނަމަ، އެީއ  40އެްއކޮށްފައި %

  ނަންގަވަނީތޯ؟ ބޭފުޅުން 437ތެރެއިން ރަށް ކެޓަރގަަރއިޒްކޮްށގެން ޭއގެ. އިތު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ

 

 އެންސްޕާގެ ފަރާތުން ބޭފުޅަކު ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑުމެން އެބަހުރި މީގައި ނޑުމެންގެ ދަފްތަރެއް ނޫން. ޤާނޫނީ ގޮތު ދެން އަޅުގަ ން ދަތިތަކެއް އިނގޭތޯ. ދަފްތަރަކީ އަޅުގަ

ވެސް. އެީއ މީެގ  ުފރަތަމަ އިން އެންމެޓީ ޤާނޫނުެގ ދަށުން ޖެންޑަރ ސެބިލިދިޔައީ ޑި މުންމި ދަފްތަރު ބަލަހައްޓަ

ނުޑ  ަތކަށް މާއެޑްކުރަމުންދިަޔއީ ކްަރއިޓީރިއާއް ކުރިން. އޭރު ދަފްތަރަށް އަހަރުތަކެ ބޮޑަށް ބެލިފައެއް ނޫން. އޭރު އަުޅގަ

އް ނޑުެމންގެ ތެރޭގައި ެއްގޒާމްޕަލެވެސް ދެންނެވިހެން ހަމަ ލޮލުން ބަލާފައި އައީ. ދެން މިސާލަކަށް އަޅުގަކުރިން

ނގޭ. ދެްނ އެ އަށް ނުފެންނަކަން އެބަ ލޮލަށް ނުފެންނަ މީހެއް މިހިރީ. ދެން އޭނަ ންޏާ ދެ ލޮލުން ކުރެ ެއއްދައްކަ

ނޑުމެން ކަ އެކަމަކު ނުފެންނަނީ ކިހާވަރަކަށް ނޑުމެން ދަފްތަރަށް ލައިފި ކަމަށް ނޑަނާޅައިކަމެއް އަޅުގަ  ވަންޏާ  އަުޅގަ

ވާީނ  ަމއްސަލަ ުއޅޭ ބޭފުޅަކު ވެސް ހަމަ ެގ ެއއް އިނގިީލގައި. މިސާލަކަށް އަތުދެއްތޯ އޭނަ ހުންނާނީ ދަފްތަރުގައި

މިކަހަލަ ބައިވަރު ކޭސްަތްއ ، ވާނީ. އެހެންވީމާ ކޮންމެވެސް ވަެރއްގެ ނުުކެޅދުންތެރިކަން ހުރި ބޭފުޅަކަށް

ނޑުމެންނަށް ކުރިންމާނުއްސުެރ މީގެތެރެއަށް ވަދެފަހުއްޓޭ ޒަ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި އެބަ  . ެއީއ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ކުރިމޮނިޓަރކުރެވުނު ެއއްޗެ  ނޑުމެންނަށް ހުސް އްެސއް ނޫން އިނގޭތޯ. މިހާުރ އަުޅގަ ން އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ މިހާރުގެ މޮޓޯ ންސްަތކެއް މިއެލަވަ ދެވޭ ކޮންމެ  އަކީ އަޅުަގނޑުމެން މި ދެވެނީ. އޭގެ ބަދަލުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެމީހަކު ޓެސްޓުމީހަކީ އަ ގ މޮނިޓަރިން، ރެިވގެންތައް މޮނިޓަރކުއޭނަެގ ހުރިހާ ޑޮކިޔުމެންޓު ކުރެިވގެންޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެން  ،އަށޭ އަކީ އެ ދޭން ޙައްޤުވާ މީހާ ލް އިންކްރީްސކޮށްގެން ެދވޭ ެއއްެޗއްގެ ގޮތުަގއޭ. ޭއގެ މާނަލެވަ

 ށް ވާސިލްވާނީ.އަ ީމހާ އަށޭ އަުޅަގނޑުމެން މީތި މިހާރު ފަރުމާކޮށްގެން ބައްޓަންކޮްށގެން އެ ރީޗްވާންޖެހޭ މީހާ

 

 އޮފް ދަ ރެކޯޑިންަގއި މަޝްަވރާކުރެްއވުން()

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ނޑުމެން ަވގުތު ވަރަށް ކުޑަތަންވެަފއި މި ނޑު މިއަށް ފުރުޞަތު ބާރީ، އޮތީ. އެހެންވީމާ އާދެ! އަުޅގަ  އަރުވާަފއި އަުޅގަ

 ެތރެއިން ފަހު ފުރުޞަތު މި މިންަގނުޑގެ ، ނިންމާލުމުގެ ގޮތުން. އެހެންވީމާ އަރުާވނަންބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު

 އަށް. އަރުވަނީ ބާރީ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދުކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ނޑުމެން ތަރައްޤީވަމުން އަންނައިުރ  ނޑު ހަމަ ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ވެސް މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި އަޅުގަ ޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަ

ޓްރީސްގެ ތެރެއަށް ައއިސް ފެތިފަ. ރެއިން ޑިވެލޮޕިން ކަންކަންޓްރީްސގެ ތެ ލޮޕިންޑިވެ އޮތީ ލީްސޓު އަޅުަގނޑުމެން މި

އުމުތަކުަގއި ޔޫރަިޕއަން، އެމެިރކާ ފަދަ ޤައުމަކީ ޑިވޮލޮޕް ކަންޓްރީސް. އެ ޤަ، ްޑނޭވިއަންން އޮސްޓްރޭލިޔާ އަދި ސެކަ

ނޑުމެން ނުޖެހޭ އެ ރޭންޖައަ، އާ ދޭތެރޭގައި. އެހެންވީމާ 7އާއި % 6އުޅޭ ސްޓެޓިސްޓިަކކީ % ށް ދާކަށް. ުޅގަ

ސްހިސާުބެގ  އާ އެންމެ މަތީ ރޭންޖުގައި. ތަފ7ާއާއި % 6މިހާރު މި ކަލްކިއުލޭޓުކުރާ ިފގަރތަަކކީ % ަގނޑުމެންއަޅު

ނޑުމެންނަށް ފުއްދުންތެރިކަން ހުރި މިންވަރަކުން ، ނަގަނީ. އެހެންވީމާ ށް މި އެންމެ މަތީ ރޭންޖަ ައޅުގަ

ކަމަށް ވިދާުޅެވއްޖެ.  2.2ާއިއ  2އުޅެނީ % އިންޑިާޔަގއި ވެސް މި، ނަށް އެ ފޯރުކޮްށދެވޭނީ. އެހެްނވީމާަގނޑުމެންއަޅު

ނޑުމެން މިނާއިރުަގއި ވެސް ، އެހެންވީމާ ނޑުމެން  ބޮލިއްސަކަށް ،ކަށްއަ ނާޅި، ައޅުަގނޑުެމން ނާޅިއަކަށްއަުޅގަ އަުޅގަ

ނެގިދާނެ ނާޅިއެއްތޯ ނަގާނީ، ބޮލިްއސެއްތޯ ނަގާނީ، ލާއްެސއްތޯ  ނަށްޅުަގނޑުމެންން. އެކަމަކު އަނުގެންނާނަބަދަލެއް 

ނޑުމެން ނޑުމެްނގެ ކެިރކުޅަދާނަކަން ހުރި މިންވަރުން އަުޅގަ ނުޑގެ ޖާގަ  ގެ ނަގާނީ. ެއއީ އަުޅގަ ވެްސ ދޭ  ބަ

ނޑުމެްނ ކޮން، އަުޑބައެއް ބޯެލވޭނީ. އެހެންވީމާ މިންވަރަކުން ައޅުަގނޑުމެންނަށް އަޑުަބއެއް ބޯލަންޏާ މެހެން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ނާިޅެއއް ެވސް ނެގިދާނެ. ބޮިލއްސެްއ ވެްސ ނެގިދާނެ  ނުޖެހޭ އަޑުބަެއއް ނަާގކަށް. އަުޅގަ

ރުަގއި ދަްފތަރު އަލުން ެއކުލަަވއިލުމަީކ އުޭޅ ެއއްަޗކީ ަގާވއިދު ހަދާއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް. އަޅުަގނުޑ ދަންނަވަން މި

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި  ހަމަނުޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެސްރެއިން މަދު މީހުންކޮޅަކު ހިތްތެވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް. އޭގެ 

ންދާނީ. ހަމަނުޖެހިގެމަދު ބަަޔކު ހިތް ކުރެވޭނެ. ވަރަށްްސޓުޓެ  އެ ރަނގަޅަށް މީންސް، ކް ރަނގަޅަށް ހެދިފްރޭމްވޯ

ނޑުމެންނަށް ގިނައެކަމަކު މަދު ބަޔަކު ހިތް ހަމަނުޖައްސާ ބައިތިއްބުން ރަނަގުޅ ޔަކު ހިތްބަ ހަމަނުޖެހުމަށް ޓަކައި އަޅުގަ

ވަނަ  ލުން. އަޅުަގނޑު ެއައށް ތާއީދުކުރަން. ދެންޓަކީ ދަފްތަރު އަލުން އެކުލަަވއިކަމެއް ނޫން. އެއީ އެއް ޮޕއި

ނޑުމެން ެއބަ ނޑުހޭ މީންސް ޓެސްޓް ހަވިސްނާލަންޖެ ޕޮއިންޓަކީ އަުޅގަ ތީ މެން ނަގާނެ އެންމެ މަދާއިރު އަުޅގަ

ިއ ައޑުބަިއގެ އި ނާޅި އާން ބޮލިއްސާ ވާލަިއފިން ދިވެހި ބަހުދަންނަ  އްތޯ. ައޅުަގނޑުރޭންޖެއްތޯ. މެދުމިނުގެ ރޭންޖެ

 ަގނޑު މި ވާހަކަދަްއކަނީ. ބޮލިހި، އެއީ ިދވެހި ބަހުން ްއވާ. ދިވެހިން އަޅުބޭފުުޅން ބައްލަަވއިލަ ތި، ވާހަކަ. އެހެްނވީމާ

ނޑުމެން ދިާޔ ހަކުރު މިނަދިވެހި ލަްއވައިިފ ށްފައި ހުރި އެްއޗެހި. އެހެްނވީމާ، އެހެން ބައްަލަވއިން ބޭނުންކޮން އަުޅގަ

، ންއިން، ފަންސާްސ ލާރި އިން، ދެ ރުފިޔާ  ވަންޏާ އަޅުަގނޑުމެްނެގ ރުފިޔާ ެވސް ހަމަ ގުނަނީ އެއް ރުިފޔާ ކަމަށް



  

ނޑުމިންދެްނނެވި  ރުފިޔާ ވެސް މި، އިން. އެހެްނވީމާ ސަތޭކަ ރުފިޔާއިން، ފަސް  ސަތޭކަ ރުފިޔާ ތެރެއަްށ  ގެ ގަ

 ކޮށްލެވޭނެހެން. ުޝކުރިއްޔާ. އުޭޅ ކަންތައް ލައިގެން ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އަޅުަގނޑުމެން ކުރަން މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ ފުރުޞަތެއް ކޮެޅއް އަުރވާނަން. ދެތިން މިނެޓުފަހު ފުރުޞަތު. ކޮންމެ މުއައްަސސާއަކަށް ވެސް ހަަމ ވަގުތު 

 . ދެން ލީގަލް.ރަތަމަ. އެއަށްފަހު އެންސްޕާށް ފުލުމުގެ ގޮތުން ފިނޭންސަ. ނިންމާބޭފުޅަކަށްއަރުވާނަން ކޮންމެ 

 

 ޑް ޓްރެޜަރީގެ ޑެިޕއުޓީ މިނިސްޓަރު ޢަބްދުލްޙަލީމް ޢަބްދުލްޣަފޫރު ވާހަކަދެއްެކވުން:މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެން

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭުނން އާދެ، ވީ ކުރީ ދުވަހު ކޮމިޓީަގއި ޝުކުިރއްޔާ އިނގޭތޯ. ދެން ނިންމާލުމުގެ ކުރިން އަޅުގަ

ކަމަކީ ެއއީ ނުކުރެވޭނެ ކަމެކޭ ދެންނެވުޭމ އެ  ަވނަ އަހަރު 2014، ވެސް ވާަހކަދައްކަމުން ައޅުަގނޑު ދެންނެވިން

މަޝްވަރާތައް ފެށެން އޭގެ މިހާރު އަދި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެން  ވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓު 2015މަވެސް ރަނގަޅީ. އެހެންނަ

ނޑުމެން ނުދަންނަވަން. ކޮންމެ ކަމަ ،ން ނުވާނޭސް ކަމެއް ފިނޭންސުއޮތީ. ދެން އެއްވެ މި ކީ ވެސް ނުކުރެވޭނޭ އަުޅގަ

އަކީ  ދަންނަވާ ވާހަކަ އްޔާ ޮގތެއް ހޯދައިގެން ކުެރވޭނެ ކަްނތައްތައް. ެއކަމަކު ައޅުަގނޑުެމން މިއެކަމެއް ކުރަންޖެހިއްޖެ 

 .ރަދުކުރެެވއޭރުފިޔާ އެބަ ޚަބިިލއަން  3.2 ،ހާވަރެއްގެ އެްއޗެއް ދައުލަތުގެ ރިކަރެންޓް ޚަރަދު މިހާ ބޮޑޭ. ދައުލަތުން މި

ކޮންމެ ކަަމކީ ވެސް ދައުލަތަށް އިތުުރ ، އެކި ކަންަތއްތަަކށް. އެހެންވީމާ ކުރެވެއޭއެބަ ަޚރަދު 13ބަޖެޓް % އެއީ

މެން ނުކުރެވޭނޭ ިކޔާފައި މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްވާފައި ޮފނުވާ ެއއްެވސް ކަމެއް އަުޅަގނޑު ބުރައެކޭ. އެކަމަކު ވެސް މި

ނެތް. ހަމަ ކޮންމެ ކަމަކީ ވެސް ހަމަ ުކރެވޭނެ ކަމެްއ. ެއކަމަކު މިިނސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްެގ  ހުއްޓައިލާފަެއއް

 ކުރާކަށް ައޅުަގނޑުމެން ތާއީދެއް ނުކުރަން އިނގޭތޯ. ދެން އަސްމާ އެޔަަތކުން އެްއވެސް ކަމެއް އިތުރުހައިސިއް

ނޑުމެންނަށް އަހަރުތެރޭގައި ބަޖެޓު  437 އަަދދު އެ ،ކުރެްއވި ސުވާލަށް  226މީހުންނަށް މަދުކުރެވިއްެޖއްޔާ އަުޅގަ

 މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރު އަދަދެއް.  100ބަލާފައި  ވިދާނެ. ެއީއ މިހާރުގެ ބަޖެޓާރެ ކުޑަކު މިލިއަނަށް

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: އިސްމާޢީލް ޢައްޒާމު ވަޖީހް  ޑިނޭަޓރޖެކްޓު ކޯޕްރޮއެންސްޕާގެ 

މެވެްސ ވަަރކަށް މި ޑިްސކަޝަންގެ ތެޭރގައި ކޮންަކމެއް. މި  2ށްލަން ބޭނުންވޭ ކޮޓުއަޅުަގނުޑ ހަމަ ކުޑަކޮްށ ހަިއލައި

ނޑުމެން މިހާރުއަސްުލގަ ގައިއިރު އްެކވިކެޓަގަަރއިޒޭޝަްނގެ ވާަހކަ ދެ ހުިރ  ވެސް މަަސއްކަތްތަެކއް ކުެރވިފައިއި އަުޅގަ

 މަްށ ބޭނުންވާ ޓެކްނިކަލް ހުރިހާ ކުރު. ކެަޓގަަރއިޭޒޝަން އެސްޓެބްލިޝްންނާނީވާހަކަ ކުރިްނވެސް ދަންނަާވފައި އޮ

ކުރަްއވާފައި މީަގއި ށް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ރިޢާޔަތްއްސަ އެއްޗެ  ޮކށްފަ. ދެން މި ޑޮކިޔުމެންޓޭޝަން ތަްއޔާރު

ނޑަށް ހީވަނީ  އެްއގޮތްވާ  ކެޓަގަރީއާ 3ރޭޓް، ިސވިޔަރ؛ މި މޮޑަ، ގެންގުޅޭ މައިލްޑް އަޅުަގނޑުމެން މި ގޮތަށް އަޅުގަ



  

 2 ސްޓުކުރަްއަވއިފި. މިސާލަަކށް ސަޖެކަންނޭނގެ ަޓގަަރއިޒޭޝަން ގެްނގުޅުން ރަނަގޅުވާނެާތގަިއ ކެ ށް އޮތްކުރިއަ

ހުރިހާ  ތިބި އަކީ ދެން ޭޓކަރ ބޭނުންވާ ކެޓަގަރީ. އަނެއް ކެަޓގަރީރައކީ ސިވިޔަރގެ ކެއަ ެއއް ކެަޓގަރީ .ކެޓަގަީރއެއް

ރ ބޭނުންވާ މީހާ ޭޓކަދާނެ ޭއގައި ޓެކްނިކަީލ ކެއަރްއޔާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ތަންކޮެޅްއ ދަތިވެފަރާތްތައް. އެހެންެވއްޖެ

އޮންނަ  ވެސް މިތުގައި އަޅުަގނޑުމެްނނަށް މިހާރުކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ޙަޤީޤަ ނުވަތަ އެކާ ތުމަށް ކުރަންޖެހޭ ވޯދެނެގަ

ނުލިބޭ.  ެއއްރިޓީއެ ކްިލއަ؛ ހިފަހަރަށް މަޢުލޫމާތު ނުލިބޭ. ޑޮކްޓަރުގެ ލިޔުންތަކާއި މިކަހަލަ ެއްއޗެ ކެޓަގަރީތަކަށް ގިނަ

ޮޑކްޓަރުން ވެސް ގިނަ ފަހަރު  ،ލޮލުގެ ވާހަކަ ދައްކަވާަފއި އޮންނައިރު އެއް ،އޯ ވެސް ކުރިން ފާހަގަކުރި ފަދައިން. ސީ

މީހާ އެބަ ފޮނުވަންޖެހޭ ޑޮކްޓަރު ކައިރިއަށް ދެން އިން ލޮލުގައި ކިހިނެއްތޯ  އަޅުަގނޑުމެން ދެތިން ފަހަރު އަލުން އެ

ވިަޔްސ  ނޫން. އޭނަެގ އެއްލޯ ބްަލއިންޑު ބަލަނީ ހަމައެަކނި އެއްލޮލަކަށް އެއީ ޑިެސބިލިޓީގައި މި އޭނަގެ ހާލު ހުރީ.

މިއިޝޫ ، ނަނީ ކިހާވަަރކަށްތޯ. އެހެންވީމާބަލަނީ ދެން އިން ލޮލަށް ފެން ކެަޓގަރީ ަކނޑަެއޅުމުގެ މި ؛ދެން އިން ލޮލުގެ

ނޑުމެންބޮޑަށް މިހާރުވެސް އޭގެ ޒާުތަގއި. އެހެން އެބަ އާދޭ ވަރަށް އަޅުަގނޑަށް ؛ އެންމެ ނަށްވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން މިހާރު ތައް ކުރެވޭ ެއއްސަޖެސްޓު ލޭޝަނަކީ އޭގެ ޒާުތގަިއ ޔާރުކުެރވިފައި އޮތް ރެިގއު ގޮތަީކ އަޅުގަ

ނޑުމެން ާޚއްޞަކޮށް ނަާދ ބަޔަކީ ކެޓަގަަރއިޭޒޝަ ކުރެވެމުން މިޑްރާފްޓު ެމ ންފައިސާ ދެްއވުމުަގއި ކޮއެ  ؛ށް އަުޅގަ

ވަންޏާ  ށް ދެވިއްޖެ ކަމަށްނަ ހުރި ކެޓަގަރަިއޒޭޝަ ކޮްށފައިއްިވޔަސް އަޅުަގނޑުމެން ސަޖެސްޓުގޮތެއް ބޭނުންކުރެ 

ނޑުމެންނަށް މި ެއޕްލައި ަގއި ދިވެހިރާއްޖެ ކޮންޓެސްޓު  ރުން ފަށައިގެން ވެސް. ކުރެވިދާނޭ ިމއަންނަ އަހައަުޅގަ

ނޑުމެ މި، އެހެންވީމާ އިން ކަށް ދިޔުމުގެ އިންްތރެސްޓު އެންސްޕާ ރެޖިސްްޓރޭޝަނަން ރީދަންނަވާހެްނ އަުޅގަ

ނޑުމެން ެވސް މިހާރުވެސް މަސައްކަ ބޭފުޅުން ވެސް ބޭނުންވާ ހަމަ ތި ؛ވެސްކުރިން ކަތްކުރަމުންދާ ކަމެކޭ މެއް. އަުޅގަ

އި ވިަޔސް، ނައިކަުމގައި ިވޔަސް ކަުމގަން. ެއއިދަރ އޯ ފިނޭންަޝލް ޗޭންޖެއް ައއިޖިސްޓްރޭޝަނަކަށް ދިޔުރެމީ ރީ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ. އެހެްނވީމާ، ެއކަން ކަަމށް  އިޫޝޒްތަކެއް ހުރި މިހާރު މިހިރަ ރެޖިސްޓަރގައި

ށް ކޮންމެވެސް ވަރަކަްށ ދަންނަވާ ކެޓަގަަރއިޒޭޝަނަ އި މިގެންާދނަމޭ. އެ ގެންދާއިރުގަ އަޅުަގނޑުމެން ކުރަމުން

ނޑުމެންނަށް ރަނގަޅޭ. އޭގެްއޔާ ކުރެްއވިރިޢާޔަތް ަތއް ހަމަ ނެންގެވޭނެ. ވިދާޅުވާ ކެަޓަގރައިޒް ެތރެއިން ތިއަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މީތި ޝެއަމޭޖަރކޮށް ، އެހެންވީމާ ކޮޅަށް.  ރުކރާނެ ކަންނޭނގެ މިބައްލަާވއިރުަގއި މި ޑޮކިޔުމެންޓު ައުޅގަ

ނޑު ފާަހގަކޮށްލަން ބޭނު ދައްަކވަނީ.  ގެ ވާހަކަ މިތަެކއްންވީ ހަމަ އެސަމްޝަންދެން ދެވަނަ ކަމަކަށް އަުޅގަ

ވުރެ  ށްވި ފަދައިްނ މިހާރުގެ ނަންބަރަފާހަގަކުރެއް އެ ން ވެްސ ފިނޭންސު ހަކަ ދައްަކވާއިުރގައިތަކެއްގެ ވާނަންބަރު

ނޑަށް  އެިޑޝަނަލްކޮށް އިކުރަްއވާއިުރގަތާަގއި ފޯކާސްޓު  ްށ އޮތްވެސް ަހމަ ބޮޑަށް ރަނގަޅީ ކުިރއަ ބޮޑަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މިހާރު ން ވަރަށް ބޮޑަށްުކރެއްވުޓުނެކަން އެންޓިސިޕޭއަންނާ ފެންނަ އެއްޗަީކ  ވެސް މި. ެއއީ އަުޅގަ

ހިސާބުން  ކަހަލަ އިނާަޔތްތައް ލިބެންފަށި ގުޅުންހުރި ކަންކަމުގެ ބައެއްއާ ހައުސިންގެ ތެރެައށް ޑިސެބިލިޓީ މިސާލަކަށް

ތަން ދަފްތަރުގެ ބައިވެިރވާ މީހުން އިތުރުވެގެން ހިނގައްޖެ. މިހާރު ޑިސޭބަލް  ބޮޑު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު ވަރަށް



  

ތެޭރގަިއ ވެސް. ެއކަހަލަ ެއއްެޗއް ސްކީމުތަުކގެ މީހުންނަށް މި ލިބޭ ބައެއް ަކހަލަ ފައިދާތައް އެބަހުރޭ ހަިއސިންގ 

ނޑުމެްނގެ  އާދެއޭ އް އެބަބޮޑަށް އިންފްލަކްސެ  އަންނައިރުަގއި ހަމަ ވަރަށް ، މާ ލިްސޓުގެ ތެރެއަށް. އެހެންވީއަުޅގަ

 ކޮށް ފިނޭންޝަްލ އެމައުންޓެއް ޮބޑުވާ ކަމަށްތާަގއި އަދި ޚާއްޞަ ށް އޮތްއޮތް ލެވެލްގެ ބަދަލުގައި ކުރިއަ މިހާރު މި

ނޑުމެން ޓުންކްރީްޒވާނެ ކަމަށް އެންޓިސިޕޭކްސްޕޮނޭންޝަލީ މީތި އިއެ ވަންޏާ ކުރަްއަވއިގެން ެއގޮތަްށ ބަލައިގެން އަުޅގަ

ންޓެއް އަންަނ ފިނޭންޝަލް އެއްވެސް އިންކްރިމަ ބޮުޑވާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން ލަފާކުރަމޭއަށް  2.2ކުރީަގއި ވެސް 

ންނަ މީހާ ވެސް އެަބ ކިތަންމެ ކުޑަ ޑިސެބިލިޓީެއއް ހުށް ވެސް ފާހަަގކުރެްއވޭ ފަދައިްނ، ބޭފުޅުންނަ ތި ވަންޏާ. ކަމަށް

ނޑުމެން އަދި ކެޓަަގރައިޒްކޮށް މީހާެގ ލާރި ވެސް އިތުުރވާނެ  ކުރޭ އެއެންޓިސިޕޭޓު ގެން އެ ަޙއްޤުާވ ކަމަްށ. އަުޅގަ

ްސ މީހުން ވެ  ކުރާނެ. އެމީހުން ވެްސ ހަމަ އެޕްަލއި ދަންނަވާހެން އެ އުޅުނު ކަުމގަިއ ވިަޔސް. މިމީހާއަށް ދޭން

އެހެްނވީމާ، ނެ. ނުލާ މީހުން ވެސް އިުތރު ވެސް ވާ ،ކުރީަގިއ ކުދިކުދި ޑިސެބިލިޓީ ހުރި ީމހުން، އަންނާނެ. އެހެންވީމާ

ވެސް އިންޖެނެރަލް  އިތުރަްށ ހަމަ ދެންހުރި ހުރިހާ ކެޓަަގރީއެްއގެނޮޓް އޮންލީ ދަ ިސވިޔަރ ކެަޓގަރީޭއ އިތުުރވާނީ. ޭއގެ 

ކުަރްއވަިއެގން ކޮންމެވެސް ވަރަކަްށ ންޓިސިޕޭޓުނެ ކަަމށް އެށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތައް އިތުުރވާޑިސެބިލިޓީޒަ

ނޑަށް ހަމަ ސަެޖސްޓުކުވަިއޒް އެކަލްިކއުލޭޝަންތައް ރި  ނޑަށް. ރުން އަުޅގަ  ކުރެވޭ އަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މުޖުތަބާ ޖަލީލްސީ.އީ.އޯ އެންސްޕާގެ 

ނޑު އިތުރު ކޮށްލާނަން އިނގޭތޯ އެއް ނޑުމެން ދެންމެ މެންބަރެއްގެ ވާހަކަިއގައި  ދެން އަޅުގަ ބޮަޑްށ  ވަރަށްބައި. އަުޅގަ

ނޑުެމން މީންފާ ނޑިނޭިވއަން ކަންޓްީރތަކާއި ިޑވެލޮޕް ކަންޓްރީތަކާ.ކުރާއިރުގައި މި ބަލާ ހަގަެވގެންދިޔަ އަުޅގަ  ސެކް

ނޑުމެން ކަްލކިއުލޭޝަންތަކަށް  ޑަށް މީގެތެރޭަގއުހަމަ ބެލީ ެއންމެ ބޮ ަގނޑުމެންއަޅު ިރއިރުަގިއ ކުއެންޓިސިޕޭޓުއަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އަންދާޒާކުރެވޭ، އެްނމެ ބޮޑަށް ގާތްކޮށް މިކަން ކުރެވޭނީ ރާއްޖޭގެ ކޮންޓެކްްސޓާ ނީ ކޮން އަުޅގަ

ނޑުމެންަނށް އެންމެ ބޮޑަށް އެކަން ފާދިމާލަކުން އޭރިޔާ. ާޚއްޞަކޮްށ ސާްކ  ދިަޔއީ މި ހަގަެވގެން މިތޯ. އަުޅގަ

ގަިއ މި ނަާގ ތެރޭަގއި އިްނޑިޔާ . ޭއގެބަލާފަ ސްތައްއިްނޑިާޔގައި މިހިރަ ސްެޓޓިސްިޓކް ރީޖަންގައި މި ހިމެނޭ

 އެ، ހެންވީމާނަގަނީ. އެންޓިސިޕޭޓްކުރަނީ. އެ އެއީ ޑިސެބިލިޓީ މީހުންގެ ގޮތުަގއި މި 2.2އެމައުންޓަކީ %

ނޑު މިކެޓަގަަރއިޒޭޝަ ން ރާއްޭޖގައި މި ކޮށްގެން ކިާހވަރަކަށްކައަީއ އެންޓިސިޕޭޓު ްނގެ ތެރެއިްނނޭ އަޅުގަ

ވުރެ. އެގޮތުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފާހަގަވީ ރާއްޖޭގައި ެއ  ށްންޓު އަންނާނީ މިހާރު އޮތް ލެވެލައިންކްރިމެ

ނޑުމެން މި ، ކަމަށް. އެހެންވީމާ 7700އަކީ  2.2އޭގެ % ތައުޒަްނ ކަމަށް ބަލާފައި، 350ން ޕޮޕިއުލޭޝަ އަުޅގަ

ޓަގަރީން ބޭފުޅުން އިތުުރވަމުން އަންނަންޏާ އެ ކެ 45މިސާލަކަށް ކޮންމެ މަހަކަށް  ،އިންކްރިމެންޓް އަންނަ ގޮތުން 

ނޑުމެްނނަށް މި ފާހަެވސް ހަމަ ބޮޑުވެގެން ގޮސްދާނެ ކަމަށް މިހާރު އަޅު ވެސް ނޫނީ އެ އެަމއުންޓު . ެއީއ ގަކުރެވޭގަ

ތެރެިއން ޑިސޭބަލް ބޭފުޅުންނަށް ދެވޭ ޑިފަރެންސްތަކާ އެްއކޮށް. ވަިއޑެޑް ލިބެމުން އަންަނ އެލަވަންސްަތކާއި ީމގެޕްރޮ



  

ކުާރއިރުަގއި އަޅުަގނޑުމެން މި ބިލުެގ ވާހަކަދައްާކއިުރގައި މިއަށް ންޓިސިޕޭޓުއެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެްނ އެ

އަށް ެއއްެޗއް ދިނުމަކީ ނޮޓް  ެވސް ދެންނެވިހެން އެހީތެރިޔާރިން ޭމ. ދެން އަޅުަގނޑު ކުކުރުން ވަރަށް މުހިއްރިޢާޔަތް

ނޑުމެްނގެ މޮނިޓަރިން ޓްރިޕްެއއީ އައަށް ަރނގަޅު ގޮެތއް ވުމޭ.  މީހާ ލީ އެނެސެސަރި ނޑުމެންނަށް ުޅގަ ތަކުަގއި އަުޅގަ

ޅު ަނގަިއގެން ހަމަ ންސްކޮވައަށް އަޅާނުަލއި އޭަނގެ އެލަ  އެްއަކލަ އެހީތެރިކަން ދޭންޖެހޭ މީހާ  ،ބޮޑަށް ފާހަަގވި ވަރަށް

ނީ. މަގުމަތީަގިއ އޭނަ އޮންނަނީ. ަރއްޔިތުްނ ސް އޭަނ ހުރި ހާލުގަިއ އޭނަ ހުންނަވެނަ ބަހައްޓާފަިއ ހުންނަނީ ކުރިންއޭ

ނޑުމެން ކޭސަސް. އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ . ނުވަތަ ަކއުންސިލުން އޭނަ މަތަކުރަންޖެހެނީއޭނަ ބަލަހައްޓަނީ ތަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ސްޕެންޑުކުރާ ކޮންމެ ސެންޓަކުން އޭނަ އަށް އިންްކރިމެންޓަލް؛ ހަމަ ސްޓިލް ބެނެފިޓެއް، ނޫނީ  އަުޅގަ

ނޑުމެްނެގ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ކުާރ އަ، އަންނަ ތަން އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންޭވ ފެންނަން ފިޓެއްމާޖިނަލް ބެނެ ުޅގަ

ނޑުމެްނ ތި ބޭފުޅުންގެ ފަ .ޚަރަދުން މި އެއްޗެހި އިންކްރީްޒކުރާއިުރގައި އެއަްށ  .ރާތުން ވެސް އެދޭ އެދުމަކީއެއީ އަުޅގަ

 .ވެސް ކޮންމެެވސް ވަރަށް ރިާޢޔަތްކުރެްއވުން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .އޭ.ޖީ އޮފީހުން .ޝުކުރިއްޔާ 

 

 ހަކަދެްއކެވުން:ވާއެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ްސޓޭޓް އެޓަރނީ ސަލްވާ ޙަބީބު 

ނޑު ހަމަ ކުޑަުކޑަ ކަމެއް ފާަހގަކޮށްލަްނވެގެން. ދެންމެ ވިާދޅުެވއްޖެ މި ގަާވއިދު ހަދާނީ އެންސްާޕ  .ޝުކުރިއްޔާ  އަުޅގަ

ވަނަ ާމއްާދގައި އެބަ ޮއވޭ ަގވާއިދުތަްއ  33އިން ކަމުަގއި. ދެން ޤާނޫނުެގ؛ މިހާރު ފާސްކޮށްފައި އޮްތ ޤާނޫނުގެ 

ކްނިކަްލ މިނިސްޓްރީންނޭ. އެހެންވީމާ، ފުށުއެރުމެްއ ައންނާނެ. ދެން އެްއ ގޮަތކީ އެންސްޕާ އިްނ ޓެހަދަންޖެހޭނީ 

 އިޞްލާޙުކުރި ދެން މި  ސްޓްރީން. އަނެއް ގޮތަކީއެސިސްޓެންސް ފޯރުކޮށްދިނުން. އެހެންނަމަވެސް ގަާވއިދު ހެދޭނީ މިނި

ދާަގއި ހުިރހާ ގަާވއިދެްއ ހަދަންޖެހޭނީ މާއްދާގެ ދަށަށް ގަާވއިދު ަހދާނީ ލިޔުްއވުން. ެއކަމަކު ޤާނޫނުގެ އެ ާމއް

 ވާީތވެ ފުށުއެރުމެއް އަިއސްދާނެ. އެހެންވީމާ، އެ ކަންތައް ފާހަގަކޮށްލީ.މިނިސްޓްރީން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބޭފުުޅންނަށް ވެސް. އާދެ، މިއަުދ  ތެރިއޮފީހުން ވަަޑއިގެންެނވި ހުރިހާ ޢިއްޒަތް 3 އާދެ، ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުިރއްޔާ

ތި ބޭފުޅުން  ޖަލްސާެއްއ، ވާަހކަފުޅެއް ނުންތެރި ވަރަށް ބޭ، ހުރި ވަރަށް މުހިްއމު، ވަރަށް ޮއއްޓަރު އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެން ދެން ކުރިއަށް ދާނީ މި ބިލުގެ ޙަޤީޤީ ޑްރާފްޓައިގެން.  އަޅުަގނޑުމެންނާ ހިއްސާކުަރއްަވއިފި. އަުޅގަ

ބޭފުޅުންނަށް  5އެހެންކަމުން، ވަަޑއިގެންެދއްީވތީ އަދި ތި ދެއްވި މުހިއްމު، އަގުހުރި މަޢުލޫމާތުކޮޅުތަކަށް ޓަކައި ތި 



  

މިހާރު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން.  )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ރު ދަންނަވަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރްއޔާ.ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކު

ނޑުމެންނާ ގު  ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރުން ޖަލްސާ ދޫކޮށް ވަަޑިއގަންނަަވއިފި.  3ޅިވަަޑިއގެންނެވި މިހާރު އަޅުގަ

ނޑު ހިަތށްއަރަނީ ދެން އޮންނަ ބައްދަލުވުމެްއގައި ައޅުަގނޑުމެ  ން މި ބިލައިގެން ކުރިއަށް ދާނީ.އެހެންކަމުން، އަުޅގަ

ތް ކުރިއަްށ ގެންދާީނއޭ. އެހެންނަމަވެސް އަދި ެއބައޮތް ައޅުަގނޑުމެންެގ މި ނިންމާލުމުގެ މަސައްކަ ކުރިއަށް ގޮސް

ނޑުމެން ޖެހޭ ޑެޑްލައިެނއް އަެނއްާކެވސް ކިހާ ދުވަހަކާ ހަަމއަށް  ބިލުގެ ެޑޑްލައިން ވަނީ ހަމަެވގެން ޮގއްސަ. އަުޅގަ

ލެވިދާނެތޯ. އެހެންވީމާ، ޢިއްޒަތްތެިރ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ބިލު ތައްޔާރުކޮށް މަޖިލީހުގެ ރަީއސަށް ރިޕޯޓް ފޮނުވައި

ނޑު މިކަމާ ބެހޭ ޮގތުން ވޯޓަށް އަހަމެންބަރުން ވަ އިލާނަން. ޑަިއގެން ތިއްބެިވ ދުވަހެއްަގއި، ަބއްދަލުވުެމއްަގއި އަުޅގަ

ސާބުން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އިޢްތިރާޟުނުކުރާ ކަމަށް ވަންޏާ އެހެންކަމުން، މިއަދުގެ ބަްއދަލުވުން މިހާހި

 ނިންމާލަން. ފުދޭވަރަކަށް ގިނަ ވަގުތު ތި ބޭފުޅުން ހޭދަކުރަްއވައިފި މިއަުދގެ ބައްދަުލވުމުަގިއ.
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