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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބޭފުުޅންނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. ލުވުމަށް ަވޑަިއގެންނެވި އެންމެހައި ބައްދަ ވަނަ  61`. މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީެގ 

ދޫ ކާށި، މަތިވެރި ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދުނަކީ މިއަދު ކޮމިޓީއަށް ާހޒިރުަވޑަިއގެންތިއްެބވި މެންބަރުން

ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ، މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްއަދި ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައިޞަްލ 

ޝީދު އަދި ވިލުފުށީ ދާއިާރގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަ، ގައްދޫ ާދއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ަރޝީދުއަދި  އިބްރާހީމްދީދީ

. މިއަދުގެ މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޠާރިޤް. އަދި ުކޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު އަޅުަގނޑު 

މަކަށް މިއޮތީ ދެވަނަ މު ކައެންމެ މުހިން  .ކަމެއް  ދެ ކަމެއް އެބަ ފާހަަގކޮށްފަިއވޭ  ރުއެޖެންޑާަގއި ތިން، ހަތަ

ނޑަށް މިއަދު އި އަދި ތިންވަަނ ނަންބަނަންބަރުގަޔާ ރުގައި މިއޮތް މަސައްކަތް. އެހެންވީމާ، މި މަސައްކަތަކީ އަުޅގަ

ނޑު  ނޑު ކޮމިީޓެގ ަގވާއިދާ އެްއގޮްތވާ ގޮތުގެމަިތން އަުޅގަ މި ކޮމިޓީެގ  މުޤައްރިރު ަވޑަިއގެންނެތުމުގެ ސަބަބުން، އަުޅގަ

ނޑަެއޅުމަކީ އަޅުަގނޑުމެމުޤައްރިރުކަމާ މި ޙަ މަަސއްކަްތ  ން ކޮންމެގޮތެްއ ިވޔަސް ކޮމިީޓގެވާުލވީ. ޮކމިޓީން ގޮތެްއ ކަ

ނޑުެގ  ނޑުމެން ުކރިއަށް ގެންދަންޖެހޭ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަކީ ގަާވއިުދ ބުނާގޮތުން އަުޅގަ

ނޑަށްވިސްނުން މިއަދު މި ހުރީ މި މައްސަލައިގެ  ރިއަްށ ވަނުމަށް ޓަކައި މި މައްސަލަ ކު ތެރެއަށް ރަނގަޅަށް އަުޅގަ

ހުރެ ކަެމއް ނުވަަތ  ކާމުޤައްރިރު ކޮންކަހަލަ ސަބަބަ ެވސް ވަގުތު ބޭނުްނވޭ. ދެން ގެންދިއުމަށް އަޅުަގނުޑ ހަމަަގއިމު

ގެ ިމ އެކަން އަޅުަގނޑަށް އެނގިަފއެްއ ނެތް. އެހެންވީމާ، ިމއަދު އް ހާޒިުރަވޑަިއގެންނެވެން ނެތީކިހިނެއްެވގެން ކަމެ 

ނޑު ގަސް  ދެއް ނުކުރަން ކުރިއަށް ގެންދާކަށެއް. އެހެންވީމާ، ތި ބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ބައްދަލުވުން އަުޅގަ

ނޑު ކޮމިީޓެގ  ދިނުމަށްފަހު ގޮތަކަށް އިދާރީ މައްސަަލއެްއ ވާނަމަ ެއ މައްސަަލއެއް ފާހަގަކުރަން ފުރުޞަތު އަޅުގަ

ނޑު ފުރުޞަތު މަސައްކަތް؛  އަރުވަން. އާދެ! އިބްރާހީމްދީދީއަށް އަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިބްރާހީމްދީދީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޭދޫ

ނޑުމެންގެ ކޮމިީޓގެ މުޤައްރިރަށް  މުޤައްރިރަށްއަޅުަގނޑަށް ފެނޭ ޢިްއޒަތްތެރި  ުގޅުްއވާފަިއ ފެނިވަޑަިއގަްނނަވާ އަުޅގަ

މު ކަމެއް. ވަރަށް މުހިން  . އެއީ ާވގޮތަކީ މީމިކަން ސާފުކޮށްގެން މި ގެންދެވުން ނަމަވެސް، ައއްސަަވިއގެން ނަމަވެސް

މިހާރުވެސް ލަސްވެފައި މިއޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް. އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީގައި ެވްސ ހަތަރު، ފަސް ދުވަހަށް 

ޓީން ނިންމައިގެން ސަބް ކޮމިޓީއެްއ . މިހާރު މިއޮތީ މަޖިލީހުން، މި ކޮމިއީމަޝްވަރާކޮްށގެން ނިންމި ނިންމުމެއް މި

މު ކަމެއް. އަވަހަށް ނިންމުމަކީ ވަރަށް މުހިންސް ނިމިފައި ހުރި މަސައްކަތެއް. މީތި ވެ  ނަގަިއގެން ސަބް ކޮމިޓީން

ނޑަށް ެފންނަނީ މުޤައްރިރަށް ގު ައވަސްކުރުުމެގ  ތިއި ކުޑަކޮށް ައއްސަަވިއގެން މީޅުްއވާފައެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 މަސައްކަތަށް.

 



  

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވެްސ މަސަްއކަތް  . ދެން ތި ވިދާުޅވީ އަޅުަގނޑު ުގޅޭތޯ މަސަްއކަތްކޮްށފައިވަނީ ރިރާމުަޤއް ޓޭިރއޭޓުންރެއާދެ! ސެކް

ވެސް ތަންކޮެޅއް ގާްތގުޅުެމއް  ދެމެދުގައިކުރިއަށް ގެންދަން. އެހެންނަމަވެސް ކޮމިީޓގެ މުޤައްރިރާއި ނައިބު މުޤައްރިރާ 

ޤައްރިުރގެ ވިސްނުމުަގއި އެހެން ގޮތަކަށް އޮެވގެްނ ކުރަނީ. އަދި ކޮިމޓީގެ މުޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުއޮންނަން

ބައްދަލުވުން މި ދެއް ނުކުރަްނ މިއަދުގެ އަޅުަގނޑު ަގސް ވެވާތީހިނގައިދާނެ. އެހެން ކަމަށް ވެސް ވަަޑއިުނގެންފައި

ްއާޔ އްޖެށް ވެ ކުރިއަށް ގެންދާކަށެއް. އެ މަްއސަލައިގެ ތެެރއަށް ރަނަގޅަށް ވަދެވިަފއި، އަޅުަގނޑު ދިރާާސ. އެހެން ކަމަ

މަޢުލޫމާތު ދެނީ މުޤައްރިރު ވަަޑއިގަންަނވާ ކަމަށް.  އެ އަޅުަގނޑު ެވސް، ރިޔާްޟ ރަޝީދު. އިދާރީ ބޭފުޅުން 

އެހެންވީމާ، މުޤައްރިރު ަވޑަިއގަތުމަށްފަހު ދެން އަޅުަގނޑުެމން ކުރިއަށް ގެންދާނީ. އެހެްނވީމާ، ކޮމިީޓގެ ަބއްދަލުވުން 

މިހާރު އެ  އެހެންވީމާ، މިަވގުތަށް މުޤަްއރިރު ވަޑަިއގެން، މިހާރު އެ ވަަޑއިގަންަނވަނީ.އަޅުަގނޑު ނިންމަެއއްނުލަން. 

  .ން. ރެޯކޑަށް ޓަކައި ދަންނަވާލީޖަލްސާ ނިމުނުކަމަކަށެއް އަޅުަގނޑު ނުދަންނަވަ އެ ވަންނަަވނީ. ވަަޑއިގަންަނވަނީ.

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެކުގައި ފައްަޓިއގެން ކުރިއަްށ  ވަނަ ބައްދަލުވުން ނައިބު މުޤައްރިރު އަޙްމަދު ޢާމިރާ 61އްޔަތު ކޮމިޓީގެ އާދެ! މާލި

ނުޑމެން ކޮމިޓީގެ ހާޒިރީ ދަންނަވާލާނަން. ކޮމިޓީގައި މިަވގުތު ނައިބު މުޤައްރިރު  ކުޑަހުވަޫދ ގެންދިޔައީ. މިހާރު އަުޅގަ

ގެ އިތުރުން ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު، ޢާމިރު މެންބަރު އަޙްމަދުޢިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ 

 ،މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދުޢިްއޒަތްތެރި ގައްދޫ ދާއިާރގެ ، ޠާރިޤްއަޙްމަދު މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެިރ މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ 

ނޑުމެންގެ އަދި  ޢިްއޒަތްތެރި ފޭދޫ ދާއިރާގެ ، މުޙައްމަދުެމންބަރު ޙުސައިން ިޢއްޒަތްތެރި މަިތެވރި ދާއިރާގެ އަުޅގަ

ކޮމަންޑޫ ނަޞީމް އަދި ޭއެގއިތުރަށް  ެމންބަރު ފައިޞަލްޢިްއޒަތްތެރި ދޫ ދާއިރާެގ ކާށި ، މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ

ނޑުމެން ފަށައިގެންއިރުަގއި އިާދރީ  ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު  ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ. އަުޅގަ

ޓު އެ ިދަޔއީ. ޭއގެ ސަބަބުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެްނޑް މިނި 5ގައި ަވގުތަްށ އޮތް ކާމެދު މައްސަލައަ

ކަމަށް  ފައި ަވޑަިއގެން، އިާދރީ އިޞްލާޙެްއ ނެތީލަްއވާޓްރެޜަރީން، އާދެ! އެހެންވީާމ، ހަމައެކަނި ބިސްމިން ަފއްަޓވާ

ޢުތިރާޟެއް ނެތް ކަމުގަިއ ވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖުމްލަގޮތެއްަގއި އިތުރު މެންބަރެއްެގ އިއަޅުަގނޑު ނިންމާނީ. 

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރައްވާ ދައުލަުތގެ ބަޖެޓު  4102ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވި 

އެްއކޮްށ  ޙުަތކާެގންނެވި އިޞްލާރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ނިންމެިވގޮތުެގ ރިޕޯޓަށް  ން ދިރާާސކުރާދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީ

ިމލިއަން ރުފިޔާ ލިބިދިނުމަށް  01ފާސްކުރަްއވާފަިއވާގޮުތގެ ރިޕޯުޓގަިއ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ދިނުމުަގއި ަކނަޑއަޅުްއވާފަިއވާ 



  

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެެފާއޒުން ހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ އުޫސލު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ސަްބ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުަރއްވާ 

ނޑުމެން މީގެ ކުރީަގއި މި ކޮމިޓީގެ މައި ޕޯޓާމެދު މަޝްވަރާކުެރއްވުން. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ނިންމެވިގޮތުގެ ރި އަުޅގަ

 އަޅުަގނޑުމެންނާ، ފައިމިޓީން ުކޑަ ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުވަން ނިްނމަވާމައި ކޮއި މިކަމަށް ދިރާސާކުުރމަށްފަހުގައި ކޮމިޓީގަ

ގޮތަކަްށ ފުރުޞަތު  ރިޕޯޓާެމދުގައި މެންބަރުން ދެެކވަަޑިއގަންނަވާ. އެހެންވީމާ، އެ ހަމައަށް ރިޕޯޓު މިއޮތީ ލިިބފަ

 .މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ މަރަދޫހުޅުވާލަން. ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

ނޑުމެްނ ކޮމިީޓގެ ރިޕޯޓަސަބް މި  އާދެ! ރިޕޯޓަށް ބަލާއިރުަގއި އަޅުަގނޑަށް ކަށް އެހާޮބޑަކަށް ެއއްބަހެއްނުެވވޭ. އަުޅގަ

 ވީ ކުލަބް ޖަމްޢިއްޔާތަކަަކށް...ކަކަށް، މިެދންނެގިނަ ފަރާތްތަެވސް  އަސްލުަގއި ބަލަންވާނީ ވީހާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަށް ހަމަ އެއްޗެއް ސް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަރީފް، ކުޑަ ފުރުޞަތެއް ކިޕް ކޮށްލަިއގެްނ ދެއްވާ. އަުޅގަ

ސަބް ކޮމިޓީަގއި އެީއ އިްޞލާޙުކޮށްލުމަށް ޓަކައި. އަެނއްހެން މައްސަލަެއއް ނޫން.  ކުރިއަށްދެވުނީމަ އެ

ދެްއވީމަ ނޑުމެން ޮކމިޓީއަށް ހުށަހަޅުއްަވއިގޮތް އަުޅގަ އެްއވެސް މެންބަރަކު ިނންމެވި ެވސްހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ކޮންމެ 

އެދެްނ  ން. ކޮން ބޭފުޅެއްތޯ؟ ކޮބަިއތޯ މުޤައްރިރަކީ؟ އިބްރާހީމްދީދީ ވިދާޅުވެދެްއވުންއުޑެލިބަރޭޝަންސްއަށް ދި ދެން

  ގޮތް. ދިޔަ މިކަން ކުރިއަށް

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިބްރާހީމްދީދީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޭދޫ

ސަބް ކޮމިޓީއަށް ަނގަިއގެން  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ެއނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ފަަދއިން މި ކޮމިޓީން، ައޅުަގނޑުމެން

ނޑު   ކޮމަންޑޫ ދާއިާރގެއަދި  އިބްރާހީމްދީދީ މެންބަރު ދާިއރާގެ ފޭދޫމި ކޮމިޓީގައި މަަސއްކަްތކުެރއްވީ އަުޅގަ

ކުޑަހުވަޫދ ، މެންބަރު ޙުަސއިން މުޙައްމަދުޢިއްޒަތްތެރި މަތިވެރި ާދއިރާެގ ، މެންބަރު އަޙްމަުދ ނާޝިދު ޢިއްޒަތްތެރި

. މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދުޢިްއޒަތްތެރި ގައްޫދ ދާއިރާގެ ، މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރުޒަތްތެރި ޢިއް ދާއިރާގެ 

ނޑުމެން މިކަން ނިންމީ. މުޅިއެުކ  1ަބއްދަލުވުމެްއ ބާްއވާފައި  2އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިީޓގެ  ވަަނ ބައްދަލުވުުމގައި އަުޅގަ

ނޑު މިނިޓު 31ގަިޑ  4އަޅުަގނޑުމެން ގާތްަގނަޑކަށް  މެން މި ކޮމިޓީގެ ަމސައްކަތް ކޮށްފަިއވާނެ. ދެްނ އަުޅގަ

ނޑުމެން ާމލިއްޔަތު ކޮމިީޓގެ، މުޅި ކޮިމޓީގެ މެންބަރުންގެ ޚިޔާލާއި  އަޅުަގނޑުމެން މި ބައްދަލުުވންތަކުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފެންނަ އިޞްލާޙުތަކެްއ ގެނެްސގެން އޭގެ  ތުރަްށ އި މަޝްވަރާ ހުރި ގޮތަށް ވެްސ ބަލައިގެްނ އަދި އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިީޓގައި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ބައެއް ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރުން ހުށަހެޅުއްވި ޚިޔާލެއް، މިނިސްޓްރީ އޮްފ 



  

ކުރިއަށް ގެންގޮސް އެފެއާޒާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސްެގ މަޝްވަރާ ވެސް ހޯދައިގެން މިކަން  ހޯމް

ބޭފުޅުްނނާ ވެސް މަްޝވަރާކޮްށގެން،  އެންނަާވ، ބޭުފޅުން ގެ ން އަޅުަގނޑުމެން އެކަމަށް. ދެ ނިންމުން ރަނގަޅު

ގައި މިއޮތީ އެހެންކުރާނެ ކަމެއްގެ މަޤްޞަދު ައޅުަގނޑުެމން މީގެ )ހ( ޚިޔާލާފައި މަްޝވަރާ ހޯދައިގެން، އެބޭފުޅުންގެ

ޒާއި ިމނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންްޑ އެފެއާ ދީފައި މިއޮތީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް މާކްސް 41އަދި ބޭނުން. މިއަށް 

ނޑުމެން މި މާކްސް ކުރީގައި ސްޕޯޓްސްގެ ލަފާގެ މަތިން . އެހެންނަމަވެސް މިގޮތަށް މި ނަހަދާ ވަނީ އުިނކޮށްފަ. އަޅުގަ

 ނުކުާރ މީހުންނަށް މީގެ ބޮޑު ބައެއް  މަސައްކަތް އޮތިްއޔާ އެހެން ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާ، ޢަމަލީ މަސައްކަތުގެ ަމއިދާނުަގއި

 ޮއތީ އެހީ ބޭނުންކޮށްގެން ކުރާަގއި މިދު އަިއއްސަ ެއބަ އޮތް. ދެން )ށ(ބޭފުުޅންގެ އިރުޝާ ހިނގައިދާނެ ކަމަށް އެ 

ބޭފުޅުންނަށް.  އެ  މާކްްސ ދީފައި މިއޮތީ  41އަށްެވސް މިނަތީޖާ، މަންފާކުރާނެ މިންވަރު.  ބެެލވޭކަމަކުން ލިބޭނެ ކަމަށް 

ނޑުމުޅި އެތި  އެެފއާާޒއި ިމނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެްނޑް  އަދި މިނިްސޓްރީ އޮފް ހޯމް އިމެންނާއެްއކޮށް މިއޮީތ ައޅުގަ

ބޭފުޅުންގެ ލަފާ މިގޮތަށް އައިސްގެން މިކަން މިހެން އޮވެގެްނ  އެ ކޮްށެގންސްޕޯޓްސްއާ މަޝްވަރާ

މި ނިންމީ ކޮމިޓީ  ށްއެބޭފުޅުން ވެސް އިރުާޝދު ދެއްަވިއގެން ައޅުަގނޑުމެްނ މިގޮތަ މައްސަލަތަކެއްދިމާނުވާެނ ކަަމށް

ވަރަށް ބޮޑެތި މަޝްވަރާތަކެްއ،  ގިނަ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ވަރަށް ދެން އަޅުަގނޑުެމން ވެސް .މަރުޙަލާގަ

މިގޮތަށް މިއައީ. ދެން މާިލއްޔަތު ކޮމިީޓގެ ނިންމުމަށް މީގެ ފައިނަލް ނިންމުމަކަށް އޮންނާނީ. އެހެންނަމަވެްސ 

ންމި ގޮތް މިދެންނެވީ. ީމގަިއ އަޅުަގނޑުމެން ވަިކ އެޖެންާޑެއއް، ވަިކ ެއގޮތަށް ކޮމިޓީން އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީން ނި

އާއި ޚިޔާލު ހުރި ގޮތަށް ބަލައިގެން ރިޢާޔަތް  ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ މަޝްވަރާމުޅި އެހެން ނަންގަވަިއގެނެއް ވެްސ. 

ނޑު ގޮތެްއގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ  އީމާ، މިކޮށްގެން ކުިރއަށް ގެންދިަޔއީ. ގެންގޮްސގެން މި ނިންމީ. އެހެންވީ  މަުއގަ

 ގޮތް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިތުރު މެންބަރެއް، އިބްރާހީމް ޝަރީފް.

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

ނޑަށް، މިނިސްްޓރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒުން އެ  . ޭއގެަކނަޑއަޅާފަ ރާނެ އުޫސލުތަކެއްަބ އޮތް ފައިސާދޫކުއާދެ! އަުޅގަ

ަގިއ ިއވާ ދާއިާރގެ ތެރެއިން )ހ(،)ށ(ަވނަ މާއްދާގަިއ އެބަ އޮޭވ، ަމތީގައި ަބޔާންކޮށްފަ 3ތެރޭގައި އެ އުސޫލުެގ 

 ހާސް ރުފިާޔކަަމށާއި ބާކީ ހުރި ދާއިރާތަކަށް 33އެންމެ ގިަނވެެގންދެވޭނީ  ކަންތައްަތކާ ުގޅޭ ހަރަކާތްތަކަށް ބުނެފައިވާ

ނޑަށް ހީވަނީ މީ ވަަރށް ރަނގަޅު މިންވަރެއްހެން  2އަހަރަކަށް އެންމެ ގިަނވެގެްނ ދޫކުރެވޭނީ  ލަްއކަ. ައޅުގަ

ނޑަްށ ސަރުކާރުން ދިރާސާކުރަްއވާފަިއ މިވަނީ . މިއަށް ބަދަލެއް ެގންނަންވާނީ މަޤުބޫލު ސަބަބުތަކެއް އޮިތއްޔާ. އަުޅގަ



  

ޔާ ދިނުން އެ އޮންނަ ކެޕް އުނިކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން އެހާބޮޑަކަށް ހާސް ރުފި 33ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓަށް ބަލާއިރުަގިއ 

ލައްކަ ރުފިޔާ އިތުރުކުރާކަްށ ވެސް އަޅުަގނަޑކަށް ޤަބޫލެްއ ނުކުރެވޭ. ހޯމް އެެފއާޒުން  2ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ. އަދި 

ނޑުމެން ބަދަލުކު ނޑަެއޅި އުސޫުލ އަުޅގަ ރަްނވާނީ މަޤުބޫލު ސަބަބުތަކެްއ ވެސް، އެހެންވީމާ، ހޯމް އެެފއާޒުން އެ ކަ

ނޑު ިރޕޯޓު ދިރާސާކުރަން ޕޮއިންޓް ސިސްޓަމް ރަނގަޅު. ޮޕއިންޓް  ހުރިއްޔާ. އެހެްނވީމާ، އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަނީ، އަުޅގަ

ނޑުަތކެއް ސިސްޓަމަކީ، ހޯމް އެފެާއުޒން ވެސް އެބަ އޮތް ޮޕއިންޓްދޭނެ  ނޑާަކނޑަައޅާފަމިންގަ  އި . ެއ މިންގަ

ނޑާނިންމި  މިީޓގެ ދިރާސާތަކުންކޮއަޅުަގނޑުމެން  މާބޮޑު ތަފާތެއް ނެތް. އެހެންީވމާ، ދާދި އެއްގޮަތކަށް މިއޮތީ.  މިންގަ

ހަަމާވ  ދެން އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑަްށ މި ފެންނަނީ ހޯމް އެފެއާޒުން ހުށަހަޅާފައި އޮތް ގޮތަށް ކްލަބަކަށް، ޝަރުތު

ދިނުން އޮތްގޮތަށް ބޭއްވުމަށާއި އަދި އެހެނިހެން  ހާްސ ރުފިޔާ 33ކްލަބްތަކަށް އިދާރީ ކަންކަްނ ތަރައްޤީކުރުމަށް 

ނޑުމެން މިކަހަލަ ކަންކަން ބަދަލުކުރަންވާނީ އެއީ ލައްކަ ރުފިޔާ ހަމަ ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް.  2ހަރަކާތްތަކަށް  އަުޅގަ

ހުރެ.  ސަބަބުތަކާބޫލު ސަރުކާރުން ހުށަހަޅުއްވާ ުހށަހެޅުން ވެސް އިދާރީ ފުރުޞަތުތައް ބަދަލުކުރަންވާނީ މަޤު

މި އަދަދު ތަފާތު ބޮޑުކޮށްފިއްޔާ ާވގޮތަކީ ަވރަށް ގިނަ ކްލަބްތަކަށް މި އެހީ ލިބުން މަޙުރޫމްވެގެން  އެހެންނޫނީ

މިްނވަުރ  ދޭވެސް ގިނަ ކްލަބްތަކަށް މި ފުރުޞަތު އޮންނަ ގޮތަށް ކުލަބްތަކަށް  ހިނގައިދާނެ. އެހެންވީމާ، ީވހާ

ނޑުވާތީ އަޅުަގނުޑ މި ހުށަހަޅަނީހިންމު ކަމަކަށްމު ކޮށްފައި ބޭްއވުމަކީލިމިޓް މެން ދިރާސާ ރިޯޕުޓ . ދެން އަޅުގަ

ނޑު ކުރެްއވި މަސަްއކަތަށް ފެނިއްޖެ. އެ  ނޑަށް ހަމަ އަުޅގަ ސަބް ކޮމިޓީއަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ެއ  ތް ގޮތަްށ ފާސްކޮށްފައި ފޮނުވަންޅުން އޮފެންނަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒުން ހުށަހަޅާފައި މިއޮތް ހުށަހެ

 ހުށަހެޅުން ރަނގަޅު ކަމަށް. ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ދެންމެ  އަދި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން.ހަމަ ކުރެއްވި މަސައްކަތަށް  ސަބް ކޮމިޓީން މި

ަގއި މާލިއްޔަުތ މު މަސައްކަތެއް. މި މަސައްކަުތގެ އަލީކުރެއްވީ ވަރަށް މުހިން އެބޭފުޅުން  ގަކުރެްއވި ފަދައިން އެފާހަ

މިކަން ނިންމަން މިއޮންނަނީ. ދެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންަބރުންގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި  ގޮަތކަށް ކޮމިޓީއަށް ފެންނަ

ގައި މި ފައިސާ ހިމެނިފައި ޙަޤީޤަތުގައި މިއޮތީކީ އަޅުަގނޑުމެންގެ ތެޭރގައި ބަޖެޓުމި އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ 

ކޮންމެ ބަަޔކަށް މި އޮތް  ދާއިާރއެްއަގއި ިމ ވާހަކަދެްއކި ކަުމގައި ވީނަަމވެސް ޖަމްޢިއްާޔއެްއ ހަދާފައި ވަރަށް ފުޅާ

ޅި ސަބަބު. އެީއ މިކަން ކުރީ އަްއޑޫގެ އޭރުެގ ހުށަހެމި ހަމަ ސީދާ ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް. ެއއީ ވަކި  އީދޭކަށްނޫން. މި

ނޑު ހަނދާންވަނީ. ޤަސަމް، އާދެ! ޤަސަ ތަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަސްލަމްހެންހި މްއާ ދެބޭފުޅުން ކަންނޭނގެ އަޅުގަ

އީ އޭގެ މަުޤޞަދަކަށްވީ ކްލަބް ޖަމްޢިއްާޔތަކަށް މިކަން ކުރުން. އެމިކަންތަކުަގއި އުުޅއްީވ. އެެހންވީމާ، އޭުރގައި 

 ހަރަކާތްތެރި ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް. ރާއްޖެތެރޭަގއި ބޮޑަްށ އަާމޒުކޮްށގެން ޙަޤީޤަތުަގއި މި ހުށަހެޅިގެން ދިޔައީ. ހަމަ



  

އްކައިްނ ފަށައިފި ކަމަްށ ލަ 4 ނޫނީަލއްަކއިން  2އެާއއެުކގަިއ މި ފައިާސ ބެހިގެންދާއިުރގަިއ ޖަމްޢިއްޔާައކަްށ 

ނީ. ބަތުން ެދބަޔަކަށް ކަންނޭނެގ ދެވޭމިލިއަން ރުފިޔާ. އެހެންވީމާ، ނިސް 6.5އްޔާ ވަރަށް ުކޑަ އަަދދެއް، ވެއްޖެ 

މު މިކަން ކުރުން. ދެން ވަރަށް މުހިންކަހަލަ ގޮތަކަށް ގިނަ ބަޔަކަށް މި އެހީދެވޭނެ  ގޮތަކީ އެހެންވީމާ، މިކަން ކުރަންވީ

ގޭތޯ. އެ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ލިސްޓަީކ އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ދޭނީ ކޮން ޖަމްޢިއްޔާތަކެްއކަން އެނގިފައި އޮތުން އިނ

ނޑުމެންވެވެސް އެނގުން މިތަނުން އެކަން ކުާރއިރު. އެހެންނަމަވެސް އެ ލެ ކޮބައިކަން. އެ  ނަށްލަށް އަުޅގަ

ނޑުގެ ވާހަކަައކީ މިހާރު ެއއީ ނޫންތޯ. އެއީ ދެން އުފައްދަންޖެހޭ ސުވާލެއްކުެރވިދާނެތޯ، މަސައްކަތް . އެކަމަކު ައޅުގަ

ހާސް.  33، ނހާްސ ކަމަށް. އާ 33ރިޕޯޓުގައި އެބަ އޮތް އެބަ އޮވޭ ެއންމެ ދަށް މިންވަރަކީ، އެ ފައި މީގައި ބުނެ

ނަޑއަުޅއްވާަފިއ  ދެން އެ ލިމިޓް އުވާލަން. އުވާލުމަށްފަހުގައި އެ ހުށަހެޅޭ ޕްރޮޕޯސަލުން މާކްސްދޭނެ ގޮތެއް މިއޮތީ ކަ

 އެފެއާޒުން. ދެން ހޯމް އެފެއާޒަށް ކޮންމެ ހޯމް ރަުމންގެންދާނީ ކުމިއޮތީ. ދެން މިކަން މިގޮތަްށ ކުރާއިުރގަިއ، މިކަން 

އްާޔއެއް ކަންަތއްތައް ކުރަީނ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާތަކުން. ެއހެންވީމާ، ހަރަކާތްތެރި ޖަމްޢި  އަހަރީ ރިޕޯޓެއް

ށް، އެ ނިސްބަތުން ެވސް ގިނަ ގިނަ ބަަޔކަ ަގއިއެނގޭ ަބޔަކަށް މި އެހީ ލިބިގެންދާނީ. ދާއިރުކިހާ މިންވަރަށްކަން 

އްޔާ މި ފައިާސ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮުތަގއި މިކަން ކުެރވިއްެޖ ކަމަށް ވެއްޖެ  މަންފާއެްއކުާރނެ ގޮތަކަށް މީގެންބަޔަކަށް 

މްޢިއްޔާެއއް ނޫީނ ޖައެ މަަސއްކަތަކީ ފެންނަން ހުންނަ މީގެން  ކުރާ ހޭދަކުރެވިގެންދާނެ. އަދި ޝަުރތެއްގެ ގޮތުަގއި މި

 ގައި ަސއުންޑް ތެރޭ  ކަހަލަ ކަމެއް ކުރުމަކީ ވެްސ އެކަށީގެްނވާ ކަމެއް. މިސާަލކަށް އޭގެ ކަށް ފައިދާކުރާނެޖުތަމަޢައެ މު

މިކަހަލަ  މާރާތަކަށް ބޭނުންވާ ކަމެއް ކޮށްދިނުން.އި ޖަމްޢިއްާޔެއއްގެ ކަމެއް.ސިސްޓަމެއް ގަތުން އެއީ ުކރެވިދާނެ 

ދަލުަގއި ޓްރެއިނިްނގ . އެކަމަކު ޭއގެ ބަކަމެއް މުންގއަކީ ވެސް ުމހިންމުހިންމު ކަންތައްތަކަށް ދެން ޓްރެއިނި

ންނުދާނެ. ވާ މީހުން މިާވގޮތަކީ ޓްެރިއނިންގ ހަދައިގެްނ އެމީހުންެގ ޚިދުމަތެއް ލިބިގެހަދައިގެން ތަންތަނުަގއި ޓްެރިއން

ފެނިގެންނުދާނެ. އެހެންވީމާ،  ތަކަެށއްެއގޮ މާ ބޮޑަކަށެއް ޭއގެ ނަތީޖާކޮންމެވެސް ތަނަކަށް. ފުރައިގެން ދާނީ  އެމީހުން

ެރވިއްޖެ ކަމަށް ގޮތަށް ހުށަހަޅާއިރު މި ްޕރޮޖެކްޓްތައް ހުށަހެޅިގެންާދއިުރ މިދެންނެވި ކަހަލަ ގޮަތކަްށ މިކަން ކުމި

ީޓެގ ކޮމިމި ޢަތްތަކުން އެބަ ހުރި ނުރަސްމީކޮށް ވެސް ިކއެކި އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާއްޔާ ރަނަގޅުވާނެ. ދެްނ އެވެއްޖެ 

ކަހަލަ  ޚާއްޞަ އެހީއަށް ޭބނުންވާ ކަހަލަ އެކި . މިސާލަކަށްމަޝްވަރާކޮށްލަން މާމެދުޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މިކަ

ނޑައަޅުްއވާފަިއާވ  ކުދިންނަށް. އެކަމަކު ޙަޤީޤަތަކީ އެފަދަ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށްވުެރ ބޮޑަށް ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ދޭން ކަ

ކުރެވެނީ. ދެން އެހެންނަމަވެސް މިކަން ގެންދާނެ ގޮތެއް މުޅިން ނިމިގެންދާނީ ނޑަށް ބޮޑަށް ޤަބޫލުމަށް އަުޅގައެްއޗެއް ކަ

ނޑަށް ެވްސ  އެންމެ ބޮޑު މިނަކީ އެކަްނ  ވަރަށް ޮބޑަށް ތާއީދުކުެރވޭމި ދޫކުރާ ބަެއއްެގ ތެރޭަގއި. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑަށްހުރި ކަންތައްތަ ދެން ނިންމާފައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނިންމިދާނެ މިތަނުން.  ފެންނަނީ ހަމަ ހޯމް  އް އަޅުގަ

އެފެއަޒަށް ދޫކޮށްލަން. ައޅުަގނޑުމެން އެހާބޮޑަށް މީގެ ތެރެއަށް ނުވަންނަން. ދެން މިހާރު ކުރެވިފައި އޮތް މަސައްކަތަީކ 

މިއޮތީ  އެކަީށގެންވާ ރަނގަޅު މަަސއްކަތެއް ކަމަށް ޤަބޫލުކުރަން. އެއީ މާކްސް ދޭނެ ރަނގަޅު އޮނިަގނެޑއް



  

ނޑުމެންނަށް ބުނެލަން މިތަނުން ރަނގަޅުވާނެ  ތައްޔާރުކުެރވިފަ. މިއާ ެއއްޮގތުގެ މަތިން މި ދޫކުރާއިރުަގއި އަުޅގަ

ނޑަެއޅުން. ެއީއ  53333 ރުިފޔާއަްށވުރެ މަތި އަދަދެއް އެްއވެސް ޖަމްޢިްއޔާައކަށް ދީގެން ުނވާނެ ކަމަށް. ލިމިޓެއް ކަ

ނޑުމެންގެ ބާރު އޮތްކަން ދަްއކާކަެށއް ނޫން.  ކުރެވިދާނެ ކަެމއް. ެއއީ އެަކން އެގޮތަށް ކުރަންޖެހޭނީ ކޮންމެހެން އަޅުގަ

ދިނުމުގެ  ކަންކޮންމެހެން ބަޔަކަށް އެްއޗެްއ ލިބުނު ނުދޭކަށް ނޫން. ގިނަ ބަޔަކަށް؛ އެހެްނވީމާ، ިގނަ ބަޔަކަށް މި

 6.5ގައި ހިމަނަންޖެހޭނީ ފިޔާ ދޭކަމަށްވަންޏާ ބަޖެޓުކަ ރުަލއް  4ހުރިހާ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ތިވިދާުޅވާ ގޮތަށް  .ބޭނުމުގައި

މިލިއަން ރުފިޔާ ބެިހގެން  65ނޫން ޮއންނާނީކީއެއް. އެހެންވީމާ، ެހންވީމާ، އެވަަރކަށެްއ އެ ؛މިލިއަނެއް ނޫން. ގޭގެ 

ޢިއްޔާައކަށް ލިމިޓް ތެރެއިްނ ދޫުކރަން ކޮންމެ ޖަމް ދާއިރުަގއި މިދެންނެވި ކަހަލަ ގޮތަކަްށ މި ލިމިޓެއް ހަދާަފއި އެ 

ނަޑށް ހީވަނީ ރަނގަޅުވާނެހެން. ވެއްޖެ ކަމަށް ކަން ބުނެފައި ދީފިގިނައިން ދޫކުެރވޭނީ ިކހާވަރަކަށް އެންމެ  ްއޔާ އަުޅގަ

 ންމުވެސް މުހި މިކަމަށް އެޕްލައި ކުރާ މީހުންގެ ނިސްބަތަށް ބެލުމަކީ ދެން އެކަން އެގޮތަށް ލިމިޓެްއ ނިންމާލާއިރު

އްޔާ އެގޮތަްށ ވެއްޖެ  ކަމަށް ޖަމްޢިއްޔާ ވެއްޖެ  4. ިމސާލަކަށް ވެސް ގޮތަކީ ވާނެއީ އެ ޑިޕެންޑްއެ ، ކަމެއް. އެހެްނވީމާ

ނޑު މިކަާމ ދޭތެރޭގައި ދެޭކގޮތް މިދެންނެވީ ނޑުމެން ދާނެ. އެހެންވީމާ، މުޅި ޖުމްލަގޮތެްއގައި އަުޅގަ . މީގައި އަުޅގަ

ނޑަެއޅުން. އެ ލިމި ވާނެނިންމަން ރެ މައްޗަށް ނުދެވޭ ގޮަތަކށް ހަދައިގެން ސީލިންގެއއް ޓަށްވުކަމަކީ ލިމިޓެއް ކަ

 ށް ދިނުން. ެއގޮތަށް މި ބާރުތަްއ ހޯމް އެފެއާޒަ ހަދައިގެން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކުޅުުދއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ އަުޅަގނޑުމެންގެ ކޮމިީޓއަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ނޑު ދަންނަވާލާނަން ގުިޅވަަޑއި ގެ ފުރުޞަތުގައި ހަމަ ކުރިއަށް ހުރިހާ މިނިޓު 5ގެންެނވިކަން އިޢުލާްނ ކުރަމުން އަޅުގަ

 ވަަޑިއގަތީ. ންބެ ވަަޑިއގެން ނެތީމަ، ެއދިވަަޑއިގެންފައިއެދެން. ޙުަސއި ގެންެދވުންފުރަތަމަ ފުރުޞަތުގައި ބޭފުޅުން 

ނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން. ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޢާކުޑަހުވަދޫ   މިރަށް އަޅުގަ

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ 

ސަބް ކޮމިޓީގެ ތެރޭގަިއ  މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރަން ނެގިމައްސަލައަީކ  ޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އާދެ! މިޝުކުރިއް

އަދި ޫޔްތ  ގުޅޭގޮތުން ހޯމް މިނިސްޓްރީ އާއި ތުންާނއި އަދި މިކަމާވެސް ހިމެނޭ މެންބަރެއްގެ ހައިިސއްޔަ އަޅުަގނޑު

ޒިރުކޮށް އަޅުަގނޑުމެން ސާފުކުރި ސާފުކުރުންތަކުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މީގައި ފާހަަގވެގެން ދިޔަ ކަަމީކ މިނިސްޓްރީ ހާ

އަސް ގޮތަކަށް ނިންމިޓީން ކޮންމެ ސް ކުރުގޮތަކަށް ދަންނަވާނަމަ މަޖިލީހުގެ ކޮމިމިޔަމަޖިލީހުން ކޮންމެ ގޮތެއް ނިން މި

ެއގޮތަކަށް ތިމަންނަމެން ޢަމަލުކުރާނަމޭ. އޭެގ މައިަގނޑު މާނަައކީ ެއ ބޭފުޅުްނ އެންމެ އެޭދގޮތް ނޫންކަްނ ހެވޭ 

އެހެންވީމާ، މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮމިޓީން  ނގިގެން ދިޔަ.އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ވަރަށް ސާފު ބަހުން އެ



  

ނޑުމެން މި ބަޖެޓްގައި  ބަދަލުކޮށްފައި ސިލުކުރަން ބޭނުންވި މަޤްޞަދު މި ފައިސާ ހިމަނައިގެން ހާމިއޮތް ގޮތަކީ އަޅުގަ

މިނިސްޓްރީން ހުށަހަޅާފައި  ގޮތްތަކެއް ނޫން. ހޯމް  ށް ޓަކައި އެންމެ ފުރިހަމައަށް އެކަން ހާސިލުވެެގންދާނެހާސިލުކުރުމަ

ސް ވަރެްއގެ، ކުަޑވަެރއްގެ ިއޞްލާޙެއް ެއއަށް ގެނައުމަީކ ކޮންމެވެއޮތް ހުށަހެޅުމުގައި އަުޅަގނޑުމެންނަށް 

ނޑު ގޮެތއްަގއި ހަމަ ބޮޑެިތ ބަދަލުތަކެއް ނޑުމެންނަށް ކުެރވިދާނެގަ އަޅު މިއަށް ގެނެސް  ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް ަމިއގަ

ނޑުމެންނަށް އޭ  4ަގއި ގޮތު  ގެެއއް ސީލިގް ނޑައެިޅ އަދި އަުޅގަ އުފެދުނު ވެސް ުސވާލު  ރުލައްކަ ރުފިޔާ ކަ

ނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާން ނަށް. ދެން އަނެއްކޮޅުތަަކކީ ކޮަބއިކަމާިއ އެކަންކަން އަުޅަގނޑުމެންއޯސް.ޖީ.އެން ތު ގޮސް ައޅުގަ

އެބަ އިނޭގ މި ހުށަހެޅިފައި ހުރި ލިޔުންތަކުން ވެސް  ިގގެންދިޔަ މިހާރުނއެވަަރށް ބޮޑަށް ސާފުކުރެިވގެން ދިޔައިރު 

ފައިސާ ފޯރުކޮށްދެމެން  އަހަުރގެ ހަމަދާއިމީ ގޮތަކަށް  ދާކަން،ފަިއސާގެ އެހީ ފޯރުކޮށްދެމުން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުން 

ނަޑއަޅާފަިއ ގެ ކަންބޮުޑވުމަކީ ދާފަރާތްތައް އެބަހުރި. އެހެންީވމާ، އެންމެ ބޮޑަށް އެ ބޭފުޅުން ނޑުމެން ކަ މިހާރު އަޅުގަ

ަބއި މި ލިިބގެންދަނީ. ެއއްކަލަ ނިކަމެތި އެްއވެްސ ގޮަތކުން  މިއޮތް އުސޫލުން ެއއްކަލަ ހަަމ އެހީދޭ ފަރާތްތަކަށް ޮބޑު

އެހެންވީާމ،  ވޭ.އެްއވެސް އެްއޗެއް ނުލިޭބ އާދަިއގެ ރަށްރަށުަގއި ިތބޭ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް އެ ުފރުޞަތު ކުޑަ 

ދު ީމގެ ޤްޞަޤީޤަތުަގއި ިމކަން ކުރި މަޙަ، މިދަނީ ބޮޑުވެގެން. އެހެންވީމާ ެއއްކަލަ ީމހުންނަށްބަހާލެވިގެންދާއިރު 

ނުޑ ހަމަ ޕާސަނަލީ އަޅު ވެްސ މިއޮ ރޮޕޯޝަނަށްން އެބަދޭ. އެހެންވީމާ، ޕްތެރެއިން ެގއްިލގެ ނުޑެގ ތީ އަުޅގަ ގަ

ނޑު މެންނަށް ހާސިލެއް ނުވޭ. ދެންމެ ވިސްނުން ހަމަ ތަފާތު. އެހެންވީމާ، މިކަން ކުރަން މިުއޅޭ މަޤްޞަދު އަޅުގަ

އިނގޭތޯ މިކަްނ ޮއތް އުސޫލަކީ ފާއި ްއވި ފަދައިން ހޯމް މިނިސްޓްރީން އެކުލަވާކުރެފާހަގަ މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އެ

ނަޑއެޅުމަށް އޮތް ުއސޫލަީކ  ނޑު ވަރަށްކަ ތެެރއަށް  ކަމެކޭ. މީގެ ކުރާބޮޑަްށ ތާއީދު  އުސޫެލއްެގ ގޮތުން ހަމަ ައޅުގަ

ނަޑއަާޅފައި މިއޮތީމަ ކަ ރުފިޔާދެއްލައް އެހާ ބޮޑަށް ނުވަދެ ހަމަ ސީލިންގގެ ގޮތުަގއި މެން އަޅުަގނޑު ވަރަށް ގިނަ  ކަ

ކަމަށްވަންޏާ ހޯމް  އިސްފިމިކަން ކުރުމުަގއި ބައެްއގެ ފަރާތުން ޝަކުވާ އަ  ،ދެން މިކަން ކުރުމުގައި މެ.ބަޔަކަށް

ނޑުމެންނަށް  އެކަން ކޮށްފަިއ އޮތީ ކޮން ގޮތެއްތޯ ބަލައި ރީން މިނިސްޓް ހަމަ މި ކޮމިޓީއަށް ޖަވާބުދާރީވުަމކީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި ޙަޤީޤަތުަގއި ކަެމއް. އެހެްނވީމާ،  ކަެމއް. ހޯދޭނެ ނެކުރެވޭ ލިއަން ރުފިޔާ މި މި 65މިހާރު އަޅުގަ

ނޑު ެއކަމާ ހިތާމަކުރަން އިނގޭތޯ. މިކަން  ދު ނޫން އެހެން މަޤްޞަދަކަށް ފެންނަމުންދާތީހުށަހެޅި މަޤްޞަ އަޅުގަ

ނޑު ވެސް އޭރު ެއ  އެކަމަުކ ރަށްރަށުގެ ހިމެނޭ މަޖިލީހަކަށްވާތީވެ އިނގޭ. ކޮށްފައި އޮތް ޙަޤީޤީ މަޤްަޞދަކީ އަުޅގަ

އާއި ސަރުކާރުެގ  ވެސް ހޯމް މިނިސްޓްރީ މިހާރު .ނެގޮތަކަށް މިކަމެއް ނުކުރެވޭ ޖަމްޢިއްޔާތަކަކުންނެއް ބޭނުންހާ

ޚާއްޞަކޮށް  އަދިދޭ.  ބަލާފައި އެބަ އެހީތައް އެ ޕްރޮޕޯސަލެއް ހުށަހެޅިމަ އެ ޕްރޮޕޯސަލަށްއެިކއެކި ުވޒާރާތަކުން 

ގެ ުހރިހާ ކަންކޮޅުތަކަށް ގޮްސ އްތު ފައުންޭޑޝަނަކީ ދިވެހިރާއްޖޭވެސް މިސާލަކަށް އަލިފުޅުތު ދާދިފަހުން

ސަލްަތުކގައި ހާސިލުކުރަން ބޭނުްނވާ ކަށް ބަލައި އެ ޕްރޮޕޯޕޯސްތަކަ ހުށަހެޅި ޕްރޮ އެ މަސައްކަތްތަެކއް ކޮށް އެ ބޭފުޅުން

ކްސްދެވޭނެ ގޮތްަތކެއް. މާ ކަމަށްއެކަން  ތައް އެކުެލިވގެންވަނީ ކިާހވަރަކަށްތޯ ބަލައިކުރުމުގެ ަކންދު ހާސިލުމަޤްޞަ



  

ނޑަކަށް ހަަމ އެައކީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް . ގެން އުިނކޮށްލާފައޭ ތީ އެްއކޮށް ނޑުމެން މިއޮއަުޅގައެކަމަކު  ކަމަކަށް އަުޅގަ

ނުޑ ހަމަލެއް ނުކުރެވޭޤަބޫ އިންކާރުކުރާ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، މީގެ ތެެރއަްށ  . އޭރު ކޮިމޓީ ތެރޭގައި ވެސް އަުޅގަ

ށް އޭގެ މަޤްޞަދު މިލިއަން ރުފިާޔއިން ެއމީހުންނަ 65ގަަދއަށް ނުވަދެ އިހަށް މި އަޅުަގނޑުމެން އެހާ ވަރު 

ހާސިލުކުރުމަށް ޓަކައި ތަްނކޮޅެއް ގިނަ ބަަޔކަށް މީެގ އެހީތެރިކަން ލިބިގެން ަޖމްޢިއްޔާތަުކގެ ހިންގުންތައް 

ނޑުމެން ހަމަ ކުޔރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަްށވާތީ ައޅުަގނުޑ ހަރު ދަނާކުރުމަށް ޓަކައި މިކަްނ ކޮށްދިނުމަކީ މިއީ އަުޅގަ

 .ހަމަ އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލީ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ނޑުއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްާރހީމްދީދީ ހުށަހަޅުއްވަން ކޮމިޓީ ރިޕޯޢި ީޓގެ ރިޕޯްޓ މެންނަށް ކުޑަ ކޮމިޓް އަުޅގަ

 އާނ، ޯއކޭ ކުރިއަށް ގެންދަވާ.ފުރުޞަތަކަށް. ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވި. އެހެންވީާމ، އެ ރިޕޯޓަށް ވާހަކަަދއްަކވަްނތޯއޭ، 

 

 އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ނޑުމެން އަޅުަގނޑު ކުރެްއިވއިރު ސަބް ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ  ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މަސަްއކަތް ފުރުޞަތަކަށް މިެއދުނީ އަޅުގަ

ލައްކަ ރުފިޔާ އުިނކުރަްއވާ  4ންބަރަކު މި ތު ލިބުނު. އެްއވެސް މެުކރަން ހަމަ ފުރުޞަވެސް ޚިޔާލުފާޅު މެމްބަރުން

 އެހެންވީމާ، އެ ެވސް ނުދައްަކވާ. ދެން  ކުރަްއވާ. ދެން އެއަށް ވާހަކަފުޅުފާޅެއް ނު ވެސް ކޮމިީޓގައި ިޚޔާލެއް  ވާހަކަެއއް

 އެއަށް ދެން  މި އެއްބަްސވީ ެއގޮަތށް. އެހެންވީމާ،ކަމަށް ޮކމިޓީން  ދު ކުެރއްވީވެސް އެައށް ތާއީ މެންބަރުންހުރިހާ 

ނޑުމެން ހޯމް މިނިސްޓްރީންދެން އަޅުަގނ އެްއކޮށް މި  ންޑާަޑއިގަންެނވި ބޭފުޅުންެގ ހަމަ ރެކޮމަވަ ޑު ދަންަނވާނީ ައޅުގަ

ނޑު ރުފިޔާ އަ 33333 ރުފިޔާ  33333ިއތުރުކުރުމަށް އާއި މިކަންކަން  ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ މި ކެޕޭސިޓީކްލަބް މި ުޅގަ

ނޑުއަ މިޖެހުނީ ވެސް އުނިކުރަން ރު އެ އުނި ނުކުރަންާޏ ދީފައި މިހިރަ ގޮތަށް ަބލާއި ތައްޕޮއިންޓްމި  މެން މިހާރުޅުގަ

ްތ އެންޑް ސްޕޯޓްސް އިން އެ ޔޫފް އީ އެ ެވސް ހަމަ ހޯމް މިނިސްޓްރީ އާއި މިނިސްޓްރީ އޮއެބަ. އެ ފުށުއަރާ 

ވާހަަކ  ވެ އެންެއގޮތަށް ައއިސްފައި ެއއޮތީ ވެސް. އެހެއެކަން ހިމެނިގެން  ހުށަހެޅުއްވި ޚިޔާލުަތކުގެ ތެޭރގައި

ނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުްނޭވ. ދެން މުޅިއެުކ މި ޕޮއިންޓް މި ޢިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރަށް ތާވަލު ކުެރވިފަިއ  ހާރު މިއަުޅގަ

ނޑުމެން މި ސަބްމިހިރީ އަ ންނާއި އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް ާއއި މިނިސްޓްރީ އޮްފ ކޮމިޓީގެ މެންބަރު ޅުގަ

ބޭފުޅުްނ  5ވަަޑއިގެންެނވި ޢިްއޒަތްތެރި ޓަަކއި  ްޓސް އިން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަޝްވަރާ އެރުވުމަށްޔޫތް އެންޑް ސްޕޯ

ކަމަްށ  ާއއި ލަާފގެ މަތިން މި ގޮތަށް މިކަން އޮިތްއޔާއޭ ހަމަ ރަނަގޅު ބޭފުޅުންގެ މަްޝވަރާ ރީގެ ކަމާބެހޭ. އެ މިނިސްޓް

. ައޅުަގނޑުމެން ތީކަމަށް އެ ބޭފުޅުން އިރުޝާުދ ދެއްިވގޮތަށް މިހާރު ަބއްޓަްނކޮށްފައި އޮ ތިމަންނައަށް ފެނޭ ގޮތްތަެކއް

 ހޯދީ.  އްތެނޑު ފުރުޞައެވާހަކަ ދަންނަވާލަން އަުޅގަ



  

 

 ން:ތުން ވާހަކަދެްއެކވުރިޔާސަ

  ރސެކްޝަނަކަްށވާީތވެ...ްސ އިންޓަޖަވާބު ދެއްވަމުން ދިޔަ ކްރޮ 

 

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙުމަދު ޢާމިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:

ނޑަެއޅިގެން އިންކާރުކުރަން. އޭވާހަކައަށް  އަޅުަގނޑު ހަމަ ދެންމެ އެ  4ޓްގައި އެ އި ވެްސ އެ ކޮމިޓީ ރިޕޯުރގަ ހަމަ ކަ

ނަޑއަޅާފައި އިނީމާއެ ލައްކަ ރުފިޔާ ނޑު ިއންކާރު ކުރިން. އަދި މިހާރު  ގޮތަށް ކަ ވެސް މި އިންކާރު ކުރަނީ  އަުޅގަ

ހުރި  ށް މިނިސްޓްރީގެ ބޭފުޅުންގެ މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާުޅވެފައިމި ބަޔަކަށް ލިބުމުގައި، ދެން ޚާއްޞަކޮގިނަ 

ނޑުވެސް ހުރިތަނެއްަގއި ހިނގައި  ނޑު ނުކުތާތައް އަުޅގަ ދިޔަކަމެއް އެ  ބޭފުޅުން  ވިދާޅުވާ މައިަގނޑު ޕޮއިންަޓީކ މައިގަ

 މަވެސް ކަންކުރުުމގައި މިހެންނަންމެން ޢަމަލުކުރާނަމޭ. އެހެކަށް ތިމަންނަނިންމިއަސް ެއގޮތަ މަޖިލީހުން ކޮންމެ ގޮތެއް

ން. ދެން ޔޫތް ވެދާނެ. ހޯމް މިނިސްޓްރީން ވެސް ވިދާޅުވީ އެހެއެހެން ެވއްޖެއްޔާ މިހެން  އްޔާ އެހެންވެއްޖެ 

ބައެއް ކަހަލަ ދެން ވެސް ދޭ ފައިސާ ދެމުންދާ ފަރާތްތަކެއް އެބަހުރި.  ބޭފުޅުން މިހާރު  މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވި އެ

ޕޮއިންޓްތަކުަގއި ޮޕއިންޓް ދިުނމުގައި ީމގެ މިހުރި ކަންަތްއތަކުަގއި އަޅުަގނޑުމެން އުިނކޮށްފައި ހުރި ކަންތައްތަކަށް 

ނޑު  ވިަފިއ ނެތީމަ ަކވާަފިއ އެބަހުރި. އެކަމަކު އެކަން ރިޕޯޓްގައި ފާހަގަކުރެދައްރިޢާޔަތްކޮށް ވާހަކަ ދެން އަޅުގަ

 . ފާހަގަކޮށްލީ އިނގޭތޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު.

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ައޙްމަދު ނާޝިދުކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ނޑުމެން  ނީ ފުރަތަމައަޅުަގނޑަށް ހީވަ ތް މަސައްކަތް ުކޑަކޮްށ ކޮށްފައި އޮމި ކަމަކަށް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން އަޅުގަ

ައޅުަގނޑުމެން މި ރަނގަުޅވާނެ.  ނގަޅުވާނެހެން އިނގޭތޯ. ވަގުެތއްެވގެން ބަލާލީމަ. އެްއކޮށް މީތި ިކޔާލީމަރަ ބަލާލީމާ

ނޑު ަދންނަވާނީ ހަމަ ވަރަށް ދިރާ ކޮށްފައި ސައްކަތެޭކ. އަުޅަގނޑުމެްނ ވެސް ކޮށްަފއި އޮތް މަ  ސާތަކެއްމިއޮތީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ކީްއކުރަންތޯ. ފުރަތަމަ ކަމަކީ  މިއުޅެނީ ހަކަށް އެންމެންނަށް މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބުނީމާ ކޮންމެ މީ 65އަުޅގަ

ކަމެއް ހާސިެލއް  ރުފިޔާ އެންމެންނަށް ބަހާލީމާ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެްއވެސް 33333އެްއޗެއް ދޭްނވާނޭ ިކޔާފައި 

ނޑުމެން ރާއްޭޖގައި އޮތް އެއް ޖަމްޢިއްާޔއަުކން ކޮށްފިްއޔާމުން  ވެސް ވެސް ރަނގަޅު އެންމެ ކަމެއް ނުވާނެ. އަުޅގަ

ކަމެއް.  ށް ފައިދާ ކުރަނިވިއެއީ ައޅުަގނޑުމެންގެ މުޖްތަމަޢަވެސް ކޮށްފިްއޔާމުން  ކަމެއް ެއއް ދީގެން  އްރަނގަޅު ެއއްޗެ 



  

ފިޔާ ދިނީމަ އޭނައަށް ރު 65333ީރޒް މިނިސްޓްރީން ނަމަވެސް ވާެއއްަޗީކ ލޯނެއް ދިނަސް ފިޝައަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ނޑުވެރިކަެމްއ ކުރެވޭ ވަރުގެ ަސއިޒަބަލް  ގަތީމަ އެއްކަެމއް ވީލް ބަރޯއަކާއި އަނެކަްއޗަކާ ވެސް ނުަވނީ. ރަނގަޅު ދަ

ަގނޑު ޤަބޫލެއް ުނކުރަން އެްއވެސް ޖަމްޢިއްާޔއެްއެގ ކަމަީކ އަޅު މެން ފުރަތަމަްއޗެއް އެބަޖެހޭ ދޭން. ދެން އަޅުަގނޑުއެ

ގާކަެށއް ެއކަހަލަ ކަންތައްތައް ހިން ކްރެޓޭރިއޭާޓއިންގެ ސެތައް ހިންގާ އެމީހުންގެ ފޮތް ބަލައި އެމީހުއިދާރީ ކަންތައް

ދާރީ ކަންަތއްތަްއ . އިދާރީ ކަންަތއްތައް ހިްނގަިއގެން އެ ޖަމްޢިއްާޔގެ އިނުޑމެން ދޭކަށެއްގަ އެްއވެސް ލާިރއެްއ ައޅު

ވެސް ނުކުރާނެ.  ކަށެއް މާބޮޑު ފައިދާއެއްގެން އަޅުަގނޑުމެްނގެ މުޖްތަމަޢަރުފިޔާ ދީ 33333ރަނގަޅު ކުރުމަށް 

ޖަމްޢިއްޔާތަކުެގ  މައި ނެގޭނެތީވެ އެަބއި އެއޮީތ ހަމަރުފިޔާ  33333ވެސް  އެހެންވީމާ، ެއގޮތުން ކޮންމެ ބަޔަކަށް

. ދެން މިހާރު މީގެ ޅުަގނޑުމެން އެބައި ުއނިކޮށްފަބޭފުޅުންނާ ވާހަކަ ދައްކައިގެން އަ ާވ އެކަމުގައި މަސްޢޫލުވެރި ފަރާތް

ނޑުމެން ީމގެ ސަލް ެހދެނީ. އައަޅުަގނޑުމެންނަށް ދިމާވާީނ ކިހިނެއްތޯ މި ޕްރޮޕޯ އެންމެ ބޮޑު ަމއްސަލަައކަށް ުޅގަ

ނޑު ުކރިން ހަމަގައިމުދިރާސާތަކެއް  ން ެއ ސަލް ފެއިލްެވގެރޮޕޯދާއިުރގަިއ އެ ޕްވެސް. ޕްޮރޕޯސަލެއް ހަ އަުޅގަ

ނޑުމެން ލާފައި މިއޮތީ މީގެ  ްޓަގއި ފުރަތަމަ ކަމަކަށް މިއޮތީ ވަނަ ޕޮއިން 4ޕްރޮޕޯސަލްގައި ތެރެއިން ެއައށް އަޅުގަ

 މީހުން އެބަޖެހޭ އެނގެން. ން ބޯޑުަގއި ދުނު އަހަރު އެބަޖެހޭ އޮންނަން. ޖަމްޢިއްޔާގެ ަގވަރނިއުފެ އެއްޖަމްޢިއްޔާ

 2ތުވެދިޔަ ސަްއކަތްތައް ެއބަ ލާންޖެހޭ. ވޭކުރާ މަ ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ަގވާއިދު އެއަށް ލާން ޖެހޭ. ޖަމްޢިއްޔާގައި

ނެތް. ހަމަ ފޯމްކޮށްފައި އޮތް ކުީރގައި މިނިސްްޓރީން އަިއއިރަކު ރއަހަރު މިހާރު އަޅުަގނޑުމެްނ މިއޮތީ ފުރަތަމަ ޕާ

 އަށްއަހަރު ހިނގާފައި އޮތް ޖަމްޢިއްާޔއަކަށް އެބަ ވާންޖެހޭ. ޖަމްޢިއްޔާ 2 ވީމާ،އެހެން އްޔާމުން.ޖަމްޢިއްޔާއެއް ވެއްޖެ 

އަހަުރެގ  2ކްލޫޑް ކުރަން. ޖަމްޢިއްޔާގެ ވޭުތވެދިޔަ ންއެހެން ކަންކަމަށް ހޯދާ ގޮތް އެބަޖެހޭ އޭގައި އި ފައިސާ އެމީހުން

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ  ހުށަހަޅާ ން އެހީ ހޯދުމަށްން އެބަޖެހޭ. ދައުލަތުގެ ފައިާސއިފައިނޭޝަލް ރިޕޯޓް ޕްރޮޕޯސަލަށް ލާ

ބެހޭ ގޮތުން  ގެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ުމއްދަތު އެބަާޔއިންވަރުއަތޮޅު ފެންވަުރގެ ޤައުމީ ފެ ގަާޔއިދާއިރާތަކާއި ރަށު ފެންވަރު 

ށް ބޭނުންވާ ޅާ މަޝްރޫޢެއް ހިންގުމަ. އެމީހުން އެ ހުށަހަދައުލަތުގެ ފައިާސއިން ކުރާަކންތައްތައް. މަޝްރޫޢު ހިންގުން

ވެސް  ފައިސާގެ އަދަދު އެބަޖެހޭ. މަޝްރޫޢުގައި ބޭުރގެ އެްއވެްސ ފަރާތެއްގެ އެހީެއއް އެމީހުްނނަށް ލިބިފައި އޮތްތޯ

މިއެއް ނުލިބޭ. އްޔާމުން ކުން އެހީއެއް ލިބިފައި ެއެވއްޖެފަރާތަ ސަލް. ސަރުކާރުގެ އެހެންއެބަޖެހޭ އޭގައި ޕްރޮޕޯ

ރުގެ ރީން ނޫޏިއްޔާމުން ސަރުކާނިސްރީން ޑުބްލިކޭޓެއް ނާންނާނެ މިއަކަށެއް. ޔޫތް މިނިސްޓްއެހެންވީމާ، ެއއްކަލަ ޔޫތް މި

ރުފިާޔއަކުން ބަެއއް  65333ޔާމުން މި ޖަމްޢިއްޔާއިން މި ްއޖެއްޔާމުން ލިބިފައި އޮތިއް ތަނަކުން އެހީއެއް ލިބި އެހެން

ނޑުމެން ޔޫތް މިނިސްޓްރީގެ ބޭފުޅުންާނއި ވާހަ ނޭޅޭ ބޭފުޅުން  ތިމަންނާމެން މިހާރު ތި ކަ ދެްއކީމަ ބުނީނެ. އެއީ އަުޅގަ

 .ބްލިކޭޓް ޕޭމަންޓް ލިބިދާނެ ކަމަށްވެސް ޑު ހައްދަވާފައި އޮތްގޮތުްނ ނޫނިއްޔާމުން މިހާރު އޮތް ގޮތުން ތި

ބަރު ެއ އިާރގެ މެންޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ުކަޑހުވަދޫ ދާ ސްލެބެއް ލާަފއިމެން މިއޮތީ އަްށ ައޅުަގނޑު އެހެންނަމަވެސް އެ

ލިޭބ  ހަމަ އެގޮތަީކ  ވެސް ލިބޭ މީހުންނަށޭ އަެނއްކާ ލިބޭނީ. އެހެނެއް ުނވާނެ. އެވާނެ ހަމަ ކުރިން  ވިދާޅުީވގޮތަކަެށއް



  

ެދން ކޮބައިތޯ ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްޢިއްާޔ  ،އަުޅަގނޑުމެން އެއޮތީ އެކަން .ނުލިބޭނެ އްބަޔަކަށެ

ޔާެގ އް ސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްޢި އެއީ އެބަެއްއގެ ައސާސީ ގަާވއިދުަގއި ހިލޭ. ގޮތަކީ އަިއޑެންޓިފައި ކުރާނެ

ނަޑއެޅި ލިއަސާސީ ަގާވއި ްއ ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްޢިއްާޔއެއެމީހުން  ެޔވިފައި އޮންނަންޖެހޭދުަގއި ކަ

ދޭ ފާރާތްތަކުން  މިކަންކަުމގައި އެހީގެ އިދާރާތަކުންނާިއ ޔުނިސެފުންނާއި ކަމަށް. ދެން މި ކޮންސެޕްޓަކީ ޔޫ.އެން

ގެންގުޭޅ އުސޫލަްށ ބަލަިއގެން އަޅުަގނޑުމެން މިއަްށ އިމްޕްިލމެންޓްކޮށްފައި އިން އެްއެޗއް. އެހެންވީމާ، ހިލޭ ސާބަހަށް 

ެކއް ކޮްށ . އެހެންވީމާ، ރިސަރޗްތަނޑުމެން ހަދައިދީފަގައެނގޭނެ ގޮތް މިހާރު މިއޮތީ އަޅުމަސައްކަތް ކުރާ ޖަމްޢިއްޔާ 

 ލައްކަ  4ށް ނިންމާފައި މިއޮތީ. ކޮމިޓީން މިގޮތަމި ެމން މިބާވަތުގެ އެހީދެނީ ކޮންގޮަތކަށްތޯ ބަލާފައި އަޅުަގނޑު

ނޑުމެން ކޮމިީޓގެ ަލއްކަ ރުިފާޔ އަ 2ސީލިންގ.  އަކީ އޭގެ ެމކްސިމަމްރުފިޔާ ކީ މެކްސިމަމް ސީލިްނގ. އަުޅގަ

 ހެންހާސް ރުފިޔާ ބަހާލަން. އެ 33ބަޔަކަށް  މިލިއަން ރުފިޔާ، ކޮންމެ 65އެއްބަސްެވވެނީ ހިނގާށޭ  އެންމެންނަށް

ތޯ ކުރާނީ. އްކޮން ފައިދާއެއޭގެ ފަރާތުން ށް ތަމަޢަމެންެގ މުޖްވެއްޖެްއޔާމުން ބަހާލަންވީ. އެކަމަކު ައޅުަގނޑު ކަމަށް

ޔާތަކުެގ ދެން ކްލަބް ޖަމްޢިއްކުރާކަށެއް ނޫން މިއުޅެނީކީ.  ނުކުރާނެ އިނގޭތޯ. އެްއވެްސ ކަމެއް ނުކުރާނެ. އެކަން

ބޭފުޅުން  ވެސް ތިތެރެއިން އެހީ ލިބޭ، ޔޫތް މިނިސްޓްރީން އެހީ ދެއްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ހުރިހާ އޭގެ ލިސްޓެއް 

ުތގައި ވަަރށް ހަރުދަނާ ވަރަށް ރަނގަޅު ޖޭގެ އެން.ޖީ.ޯއގެ ގޮގިލަްއވާނެ. ދެން ރާއްނއެ ބެއްެލވީަމ އެ ވާފަިއވާނެ.ބައްލަ

ެވސް އި ސަލް ހެދުމުގަވެސް މި ޕްރޮޕޯ ކުންހެންވީމާ، ެއފަދަ ފަރާތްތަތައް ކުރާ ފަރާތްަތއް އެބަހުރި. އެމަސައްކަތް

ނޑުމެން  އެ  ވާ ގޮތް.ންމިހާރު ޕްރޮޕޯސަލް ހަދަ ދީފައި މިއޮތީ ގައިޑްަލއިނެއް ދެްއާވފައި،މިދެންނެވި އަޅުގަ

އެްއ ލިބޭނީ. ދެން އަނެއްޮކޅުން ލާރި  ންގ އިން އެމެކްސިމަމް ީސލި ޭއގެޕްރޮޕޯރަސަލާ އެްއގޮތަށް ހަަދއިގެން 

ވެސް އިދާރީ ގޮތުަގއި  ލާރީގެ ތެރެިއން ނަޑއަޅާފައި އިންނާނެ އެ ޕްރޮޯޕސަލަކުން ލިބޭަގއި ކަ އަޅުަގނޑުމެން މީ

ކަމަށް.  ފައިސާ 23ވެސް ބޭނުންކުރެވޭނީ މެކްސިމަމް % ނަށްއި ތިބޭ ސްޓާފުންއެމީހުންނަށް މެކްސިމަމް އެތަނުގަ

ބޭފުޅުން މިހާރު  އި މިކަންކޮށްފައި މިއޮތީ. ދެން ތިފަމީގައި ރިސަރޗްަތކެއް ހަދާަވރަށް ހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެން އެ

ށް ވެދެވޭ އެހީައކަްށ ށް ބިނާކޮމްޢިއްޔާައކުން ދޭ އެހީ މަޝްރޫޢަިމއްލަ ޖައުސޫލެްއގެ ގޮތުން ދައުލަތުގެ އަ މިއޮތީ

ވުރެ ބޮުޑ އަދަދެްއ ަމޝްރޫޢުގެ އިދާީރ ކަންކަމަށް އަށް  23ވެގެްނ %ލިޭބ އެހީއެްއގެ ގިނަ  އެގޮތުން ވާންވާެނއޭ.

ގަނެ ނޫނިއްޔާމުން އެާތ މެއް ނޫން އިދާރީ ކަންކަމަށް އެމީހުން މޭޒު ބޭނުންކުރެވިގެންެނއް ނުވާނެ. އަޅުަގނޑުމެން ބޭނު

ނޑުމެން ށްޓުންނާއި އެީމހުން ސައިބޮއެ މިކަންކަމަރިއޭރެޓޭތިބޭ ސެކް ތިބޭ މީހުންގެ ޖަމްޢިއްޔާގެ . އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން މިއޮތީ ލާފައި. ނުުކރާނެ. މިގޮތަށް ބަލާފަ ކަށް ފައިދާއެއްމުޖުތަމަޢަ ނޑަށް ހަމަ ވަރަށް ކަމުދޭ އި އަޅުގަ އަޅުގަ

ނޑުެމންގެ ތެރޭ މި ބޭފުޅުން ފުންކޮށް ނަޒަރު ހިންގަވާލަްއވާފައި މިއަށް ގޮެތއް  ގައި ދެން ތިމަސައްކަތް. އަޅުގަ

ނޑު ދެކެނީ. ވަރަށްޮބޑު ޝުކުރިްއޔާ މަ ރަނގަޅު. މިއީ ވަރަްށ ފުރިހަމަ މަސައްކަތެއްނިންމީ  .ކަމުަގއި އަުޅގަ

 



  

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

ނޑުމެން ކުޑަކޮށް ޚުލާއާދެ!   2364މަކީ މި ކަ ކަމުަގއި ވާނަމަ ޞާކޮށްލާޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު. އަޅުގަ

ސްކުެރިވފައި އިން ނުކުާތއަކާ ގުޭޅގޮުތން އަޅުަގނޑުމެންެގ މިނިސްޓްރީ އޮފް، ހޯމް މިނިސްޓްރީން އަހަރުގެ ބަޖެޓްަގއި ފާ

މި ބެހުމަށް ޓަކައި ހުއްދައެއް، ކުރަންވީ ގޮަތކީ ރަނގަޅުތޯ ނުރަނގަޅުތޯ ބަލާލަން ގައިޑް ލައިނެއް ަކނަޑއަޅުްއވާަފިއ 

ްށ ބަދަލު ގެންނަވަން ފެންަނވަިއގެން ުކޑަ ކޮމިީޓއަކުން ފޮނުއްވީމަ މި ޢިްއޒަތްތެރި ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން މިގޮތަ

ކުރެވިދިަޔ މަސައްކަެތކޭ. ަބެއއް ވާހަކަތައް މި ާދގޮތުން ެއއް ބަަޔކު އަެނއް ބަަޔކަށް ުނވެސް އެނގިދާހެން މި ހީވާތީ 

ވެސް ހަމަ މި މި ސަމަރައިޒްކޮށްލަން އަުޅަގނޑަށް މި ޖެހުނީ. އެނގިވަޑަިއގަންނަވާނެ މި މަސައްކަްތ ނިންމެވީ 

ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން. މުޤައްރިރަކަށް ހުންނެވީ ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ، ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި 

މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު އެއީ ނައިބު މުަޤއްރިރު. މަތިވެރީ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު، ކުޑަުހވަޫދ 

ނޑު ހަމަ ޮއޅުންފިލުވާލަން ދާއިރާގެ މެންބަރު އަ ޙްމަދު ޢާމިރު އަދި ގައްދޫ ދާއިާރގެ ެމންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު. އަުޅގަ

ބޭނުން އެއީ ފުރަތަމަ ޖުމްލަ މި ސިޓީ މިތަނަށް އައީމަ މި މޭޒުމަތީގައި އަލަށް ދެކެވުުނ އެއް ވާހަަކއަކީ މި ކްލަބް 

ްއވެސް ފައިދާެއއް ނުލިބޭ އިންސާނިއްޔަތަށް މަސައްކަްތކުާރ ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާ ނަން ގްރޮސް ޮއގަނަިއޒޭޝަން، އެ 

 2ނުވަތަ މި މަސައްކަތް ކުަރމުންދާ ސަރުކާރުން އެއްެޗްއ ނުލިބޭ ބައި މިއަށް އިުތރުކުރުމަށް ޓަކައި އެ 

ނުޑ ބޭ ނުން މިނިސްޓްރީންކުރެ މިނިސްޓްރީއަކުން އިޢުތިރާޟެއްކުރިޯތ ނުކުރޭތޯ މި ކޮމިޓީެގ މެންބަރެއްކުރެ އަުޅގަ

އަހާލަން. އާދެ! ޙުސައިންބެ ދެން އޮތީ ވެސް. އެއީ ޙުަސއިންބެ ކުރިން ފުރުޞަތަށް އެދިފައިވާ ބޭފުޅެއް. ނަމަވެްސ 

އެކަން ެއްއވެސް ވަރަކަށް ާސފެއްނުވޭ. އެއީ ކުރީދުވަހު ނެުގނު އެންމެ ފުރަތަމަ ނުކުތާ މިތަނުގައި. ކޮމިޓީއަށް މިހާުރ 

ދާއިރާެގ  މަތިވެރިން މުވަަޑއިގެންެނވިކަން އިޢުލާުނކުރަމެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް  އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި 

 މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން: މަތިވެރި

 2އިޢުތިރާޟެއްނުކުަރއްވާ  ގެ ބުދޭނަން. ެއކަމުުޅަގނޑު ޖަވާކުރެްއވި ސުވާލަށް އަ ފުރަތަމަ މުޤައްރިރު ކުރިމަތި

ނޑަެއޅިގެން ތަފާތު  މިނިސްޓްރީއަކުން ެއއްވެސް ިމނިސްޓްރީއަކުން. ައޅުަގނޑު ވެސް ސުވާުލކުރީމު. ދެން އަނެއްކާ ކަ

ނޑުމެން އެ .މެންބަރުން ސުވާލުކުރެްއވި  އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މި ޕްރޮޕޯޒްކުރެްއވި ރިޕޯްޓގެ ްޑރާފްޓެއް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ވިްސނުން ވެސް ކިޔަިއދިނީމު. މި ކަންކަމަށް ވެސް  ހުރި ގޮތް ބޭފުޅުންނަށް ދިނީމު އެހެންނޫންތޯ. އަޅުގަ

ގޮތްތަކަށް،  އި ހުރިހުަށހެޅުއްވިފަ ުނވަތަ މި ބޭފުޅުން  އިޢުތިރާޟެއްނުކުަރއްާވ މަޖިލީހުން ނިންމާ ގޮތެއްެގ މަތިން އެ

ވެސް އިޢުތިރާޟުނުކުރަްއވާ ކަމަށް  އޮންނާނީ މި ނިންމަވަންދެން. އެއަށް ައކީ ޚިޔާލުތަކެްއގެ ޮގތަށްތާކަވާހަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނީ. ދެން މި، ތި ރިޕޯޓުން ފާހަގަވިޔަސް ުނވިޔަސް ޔޫްތ މިނިސްޓްރީން މި އަހަރު 



  

ޢިްއޔާތަާކ އިނޭގތޯ. ކުޅިވަރު ޖަމް ކުރަްއވާމިލިއަްނ ރުފިޔާ ޚަރަދު 23ޢިއްޔާތަކަށް ސް ުކޅިވަރު ކްލަބްތަކަށާއި ޖަމްވެ

ދެއްވައިފިްއޔާ މި  ޢިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު ފުރުޞަތު އޮތް އަދި ކަންކަމަށް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ހުށަހެޅުމެއް އެބަ

ނަޑއެިޅގެން ކުޅިވަރު ން އެއީ ޔޫތް މިނިސްޓްރީ ުކޅުމަށް ނުވަތަ ކުޅިވަުރގެ ޙަރަކާްތތަކަށް މި ފައިސާ ދޫނުކުރުމަށް. ކަ

ނޑުމެން ބަޖެޓް ކޮމިޓީ މިހަރު ދެއްވާ ތީ. ދެން ހަނދުމަފުޅު ހުންނާނެ ޔޫތް މިނިސްޓްރީން ހުށަހެޅުއްވި ބަޖެޓް އަުޅގަ

ނަޑއެޅިގެން ޒުވާނުންާނއި ކުިޅވަރު ކުިރއެރުވުމަށް.  އިމިލިއަން އިތުރު ވެސް ކޮށްފަ 333 އިހެދިއިރުގަ އިންާނނީ ކަ

ވެސް ކުޅިވަުރ  އިނިޒާމެއް ނެތި ނަޖިސް ފެނުން ފެންވަރަމުންދާއިރުގަ  ވާހަކަައކީ ގިނަ ރަށްރަށުަގިއ ނަރުދަމާ

ނުޑގެ  އި މިލިއަްނ ރުފިޔާ އިތުރުކުެރވިފަ 333މަރުކަޒުތައް ހެދުމާިއ ކުިޅވަުރ ކުޅުމަށް  ވަނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ާސ ދޫކުރުމަށް. ދެން އަނެއްާކ ހުށަހެޅުމެއް އެއީ ކުިޅވަރު ުކޅުމަށް ނުވަތަ ކުޅިވަުރގެ ަޙރަކާތްތަކަކަށް މީގެން ފައި

ވަަނ ހުށަހެޅުން. ވިޔަފާރި މަޤްޞަެދއް ާހސިލުކުރުމަށް ނުވަތަ އެފަދަ  2ހުށަހެޅުމެއް އެބައޮތް. އަުޅަގނޑުެގ 

ޢިއްޔާ ޖަމާޢާތްތަކަށް މީގެ އެްއވެސް ވަރަކަށް ަފއިާސ ިއ ހުންނަ ޖަމްދާއިރާއަކަްށ ލޮބީކޮށް ހެދުމަށް އުފައްދާފަ

ނޑު މި ދަންނަވަނީ މަޓީފަދަ މަސީ. އަޅުދޫނުކުރުމަށް ފަދަ ޖަމާޢަތްތައް ބައެއް ތަންތަނުން މިހާރު ވެސް ލޮބީ ވެސް ގަ

 ގޮުތަގއި އެ މީހުންނަކީ ވިޔަފާރި  ނަށް ލިބެންޖެހޭނެއޭ. އެކަމަކު އަޅުަގނޑު ޤަބޫުލކުރާންއެބަ ކުރޭ ތިމަންނަމެ

އަދި ސަލީމް ވެްސ  .ހިމެނެންޖެހޭނެ  އްޔާ ޗެމްބަރ އޮފް ޮކމާސް ވެސް މަޤްޞަދެއް. އެހެންކަމަްށވެްއޖެ

އެއްބަްސެވވަަޑއިގަންަނވާނެ ިވޔަފާރިވެރިންގެ ވިޔަފާރި ކުިރއެރުވުމަށް ހިންގާ ޖަމާޢަތްތަށް ވެސް ހިމެނެންޖެހޭނެ. 

އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތަގިއ އެއެއްނޫން މީގެ މަޤްޞަދަީކ. މީގެ މަޤްޞަދަކަށް ވާންޖެހޭނީ ކުޅިވަރު ކުރިއެުރވުމަށް 

ޢަތްތަކުގެ ރި ޖަމާމުން ގެންދާއިުރގައި މި ހުގެ ޚަރަދުތައް ކުރަްނ މަސައްކަތްކޮށް މިވަރު އި ތް އެންޑް ސްޕޯޓްސްޔޫ

ހުރި  ިއޖުތިމާޢީ ގޮތުން ފައިދާނުވަތަ ތެރެއިން ހިލޭ ސާބަހަށް މަަސއްކަތްކުާރ ޖަމާޢަތްތަކަށާއި ަޖމާޢަތުގެ ފައިދާއަްށ 

އްކަތްތަކަށް ހިތްވަުރދީ އެކަމަށް ސަޕޯޓްދިނުން ެއމީހުން ވެސް ބައިވެިރވުްނ ކަންތައްތަެކއް ކުރާ ފަރާތްތަަކށް މަސަ

ނޑު މި ދެ ޚިޔާލު ވައްޓާލަން. ދެން  އޮެވގެން. އެހެންވީމާ، ކޮމިީޓެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ވިސްނުންފުޅަށް އަޅުގަ

ނުޑގެ ވަރަށް ތަފުސީލުކޮށް ިކޔައިެދްއވައިފި ސަބް ކޮމިޓީގެ މަަސްއކަތް ދިޔަ ގޮތް . އެހެންވީމާ، އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

އެްއވެސް މައްސަަލއެއް ނެތް މުޅި ކޮމިޓީން ނިންމީމަ މި ނިންމުމަކަށްވާނީ. ކޮމިޓީން ބަދަލެއް ގެންނަން 

ނޑު ހަމަ އެކަމަށް އޯޕަން ހަމަ. ޝުކުރިއްާޔ.   ބޭނުންފުޅުވަންޏާ ހަމަ އަޅުގަ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

  ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 މެންބަރު ފައިޞަން ނަސީމް.



  

 

 ެކވުްނ:ވާހަކަދެއް ނަސީމް ފަިއޞަލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ކާށިދޫ

ނޑު ވެސް ފާހަގަކުރަން ިއނގޭތޯ ސަބް ކޮމިޓީން ވަރަށް ފުރިހަމަ މަސައްކަތްތަކެްއ  ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަުޅގަ

ނޑަްށ  އިާއ ވެސް މިހާރު ބަދަލު ގެނެސްފަކަމަށް. ދެން މީގައި މި އެންޓްރީ ކްަރއިޓީ ކުރަްއވާފަިއވާ އޮްތގޮތް އަުޅގަ

ވަރަށް ކަމުދޭ އިނގޭތޯ. ކޮންެމވެސް ވަރެްއގެ ބަދަލުތަކެްއ ެއބަހުރި ކަންނޭނގެ ގެނެްއސަ. ދެން މީގައި ޭއގެ އިތުރަށް 

މެންބަރުން އެ  ލައްކަ ރުފިޔާ އޮތް ތަންކޮޅު އިނގޭތޯ. އެ ހަމަ ބައެއް 4އަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މި 

ނޑުމެން  ލައްަކ ރުފިޔާ. ކޮންމެ ގޮތެއް 2ފާހަގަކުރި ގޮތަށް  ނޑުމެން ބަަލން އެބަޖެހޭ އަޅުގަ ވިޔަސް އަުޅގަ

ކުރުން.  އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދޭއިރު ނުވަތަ ހިތްވަރުދޭއިރު ގިނަ ބަޔަކަށް ކަންތައްތަެކއް ކުެރޭވނެ ގޮތަށް ކަންތައް

އަން ރުފިޔާ ކުިޅވަރުގެ ކަންތައްތަކަށް ޚަރަުދެވގެްނ ލިމި 23ހާރު ދެންމެ މި އެނގުނީ ދެން އެްއވެސް ޙާެލއްަގއި މި 

އޮތް ކަމަށް ނުަވތަ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިާވކަން. އެހެން ކަމަށް ަވންޏާމުން އެ ޑަބަލްވެގެން  އިގޮސްފަ

ނޑުެމން އިތުރަށް މި ދޭ އެއްޗަުކން. ދެން ގިނަ ފަ ނޑަށް ީހވަނީ މި ކްލަބް ހަރަށް އަގޮްސގެނެއްނުވާނެ އަުޅގަ ޅުގަ

ޢިއްޔާއޭ ކިޔާފަ. ނަނީ ކުިޅވަުރ ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާއޭ ބުނެލީމަ ވެސް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ިވސްނުމަށް ބޮޑަށް މި އަންޖަމް

އެހެންނަމަވެސް ރާއްޭޖގެ އެިކ ހިސާބުތަކުަގއި ހަމަ ވަރަްށ ބޮޑަށް އެބަހުރި އިނގޭތޯ ިހލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތްކުާރ 

ރައްޤީއަށް މައްސަކަްތކުރާ އިޖުތިމާޢީ ކަންތައްތަކުަގއި ައދި ވަރަށް ބޮޑަށް ޚާއްޞަ އެހީއަށް އިނގޭތޯ، ެއއީ މިއަުދ ތަ

ނޑުމެން އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީގައި ެވސް ހަމ އެބަދޭ ވަރަށް ފުޅާކޮށް އެ ވާަހކަ ދެކެިވގެން. އެހެންވީމާ،  ވެސް އަުޅގަ

ދާކުރަނިވި ޮގތަކަށް މީތި ބެހޭނެ ގޮތެއް އެއީ ައޅުަގނޑަށް ހީވަީނ މިއިން އަޅުަގނޑުމެން އެްނމެ ބޮޑަށް ފައި

ނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރަން މި ކޮމިޓީން އަޅުަގނޑުމެ ނަކަށް ެއ ންބަލަންޖެހޭނެ ކަމެއްހެން. ދެން އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ިއ ރި މަސައްކަތާއި ަކނަޑއެޅިފަ ނަކަށް ނުދެވޭނެ. މިހާރު ކުރެވިފަ ހުންހުރިހާ ޑީޓެއިލްސްތަކެއް ޙަޤީޤަތުގައި ައޅުަގނޑުމެ

 ދޭތޯ. އެއީަބރާބަރަށް ކުރަމުން ހުރި މިންވަރު އަޅުަގނޑު ޤަޫބލުކުރަނީ ވަރަށް ރަނގަޅު ކަަމށް. ދެން އެ ކަންތައްތައް

ނޑުެމނަށް އިތުރަށް ބެލޭނެ ކަމަކީ.   ކަންނޭނގެ ދެން އަުޅގަ

 

 :ެކވުން ވާހަކަދެއް ނަސީމް ފަިއޞަލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ކާށިދޫ

 2ެގ މަދުެގ ެއ ހުށަހެޅުމަށް، ޙުސައިންބެޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައް އަޅުަގނުޑ މަތިވެރި ާދއިރާގެ 

 ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން. 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 



  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ައކަށް ނުލިބެން އަދި ޢިއްޔާެއއްވެސް ޖަމް ވީ މި ކުޅިވަރު ުކޅޭ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ހުށަހެޅުއް މަތިވެރި ދާއިރާގެ

 .ވިޔަފާީރގެ..

 

 މަތިވެރީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަޅުަގނުޑ ހުށަހެޅީ، ހުށަހެީޅ އެްއ ހުށަހެޅުން. ހުށަހެޅުން ނަންބަރު ވަން. ވިޔަފާީރެވ މަޤްޞަދެއް ހާސިލުކުރުމަށް 

. 6. ޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކަށް ފައިސާ ދޫނުކުރުމަށްއުފައްދަިއގެން އަިދ ހިންގާ ޖަމް ޮލބީކުރުމަށްނުވަތަ އެފަދަ ދާއިރާއަކަށް 

ދޫނުކުރުން. ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދު  ރަކާތްތަެކއް ހިްނގުމަށް ފައިސާވަުރކުޅުމަށް ނުވަތަ ކުޅިވަުރގެ ހަކުޅި -2

 ބޭފުޅަކު އަދި، ޓޮމް ތާއީުދކޮށްދެއްިވއްޔާ ރަނގަޅު. ވަނަ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދެއް އަދި ނުލިބޭ. ދެން 2ލިބުނީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ލް ނަސީމް.ތޯ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފައިޞަވިދާޅުވެެދއްވަްނވީޫނން އިމައިކްގަ 

 

 ެކވުްނ:ވާހަކަދެއް ނަސީމް ފަިއޞަލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ކާށިދޫ

ނޑު ާތއީދުކުރަން. މަތިވެރިވެ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަ  ރު ޙުސައިން މުޙައްމަދުގެ ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްާޔ. ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ.

 

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލް ޣަފުރު މޫސާ ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޭއގެން އެންމެ ރަނގަޅަްށ  އި ލަުތގެ ފަންްޑ މިގޮތަށް އެްގޒޯސްޓްކުާރއިުރގަރަންޖެޭހނެ މިއީ ދައުމެން ޤަބޫލުކުއަޅުަގނޑު

އިތޯ ރާއްޖޭގެ ކްލަްބ ފައިދާވާނެ ގޮތަކަށް ފަންޑްތަްއ ދޫކުރެވެންޖެހޭނެ. އެބަ ވިސްނާލަންޖެހޭ ކިހާ ޙުދޫދެއްެގ ތެރޭގަ

ނޑުމެން ކުރިމަތީަގއި ޢިއްޔާތައް ހިނގަމުންދަނީ. ކީއްެވގެންތޯ ނުހިނގަނީ.ޖަމް އޮތް ުސވާލެއް. ާރއްޖޭެގ  މިއީ އަުޅގަ

ޢިއްޔާތަކާ ކުޅިވަުރެގ ދާއިރާތަކުގަ ތިއްަބވާ ބޭފުޅުން އެކަމަށް ލިބެންޖެހޭ ފުރުޞަތުތައް ނުލިބޭތީ ނުހިންގެނީ ކްލަބް ޖަމް

ރު މީގައި ފައިާދވާނެ ގޮތަކަށް ިމ އްޔާ ހަމަ މިވަރުގެ ފަންްޑތައް އެްގޒޯސްްޓެވގެންދާއިކަމަށް ވެސް ވެދާނެ. އެހެންެވއްޖެ

ކަންކުރަން އެބަޖެހޭ. އިދާރީ ިހންގުމަށާއި އިމާރާތް ެއޅުމަށާިއ އަނެްއ ކަމަކަާށއި މި ކަންކަަމށް މި ޚަރަދުެވގެން ދިަޔއިމަ 

ޓަކައި  މަށްެއ ކަންކަމާ ބެހޭ ދާއިރާތަކުގެ ީމހުން ތަރައްޤީކުރު އިމި ކުރި ޚަރަދުގެ ނަތީޖާއެއް ނުފެންނާނެ. އޭގެ ބަދަލުގަ



  

ލަތުގެ ފަިއސާ ޚަރަދުކުާރއިރުަގިއ ވާން ައންނަނީ. އެހެންވީމާ، ަދއު އިންސާނީ ަވޞީލަތް ތަރައްީޤކޮށްގެން މިކަްނކަން

އިޖުތިމާޢީ ކަންތައްތަކަށް އޭެގން އެންމެ ބޮޑު ނަފާއެއް ލިބޭނެ އުސޫލަކުން މިކަންކަން ކުރަން އެބަޖެހޭ. ހުރިހާ 

ޖޭަގއި އެހީ ހޯދަން ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ުއޅޭ ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާަތއް ވެސް އެބައުޅޭ. ހަމަ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އެނގޭ ާރއް

ބެހޭ  ޅިވަރާއެމީހުން ހަމަ ބޮޑެތި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާނެ. އޭގެ ބަދަލުގައި ލާރި ބޭނުންކޮށްގެްނ ރަށަކުން ކު

އަށް އެ ޓްެރއިނިންގ ީހއެއް ލިބުނީަމ އޭނަކަންތައްތަކަށް ބޭުރގެ އެހެން ޖަމްޢިއްޔާއަާކއި ގުިޅގެން ހަމަ ކުޑަ އެ

ވެގެން މިކަން އަްނނަނީ. ސަރުކާރުން ކިތަންމެ ވެސް ދެވޭނެ. އިންާސނާ ތަރައްޤީ ތަކުަގއި ރާއްޖެއިން ބޭރަށްޕްރޮގްރާމް

 ބައިވަުރ އިމާރާތެްއ އެިޅޔަްސ ހަމަ މިފެންނަނީ ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮުތަގއި 

ކަން ތަރައްޤީ ނުވާތީ. އެހެންވީާމ، އެބަޖެޭހ ނުދެވޭތަން. އެ ނުދެވެނީ އެ ޚިދުމަތް ތަރައްޤީ ކުރަން ތިބި މީހުން އެ

ެއއީ ައޅުަގނުޑގެ ިވސްނުމަކީ މީގައި. ހަމަ ރަށްރަށުގައި މިހުރި ޖަމްޢިއްޔާތަުކަގއި ހިމެނޭ މީހުން އެބަޖެހޭ  ފަންޑް؛

ށް ޓަކައި ބޭރުން ތަމްރީނުތަކާއި ެއްއޗެހި ނޫނީ ރާއްޖެިއން އެފަދަ ތަމްރީނުތައް ދޭ އިޖުތިމާޢީ ކަންތައްތަުކގައި ުއޅުމަ

ފަރާތްތަކާއިެއކު ގުިޅގެން އެ ޕްރޮގްރާތައް ެވސް ހިންގަން އެބަޖެހޭ. ހަމައެކަނި މި ރިކަރެންޓް ކަންތައްތަކަށް ދައުލަތުން 

އިވަރު ކަންަތއްަތއް. އޭގެ ބަދަލުަގއި މީހަކު ން ހިނގާނެ އެތައް ބަން ރުފިޔާ ދޫކޮށްލީމާ ދެން އޭގެމިލިއަ 65

ތަމްރީނުކޮށްފިއްޔާ މީހަކަށް ެއކަންކަން ކޮށްދީފިްއޔާ އެކަމުެގ ނިކުމެގެން އޭރުން އެމީހުން ހޯދާނެ ފައިސާ ހޯދާނެ ގޮްތ 

 މިންވަރެއް  އިންާސނުން ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ޓަކައި އެބަޖެހޭ ހަމަ ކޮންމެވެސް ވަެރްއގެ، ވީމާވެސް. އެހެން 

ނޑުމެންނަކަށް އަޅުަގނޑުމެން މީގެ ދައުލަުތެގ ން ހޭދަކުަރން. ހަމަ ކޮންމެ އަހަރަކު މިގޮތަށް ބަޖެޓުގައި ޖަހައިގެން އަުޅގަ

ދެމެހެއްެޓނިވި ގޮތެްއގަިއ މި ލިބުނު ، . އެހެންވީމާފަންޑްސް ނުދެވޭނެ. އެވަަރކަްށ ދައުލަތަކަށް އާމްދަނީ ެއއް ނުލިބޭ

ނޑުެގ ވިސްނުން އެްއޗެްއގެ ބޭނުން ކުރުމަކީ ހުރީ މިކަމުގަިއ  އަޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. ެއގޮތަށް އަުޅގަ

 އިނގޭތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުެމންގެ އަތުަގއި މިވަނީ ކުޑަ ކޮމި ގޮތެއް ނިންމުން. ނޫން  ޓީން ނިންމާފައިވާ ރިޕޯޓަކަށްކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓަށް އަުޅގަ

ދެންނެވީކީ. ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ދެކެވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތް ިމކޮމިޓީއަށޭ ގޮެތއް ނިންމެވެްނ ނޫން. އެހެނަކުން ނޫން މި

 ރިޤު.އްޒަތްތެރި މެންބަރު ައޙްމަދު ޠާއޮތީ. ޢި

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:ޠާރިޤް  އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ މަހިބަދޫ

ނޑުމެން މިހާރު ހުށަހެޅި ނޑު ވެްސ ކޮންމެވެްސ ވަަރކަށް ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. އާދެ! އަުޅގަ ފައި މިވާ ރިޕޯޓަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަކަށް މި އެްއކޮށް ގޯތްރޫކޮށް ނުލެވޭ.  ބަލާލިން. އެކަމަކު ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ނާޝިދު ވިދާޅުވިހެން އަޅުގަ



  

އިްނކަން  ރުކޮށްފައިލައްކަ ރުފިާޔއަށް އިތު 4ލައްަކ ރުފިޔާއިން  2މީގެ ތެރެއިން  މި ލޯ މައްޗަށް މި ފެނުނީ. މިހާރު

ހާސް ރުފިޔާ އުނިކޮށްފަިއއިން ތަނާިއ، މީގެ އިތުރުން ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާތަުކގެ އަހަރީ ރިޕޯޓާިއ  33ފާހަގަކުރެވޭ. އަދި 

ޕޮއިންޓް އުނިކޮށްފައި އޮތްކަން. ެއއީ ޤާނޫނީ ގޮތުން  5 ޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ އޮތް އޮތުމަށް ލިބޭއަދި ހިންގާ ކޮމިޓީ ރަ

ަފއިާވ ާވތީ. ެއއީ ހަމަ ވަރަްށ ރަނގަަޅށް ރިޕޯޓުަގއި ފާހަގަކޮށްކަމަށް  ކުރަންޖެހޭ ކަެމއް ެއއް ެވއްޖެްއޔާޢިއްޔާކްލަބް ޖަމް

އެކު ިމ ރިޕޯޓު ހުށަހަޅާ، އެހީއަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް ވެސް ވަރަށް ކަންތައްތައް. ހަމަ އެއާ 

އަހަރު، ޖަމްޢިއްޔާ އޯން ބޮޑީ.  ފާހަގަކުރުމަށްަފހުގަ. ޖަމްޢިއްޔާ އުފެދުނު ންޓްގައިވަަނ ޕޮއި 4ރަނގަޅަށް އެބައޮތް 

މިހެންގޮސް ވަރަްށގިނަ ތަފްސީލުތައް. ެއއީ ހަމަ ވަރަްށ ރަނގަޅަށް ކޮމިޓީން، ސަްބ ކޮމިޓީން ނިންމާފައި އޮްތ 

ނޑު މިކޮމިޓީެގ ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެން ަބރުން ފާހަގަކުރައްވާ ކްލަބް އެްއޗެްއކަން ފާހަގަކޮށްލަން. ދެން އަޅުގަ

ޅުަގނޑަްށ ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކުރައްވާ ިވޔަފާރީގެ ޮގތުގައި ހިންގާ ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާތައް. ދެން އަ ޖަމްޢިއްޔާ އަދި މި

އި ހިންގާީތ ނުގައި ުކޅޭ ފުޓްބޯޅަ ކްލަބްތަކަށް ލިބޭ ސްޕޮންސަރގެ ގޮުތގަހީވަނީ ބޮޑަށް އެލަފާކުރަނީ ފުރަތަމަ ޑިވިޜަ

ނޑަށް ދެން އޭތި ސާފެއް ނުވޭ. ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާއެއް ައޅުަގނަޑކަްށ ތަ އެކަހަލަ މަޤުޞަނުވަ ދެއްަގއި ނުވަތަ އަުޅގަ

، ސްޓްީރ ކުރެވޭނެހެން. އެހެންވީމާ ހިއެއްނުވޭ ހޯމް މިނިސްޓްރީެގ އޮތް ަގާވއިދުގެ ދަށުން ިވޔަފާރީގެ ގޮތުަގއި ރަޖި

އިދާ ހޯދުމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފަ. ހައްތަހާ ޔަފާރިއެްއގެ ޮގތުގައި ުނވަތަ ފައެްއވެސް ކްލަބް ޖަމްޢިއްާޔއެްއ ނޯންނާނެ ވި

ސޮސައިޓީ އާއި ނުވަތަ  އަރަނީ ކެއާރ .ޖީ.އޯއޭ ުބނީމަ މިހިތަށްަތކުަގއި، ިއނގިރޭސިން އެންވެސް އެން.ޖީ.އޯ

ަތކަކީ. ކަނިއޭ އެން.ޖީ.އޯންތައްަތއް އެ އްޙަތާިއ ގުޭޅ ކަަތ މިކަހަލަގެ އިންސާނީ ހުންަނ ޞިތެލެސީމިއާ ސެންޓަރު ނުވަ

 . ދެންރަޖިސްޓްރީކޮށްފައްާޔ ހުންނާނީ ވިޔަފާރީގެ ގޮުތަގއި ނި. ިވަޔފާރި ކުންފުންޏެއް ވެއްޖެ އެެއއް ނޫން ހަމައެކަ

ށް ހިންގަމުންދާ ކްލަބްތައް. ނާޝިދަތަކަކީ ވެސް ހަމަ އެއްެވސް ފައިދާއެއް ނެތި އަޅުަގނޑުމެން ފުޓްބޯޅަ ކްލަބް

ޓަކައި ސްޕޮންސަރ  ލަބްތަކުން ެއހީ ހޯދުމަށް ނުވަތަ ސްޕޮންސަރގެ ގޮތުަގއި ނަމަވެސް އެ ހިންގުމަށްއެނގިަލއްވާނެ ކް

ނުޖެހިގެން ކްލަބްތައް އުޅޭ ގޮާތއި. ހަމައެކަނި ނެ ކުރާ މަސައްކަތްަތކާއި ދެކޮޅުށް އެނގިލަްއވާސަލީމަ ހޯދުމަށް ޢަލީ

ންނަށް ބޭނުންާވ ުކޅިވަރަީކ ވެްސ ހަމަ ޙަޤީޤަތުގަިއ ުޒވާނު ރަށުގެ އިޖުތިމާޢީ ކަންަތއްތަްއ އެކަންޏެްއ ެވސް ނޫން.

ން ވެސް ވަރަްށ އެްއޗެހިތަކެއް ދަްސކޮށްދޭ ަކންތައްތައް. ެއއީ ިޑސިޕްލިންގ އާއި މިހެންގޮސް ަބއިވަރު އެްއޗެއް. އޭގެ

އްކަތްތައް ވެްސ ކްލަބްތަކުން ެއކުރާ މަސަ ކަންތައްތައް. އަދި ޤައުމީ ލެވެލްގެ ުކޅުންތެރިން އުފެްއދުމާއި، އެ

މަަސއްކަތްކުާރ ްނގައި ވެސް ޤަބޫލުކުރަން ފުރަތަމަ ޑިވިޜަައޅުަގނޑު ، މެން އެބަޖެހޭ ބަަލން. އެހެންވީމާއަޅުަގނޑު

މިނިސްޓްރީ ބަޖެޓުން ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ އެހީއެއް ލިބެމުން އާދޭ. އެކަމަކު އެ އެހީއަކީ ޙަޤީޤަތުަގއި  ކްލަބްތަކަށް ޔޫތް

 ށް ބަލާއިރު ވަރަށްކުޑަ ެއްއޗެްއ،މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޚަރަދަ 2.5މިލިއަން ރުފިޔާ ނުވަތަ  3އެކުރާ  ކްލަބްތަކުން އެ

މިނިސްޓްީރގެ  ހާްސ ރުފިޔާ ޔޫތް 41ަލއްކާ  2ނީ މިނިސްޓްީރެގ ބަޖެޓުން މިލިބެނީ. ކްލަބްތަަކށް ލިބެ ށް ޔޫތްކްލަބްތަކަ

 5އެންެމ ޓޮޕް ލެވެްލ ރާއްޖޭެގ ކުޅުްނތެރިއެްއގެ މުސާރަ އުޅެނީ  ބަޖެޓުން އަހަރަކަށް. ުކޅުންތެރިއެްއގެ މުސާރަ އުޅެނީ



  

ނޑު މިދެންނެވީ. ދެން އަދި އެްއ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ، ލައްކަ ރުފިޔާ ވެސް. އެހެންީވމާ ރަކު ފާހަގަކުރަްއވައިިފ އަުޅގަ

ނޑަށް ހީވަޚަރަދު ނުކުރުމަށް. އެހެންވެއްޖެ އެްއވެސް ވަަރކަށް  ކުޅިވަރަށް ނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ވަރަށް މަދު އްޔާ އަުޅގަ

ހުރި. އަދި ދައުލަތުގެ ފައިާސއިން  ނުގުޅޭ ޖަމްޢިއްޔާތައް މިހާރު ރާއްޖޭގައި ހަދާފައި މްޢިއްޔާއެއް ހުންނާނީ ކުޅިަވރާޖަ

 65މިނިސްޓްރީން  ވަރެއް ނުލިބޭ ކަމަށްވަްނޏާ ޔޫތްން ެއްއވެްސ މިންލިބޭ ހުރިހާ ަޖމްޢިއްޔާތަކަށް ީމގެކުޑަމިންވަެރއް 

މިކަހަލަ . ޑަކާއި ދެން ނުވަތަ ޓީޓީ މޭޒަކާާހސް ރުފިޔާގެ އެހީ ލިބިފައި ހުރެދާނެ ކެރަމް ބޯ 63ހާސް ރުފިޔާ ނުވަތަ 

 ރަނގަޅުވާނީ ޔޫތް  ހުރިހާ ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް ނުލިބޭ ކަމަށް ވަންޏާ ޙަޤީޤަތުގައި އެންމެ އެހީ ލިބިފައި ހުންނަ

ދެތިން ބޯޅަ. ދީފައި  އާއި ޓެނިސް ބޯޅަ ،ބޯޅަ 2. އެތަނުން ދީފާނެ މިނިސްޓްރީން ކޮޅުން ލިބޭ އެއްޗެހި ނުނެގުން

އެކަހަލަ ، ން ކޮލިފައި ނުވެދާނެ. އެހެންވީމާސަރުކާރުގެ އެހެން އިދާރާތަުކން އެހީ ލިބިފައި އޮތީމަ މީގެ ތެރޭގައި ދެ

ނޑަށް ހީަވނީ ރަނގަޅުހެން މައެކަނި ޤުުރއާން މުބާރާާތިއ ބަލާލަން. ދެން އެހެން ނޫނިއްާޔވާނީ ހަ ކަންތައްތަްއ އަުޅގަ

ކަށް ން ކިެޔުވމުގެ ކޯސް ހިންގާ ފަރާތްތަާކއި، ދެން ބޭސްފަރުވާއަށް ިމމަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތައަދި ނުވަތަ ޤުރުއާ

ނޑަށް ހީވަނީ. އެހެންީވމާ ހެންއެކަނި ލިބޭ ގޮތަށް އޮތުން ދޭ އެްއޗެިހ ކަނި ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ެއއީކީ ހަމައެ ، އަުޅގަ

ނޑު ުނދެކޭތީއެ  ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. ޝުކުރިއްާޔ. އެ ގޮތަށް ލިމިޓް ކުެރވިގެންދާްނޖެހޭނެ ކަމަކަށް އަޅުގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު.  

 

 ދެއްެކވުން:ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު ވާހަކަ

ޝުކުރިއްޔާ މުަޤއްރިރު. އަުޅަގނޑު ެވސް ފުރުޞަތަކަށް ެއދުނީ މިއާ ބެހޭގޮތުން އެްއޗެްއ ދަންނަވާލަން. އެއީ ސަްބ 

ކޮމޓީގަިއ، މިކަމަށް ނެގުނު ސަބް ކޮމިޓީަގއި ވެސް ހިެމނޭ މެންބަރަކަށްވާތީއާ ެއއްކޮްށ. ދެން އަޅުަގނުޑގެ ވާހަަކ 

ނޑުމެން މަސައްކަތްކުިރ  ބައެއް ކުރުކޮށްލަން އަުޅަގނޑު  ގަސްދުކުރަން. ސަބަބަކީ، ނާޝިދު ވަރަށް ތަފްސީލުކޮށް އަޅުގަ

ގޮތާއި މި ރިޕޯޓާ ބެހޭގޮތުން ވަރަށް ބޮޑު ޑީެޓއިލްސްެއއް ދެއްަވއިފި. ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅަގނޑު ދެކަމެއް ފާހަަގކޮށްލަން 

ނޑުމެން މި ކޮމިޓީން ަސބް ކޮމިޓީ ެއއް ނަގަީނ ވެްސ ބޭނުމެއްަގއި. އެއަށް ވެްސ ބޭނުންވޭ. އަެނއް ކަަމކީ ައުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން އިޙްތިރާްމކުރަން އެބަޖެހޭ. ހަމަ އެއާ ެއއްޮކށް ކޮންމެހެން ސަބް ކޮމިޓީން ގެންނަ ރިޕޯޓް އޮތް ގޮތަްށ 

ނޑުމެން ބަހުސް ނޑަށް ހީވަީނ އަުޅގަ ކުާރ ފާސްކުރާކަށް ެވސް ނުޖެހޭ. އޭަގއި ހުންނާނެ. އެހެންނަމަެވސް އެީއ އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ވާހަކަ ެއްއގޮތްޮކށް ޚިޔާލު އެއްގޮްތކޮށް ައވަހަށް ނިންމާލުމަށް ޓަކައި ކުރެޭވ  ބަހުސްކުރުން ކުޑަކޮށްލައި އަުޅގަ

ނޑު މެްނ ފުދޭވަރަކަށް ވަރަށް ބޮޑު ކަމެއް ކަންނޭނގެ ސަބް ކޮމިޓީ އަކީ. އެހެންވީމާ، ސަބް ކޮމިޓީން އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ހުރިހާ މަޢުލޫމާތު ގެނެސްގެން ނަގާ  އަްށވުރެ ޑީޓެއިލްްސކޮށް ައދިމަސައްކަތެްއ ކުރީމު. ތެދެއްެމ، އެ އަޅުގަ



  

ކަމަށްވަންޏާ މިހާ ައވަހަށް މިކަން ނިންމާ ނުލެވޭނެ. ެއހެންވެއްޖެްއޔާ ނަގާނެ ދެތިްނ މަސްދުވަސް މި ހުރިހާ 

ނޑަށް ހީވަނީ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި ހުރި ޖަމްޢިއްޔާތަުކގެ ލިސްޓު ގެނެސް ޭއގެ ހުރިހާ ޑީޓެއި ލްސްއެއް ގެންނަން. އަޅުގަ

އެީއކީ އެކަން ކުރަން މިަވގުަތކަށް ބޭނުން ކަމެއް ވެސް ނޫން. އެކަން ނުވެސް ކުެރވޭނެ. އެހެންވީމާ، ޙަޤީޤަތުގަިއ 

ކޮންސަރނަކަށް މިވަނީ ކޮން ބަޔަކަށްތޯ ލިބޭނީ ނޫނީ އަޅުަގނޑުމެން ނިސްބަތްވާ ދާއިރާ އަށް މީގެ ފައިދާެއއް ކުރޭޯތ 

ކަންނޭނގެ. ައޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ެއއީކީ ނޫންހެން މީެގ އަސްލު މަޤުޞަދަކީ. މަުޤޞަދަކީ މީގެ ކުރީަގއި ވެްސ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ވާހަަކދެއްކުނުހެން އެންމެ ގިނަ ަބޔަކަށް މީގެ އެހީތެރިކަން ލިިބގެން ދިއުމާއި މިހާރު ވެްސ 

ރުގެ ެއހީތަކާއި ެއއްޗެހިަތއް ލިބިގެްނދާ މީހުންނަށް މީތި މަދުކޮށް ބޮޑެތި ހޭދަތައް ސަރުކާުރގެ ބަޖެޓުން ކުރާ އަދި ބޭ

މީގެ އެްއވެސް ފައިދާެއއް ެއއްެޗއް ނުލިބޭ މީހުންނަށް ސަރުކާރުން މިދޭ އެހީތައް ދީގެން އެ ރަނގަޅު ގޮުތގަިއ 

ނޑުމެން ދެއްީކ ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތް ހަދައިދިނުން. އެއީ އަސްުލގައި މަޤުޞަދަކަށްވީ. ޔޫތް މިނިސްޓްރީާއއި  ވެސް އަުޅގަ

މި ވާހަކަ އަދި ހޯމް މިނިސްޓްރީއާ ވެސް ބެލެނިވެރި ފަރާތަކީ ހޯމް މިނިސްޓްރީ ކަމަށްވާތީވެ އެ ބޭފުޅުންނާ ެވްސ 

ނޑުމެން ކުީރގައި ަމިއ  ނޑުމެންނަށް ޮއޅުންފިލި އެްއޗަކީ އެއީ. ދެން ައޅުގަ އަޅުަގނޑުމެން ދެްއކި ވާހަކަިއން އަުޅގަ

ވަާރކުރިއިުރަގއި ވެސް އަޅުަގނޑުމެންެގ ޮކންސަރނަކަށްވީ މިކަހަލަ އެްއޗެއް ބަހާކަމަްށވަންޏާ ހަމަ ކޮމިޓީގަިއ މަޝް

ނޑުމެން ދޭންޖެހޭ އުސޫލު އޭތި ހަނިކޮށްފައި  ވަގުތުން ޖަމްޢިއްާޔއެއް ރަިޖސްޓްރީކޮށްފައި އެ ޖަމްޢިއްާޔއަށް އަުޅގަ

ަގއި ވެސް މިކަހަލަ އެހީތަކަށް ބޭުނންވާ މީހުން ހަރުދަނާކަމާއި މިހާރުވެސް ހަރަކާތްތެރިާވ މީހުންނަށް އަދި މުސްތަޤްބަލު

އެްއކޮށް މިކަހަލަ ކަންތައްތަކުަގއި އެހީތެރިވެ އެކަން ކުރާނެ ގޮތަކަށް މީތި ބައްޓަންކުރަންެވގެން އަޅުަގނޑުމެން އެގޮތަްށ 

ލައްކަ ރުފިޔާއަށް ކުަޑކޮށްލުމަކީ އެީއކީ  2ލައްކަ ރުފިޔާ  4ނިންމީ. ދެން ބައެއް ޕޮއިންޓުތައް އެ ހުށަހަޅުއްަވއި މިހާރު 

ނޑުމެން އަނެްއކާ  ނޑު ވެްސ ެއއަށް ެއއްބަްސވަްނ. އެކަމަކު ަމއިަގނޑު ގޮެތްއގައި އަުޅގަ މައްސަލަެއއް ނޫން. އަުޅގަ

އެްއކަލަ ސަބް ކޮމިޓީން ކުރި މަސައްކަތް އެކަހެރިކޮށްާލފައި އަލަށް ބަހުސަކަށް ހުޅުވާލަިއގެން އެކަން ކުިރއަްށ 

ންދިއުން ެއއީ އެންމެ ހަުރދަނާ އަދި އެހެނިހެން ކަންތައްތައް ވެސް މި ކޮމިީޓގެ ސަބް ކޮމިޓީތަކުަގއި ހިނގާނެ. ގެ

ނޑުމެން ނަގަީނ  އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑުމެން ކޮންމެވެސް ވަަރކަށް އެބަ ވިސްނާލަންޖެހޭ ސަބް ކޮމިޓީތައް އަުޅގަ

ނ ނޑުމެން ޭއގެ ތެރެއަްށ ކީއްކުރަްނކަމާއި އެއިން ގެންަނ ރިޕޯޓަށް އަުޅގަ ޑުމެންނަށް ކިހާ ފުޅާމިނެއްަގއިތޯ ދެން ައޅުގަ

ނޑުމެން އަެނއްާކ  ވަދެގެން ނޫީނ ކުީރގަިއ ކުރި ހުރިހާ މަސައްކަތް އެކަހެރިކޮްށލާފައި ެއއަށް އިޙްތިރާމް ނުޮކށް އަުޅގަ

ަގނޑު ނުދެކޭތީ. ދެން މީަގއި ވެސް ކުިރއަށް ގެންދަންވީތޯ. އެހެންވީމާ، އެީއކީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ކަމަށް އަޅު 

އަޅުަގނޑުމެން މަސަްއކަތްކުިރ ގޮތާއި ީމގައި ހިމަނާފައި ހުރި ރިޕޯޓްތަކާއި ހުރިހާ އެއްެޗއް އަުޅަގނޑަށް ހީވަީނ 

ނޑުމެން އެ ހުށަހަޅާފައި ހުރި ގޮތާއި ެއ   އަދިވެސް ެއއްވެްސ ބޭފުޅަކު ރަނގަޅަށް ވިދާޅުނުވާހެން. ިވދާޅުވިނަމަ އަުޅގަ

އި ހުރި މަޢުލޫމާތާއި ހުރިހާ އެއްޗެއް ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އެނގިަވޑަިއގަްނނަވާނެ. އެހެންވީމާ، ެއވާހަކަ ގެނެސްފަ

ނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ. ޝުކުިރއްޔާ.   ދަންނަވާލަންވެގެން އަުޅގަ



  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންގެ މި ޮކމި ޓީގައި އޭދަފުށި ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މިވަގުތު ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ބޭރަށް ވަަޑއިގަތީ ކަންނޭނގެ. އެެހންވީމާ، ދެވަނަ ފުރުޞަތު އަޅުަގނޑު ހުުޅވާލަންޖެހެނީ. 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު. 

 

 ުވން:ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެ

ލައްކަ ރުފިޔާގެ  4މިހާރު މި ބޭފުޅުން މިތާނގައި ދެކެވުނު ވާހަަކއަށް ބަލާއިުރގައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެނުނީ 

ސީލިންގައކީ ބޮޑު އެްއޗެްއ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން މިހާރު ސަބް ކޮމިޓީން ކޮށްފައި މިއޮްތ 

ލަްއކަ ުރފިޔާއަށް ކުަޑކޮށްފައި ދެން  2ލަްއކަ ރުފިޔާ،  4އޮތް މަސައްކަތްތަުކގައި ިމއޮތް ރިޕޯޓުގައި މި

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މީގައި ޑުޕްލިކޭޓް ޕޭމަންޓްތަކެއް ެވސް ނޫޅޭނެ. ދެން ޙުސައިންބެގެ އަނެއް އިޞްލާޙަީކ 

ލަްއކަ  2 މައްސަލަެއއް ނެތް ިވޔަފާރީެގ އެ އިޞްލާޙު ލާފަިއ، ެއ އިޞްލާޙު އިތުުރކޮށްފައި މިާހރު މިއޮތް ރިޕޯޓް

ރުފިޔާއަށް ކުަޑކޮށްފައި ދެްނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ޑުޕްލިކޭޓް ޕޭމަންޓްތަކެއް ނެހެދޭނެ ކަމަށް. މީގައި 

ނޑުމެން ކޮންސަރނެއް އޮންނަނީ ވިޔަފާރި މަސީ އާއި ވިޔަފާިރވެރިންެގ  އެބައިން އެ ސޭފްޓީ ނެޓް ލާފައި. ދެން އަޅުގަ

ނެޓެއްެގ ގޮުތގަިއ އަުޅަގނޑު ޙުަސއިންގެ އެ އިްޞލާޙު މިއަށް ލާން ބޭނުން. ޖަމްޢިއްޔާއާ. އެއަށް ސޭފްޓީ 

ލައްކަ ރުފިާޔ އިންތަން ދެލައްކަ ރުފިޔާއަްށ  4އެހެންނޫނިއްޔާމުން ބޭސިކަލީ އަޅުަގނޑު ބުނަން ދަންނަވަްނ ބޭނުންވަނީ 

ހަޅާ ވާހަކަ. ކޮންމެވެސް ބޭފުޅަުކ ސީލިންގއަށް ުކޑަކޮށްފައި މި ސަބް ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް ފާސްކުރަން އަޅުަގނޑު ހުށަ

ނޑަށް ވަރަށް ރަނގަޅު.   ތާއީދުކޮށްދެްއވައިިފއްޔާމުން ައޅުގަ

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ނޑު ފާހަގަކުރި ކަމަކީ. ވީހާއަ މުން. އެއީޙައްލުެވއްޖެ ނާޝިދުގެ ހުށަހެޅު ނުޑގެ ކޮންސަރން މިހާރުއަޅުގަ  ެވްސ  ުޅގަ

ނޑު ނާޝިދުގެ  4ގިނަ ބަޔަކު ބަިއވެރިކުރުމަްށ ޓަކައި މި  ލައްކަ ރުިފޔާ ދެލައްކަ ރުފިޔާއަށް ުކަޑވީމަ. އަުޅގަ

ނޑު ފާހަގަ، ދެން ކޮންމެހެން ދިގު ވާހަކަތަކެއް  ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން. ދެން އެބައި އެ ނިމުނީ. ދެން އަޅުގަ

ނޑު ހިތަށްއަރަނީ ދެން މި  އެހެންނަމަވެސް ގުިޅގެން. ޞްލާޙު އައުމާނެތް މިހާރު މި އިދައްކާނެ ވެސް ކަެމއް  އަުޅގަ

ނުޑ ފާހަގަކޮށްަލން ބޭނުންވޭ ޙަޤީޤަތުަގއި ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަުކގަިއ ގިަނ  އިޞްލާޙެްއގެ ގޮތުަގއެްއ ނޫން. އަުޅގަ

ނޑު ކަންބޮުޑވާ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ދިމާވާ އެއް މައްސަލަ އިދާރީ މުވަްއޒަފުންގެ ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑްކުރުން . ދެން އަޅުގަ

ރުފިޔާ އެމީހުންނަށް ލިބުމަކީ ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާތަުކގެ މުވަްއޒަފުން  33333މައްސަލަެއއް ހަމަ ފާހަގަކޮށްލީ. 



  

ގައި ހިމެނިގެންާދ ޭއގެ ތެރޭ  23ތަމްރީނުކުރުމަށާއި، އެ ކަންަކމަށް އޮތް ކަމެއް. ދެން މި ެދލައްކަ ރުފިާޔގެ ތެރެއިން %

މިތާނަގިއ ރޫޙު ހުރި ގޮތަށް ބަލާފައި ، ސަަލއެއް އެައކު ނެތް. އެހެންވީމާއްޔާ ދެން އަުޅަގނޑުެގ މައްޖެ ކަމަށް ވެއް

ނޑުގެ އެންމެ މައި ކޮންސަރން އެއީ ވީހާ ވެްސ ގިނަ ފަރާތްތަކަށް މި އެހީ ލިބޭނެ ގޮތަށް މެދުވެރިކުރުމަށް  ދެން އަޅުގަ

އްވީތީ ާނޝިދުގެ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަމުން ވާހަަކ މިހާރު ގިނަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ތާއީދުކުރެ

 ކުރުކޮށްލާނަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޙުސައިން މުޙައްމަދު. 

 

 މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޔިތުންެގ ވަނަ މާއްދާ ަރއް 55. ޤާނޫނުއަސާސީގެ އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ބަެއއް ަކންކަން ސާފުކޮށްދޭން އެބަ ެޖހޭހެން

، އެހެންވީމާވަނަ މާއްދާ.  55ގެ ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް އަބަދު ހިތުގަިއ ބަހައްޓަންޖެހޭނެ އިނގޭތޯ. މަޖިލީހު

ނޑު ކުިރއަށްދާނަން. އަޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގިއ  އެ  ކީ ސީލިންގގެ މާނައަކިޔާލެްއވުމަށް ދޫކޮށްެލއްވުމުްނ އަުޅގަ

ދެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނާޝިދު އެ ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް ކުަޑކުރެްއިވޔަސް  ންޖެހޭ އަދަދެއް ނޫން. އެކަމަކުދޭ

ކީ . ލޯ އަދަދެއް އޮތް ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ ޭއގެ މާނައަމައްސަލަެއއް ނެތް. ސީލިންގ ކިޔަނީ ގިނަވެގެން ދެވޭެނަވރެއް

ނޑަށް އިނގޭ ޒަމާނުގެ ދިވެހިރާއްޖެއަށް  މި  ން ެވއްޖެއްޔާ. އެހެންނަމަވެސްގޮތު ދަށުން އެ ފެށޭވަރެއް އަޅުގަ

ނޑު އެ ހުށަހެޅުމަކަށް ެވސް މައް، . އެހެންވީމާއަޅުަގނޑުމެން ބަދަލުވާން އެަބޖެހޭ އިނގޭތޯ ސަލަެއއް ނެތް. ދެން ައޅުގަ

ދެއްަގއި. ަހމަ ޚާއްޞަ މަޤުޞަވަނީ ސިލުުކރުމަށް އުފައްދާފައިވާ ޖަމާޢަްތތަކަކީ ައޅުަގނޑަށް ހީވިޔަފާރި މަޤުޞަދެއް ހާ

ދަކަށް ހިންގާ ތަނެއް ނޫންކަން ޢިއްޒަތްތެރި ޢިއްޔާތަކަކީ ވިޔަފާިރ މަޤުޞައަޅުަގނޑަށް އިނގޭ ކްލަްބ ޖަމް

ނޑުމެން ހަމަ މި ރާއްޖޭަގއި އެބަހުރި ހަމަ ބޮޑެތި ބޮޑެތި ވިޔަފާިރ  މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލަން އެބަޖެހޭ. އަުޅގަ

ނޑައެިޅގެން ައނެއްހެން ކުޅިވަރު ކުޅުމާިއ  ުހރި ޖަމްޢިއްޔާތައް. މިސާލަކަށް އުފައްދާފައި ކުރިއެުރވުމަށް  މަޓީ. އެ ކަ

އިޖްތިމާޢީ ޚިދުމަތަކަށް އުފަްއދާފައި އޮތް ތަެނއް ނޫން. ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާތަުކގެ ގިަނ ކްލަބްތަުކގަިއ ތި ކުިޅވަުރ 

ތިމާޢީ ޚިދުމަތްކުރުން މިކަހަލަ ކޮމްޕޯނަންޓެއް އޮންނާނެ. ދެން ކުރިއެުރވުމުގެ އިތުރަށް ހަމަ އޮންނާނެ ރަށުގެ އިޖް

އަޅުަގނުޑގެ އަނެއް ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދެއް ނުލިބުނަސް އަޅުަގނޑު ަގސްދުކުރަނީ ެއ މޭޒުމަތީގައި ބާއްވަން. ެއއީ 

ނަޑއެޅުުމގަިއ ެވްސ އަޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ކަްނކަން ހިންގުމުަގއި ެވސް ބަޖެޓު ކުިރއެރުވުމަށް ަބޖެޓު ކަ

ނަޑއެޅުމުަގިއ ވެސް ދައުލަުތގައި ގެންުގޭޅ އެއް ިސޔާސަތު މިއީ ޑުްޕލިކޭޓް ނުކުރުން. ޑުޕްލިކޭޓް   މަޝްރޫޢުތައް ކަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މި ނުކުރުން. އެހެން ކަމަށް ވެއްޖެ އްޔާ ުކޅިވަުރކުޅެން މި ފައިސާ ދޫކުރަންޏާ އަޅުގަ



  

ނުޑ ދާންޖެހޭނީ ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯ  ޓްސް މިނިސްޓްރީ އަްށ ެއ ައދަދެއް ހަދިޔާކުރަންޖެހޭނީ އިނގޭތޯ. މިދެންނެވީ އަުޅގަ

ނޑު އެހެން ބުނީ. ތާއީދު ނުލިބުނަސް އޭތި ބާއްވަން. މިހާރު މި ހުށަހެޅިފައި  ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އެހެްނވެެގންނޭ އަޅުގަ

  ބޭނުންވަނީ ައވަްސވާން.. އަޅުަގނޑު ވެސް އޮތް ގޮތަށް މީތި ފާސްިވޔަސް އަޅުަގނޑު ހަމަ މައްސަލަެއއް ނެތް

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ުގޅިގެން ވަކި ގޮތެްއ  ޓްރީން ފޮނުވާފައި މިވާ ސިޓީއާޝުކުރިްއޔާ އިނގޭތޯ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހޯމް މިނިސް އާދެ!

ނޑުމެންގެ ކޮމިޓީން އެކަން ބެލުމަށްފަހު ގައި ކޮމިޓީން ސަބް ކޮމިޓީއަަކށް ފޮނުއްވައި މި މަސައްކަތް ނިންމުމަށް އަޅުގަ

ވަނަ ަބއްދަލުވުުމގަިއ ކުިރއަށް މި ގެންދިޔަީއ  61ސަބް ކޮމިޓީން ކުަރއްަވއި ގެްނނެވި ގޮތުގެ ރިޕޯުޓ ައޅުަގނުޑމެން މި 

މެުދގަިއ  މި ރިޕޯޓާ ގަންނަވާނެ ފަަދއިންއެނިގަވޑައި  ތާެއއް ގޮތުަގއި. އެހެންނަމަވެސް އެޖެންޑާެގ ފުރަތަމަ ނުކު

މެންބަރުން ނިންމާފައި އޮތް މަސަްއކަތާިއ މެދުގައި ހިތްހަމަނުޖެހުމެއް  4އަޅުަގނޑުމެން މެންބަރުންގެ މެދުގައި މި 

އިތުރު ޚިޔާލާއި އިތުރު ބައި  ވުންތައް އެ ދިޔައީކީ. ނަމަވެސް އޮެވގެނެއް ނޫން ކަމަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ އެ ބަދަލު

ނޑުމެންގެ ކޮމިޓީގެ ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ބައެއް މެންބަރުން މިވަގުތު މިތަނުގައި ނެތީމަ މަޖިލީހުގެ ހުރީމަ އަދި އަ ޅުގަ

ނޑުމެން މި ކޮމިޓީ މިވަގުތު ޕޯސްޓްޕޯްނ  ނޑަށް ހީވަނީ އަުޅގަ ތަޅުމުގައި ަބއެއް ކަންތައްަތްއ މިދާ ގޮތުން އަުޅގަ

ތް އެޖެްނޑާކޮށް ކުިރއަށް ގެންދިއުމަްށ ވަުގތަކަށް މި މަސައްކަ ކޮށްލާފައި، ައޅުަގނޑު މި ޮކމިޓީ ނިންމާލަން ފަހުގެ

ނޑުމެން ފައްޓާނީ. މި އެޖެންޑާއަިއގެން ައޅުަގނޑުމެްނ  ކޮމިޓީ މިވަގުުތ، ނޯޓުކޮށްފައި މިއޮތީ. ހަމަ އެހިސާބުން އަުޅގަ

 ތު އިނގޭތޯ. އަލުންބަލުން ފައްޓާގޮތަށް އިުޢލާނުކޮށް އަޅުަގނޑުމެން މިއަުދ ކޮމިޓީ ނިންމާލަން މިވަގު
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