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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ އަހަަރށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގެ އެޖެންޑާ ޓީ.ވީ، ައޅުަގނޑުމެންެގ  2015`. 

ނޑުމެްނ ަވނަ ބައްދަލުވުން ކުިރއަ 13ވުން ދަލު މިއަދުގެ ބައް ށް މިދަނީ އެނގިަވޑަިއގަންަނވާނެ ފަދައިން އަުޅގަ

ަވކި ގޮތަކަށް ފާްސކުރުމަށްފަހު ބަޖެޓްގެ ކަންތައްތަުކަގއި ެއބޭފުޅުންނަށް ހުރި ދަތިތައް  ކާމިނިވަން މުއައްސަސާތަ 

އަދި މި  ނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއާ ބައްދަލުކުރުން.ފަހު މި  ހައްލުކުރުމަށް ޓަކައި ބޭއްިވ ބައްދަލުވުންތަކަށް

ނޑުމެން ކުރަމުންދިޔަ ނުކުތާގައި ދަންަނވާލާނަން. މި ވަރަށް މެންބަރުންެގ  ބައްދަލުވުންތަކަށް ތަްއޔާރުުވމަށް އަޅުގަ

ކޮށް ކޮމަންޑޫ ޒަތްތެރި ބައެއް މެންބަރުން ޚާއްޞަުގޅިެގން ޢިއް ލައިންަގއިވާ ބަޙުސްތަކާ ސްތަކަށް ވެސް ޓައިމްބަޙު

ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު، ކުޅުުދއްފުށީ އުތުުރ ދާއިާރގެ މެްނބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ 

ކުރެްއވި ަބއެއް މުހިންމު ސުވާލުތަްއ އަދި ހަމަ ހިަމނާލަން ގަމު ދާއިާރގެ މެްނބަރު ފައްޔާްޟ އިސްމާޢީލް. 

ނޑުމެން ޮއޅުންފިލުވަންޖެހޭ ބައެއް ނުކުތާތަްއ އަޅުަގނޑުމެން އަތުަގިއ އިން އަުޅގަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް

މިހާރު.  މަޢުލޫމާތު ޕްރިންޓް ކޮޕީސްތަކުގެ ގޮުތަގިއ މިވަގުތު އެބަހުރި. ތިމެންބަރުންގެ ފައިލްކޮޅުތަުކަގއި ހުންނާނެ މި

ންމާލެވުުނ ބައްދަލުވުންަތއް މިނިވަްނ ހަމައަށް ނި އިްއޔެ އިރުޮއއްސުމާ، ހަމައަށް  އަދި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ިއްއޔެއާ

ހުރި ތަފާތުތަުކގެ މަްއޗަށް އެބޭފުޅުން  ބޭފުޅުްނގެ ބަޖެޓުގައި މުއައްސަސާަތކުެގ ބައްދަުލުވންތަކުގެ އެ

ނޑުމެ ންވާނީ ޝީޓްތަކެްއގައި ހިމަނާފަ. އެއީ މިނިސްޓްރީއާ ވާހަކަދެްއކުމަްށ އެދިަވޑަިއގެންނެވި ކަންތައްަތްއ އަޅުގަ

ކަރުދާސް  މިގޮތުން މިފަސޭހަތައް އެގޮތަށް ލިބިގެންދާނެތީވެ.  މެްނގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް އެއަޅުަގނޑު

ބައްލަވާެލއްވީމަ އެނގިަވޑަިއަގންނަވާނެ ހަމަ އަރިމަތީގައި ޑިޕާރޓްމެންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން. 

ލިބުނު އަދި  އަށް ލަފާކުރެވުނު އަދި 2014. 2014ން ޖުޑީޝަލް ސާރވިސް ކޮމިޝަން. އޭގެއެންމެމަތީގައި 

އަށް ލަފާކުރި މަދުވެގެން އިތުރަށް  2015ގައި އެބޭފުޅުން ހުށަހެޅި އަދި  2015ކުެރވުނު އަދި އޭގެ ަފހުން ރިވަިއޒް

ލު ްއވި ވާހަކަަތއް. އަދި ޭއގެ ތަފްޞީބޭނުންވާ މިންވަރު ކަމަށް އެބޭފުޅުން މިތަނުގައި ރެޯކްޑގައި ވިދާުޅވެދެ

އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިނިސްޓަރާ  ދެން ިމ ފަސޭހަތަކުގެ އަލީަގއިހިމެނިފައިވާނެ. ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަށް  އަރިމަތިން

ޖެހޭނީ ފާސްކޮށްދެްއވަން. ދެން ހަމަ  ިއގެން ލުޔެއް ގޮެތއް ހެދޭނެ ގޮތެއް ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން މިއަދުވާހަކަދަްއކަ

ގެ ަޖވާބު ހޯދުމަށް ކޮންޓިނިއު ކުެރޭވ އޭ ބައްދަލުކޮށް  ްއސަސާތަކާީއ މިނިވަން މުއަބައްދަލުވުމަކީ ވެސް މި  މި

ބައްދަލުވުމުގައި ވެސް ދާނީ  ބައްދަލުވުމަކަްށވާތީވެ ޤަބޫލުުކރާ ގޮތުގައި ކުރިން ދުވަުހ ފާސްކުރެވުނުހެން މި 

ަގޑިއިރަްށ  1ގައި އެއީ ލޮޓް އި އެމް.ީޑ.ޕީ އާއި ޭޖ.ޕީ އަދި އެމް.ޑީ.އޭ މި ަކނަޑއެޅިފައި ހުރި ަވގުތުގެ ސްޕީ.ޕީ.އެމާ

އްޔަުތ މަޖިލީހުގައި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ މާލި، އެ ހަމަިއގެ މަތިން. އެހެންވީމާ ށް ގެންދާ ބައްދަލުވުމަަކށްވާތީވެކުރިއަ

ބަޖެޓް ކޮިމޓީގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް  އިންީދ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން އެުކގަިއ އުފެދިފައި ކޮމިޓީ އާއި އަދި އިޤުތިޞާ

ތިޖާދު ނުކުރާީތވެ ޓީ.ވީ ުނވަތަ މީިޑޔާެގ ގޮތަކަްށ ފާސްނުކުރާީތ ނުވަތަ އިޙުދަލުވުމުަގއި ވަިކ ިއތުރު މި ބައް



  

ާވނަމަ އެބޭފުޅުންނަށް އެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމަށް އަިދ ން ތިއްެބވި ކަމުަގއި އެކްސެސް އިދާރީމޭޒުން ވަަޑއިގެ

ނޑުމެންގެ މި ކޮމިޓީއާއިވެރިވާ ބޭމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ފަރާތުން ބަ ހަމައަްށ  ފުޅުން އަުޅގަ

ދަނީ  ށްބަރު ކޮމިޓީ ކުރިއަ)ވަގުުތކޮަޅކަށްފަހު( ޢިއްޒަތްތެރި މެންގެނެސްދެްއވޭނެ ގޮތް ހައްދަަވއިދެްއވުން އެދެން. 

އުލަތުގެ ފިނޭންސް )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. އަދި ވަރަށްޮބޑަށް މަރުޙަބާ ދައިނގޭތޯ. 

މިނިސްޓަރ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރެޜަރީގެ ފަރާތުން ބައިވެިރވެަވޑަިއގެން ޓީމު. ޢިއްޒަތްތެރި ވަޒީރަށާއި އަދި ކޮމިޓީެގ 

ނޑުމެން ކުރިއަޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާ ވަަނ  2015ްށ މިގެންދަނީ ނެ ފަދަިއން އަޅުގަ

ީދ ކޮމިީޓ މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓ ާއއި އިޤުތިޞާ ޓް ދިރާސާކުރުމުގެ މަަސއްކަތް މަޖިލީހުގެއަހަރުގެ ަދއުލަތުެގ ބަޖެ

ނޑުމެްނގެ ޓައިމްލައިާނ މެންބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން 24ގުިޅގެން އުފައްދާފަިއވާ  . އަޅުގަ

ނޑުމެން މިގެްނދަނީ  އެްއގޮތަށް ކުިރއަށް ިމއަދާ ވުން. މިނިވަން މުައއްސަސާަތާކ ބައްދަލު ވަނަ  13ހަމައަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ނިންމީ ބެހޭ އެކި އޭރިޔާަތކާ ވެސް ހަމަ މިކޮމިީޓގެ ަބއްދަލުވުމުަގއި ިޢއްޒަތްތެިރ  ބައްދަުލކުރުމަށް އަުޅގަ

ވަިކ ަގޑިތަެކއް  ފާުޅކުރެްއވި ލަފާެގ އަލީަގއި މެންބަރުން ހުށަހަޅުއްވަިއގެްނ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުްނ އެ

ނޑަ  ނޑައަަޅިއގެން. އެކަ ކުރިއަށް ގެންދެވުުނ  އަަޅއިގެން ަވކި އަދަދަކަށް ޕާޓީތަކުން މެންބަރުންނަށް ޓައިމް ކަ

ނޑުމެގެންދިއު ނޑުމެން އިާދރީމޭޒުން ވަރަށްބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް އަުޅގަ ންނަށް މުގެ ނަތީޖާއަކަށް ެވެގންދިޔައީ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ައތުގައި އެބަވޭ އެ ަބެއްއ  ރަްއވާފަިއޭވ.މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއާ މެދުވެރިެވގެން ކު މިއަދު އަުޅގަ

ލު ބޭނުންފުޅުވި މަޢުލޫމާތުގެ ތަފްޞީ ބައްދަލުވުންތަުކގައި ައޅުަގނުޑމެންގެ ޢިއްޒަތްތެރި ބައެއް މެންބަރުން ހޯއްދަވަން

ވާ ބޭފުޅުންގެ އަރިހުން ިއގަންނަން. ނަމަވެސް އޭގެ އިުތރުން ޢިއްޒަތްތެރި ވަޒީރާއި ައދި ޓީމުގައި ހިމެނިވަޑަމުލިޔު

ގުޅޭގޮތުން ސީދާ މިނިވަން މުއަްއސަސާތަުކގެ ޭބފުޅުން ފާޅުކުރެްއވި ބަެއއް ޚިޔާލު އަދި ަޓއިމްލައިންެގ  ބަޖެޓާ

ނޑުމެން އާމްދަނީ އިތުުރ ކުރުމަށް ކުރާނެ ކޮންކޮން ކަންތައްތަކެއްތޯ ނިންމި  ތަންކޮޅެއް ކުރީޮކޅުަގއި އަުޅގަ

ެމދު އަޅުަގނޑުމެން ެއއް  ހުރި ގޮތްަތކާ ގައި ަކނޑަައޅާފައިރެއިން ާއމްދަނީ ހޯދުމަށް ބަޖެޓުތެނިންމުމަށް. އޭގެ 

ީލގައި ެވސް އަޅުަގނޑުމެންނާއި ވަީޒރާއި ކުރެވެން ޖެހޭ ކަމަށް ބައްދަލުވުމުގެ އަ ސެޝަން ބޭއްވިން. އަދި އެ 

ނޑަށް  ބޭނުންވާ ބައެއް ުނކުތާތައް ބައެއް މެންބަރުންތައް ފާހަގަުކރެއްވި. އަދި ޭއގެ ލިޔުުމގެ ބައެއް ކޮޕީ އަުޅގަ

ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮުތގައި މިހާރު އަޅުަގނޑުމެްނގެ މޭޒުަގއި ެއބަހުރި. އަދި ބައެއް ބޭބޭފުޅުން ފަހަރުގައި އޭގެ ސީާދ 

ނޑުމެންނަށް މިއަދު ކުރިއަ ސުވާލު ެވސް ކުރަްއވަފާނެ. އޭގެ އިތުރުން ން ގެްނދެވެނީ މިދެންނެވި މިނިވަ ށް މިއަުޅގަ

 . އެއީ ޖުޑީޝަލް ނޑުމެން މިވަނީ ބައްަދލުކޮށްފައަޅުގަ  ފަރާތަކާ 8ޖުމްލަ ގޮތެއްަގއި  މުއައްސަސާަތކުގެ ތެެރއިން

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން، -ސާރވިސް ކޮމިޝަން، ޑިާޕރޓްމެންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، އެންޓި 

ޔުނިވަރސިޓީ، މޯލްިޑވްސް ކަސްޓަމްސް ސާރވިްސ،  ލްރަލްގެ ޮއފީސް، މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެ

ލޯކަލް ޤަވަރމެންޓް އޮތޯރިީޓ އަދި މީގެ ތެރޭަގއި ަކުއންސިލްތައް ވެސް ހިމެނޭހެން ބައްދަލުކުރެިވގެންދިޔަ 



  

ރެއިން ބައްދަލުވުމުަގއި މިތަނުގައި އެކުެލިވގެންވާ ޕާޓީތަުކގެ ތެ . އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ ފަދައިން މިބައްދަލުވުންތަެކއް

ބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ޕްރޮގްރެިސވް ޕާޓީގެ ފަރާތުން ިވލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންއެންމެ މެންބަރުން ގިނަ 

ންބަރު އިްބރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު އަދި އެމް.ޑީ.ޕީެގ ފަރާތުން ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެ ހުށަހަޅުއްވައި

ނޑުމެން ކުރެވޭ ސުވާލުަތކުގެ އަލީަގއި މިނިސްޓަރަށް ދަންނަވައިެގްނ ޟިތާއީދުކުރެްއވި މިފަރާތްތައް ހާ ރުކޮށް އަުޅގަ

ނޑުމެން އެްއވެސް ކަމެއް ކުެރވެން ނަމަވެސް  ރަނީ.މި ކު ނަށް ފާސްއޮތް ކަމުަގއިވާނަމަ އެކަަމަކށޭ އަޅުގަ

ބޭބޭފުޅުްނ މެންބަރުން ސީދާ ވަިކ  ބައެއް ިޢއްޒަތްތެރިށްދިަޔއިުރގައި ރި ގޮތުން ބައްދަުލވުންތައް ކުރިއަކަންދިމާކު

ވެސް އަދަދެއް މިއިން ތަންތަނަށް ދެއްވުމަށް ވިދާުޅވަމުން ގެންދެވި. އަދި އެގޮތަށް ބަެއއް މެންބަރުން ތާއީދު 

އެބޭފުޅުންނަށް ރޫލިންގ އެއް ދިނިން އުސޫލެއްގެ ގޮތުްނ  . ައޅުަގނޑު ރިޔާސަތުން އެކަުމގައިކުރަްއވަމުން ގެންދެވި

ފާސްކޮށްފަިއ އޮތް ގޮތެއް ނޫނޭ އެއީީކ އެއްވެސް މެންބަރަކަށް، އެްއވެސް ޕާޓީއަކަށް ވަކި ން އަޅުަގނޑުމެ

ފާސްކުެރއްވުްނ އަުޅަގނޑުމެން ފާހެއް ނުކުރަމޭ.  ދިނުމަކަށް މިތަނުަގއި ހުަށހަޅައި މުއައްސަާސއަކަްށ ަވކި އަދަދެއް

ނޑުމެންނަށް ދެން ެއްއވެސް ޙައްެލއް ލިބިދާނެތޯ އަވާހަކަދަްއކަިއގެްނ  ވެސް މިނިސްޓްރީ އޮފް ަފއިނޭންސްއާނަމަ  ުޅގަ

ައޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮުތަގއި ށް ގެންދިަޔއީ. ނޑުމެން ބައްދަލުވުމެްއަގއި ކުރިއަވާހަކަ ދެްއކުމަށް އަުޅގަ  އެ

ނޑުމެން ދައްކާލަން ޮއތް ކަމެއް ވާހަކަ މިހާރު މިއޮތް މަރުޙަލާއަކީ ޖުްމލަ ގޮތެްއަގއި އެ . ނަަމވެސް ހަމަ ވެްސ އަުޅގަ

ހާ ފަރާތްތަކަށް ެވސް ސަމާލުކަމަށް ޓަަކއި ހުރިކޮމިޓީ ރެކޯޑަށް ަޓކަިއ އަދި އަުޑއައްަސވާ ަބއްލަވަމުން ެގންދަވާ 

ދަންނަވަން. ވަކި ުމއައްަސާސއެއް އެކަންޏަކު ނޫން ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ަފއިސާ ބޭނުންނުވެ ތިބޭނީ. 

އި.ޕީ އާއި އެތަްއ ބޭނުންވާނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ޮކންމެ މެންބަރަކަށް ވެސް ޕީ.އެސް.އަ ކޮންމެ މުއައްސަާސއެްއ ވެްސ 

ދައުލަތުން ވަރަށްޮބުޑ ބަޖެޓެއް ހުށަހަޅުއްވާަފއި ، ވަމުން އެބަ ގެންަދވާ. އެެހންވީމާއެދިަވޑަިއގަްނނަ މަސައްކަތަކަށް

ޅުަގނޑުމެްނ ހިންގުމަށް އަކަާމއިެއކު ތެރިތް ތެދުވެރިކަމާިއ، އިންސާުފވެރިކަާމއި، އަމާނާތްމަސައްކަ މިއޮތީ. މި

ނޑުމެން އެންމެ ކަުމގައި  ނިޔަްތ ގަނެފި އެންމެން އެކަަށއަަޅއި ނޑަްށ ހީވަނީ އަުޅގަ ނޭގެނ އެނަށް ންވާނަމަ އަުޅގަ

ވާހަަކ ހުރިހާ  އެ ، ކަން. އެެހންވީމާ އޮތް ަލިއނެއް އެބަ ައޅުަގނޑުމެން ެމދުގައި ދަމަންީވ ފައިންކަންނޭނގެ 

ނޑުމެން ކުރިމަތީަގއިވާ ިމނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް މެންބަ ރުންގެ ވެސް މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ހިްއސާކުރަމުން ައޅުގަ

 ޖިހާދު، މިނިސްޓަރ.هللا ފާޟިލް ޢަބްދުއަލް .އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ޓީމަށް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލާނަން މިތަނުގަ

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނިޒާރު، ޕްރަިއވެޓަިއޒޭޝަްނ  ރީ.ޕާރމަނަންޓް ސެކްރެޓަ، އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ޢަލިމަނިކު

ަވޑަިއނުގަންނަވާތޯ. އާދެ! އަލްފާިޟލް މުޙައްމަދު ނިޒާރަށް ވަޑަިއނުގެންނެވޭ ކަމަށް އެބައޮްތ  ޓިވް.ބޯޑު އެންޑް ކޯޕަރޭ

ފާޟިލް ޢަލީ ކްޓަރ. އަލްއަންގާފައި މިހާރު ބަދަލުކޮށްެދއްަވއިފި. އަލްފާޟިލް ޢަލީ ރަޝީދު، އެސިސްޓެންޓް ޑިރެ 

ޑެްޓ ކޮންސަލްޓެންްޓ. ، ަޙސަންهللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު ީލގަލް އޮފިސަރ. އާރ ްސޓެޓިސްޓިކަލްސަން، ސީނި ރަމީޒް ޙަ

ބޭފުޅުންނަށް ހަމަ  ރީ ޖެނެރަލް ޕެމްޕް. މި ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާމަދު ސިރާޖް، ސެކްރެޓައަލްފާޟިލް އަޙް



  

ދި މީގެ ފަށައިގަތުމަށް އަންބަރުންގެ ނަމުގައި ޝުކުރުދަންނަވަން. މެ އިޚުލާސްތެރިކަމާިއއެކު ކޮމިީޓގެ އެންމެހައި

ސުވާުލކުރެވޭ ކޮންމެ މުައއްސަާސައކާއި ވުޒާާރއަކުން ވެްސ  ގޮތެްއަގއި ޮކމިޓީއަށް ހާޟިރުކޮށް އްމުޓަކައި ޢާ

ވާހަކަތަުކެގ  ޓީަގިއ މިދެންނެވިއަޅުަގނޑުމެން އެބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތެއް އަުރވަން ކޮިމޓީއަށް ވަޑަިއގެން ކޮމި

ރުންނަށް ސުވާލުކުރުުމގެ ފުރުޞަތަްށ ެދއްވުން ފުރަތަމަ. އޭގެ ފަހުން މެންބައި ކޮންމެވެސް އެްއޗެްއ ވިދާޅުވެލީގަ އަ

ނޑުމެން ސުވާލާ ވާނަމަ ޑައި ޢިއްޒަތްތެރި ަވޒީރު. އޯޕަނިންގ ެއއް ނެތް ކަމުގައި ހުޅުވާލެވޭނީ.  ރެްކްޓލީ އަޅުގަ

މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު. ޢިއްޒަތްތެރި  މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް، ތެރިޢިއްޒަތްދާނީ. ހަމައަށް 

 މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ.

 

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑުމެންނަށް  ބޭފުޅުންނާ ކި މުއަްއސަސާތަކުގެއަޅުަގނޑުމެން މިދިޔަ ދުަވްސތަކުަގއި ދައުލަުތގެ އެ  ަބއްދަލުކޮށް އަުޅގަ

، ތައްަތއް ހުރި ކަމަށް. އެހެންވީމާފަދަ ކަންގައި ހަމަ އެބޭފުޅުން އެވިދާޅުވާފާހަގަކުރެވުނީ ބަެއއް ތަންތަނު

އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް އެދެން މި ، މިލިައށްވަރު. އެހެންވީމާ 357ތަކުގެ ޖުމްލައަށް ގާތްަގނޑަކަށް އެބަވޭ މިއަދަދު 

ިއން މުޅި ބަޖެޓަށް ބަދަލު ނުެގނެސް މިއަށް މިނިސްޓަރަށް  ގެ މިހާރުވިޔަްސ ބަޖެޓު ޓަލް ޖުމްލަ ނުލިބުނު ކަމުަގއިޓޯ

ކޮށްދިނުން. މިސާލަކަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއއްެވްސ ކަހަލަ އެޖެސްޓްމެންޓެްއ ހަދައިދެވެންޏާ އެކަން 

މިލިއަންގެ ަބޖެޓެއް އޮޕަރޭޓް ކުރުމުެގ  26ންތަނަކީ އަސްލު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުެރުވނީ ކަސްޓަމް ކަހަލަ ތަ

ބޮޑުވާނެ އިނގޭތޯ. ކަސްޓަްމސްގެ މަަސއްަކއްތައް ވަރަށްޮބޑަށް ފުޅާެވގެންދާނެ. އޭެގ  ކަސްޓަމްގެ ިހއްސާ ވަރަށް

ކަންތައް ވެސް. މިކަހަލަ  އާދޭ އިތުރު އައިޓަމްތަކުން ިޑއުޓީ ނެގުމާ ޓީ އިތުރަށް އެަބޖެހޭ ހަމަ އެބަށް ޑިއުއިތުރަ

އަންނައިރުަގއި އިތުރަށް ކަްސޓަމަށް ހަމަ މިކަމުގައި ބަޖެޓް ބޭނުންވާނެ ކަމަށް އަޅުަގނުޑމެންނަށް ހަމަ ވަރަށްބޮޑަށް 

 ބިލިއަން، ާރއްޖޭެގ އެ  11ިބލިއަން ރުފިޔާވަުރ ެއއީ މުޅި  11ބަޖެޓަށް އިތުރުާވ  ޤަބޫލުކުރެވޭ. އެީއ މި އިތުރަްށ މި

 10.5ެއކު ދައުލަތުެގ ގްރޯތް އެބައޮތް %ބައި ޖަނަރޭްޓވާނީ. އަދި ެއއާ މްގެ ތެެރއިން މީގެ ބޮޑުވާނެ ކަސްޓަޖަނަރޭޓް

ވްމެްނޓެއް ނެތިއެްއ. އެހެންވީމާ، ގްޯރތް އަށް ވެސް އިތުެރއް ނުާވނެ ކަސްޓަމްގެ އިްނވޯލްއަށް އިތުުރވާނެ ކަމަށް. 

ކޮމިޓީގެ ވަރަށްގިނަ ބޭފުޅުންނަށް  ފައިވާ ތަނެއް ކަމަށް މިދޭ ޚިދުމަތްތައް އިތުރަށް ފުޅާކުރަންޖެހި ކީ މިހާރުކަސްޓަމަ

ނޑުމެން ވެސް ަވރަށް އެދެން މިކަމުގައި އެޭބފުޅުންގެ ބަޖެޓަށް އިތުރު ، އެހެްނީވމާވެސް ޤަބޫލުކުެރވޭ.  އަުޅގަ

ޖެހޭ މަސައްކަތްތަްއ ެއކު ބަޖެޓް ބޮުޑެވގެްނދިޔާމާ އެންޓި ކޮރަޕްޝަނުން ކުރަންއެއާ ގޮތްތަެކއް ހައްަދވައިެދއްވުން. ހަމަ

މަސައްކަތަށް ޓަަކއި ވެސް އެބޭފުުޅން ވެސް އެބައެދޭ ުކޑަކުަޑ  އެ، ށް އިތުރުެވެގންދާނެ. އެހެންވީމާވެސް ވަރަށްޮބޑަ

އަލަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލެްއ ، އަދަދެއް އިތުރުކޮށްލަދޭން އެޭބފުޅުންގެ ބަޖެޓަށް. ދެން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮުތގައި ޕްޮރސެިކއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީުހގެ އްޔަން ކުެރވިފަޢަ ިއ މިހާރު ވެސް އަުޅގަ



  

ވިދާޅުޭވ  މަސައްކަތްތައް ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅު ކުރުމުގެ މަރުޙަލާތަކެްއ ހިނގަމުން އެބަދޭ. އެމަނިކުފާނު ވެސް އެބަ

އިތުރަށް  އްތަެކއް ނުކުެރވޭނޭ. އެހެންވީމާ،ންތަުހރި ކަ ކުރައްވަން އަދި މިވަރަކުންެނއް ތިމަން މަނިކުފާނު މި

ވަނަ އަހަރަށް ކުރަްނ ބޭނުން މަސައްކަތްތަްއ  2015 ން ލިބިގެންނޭ ތިމަންތިމަންނާއަށް އަދި އިތުރަށް ބަޖެޓު

ވެސް ަރއްޔިތުްނ  ކުރެވޭނީ. ޝަރުޢީ ާދއިރާއަްށ ދައުލަތުން ހޭދަކުރާ ފައިާސގެ ވެލިއު ނުލިބޭ ވާހަަކއަީކ އަބަދު

ވަރަށްބޮޑަްށ  ިއ ޖުޑިޝަރީ. އެކަމުގެ ތެޭރގައި މި ޕޮލިހާއި ޕްރޮސެިކއުޓަރ ޖެނެރަލާކަމުން އަންނަ ވާހަަކއެއްދައް

ނޑުމެން ކުރަންޖެހޭނެ ، ހިމެނޭ. އެހެންވީމާ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ކުރައްވަންެޖހޭ ކަންތައް ކޮށްދިނުމަކީ ައޅުގަ

ޑުވެގެންދާއިުރގައި މީގެ ތެރޭަގއި ހުރި ގޯސް ކަންތައް ހުއްޓުވުމަްށ އެކު ަބޖެޓް މިވަރަށް ބޮ. އަދި ހަމަ އެއާކަމެއް

އި ައދި ޖުޑީޝަލް ސާރވިސް ޖެޭހ ފަރާތްތަކަކީ ހަމަ ޕޮލިހާއި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލާޓަކައި މަަސއްކަތް ކުރަން

ނޑުމެން ވަރަށް ބޭނުންވޭ ޖުޑީޝަލް ސާ ދޭން. ސާރވިސް ކޮމިަޝނަށް ވެސް ފައި ކޮމިޝަން. ދެން މީގައި އަުޅގަ

ނުޑމެންނަށް އެ ކަންތައްތަުކަގިއ ފައިސާ ދޫކުެރވެނީ މި  ބޭފުޅުންނަށް އެ އެހެންނަމަވެސް އެ  ފައިސާ އަުޅގަ

ަރއްޔިތުންަނށް މިހާރު ލިބެމުން އަންނަ ިމ ރައްޔިތުްނގެ ަފިއސާ ދޫކުރެޭވއިރު ުކރެވޭއިރު  މި ރައްޔިތުންެގ ފައިާސ ދޫ

ނޑުމެންނަށް ބޭނުންވާނެ. އަިދ  ޚިދުމަތްތަކަށްވުރެ އިތުރަށް ުފރިހަމަ ޚިދުމަތްތަކެއް ދޭނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން އަުޅގަ

ދޭންކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހާމަކުރެވެން އެބަޖެހޭ. އެީއ  މިވެނި ޚިދުމަތްތަކެއްފައިސާ ބޭނުންވަީނ މިވެނި އިތުރަށް އެ

އްޔޭ މުސާރަ ބޮޑުކޮށްދިނީ. ކީްއވެގެންހެްއޭޔ ފައިސާައކީ ރައްޔިތުންގެ ފަިއސާ. ރައްޔިތުން ސުވާލުކުރާެނ ކީއްެވގެންހެ

ތެއް ލިބެމުން ދޭ ޚިދުމަތުގެ އިތުރަކަށް ރަނގަޅު ޚިދުމަދިނީ. ތިމަންނަމެންނަށް މިހާރު  އެތަނަށް އިތުރަށް ފައިސާ

ނުޑ ކޮންސާރނަކީ މީަގއި. ެއހެންވީމާެއއީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މައި ، ނުދެއޭ. އެހެންވީމާ ނޑު، ގަ މެން އަުޅގަ

މިލިއަން ރުފިާޔވަރުގެ  100އިން މައިަގނޑު އަދަދު ބަދަލުނުކޮށް މި ގާތްަގނޑަކަށް  ގެޑަށް އެދެން ބަޖެޓު ވަރަށްބޮ

 ކީ އަބަދު ޑީ.އެފައި އެމް.އެން.ކަމުގައި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ހަދައިދިނުން. ދެން ޕޮލިހާއެޖެސްޓްމެންޓެއް މިނިސްޓަރ މި

ން ހަމަ ފެށުނީއްސުރެ ކޮންމެ ސަރުކާރެއް އޮތަްސ ކޮންޓިންޖެންސީ ހަމަނުޖެހިގެން ވެސް އެބޭފުޅުންނަށް ދޭ ބަޖެޓުން

ން ބޭނުންވާ އަދަދު ކޮންޓިންޖެންސީލާރި އެބޭފުޅުންނަށް އިތުރުކޮށްދެމުން އާދޭ. ކީއްެވގެންތޯޭއ އެބޭފުޅުންނަށް 

އޮްތއިރުަގއި ވެްސ  ުނދެއްވަނީ. ހަމަ ީމގެ ކުީރ ަސރުކާރު ންެގ ބަޖެޓު ކަމުަގއި ހަމަޖައްަސއިއުނިކޮށްފައި އެބޭފުޅު

ދޭން. ެއއީ ބަޖެޓުްނ  ން އެބަޖެހޭ އެބޭފުޅުންނަްށ ލާރިަގއި ވެސް ކޮންމެ އަހަރަކު ކޮންޓިންޖެންސީސަރުކާރު މިހަމަ 

އްަގއި ގޮތެ  ންޖެްނސީއަކީ ާދއިމީމި ކޮންޓި، ފެންނަންޖެހޭނެ އެބޭފުޅުންގެ ޙަޤީޤީ ފިގަރ ރައްޔިތުންނަށް. އެހެންވީމާ

ނޑުމެންނަށް ދުލެއް ނުކުރެވޭނެ. އެންޓިކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކޮ ދާިއމީކޮށް އެބޭފުޅުންނަށް ދޭ  ންޖެންސީއަކުން އަުޅގަ

ދެން ދިމާވާ އަދަދަށް އެބޭފުޅުންނަށް ބަޖެޓް އެބަޖެހޭ ރިލީޒް ކޮށްދޭން. ދިނުމުން  ބަޖެޓުން ހަމަނުޖެހެންޏާ އެ

ވޭނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު ަފއިސާ ޚަރަދުކޮށްދެ  ންޖެންސީ ބަޖެޓުން އެުކގަިއ ައޅުަގނޑުމެްނނަށް ކޮންޓިކަންތައްތަ

އެްއވަރަށް އެ ބަޖެުޓެގ  ބޭފުޅުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދުތަކާމަންޑުކުރަން އެބޭފުޅުްނގެ ބަޖެޓު ވެސް މިހާރު ހަމަ އެ ރެކޮ



  

 ވަހުއަހަރުދު 10ން އުނިކޮށްގެްނ ނަމަވެސް. ހަަމ މިދިޔަ ދޭން. އެީއ ކޮންޓިންޖެންސީ އެލޮކޭޝަން އެބޭފުޅުންނަށް

ގެ ަފއިާސ ންޖެންސީ ގިނަ އަދަދެއް ކޮންޓިާދއިރާއަށް ހަމަ  2ވެސް މިނިސްޓަރަށް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ހަމަ މި 

ނޑު ފާހަަގކޮށްލަން. ޝުކުރިްއޔާ.  . އެހެްނވީމާ، އެއެބަހުރި ދޫކުރެވިފަ  ެވސް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުކޮށްޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އާދެ! ޖަވާުބ ދެއްވިދާނެ. ޢިއްޒަތްތެިރ  ވެސް . ޢިއްޒަތްތެރި ވަޒީރަށް ގަ

ނޑު އުސޫލެއް ގޮތުން ދަންނަވާލީ ބަހަމުން މިގެންދަނީ ނެއް ލިބޭނެ. އަޅުގަ އެހެން މެންބަރުންގެ ލަފާފުޅަކަށް އޮޕީނިއަ

 ައޅުަގނޑުމެްނނަށް ޑިމޮކްރަސީގެ އެންމެށްލެވޭތޯ. އެއީ ތްކޮ ތެރޭގައި އެްއގޮ ޕާޓީތަކުގެ ހަމަ ވިސްނުންތައް ވެސް މީގެ

ނޑު މި ސަ ރަނގަޅު ެއއް ނަމޫނާއަކަްށވާނީ ޚިޔާލު އެްއގޮތްކުެރވޭތޯ މަަސއްކަތްކުރުން. އެ ބަބަށް ޓަަކއި މިހެން އަޅުގަ

ނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ ގޮތުަގއި އިތުުރ މެންބަރުންތަ ބައްދަލުވުންތައް މި ކުރިއަްށ ގެންދިޔައީ  ކެއް ވެްސ. ަވޒީރަށް ައޅުގަ

ތް. ވާހަކަފުޅު ދެްއކެިވއަސް ަގނޑުކޮށް ަޖވާބު ދެްއވިދާނެ އެ ޝީޓު އަޅުަގނޑުމެްނނަށް އެބަ ފެންނަން އޮ

 ރަޝީދު، ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ފަރާުތން. ނޫން މަޢާފުކުރައްވާތި. ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ފަރާތުން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް 

 

 ހަކަދެއްކެވުްނ:ވާ ސަލީމް ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އޭދަފުށި

ނޑު އާދެ! ރުކޮށްގެން ޙަޤީޤަުތގަިއ މެން ިމނިވަން މުއަްއސަސާތައް ާހޟިޝުކުިރއްޔާ އިނގޭތޯ. މީގައި އަުޅގަ

ށް ީމގެ ީޑެޓއިލްސްއަށް ިދޔައިމާ އެންމެ ައއިޓަމުތަކުެގ ޑީެޓއިލްސްއަްށ ިދޔައިމާ އެބޭފުޅުންނަށް އެ ކައަޅުަގނޑުމެންނަ

އިްނ ވޭ. ެއކަން ވަަރށް ރަނގަޅަށް ޙުސައްކޭ. ދެން ކޮންމެވެސް ެއއްެޗކޭ ވިދާޅު ބޭނުންވާ ޙަޤީޤީ ސަބަބެއް ނުދެ

ށް ސުވާލުކުރެްއވި ބޭފުޅަީކ ގިނައިން ޑީޓެއިލްްސކޮ ވެސް. ެއއީ ެއންމެ މުޙައްމަދަށް އެނގިަވޑަިއގަންަނވާނެ ގައިމު

އެީއ ނޯވޭ.  ގޮެތއް ވޭނެ ހަމަ ެއއްވެސްއައިޓަމް ވަިއސްކޮށް. ެއހެންވީމާ، ެއގޮތަށް ދިޔައިމާ ހަމަ ޖަވާބުދާރީވެ އެއީ

ަފއި އިޓަެމއް ވެސް ޙަޤީޤަތުަގއި ލިޔެލާއިރުަގއި ކުީރއަހަރަށްވުރެ ަރނގަޅުކޮށް ކޮންމެ އަކޮންމެ އައިޓަެމއް ވެްސ ބަލައި 

ވެްސ  މިއޮންނަނީ. ދެން އަޅުަގނުޑމެން މުޅި ސަރުކާރު ގެެނަޔސް މުޅި ސަރުކާުރގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާަތކަކުން

ެވސް ނޫން. އެކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަަރްށ  ކަމެއް ރަށް ފައިސާ ބޭނުންވާނެ. އެއީ ަމއްސަލަ ެއއް އޮތްއިތު

ނޑު ގޮތެްއގައި މި ބަޖެޓަކީ  ރަނގަޅަށް އެނގޭނެ މިތާ ތިބި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އެނގޭނެ. އެހެންވީމާ، މަިއގަ

އެއީ އަިދ  ،ވެސް މިއޮތީ ނިވާނެ ކަމަށް މިހާރުބިލިއަން ރުފިޔާ ދަރަ 1.3ވެސް ބޮޑު ބަޖެޓެއް. ރު މިހާ

ނޑުމެން މި ފާސްކުރާ ބިލުތަކުން އެއީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެއަްށވުެރ ބޮޑު ވެސް ވެދާނެ އަޅުގަ

މަކީ ިދއު މި ބޭނުންވާ އާމްދަނީ ނުިލބިއްޖެއްޔާ. އަދި އެއަްށވުެރ ޑެފިސިޓު ބޮޑު. ެއ ޑެިފސިޓު ބޮުޑވެގެން

ނުޑމެން ބަލައިނޫން. ދެން ބަޖެޓަށް ބަ ަކމެއް ނޑުމެން ބޭނުންވާއަޅުގަ  ލާއިރުަގއި ހަމަ ދަލުގެންނަން އަުޅގަ



  

. އެ މަދުވެފަވެސް މިތިބީ  މިގެންނަނީ. އެްއކަލަ ުއނިކުރާ ތަނުން ހަމަ އެންމެން  އިކޮންމެވެސް ތަނަކުން އުނިކޮްށފަ

ވާހަކަ އަހަިއފިއްޔާ. ދެން އެހެންވީމާ،  އެީމހުން ކުރެން އެވެސް ދާނެ،  އުނިކުރާ ތަނަށް ހަމަ މަދުވެގެން އަނެއްކާ

އެހެންނަމަ  ،އަޅުަގނޑަށް ނުފެނޭ މިހިރަ ބޮޑެތި އަދަދުތަްއ ތިން ސަޭތކަެއއްހާ މިލިއަނުގެ މިހާ ޮބުޑ އަދަދަކަށް

ނޑު ބަޔަކު  ނުން އެން ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ބޭމެން ބޭނުން ޕީ.ޕީ.އެމުފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އެއްޗެްއ ވިދާޅުވީމާ އަުޅގަ

ބަޖެޓު ެދޭވނީ ޙަޤީޤަތުގަިއ ދައުލަތަށް ިލބޭ އާމްދަނީއެްއގެ ަމއްޗަްށ  ށް ބަޖެޓު ދޭން. އެހެންނަމަވެސްވަރަކަ ބޭނުން

ނޑު ބަލަނީ މިއީ. ެއއީ  ންވެގެން އަުޅަގނޑުމެންގެ ޔާމީންބިނާކޮށް. އެހެ ސަރުކާުރެގ ފުރަތަމަ އަހަރު ކަމަށް އަޅުގަ

ބިލިއަްނ  7ތަްއޔާރުކުރި ފުރަތަމަ އަހަރު މިއީ.  އަށް ނިސްބަތްކޮށްގެން އެ ބަޖެޓެއްއެ  އެމަނިކުފާނު އާމްދަނީ

ނުލިބިގެން އަޅުަގނޑުމެން އެ ސިވިލް ސަރވިްސގެ މުވަްއޒަފުންގެ މުސާރަ ކުަޑކޮށްގެން އެ ނުދެވިގެްނ 

ނަޑކަށް ދަ ބިިލއަނާ 21ރު މިއޮތީ އަޅުަގނޑުމެން އުޅުނުއިުރގަިއ މިހާ ދަނީ ލިބޭނެ ކަމަށް އުލަުތގެ އާމްަހމައަށް ގާްތގަ

ނޑު ހަމަ ވަރަށް ސާފުކޮށް ދަންނަވާލަންޖެހޭ ފުރަތަމަ އަހަރު ލަފާކޮށްފަ  . އެހެންވީމާ، ޢިއްަޒތްތެރި މުޤައްރިރު އަޅުގަ

ނަޑކަށް ދެގުނަ އާމްދަނީ އިތުރުކޮށްލަން، އެހެންވެއްޖެްއޔާ ނޑުމެން އޭ ވެސް މިއޮތީ ގާްތގަ ެގ މިއަންނަ އަހަރު އަޅުގަ

ން ގުނައަށް އާމްދަނީ އިތުރުވެގެންދާނެ މާތްކަލާނގެ ރުްއސެވިްއޔާ. އެހެންވީމާ، ދައުލަަތށް ބޭނުންވާ ވަރަށް ފައިސާ ތި

ނޑުމެންނަށް އެ ބޭނުންވާ ވަރަކަށް ފައިސާ ެއއް ނުދެވޭނެ. އެހެންވީމާ،  ލިބޭނެ ފުރަތަމަ އަހަރަކުން އަޅުގަ

ނޑަށް ފެނޭ އެގޮތެްއ ހަދައިދެއްވުން. އެނޫން ޢިއްޒަތްތެރި ވަޒީރު މިއިން ގޮތެއް ޮއެވއްޖެ ކަ މަށްވަންޏާ އަޅުގަ

ކަެށއް. ތަކެްއ ގެނެްސގެން މި ބަޖެޓާ ުކޅޭނޫން މި ބަޖެޓަށް މާބޮޑު ބަދަލު ހައިސިއްޔަަތކުން އަޅުަގނެޑްއ ބޭނުމެއް

 އެއީ ުކޅެފިކަމަށްވަންޏާ ލިބިދާނެ ގެއްލުން މާބޮޑުވެދާނެ. ުޝކުރިއްޔާ. 

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

ޝުކުިރއްޔާ ޕީ.ޕީ.އެްމގެ ފަރާތުން އޭދަފުށި ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް. އަޅުަގނުޑ  އާދެ!

 އިން މުޙައްމަދު. ާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސަ މިވަގުތު ފުރުޞަތު ދޭނަން ޖޭ.ޕީގެ ފަރާތުން މަތިވެރި ދާއި

 

 މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން: އިންމަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސަ

އަޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މި ަބއްދަލުވުމުެގ ަވުގތު ސަލާމަތްވީހީ ައޅުަގނުޑމެން ކުރިން ބައްދަުލިވ 

ނޑަށް ހީވަީނ ބައްދަލުވެވިފަމިތިބީ  ލެވުނުނަމަ. ދެން އެހެންނަމަވެސްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ވިސްނުން ެއއްގޮްތކޮށް . އަުޅގަ

ލޮެޕއް. މިއޮީތއޭ ީވ އެންވެވެސް އޮފީސްތަކަށް ދޭން  މިނިސްޓަރަށް ދަންނަވަންވީހެން މިހާރު، މިހާރުއަޅުަގނޑުމެން 

ހުރީމަ މިހާރު މި ބަޖެޓު  އިރިކުއެސްޓު އަިއސްފަ ވަރަށްވަރަކަށް. އެހެންވީމާ، މިހާރު  ކަމެއް މިއޮތީއޭ މިވެނި މިވެނި

 ން އެަބއޮތްތޯ ހުރިހާ މިނިވަން މުއަްއސަސާތަކަށް. ދެން އެއަށްހާލަތު ހުރިގޮތަށް ބަލާފައި ކިހާވަރެއް އިތުރުކޮށްެދވެ



  

 18.7ބަލާފައި ތިބޭފުޅުން ބަލާފައި ކޮންމެހެން މިހާރު މިސާލަކަށް ކަސްޓަމްސް އަށް އަޅުަގނޑު ބަލާގޮތުަގއި %

ޔާ ޕީ.ޖީ އިތުރުކޮށްދެްއވާފައި އެަބއޮތް. ވިދާޅުވީ ނުެވއޭ. ދެން އަޅުަގނޑަށް ހީާވގޮތުަގއި ޭއ.ސީ.ސީ ނޫނިއް

ނޑަށް ހީވަނީ ޕީ.ޖީ އޮފީހަށްހެން. ވިދާޅުވަނީ ނުވެއޭ. ދެން އޭ.ސީ.ސީ  40އޮފީހަށް % އިތުރުކޮށްެދްއވި. ދެން އަޅުގަ

އަށް ވެސް ވަރަށްބޮޑު ކުިރއެުރމެއް އިން. އަޅުަގނޑު މިހާރު ހަނދާނެއް ހިތަކުން ކުއްލިއަކަށް. އެހެން މިދެންނެވީ މި 

ނޑުމެން ރުކޮށްދެވިދާނެ ކަމަށް އެ ވިދާުޅވާ ވަެރއްގެ މަްއޗަށް ބައްަލާވފައިތު އިހުށަހެޅުންތައް ބަލާފަ އި ދެން އަޅުގަ

މިވެނިތަނަަކށް މިހާވަރު ދޭށޭ. އެބޭފުޅަކު ރުހިވަޑަިއގަންނަވާ ތަެނއްގެ ނަންކިޔާފައި އަުޅަގނޑުމެން  ކިޔަންވީނޫންޯތއޭ

މިނިސްޓަރަށް ވަރަށް ދަތިފުޅުވާނެ ކަންނޭނގެ އާނ  އަދަދުތަކެއް ިކއިދާނެ. މިހެން ކިޔާއިުރގައި މިދެންވި ގޮަތށް

ހެން ދޭން. މިގޮތަށް ކިޔަން. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނުޑގެ ހަމަ ޚިޔާލެއް މިމިވެނި ތަނަކަށް މިހާވަރު  ،ތިތަނަށް މިހާވަރު

ރަނގަޅުވާނީ  ދެން މިތާ ތިބެގެން ދެން ބޮޑަށް އިއެއީ ދެން ފެނިވަޑަިއގަންނަވަްނޏާ. މިނިސްޓަރު އަރިހުން ސާފުކޮށްފަ

ނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ކޮންމެވެސް ވެސް ހިނގާނެ.  ވަރަކަްށ އަރާރުން ނޫސްވެރިން ވެސް ނެިތއްޔާ ކަންނޭނގެ އަުޅގަ

ނޑު ޢިއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރަށް ދަންނަވާލަން  ދެން އެކަމަކު އަޅުަގނޑު މަްއސަލައެއް ނެތް ތިއްބަސް. ދެން އަޅުގަ

ނުޑ ހިތަށް ޓު އެބަހުރި އިތުރުކޮށްެދއްވާފަަސސާތަުކގެ ބަޖެއަޅުަގނުޑ މިދެންނެވިހެން މި މުއައް . ދެން އަުޅގަ

މިިއކީެއއް ބަޖެޓު ނިސްބަތުން  30% 40ބައެއްފަހަރު އެރީ ފުދޭވަރަކަްށ ޖެނެރަސްކޮށޭ ހުރީ. މިދެންނެވި ގޮތަށް %

ނޑު އިޢުތިރާޟުކުރަނީކީ  އެހެންނަމަވެސްކުދި އަދަދުތަކެއް ނޫން ކަންނޭނގެ.  މާ  ނޫން ބޮޑުކޮށްދޭކަށް. ވާން ައޅުގަ

އޮތިްއޔާ ހަމަ މިނިސްޓަރު އެވިދާުޅވި އެްއެޗއް ބޮުޑކޮށްދޭންވީ. އެހެްނވީމާ، ިމގޮތަށް މި ބޮޑުކޮށްދެްއވިއިުރަގއި 

ނޑު ގޮެތްއގައި އެތަންތަނުން ވިދާޅުވަނީ ތިމަންނަމެންގެ މެންޑޭޓުަގިއވާ ކަންކަެމއް ނުކުރެވޭނޭ. އެހެްނވީމާ،  މައިގަ

ރިޢާޔަތްކުެރއްިވންތޯ މެންޑޭޓުގަިއވާ ކަންކަމަްށ. ދެން ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން. އެކަންކަމަށް  މަނިކުފާނު އެ

ކަމެއް ވެއްޖެްއާޔ  ބޭނުންވާނެ ކަމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ފައިސާ ދެްއވުމަށް. ނުކުރެވިފައި ކޮންމެހެން ހުރި

ެއ ވާހަކަފުޅު ދައްަކވާއިރު އެއަްށ ޖަވާބު ދެއްިވއްޔާ ވަރަށް  އެކަންކަމަށް ފައިސާ ދެްއވުމަްށ ވިސްނެވިންތޯ މަނިކުފާނު

އެކަންކަމަށް  .ވެސް މި ވިދާޅުަވނީ ނުވާނޭ ގޮތަށް ހަމަ މިހާރުވަރު ބޮޑުވެގެްނ އައިމަ ރަނގަޅު. މިދެންނެވި

ދެން އެގޮތަށް  ބައްލަވާފަިއ ދެން މިދެންނެިވ ގޮތަށް ޮބޑުކޮށްދެވިދާެނ ކަަމށް މިސާލަކަށް މުޅި ބަޖެުޓެގ ތެރެއިން.

ނޑުގެ ހުށަހެޅުމަކަށް  ނޑުމެން ކަންނޭނގެ ގޮެތްއ ނިންމަވަންވީ. އެއީ ދެން އަޅުގަ ބައްލަވާފައި ައއިމާ ދެން އަޅުގަ

 މިއޮތީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ފުރަތަމަ  ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު ުހރިހާ ޕާޓީތަކެއްެގ ޚިޔާލު ެއއްގޮތް ކޮށްލެވޭތޯ އާދެ!

ނޑު  .ފުރުޞަތު ހަމަ ކޮންމެ ޕާޓީއަކަށް ދެމުން މި ނިންމުމަށްފަހު އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ މިނިސްަޓރ ފިނޭންސަށް އަޅުގަ

 ފުރުޞަތު ދޭނަން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފް، އެމް.ޑީ.ޭއގެ ފަރާތުން. 

 

 ްނ:ވާހަކަދެއްކެވު މަޢުރޫފް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިާރގެ ކެނދިކުޅުދޫ

ށް ވެސް އަދި ޓީމަްށ ޝުކުރިްއޔާ މުޤައްރިރު. އަދި ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރު އަދާކުރަން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަ އާދެ!

ައޅުަގނޑުމެން ބަޖެޓު ކޮމިޓީން މިނިވަން މުއައްަސސާތައް ގެނެސް އެބޭފުޅުންގެ ހާލަތު ދިރާސާކޮށް  ވެސް. އާދެ!

 އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު މަށް މި ބުނަނީ. އެހެންނަމަވެސްނުންވާ ކަބެލިއިރު ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ފައިސާ ބޭ

ނޑުމެންގެ މި ަދއުލަތުގެ ރިކަރަންޓު ޚަރަދު ވަރަށް ވެސް އެ  ނގޭ މި ބަޖެަޓކީ ަވރަށްބޮޑު ބަޖެޓެއްކަން. އަދި ައޅުގަ

ރު ސަލީމް ދެއްކެވި ވާހަަކއަށް ބޮޑުވެފައި މިއޮތީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ހަމަ އޭދަފުށީ މެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ

 ވެން ިއންކަމެއް ކޮށްދިނުމަކީ އަުޅަގނޑުމެން ވެސް ާތއީދުކުރާއްތާއީދުކުރަްއވަން. މިނިސްޓަރަްށ މިކަމުގައި ކޮށްދެ 

ނޑަށް ވިސްުނނުކަމެއް. އެހެންނަމަވެ އައްސަސާތަކުން ގޮތުަގއި ހުރިހާ މު ވިސްނުނު ސް ީމގައި އަުޅގަ

ކަންަތއްތަްއ ކޮްށ ވާހަކަދެއްިކއިރު އެބޭފުޅުންަނށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ގިނަ ބައްދަލު އަޅުަގނޑުމެންނާ

. އެީއ އެބޭުފޅުންނާ ވަރަށް ބޮޑަށް މަްޝަވރާކުރަްއވާފައި މިނިސްޓްރީން މި ބަޖެޓު އެކުލަވާލާަފއި ހުރީ ކޮށްދެއްވާފަ

އެހެނިހެން ކަންތައްތައް ކުރުމަްށ  ތުރު ޕްރޮގުރާމުތަާކއިނުންވަނީ އިއެބޭފުުޅން އިތުރަށް މި ބޭ މަވެސް އޮތީ. އެހެންނަ

ނުޑ ވެސް ޤައެ ޓަކައި. އެީއ ެއއްެވސް ދަުއލަތަކަށް  ބޫލެއްުނކުރަން. އެދޭހާކަމެއް ޮކށްދެވޭނެ ކަމަކަށް އަުޅގަ

ކުރަނީ. ކޮންމެހެން ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަންތައްތައް ޮކށްދެވެންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ެވސް ޤަބޫލު އެހެންނަމަވެސް

ޚާއްޞަކޮށް މިސާލަކަށް ދަްނނަވާނަމަ ކަސްޓަމްސް އެބޭުފޅުން ވަރަށް ކުޑަ ެއއްެޗއް ބޭނުންވަނީ. އެކަހަލަ ޤައުމީ 

ނޑުމެން  މީގެ ހުރިހާ . އެހެންނަމަވެސްޔުނިވަރސިޓީ ކަހަލަ ވެސް މިކަންތައް ކޮށްދިނުމާއި ނުކޮށްިދނުން އެއީ އަުޅގަ

އީ ފައިނޭންސް މިނިސްޓްރީ ތިބޭފުޅާ އެ ބަޖެޓުން އެކަންކޮށްދެވެން ނޫން. އެ ކަމެއް  އިޙްތިޔާުރގައި އޮތް

ނުޑ ސަލީމް ދެއްެކވި ވާަހކައަށް ވަރަށް ބޮޑަްށ  ނުޑ ތާއީދުކުރަނީ. އެހެންީވމާ، އަުޅގަ އޮތިއްޖެްއޔާމުން މިކަމަށް އަުޅގަ

 ތާއީދުކޮށް ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގޮތެްއގަިއ މި ކޮމިޓީަގއި ހިެމނޭ ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީެއްއގެ ިވސްނުން މައިަގނޑު ޝުކުިރއްޔާ. ޖުމްލަ  އާދެ!

އިން ންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސަގޮތެްއގައި އެްއގޮތް ކޮށްލެޭވތޯ މިގެންދެވީ. އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ ދެ

ތާައކީ މައިަގނޑު ގޮތެްއަގިއ ނުކު އްމުޙައްމަދު، މަތިވެރި ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ހުށަހެޅުއްވީ އެ 



  

ވެސް ކުަރއްވާަފއިވާ ސުވާެލްއ. އެބޭނުންވާ މިންވަރަށް  ވެްސ މިނިވަން މުއައްސަސާަތކާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން

ދެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އޭރުން ޮގތެއް ނިންމޭނީ މިނިސްޓްރީ  ؟ހަމަޖެހެން އެދިވަަޑިއގަތިންތޯ ؟މިކަން ހަމަޖެހުނުތޯ

 ގޮތް އެ ފުރުޞަތުގައި ކަެމއް ދިމާވެފަިއ އޮތްގޮތެއް ުނވަތަ ބަހާލެްއވުމުަގއި ކަންދިމާކުރި އޮފް ފިނޭންސަށް

ބޭފުޅުން ދެއްެކވި  4. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ފުރުޞަުތ އަރުވާލާނަން ދެންމެ ގެްނދެވި އޮޅުންފިލުވުމަށްފަހުގަ

 ވަޒީރު އެްއޗެކޭ ވިދާޅުވެ ެދްއވުމަށް. ވާހަކަިއގެ އަލީަގއި ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އެއްޗެކޭ ވިދާުޅވާން، 

 

 ޖިހާދު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ޢަބްދު ރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީމިނިސްޓަ

ނޑުމެން ބަޖެޓު އޮފީސްތަކުން  އާދެ!  ފޮނުވީަމ ނުވަތަ އިްނޑިޕެންޑެންޓްޝުކުިރއްޔާ ިޢއްޒަތްތެިރ މުޤައްރިރު. އަުޅގަ

ބައްދަލުކޮށްފައި އެބޭފުޅުން ރަތަމަ ޓެކްނިކަލް ލެވަލުަގއި ބައްދަލުކުރަނީ. ފު މުއައްސަސާަތކުން ފޮނުވީމަ އެންމެ

ނަޑއަޅަނީ އަސްލު.  ނޑުމެން އަދަދެއް މި ކަ ބޭނުންވާ ކަންތައްތަަކކީ ކޮަބިއތޯ ބަލާފައި އެއަށް ބޭްސކޮށްަފއި އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ޓެކްިނކަްލ ވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓު ވެސް ކުިރއަށް ގެންދިޔަ  2015މި  ،އެގޮތަށް މިއަހަރު ެވސް އީ. ައޅުގަ

ބައްދަލުކުރައްވާަފއި ެއގޮތަށް ގެންދިަޔއީ. ދެން ޤަބޫލުކުރަްއވާނެ ކަންނޭނެގ  ގެ ެޓކްނިކަްލ ޓީމާޓީމާއި އެބޭފުޅުން

ވަރަށް ގިނަ އޮފީސްތަކުން ދެގުނަ އިތުރަށް ޖަހަިއގެން އަންނަނީ. އެ ލިބުނިްއޔާ ަރނގަޅު. ނުލިބުނިއްޔާ ދެން 

ންނަނީ އަސްލު. ގިނަފަހަރަށް ހަމަ ވަރަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތައް. އަޅުަގނޑުމެްނ މިސާލަކަށް، ބަލަމާހިނގާ އެގޮތަށް މިއަ

 30ބިިލއަނާ ހަމައަށް.  30ކުން ހުށަހަޅާފައި ހުރީ ޮއފީސްތަ ބިިލއަން. އެކަަމކު 23.4މެން މިހާރު ބަޖެޓަކީ އަޅުަގނޑު

ނޑުމެން ރެވެނިއުއާން ބަބިލިއަ ރަންޖެހޭނެތާ ރަށް އެ ކުޑަކުރާ ކަމަްށވަންޏާ ވަރަށް ބޮޑުތަން ކުޑަކުެއއްވަ ޖެޓު. އަޅުގަ

ފުދޭވަަރކަށް އެ ހުށަހެޅި އަދަދަށްވުެރ ވަރަށް ބޮޑުތަން ސްލޭޝްޮކށްގެން މިހާ ހިސާބަށް މި ، އަސްލު. އެހެންވީމާ

ރާނެ ރެވެނިުއއަށް އެ އޮފީސްތަކުްނ އެްއގޮތަކަށް ވެސް ޤަބޫެލްއ ނުކު ،ގެނެވެނީ. އެ އޮފީސްަތކުން ބޭނުންވާނެ

ނޑުމެންނަށް އިނގޭ އެ އަދަދަށް އެ ބަދަލުތައް ، ނީ ރެވެނިުއ ލިބޭވަރު. އެހެންވީމާކިހާވަރެއްތޯ ލިބެނީ. އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާފާނަން.  ގެނެސްފައި ައޅުަގނޑުމެން ހަމަޖައްސާފައި މިއޮންނަނީ. މިހާރު ކުޑަކުޑަ މިސާލެއް ައޅުގަ

ނޑަ  އެންމެ ނިމޭއިުރ ޚަަރދުވާނެ ކަސްޓަމްސް. ަކސްޓަމްސް ިމއަހަރު ން މިިލއަ 177ކަށް ކަމަށް ބެެލވެނީ ގާތްގަ

ނޑުމެން  މިލިއަން އިތުރަށް ހަމަޖައްސައިދީފަ.  210ގެ ބަޖެުޓގަިއ އިންނާނެ ވަނަ އަހަރު 2015ރުފިޔާ. އަުޅގަ

 32މިލިއަނުން  28ުނން، ބިލިއަ 28ތަށް އޭ.ސީ.ސީއަށް ވެސް ފުޭދވަރަކަށް ޮބޑު ކުރިއެރުމެކޭ. ހަމަ ެއގޮ، އެހެންވީމާ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުްނ މިިލއަ 34މިލިއަނުން  24ނެރަލް ވަރަށް ބޮޑުތަން ނަށް. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެ މިލިއަ ނަށް. ައޅުގަ

މިއީ ފުދޭވަރަކަށް ބޮޑެތި ކުިރއެރުންތަކެކޭ. މި ގިަނއިން ހަމަ މި ރިކަރަންޓް އެކްސްޕެންޑިޗަރ. ތިވިާދޅުވާ ގޮތަްށ 

ރިކަރަންޓް އެކްސްޕެްނޑިަޗރ ފުދޭވަރަކަށް ބޮޑެތި ، ސްޕެްނޑިޗަރއޭ މިއޮތީ. އެހެްނވީމާއެކް ހަމަ ރިކަރަންޓް

ކުރިއެރުން، ކޮން ކަެމއްތޯ ކުރާނީ އަސްލު. އެ ްޕރޮގްރާމްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް އެކަންަތއް ކުރާީނ. 



  

މުައއްަސސާތަކުން ޕީ.އެސް.އައި.ީޕ ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ޕްރޮޖެކްޓްތަެކއް ނޫން މި ހިންގަނީކީ. އިންޑިޕެންޑެންޓް 

ޕްރޮޖެކްޓެއް ނުހިންގާ. އިންޑިެޕންޑެންޓް މުއަްއސަސާތަކުން ުކރާ ކަމަކީ ހަމަ ރިކަރަންްޓ ަޚރަދަށް ޚަރަދުކުރަނީ. ެއއީ 

މުވަްއޒަފުންނަށް އަދި އިތުުރ ޕްރޮގްރާމްތަްއ ހިންގުން. ެދން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ިވދާޅުވި ގޮތަށް މެންޑޭޓަށް 

އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެ ޮއފީހެއްގައި މި ބުނަނީ ކޮބަިއތޯ ތިބޭފުޅުން ބޭނުންވާ  ލައިގެންތޯ ކަންކަން ކުރަީނ.ބަ

ކަންތައްތަކަީކ ކުރަން ިމއަންނަ އަހަރަށް. ެއގޮތަށް އެ ްޕރޮގްރާމްތަކަށް ބަލާފައި މި ަކނޑަައޅާފައި މި އޮންނަނީ. 

ނޑެންޖެހޭނީ. ން ބަލާކަަމށްވަންޏާ ކޮންމެވެސް އެހެން ދިމާލަކުން ދެން އިތުރުކުރަން ބަލާ ކަމަށްވަންޏާ، އިތުރުކުރަ ކެ

ނޑާލަން ޖެހިދާނެ. ޕީ.ެއްސ.އައި.ީޕ ވެްސ ަކނޑާލަން އެހެންވެއްޖެ  ނޑުމެން ޕީ.އެސް.އައި.ޕީން ވެްސ ކަ އްޔާ އަުޅގަ

ނޑަށް ހީަވނީ ޢިއްޒަތްތެރި މެ އި.ޕީ އުިނކުރާކަށް. އަ ޕީ.އެސް. ންބަރުން ބޭނުންފުޅެއް ކަންނޭނގެޖެހިދާނެ. އަޅުގަ

ނޑާލަން. ައޅުަގނުޑމެން ލޯނެއް އުންޏެއް ، އެހެންވީމާ ދެން ހަދަންޖެހޭނީ ރިކަރަންޓް އެކްސްޕެންިޑޗަރ ކަ

ނުކުރެވޭނެ. ލޯނު ެއއީ ހަމަ ދައްކަންޖެހޭ އެްއޗެއް. ެއ ލޯނަށް އަދާކުރަންޖެހޭނެ. ސަރުކާރުގެ ކޮމިޓްމަންޓްސް 

ން ނުވަަތ ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ނޑުމެންނަކަށް އުންޏެްއ ނުކުރެވޭނެ. ކުެރވޭނެ ގޮތަކީ ހުންނާނެ. އެ ކޮމިޓްމަންޓްސް އަޅުގަ 

. ދެން ގިނަ ބޮޑުތަން މިއޮތީ އެަޖސްޓްކޮށްފަމިސާލަކަށް، މުަވއްޒަފުންެގ މުސާރަ ވެސް މިއަހަރު ަވރަށް 

ނޑުމެން އިތުރު މުަވްއޒަފުން ނުދެން. މިހާރު ބަލަމާހިނގާ ރާއްޖެތެޭރގައި ހިްނާގ  މުއައްސަސާަތކުން އަސްލު ައޅުގަ

އިތުރުކުރަން އެބައިން ން ރުފިޔާގެ މުވަްއޒަފުންގެ މުާސރަ މިލިއަ 12ެވސް. ގާތްަގނޑަކަށް މިސާލަކަށް، ކޯޓުތައް 

ނގަޅަްށ ވެސް ރަ . ައޅުަގނޑުމެން ބެލީ މިހާރު ތިބި މުވައްޒަފުން ލައިގެން އެ މުވަްއޒަފުން ވީހާއައިސްފަ

ވަްއޒަފުންގެ މުސާރަ ެވސް އަޅުަގނޑަށް ހިެއއްނުވޭ އެަޖސްޓްކޮށްގެން އެ ވިދާުޅާވ މު، ބޭނުންކުރަން. އެހެންވީމާ

އިްނޑިޕެންޑެންޓް މުައއްސަސާތަކަްށ ކުރާ ގޮުތގަިއ މިހާރު މިއީ ހަމަ އަދަދުތައް ގެނެވޭެނ ކަމަކަށް. އަޅުަގނުޑ ޤަބޫލު

ނޑަެއޅިފަިއވާ އަދަދުތަަކކީ ހަމަ އެބޭފުޅުން ބޭނުންވާވަރުގެ ކަން ، ވޭނެވަުރގެ އަދަދެކޭ. އެހެންވީމާތައް ކުރެ މި ކަ

އެގޮތަްށ ، އްެވސް ޖާަގއެއް ެނތޭ. އެހެންވީމާއިތުރުކުެރވޭނެ ެއއްވެސް އިުތރުކުރަން ބަލާއިރު އިތުރުކުެރވޭނެ އެ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ިވްސނުން ބަހައްޓައިފިްއޔާ. ދެން ކޮންމެ އަހަރަކު ވެްސ ކޮންެމހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް 

ނޑުމެން ދޫކުާރނަމޭ. ހަމަ އެ ފުރުޞަތު ންޓިތިވެގެން އޮފީހަކުން ައއިްސފި ކަމަށްވަންޏާ ކޮދަ ންޖެންސީން އަުޅގަ

 އޮންނާނެ ހުރިހާ އޮފީހަކަށް ވެސް މިއަންނަ އަހަރު ވެސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންނަށް ަބއްދަލުވުންތަކުެގ  މު އެްއ ްސ ހޯދަން ބޭނުންވީ އެންމެ މުހިންވެޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަވީޒރު. އަުޅގަ

ނޑުމެންނާ ނުކުތާއެއް މަނިކުފާނު ތި ފާހަގަކޮށްދެްއވީ. އެނގިަވޑަިއަގންނަވާނެ ހުރިހާ ފަރާ ތްތަކުން ވެސް އަުޅގަ

 މީރާ ފިޔަވަިއ އަުޅަގނޑުމެންނާ ށް ބައްދަލުކުރަން އެދުުނ ހަމަ ހުރިހާ މުއައްސަސާައުކން ޖުމްލަ ގޮތެއްަގއި.ހަމައަ



  

 ބައްދަލުކުރުމަށް ހަމަ އެދިަވަޑއިނުގަންނަާވ ެއއްެވސް މުައްއސަސާެއއް އަދި ވިޔަފާިރވެރިްނގެ އޭިރޔާއިން ވެސް ޖުމްލަ 

ނުޑމެން ދަންނަވާލިން އެ ވާަހކަަތއް ކުީރގަިއ. މިއަދު މި ބަޖެުޓގެ މިހިސާބަށް އާެދވުނީމަ  ގޮތެްއގަެއއް ނެތް. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މިކަމުގައި ަވޒީރުން އެންމެ ަފހަށް ތި ދެއްވި ލަފާ.  އަޅުަގނޑު ހިތަްށއަރާ ދަންނަވާލަން އަުޅގަ

ވަރަށް ކޮްށދެވޭނެ އެންމެ މެކްސިމަމްކޮްށ ބަޖެޓުކޮށްގެންނޭ ބަޖެޓު މިފަހަރު ނިންމާލައްވާފައި ތިިބ  އެދިަވޑަިއގެންނެވި

ނޑު ޤަބޫުލކުރަނީ ތި ވިދާުޅވި ނުކުތާއަ  މުއައްސަސާަތކަށް. ެއއީ ކީ. ދެވެން އޮތް އެންމެ މަތީ ކަަމށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ދެންނެވި ބައެއް ނުކުތާަތއް  ރިހާ މުއައްަސސާ. ނަމަވެސްމިންވަރަކަށް ހު އެބޭފުޅުން ިމތަނުގައި އަުޅގަ

ނުޑ ، އުފެދިގެން މިދިޔައީ. އެހެންވީމާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ނޯޓުކުރަްއވައި ނިމުނީމަ މި ކަރުދާސް އަުޅގަ

ނޑުމެން މެންބަރުންގެ މެދުގައި ވާހަކަ ހުޅުވާަލއިގެން އަނެއްކާ ހިތަށްއަރާ ދެވަނަ ވެސް ޙައްެލއް  ބުރަކަށް ައޅުގަ

ހޯދޭނެތޯ. އެގޮތުން ައޅުަގނުޑ ހަމަ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު އަރުވަން އެމް.ީޑ.ޕީގެ ފަރާތުން އަޙްމަދު ނާޝިދު، ކޮމަންޫޑ 

 ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެުވން:ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެން

ގެނެސްެގން ސްޓަޑީކޮށްލީމަ އަޅުަގނޑު ހިތަށްއެރީ އަޅުަގނޑުމެން  މިތަނަށް މިނިވަން މުއައްސަސާތައްއަޅުަގނޑުމެން 

ނޑުގެ ތެރޭަގއި ަވރަށް ބޮޑު އޯވަރހޯލެއް  ކުރަންވެފައި އޮތް މަސައްކަްތ ހާދަ ބޮޑޭ. ސަރުކާރުގެ މުޅި އޮނިގަ

 ިކއުޓަރ ޖެނެރަލާއި މިމީހުންނާ ހިފައި މިއޮތީ. ވަރަށް ބޮޑު އޯވަރހޯލެއް. ޖުޑިަޝރީގެ ތެރޭގައި ޕްރޮސިކުރަންޖެ

އެްއކޮށް  ހާޑްެވއަރ ާއއި މި އެއްެޗއްސާ ވާހަކަދަްއކާލިއިުރގައި ކޮންމެ ބަޔަކު ވެސް އެމީހުން ބޭނުންވާ

ަގއި އެބޭފުޅުންނަކަށް ފީލްއެއް ނުވޭ ތިން ބާރު ބަލައިލާއިުރގައި ތިން ބާރު ވަިކވެފައި އޮތް ކަމަށް މި ބަލާއިރު

ނޑަށް ހިތަށްއަާރ ތިން ބާރު ރަނގަޅު ވާހަަކއެކޭ އެ ވިދާުޅވަނީ ވަތްކެްއ  ވަިކވެފައި އޮތް ކަމަކަށް ެވސް. އަުޅގަ

ނޑުމެން ތިން ބާރަށް ބަހާލަންވީއޭ  ނުވެއޭ. މިހާރު ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގައި ހުރި ބަޑިކޮާޅިއ އެއްޗެހި އަުޅގަ

ށޭ. އޭރަށްށޭ ބާުރ ވަިކވާނީ. އަސްލު ބާުރ ަވިކވާނީ. ޖުޑިޝަީރއަށް ވެސް އަހަމަ އްޔިތުންެގ މަޖިލިސްގެ މީުހންނާރަ

ބަެއއްގެ ބާރު. އޭރަށް އަސްލު ަވކިވެފައި އޮންނާނީ. މިހާރު  އާއި ައޅުަގނޑުމެން ޓްރައިބް ގޮތަށް ހަދައިގެން އެ ބަޑި

މި ދާއިރާތަކުގައި ހުރި ، ހެްނވީމާވީމަ އެމީހުންނަށް ކަންތައްތައް ވަނީ. އެކޮން ބާރެއްތޯ. މަނިކުފާނު ލާރިއެއް ދެއް 

ދެން ކޯޑިނޭޝަނެއް ނެތީމަ ވަރަށް ބޮޑެތި ޚަރަދުތަކެއް ދަނީ. ކޮން ބަޔަކު ލެޕްޓޮޕް ގަތުމާއި، ސަރވަރ ގަތުމާިއ، 

ނޑުމެ ސަރުާކރުގެ ބަޖެޓު އެބަޖެހޭ ނެރޯ، ފްލެކްސް؛ އެހެންވީމާ ން ަކންކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޑައުންކުރަން. އަުޅގަ

ހާސް ޚަރަދުކުރާއިރުގައި  42ށޭ. އަުޅަގނޑުމެން ކުށްވެރިަޔކަށް މިހިރީ އިދިކޮޅަށޭ. އިދިޮކޅަ އަޅުަގނޑަށް ފެނުނީ

ހާސް މި ަޚރަދުކުރަނީ. ޔުނިވަރިސޓީ  30ކުދިން ގްރެޖުއޭުޓެވގެން ނުކުންަނއިރުަގއި  1100ޔުނިވަރސިޓީން 

ނޑުމެން ކަންކަން މިހުރީ އެކޮޅުކޮޅުްނ.  42. ކުށްވެރިަޔކަށް ހާސް 30ސްޓޫޑަންޓަކަށް  ހާސް. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަ



  

ނޑުމެން ފުރަތަމަ ކުރަންީވ  ނޑުމެންނަށް މި ކަންކަން ރަނގަޅުކުރުަމށް ޓަކަިއ މަނިކުފާނު އަުޅގަ އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ވަްނވީ. ކޮންމެ ފަހަަރކު ބަޖެޓް ބެލެންސްކުރަން ކަމަކީ މުޅި އޮނިަގނޑު ޯއވަރހޯލްކޮށްފައި ޚަރަދުތައް ހަމަައކަށް އަޅު 

ޖީ.އެސް.ޓީ އިތުުރކޮށްފައި ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ އިތުރުކޮށްފަިއ އިތުރު ޓެކްސް ަނގަިއެގންނެއް މިކަމެއް ނުވާނެ. 

 ވެްސ ކަމަކީ. ދެން މި ަބއްދަލުވުމަކީ އަދި ރެވެިނއު އިތުުރކުރުމަށާއި ކަްނކަމަށް އޮތް  އަޅުަގނޑުމެން ކުރާހާ

އެއް ނުެވއް ދެއްކޭނެ. ވާީތވެ އެ ވާހަކަ ަދއްކަން ފަށައިފިއްޔާ އަޅުަގނޑުމެންގެ އޮތް ޓައިމް ފްރޭމެއްގަ ށްކަމަކަ

ކަމަްށ  ސްޓްމެންޓެއް އޮތްމިިލއަންގެ އެޖެ 50ުރގައި ވަރަށް ސީރިައސް. މުޅި އެތިން ަބލައިލާއި، އެހެންވީމާ

ނޑު ކޮން މިލިއަންގެ  50ނަން ކިޔާކަށެްއ ނެތިން. މެހެން އަޅުަގނޑު ދެކެން އެިކއެިކ ދާއިރާތަކަށް. އަޅުގަ

ޚާއްޞަ ދާއިރާތަެކއް ެއބަހުރި. އެހެންވީމާ، އެ ވާހަަކ ދަންނަވާލީ. މުޅި ފުރަތަމަ  އެޖެސްޓްމެންޓެއް ގެނަސްދޭންޖެހޭ

ނޑަށް ވަރަށް ރަނަގޅު ބަދަލެއް މަިނކުފާނު ގެންނަންވީ. މަނިކުފާުނގެ މަސަްއކަތްޕު ޅު ވަރަށް ކުރަންވީ ކަމަކީ އޮިނގަ

ނޑުމެން ރައުސުލްމާލާިއ  ބޮޑު. އެހެން ނޫނިއްޔާމު މި ތިން ބާރު ވަކިކުރަން ހުރިހާ އެއްެޗއް ބަހާލަންވީ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ރަނގަޅަށް ފިސާރި ރަނގަޅަށް ވަކިެވގެން  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ހުރި އާމަރީއާ ހުރިހާ އެއްެޗއް ބަހާލާފައި އަޅުގަ

 ޔާ.ތިބެންވީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝުކރިއް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާދެ! ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޚަލީލް، ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު.

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ޚަލީލްهللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

މަރުޙަބާ ވެސް ދަންނަވަްނ  މަނިކުފާނުގެ ޓީމަށް ރު. އަދި ފިނޭންސް މިިނސްޓަރާއިޢިްއޒަތްތެރި މުޤައްރި ޝުކުރިއްޔާ 

ނޑަކަށް  ނޑަްށ ޤަބޫލުކުރެވޭގޮތުން އަުޅަގނޑުމެން ގާތްގަ އެއް ިމނިވަން މުއައްސަސާ  7މި ކޮމިޓީ އަށް. އަޅުގަ

ދެެކވުނު ވާހަކަަތކުެގ އަލީަގއި ދަންނަާވކަމަށް ވާނަަމ އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް  މިކޮޅަށް މި ކޮމިޓީ އަށް ހާިޟރުކޮށް

ނޑުމެންނަށް މި ފެނުނީ ބަޖެޓްގެ ފިގަރތަ ހަމަ ވަރަށް  ންހަމަ މަނިކުފާނުގެ މިނިސްޓްރީކަށް ބަާލއިުރގައި އަުޅގަ

ފުޭދވަރަކަށް ބޮުޑ އަދަދަކުން ބޮުޑކުރަްއވާފަިއާވކަން. ޭއގެ ތެރޭަގއި ހަަމ  ރަނގަޅަށް މި ބަޖެޓުތައް ހަްއދަވައިެދއްވާ

ވެސް އެބަހުރި ބަޖެޓް  ސާޅީހަކަށް ޕަސަންޓުންދަިއން ބައެއް މެންބަރުން މި ތަނުަގއި ފާހަގަކުަރއްވާަފިއވާ ފަ

އެބަހުރި އެޖެސްޓް، ތަކަށް ބަލަިއލާއިރު ގޮތުން ެއ ބަޖެޓު ބޮޑުެވގެން ގޮއްސަ. ދެން މީަގއި ައޅުަގނޑަށް ޤަބޫުލކުރެވޭ 

ވާފައި އޮތް ސްޓްމަންޓްތަކެއް އެ ފިގަރތަކާއި ނުކުޅެ ގެނަްއސި ކަމަށް ވާނަމަ އެ ބަޖެޓް ހަމަ އެ ދެއްއިތުރު އެޖެ

ނޑުމެންނަށް އޭގެ ތެރެިއން ފެނިގެން އެބަ ދޭ. ދެން  ފިގަރ އިން ހަމަޖެއްސެވޭނެ ކަހަލަ ކަންތައްތަކެއް ވެސް ައޅުގަ

މަނިކުފާނު ދެންމެ ހަމަ ވިދާޅުވި ފަދައިން ރިކަރަންޓު އެކްެޕންޑިޗަރ ވަރަށް ބޮޑުތަނުން ބޮޑުވެފަިއ ހުރިތަން އެބަ 



  

ެވްސ އަޅުަގނޑު އެހާ ބޮޑަކަށް  ތައް ބޮޑުކުރުން ހަމަގައިމުއެ ބަޖެޓުހެންވީމާ، ފެނޭ ބައެއް އިދާރާތަުކގަ. އެ

އިރުަގއި ފާއިުތވެދިަޔ މަކަށް ދައުލަތް މިހާހިސާބަށް އައި ކަމެއް ނޫން ެއއީކީ. އެންމެ ފުރަތަމަ ކަ ސަޕޯޓްކުރާ

ރު ނަށް މިހާ ބިލިއަ 31ދަަރނި  ނުވަވަަރކަށް އަހަރު ދުވަސް ތެރޭގައި މި ދިޔައީ ހަމަ ދަރަނީގަ. ގޮސް ދައުލަތުގެ

ނަށް މިހާރު މިއޮތީ ބޮޑުެވގެްނގޮއްަސ. އެހެްނވީމާ، ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި ދަރަނީގައި ނޫނިއްޔާ ތެއްތިރީހަކަްށ ބިލިއަ 

ނޑުމެން އަމިއްލައަށް ވެްސ  ނޑުމެން ހަމަ އަޅުގަ ހިންގާ ކިހާ ހިސާބަކަށް ސަސްޓެއިން ކުރެވިދާނެތޯ، މިީއ އަޅުގަ

ސުވާލެއް ކަމަްށ ޤަބޫލުކުރެވޭ. އެހެްނވީމާ، އަބަދު ފައިސާ ޗާްޕކޮށްގެްނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި  ކޮށްލަންޖެހޭ

ދައުލަތެއް ނުހިންގޭނެ. ައޅުަގނޑުމެން ކޮންމެވެސް ވަރަަކށް ކޮމްޕްރޮމައިޒްކުރަން އެބަެޖހޭ. ދެން އަނެއް ކަމަީކ 

ނޑަައޅާފައި  އައި.ޓީ  .ގައި މިސާަލކަށް ައއި.ޓީ އިްނފްރާސްޓްރަކްޗަރހުރި ކަންތައްތަކަށް ބަާލއިރު  އިދާރާތަކުން ެއ ކަ

ނޑަކަށް އަޅުަގނޑު ބަލާލިއިުރގަ.  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ހަމަ ހުރިހާ އިދާރާތަކުން ވެސް އެބަ އެދޭ ހަމަ ގާތްގަ

މިހާރު ވެސް އެބަ އޮްތ  އި ކުރިއަްށ ގެންދެވޭ އުސޫލުތަެކއްއެހެންވީމާ، ކޮމަންކޮށް މި ދައުލަތުގެ ތެރޭގަ 

ކަމަްށ  އިމުކުރެވިފަ. އެން.ސީ.އައި.ޓީ އެބަ އޮތް ާޤއިމުކުރެވިފަ. އެތާ ވަރުގަަދ ސަރވޭަތާކއި ެއްއޗެހި ހުރިޤާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު އެބަ ލިބޭ. ސޮފްޓްެވއަރ ިޑެވލޮޕްޓްކުރާ ފަރާތްތައް އެތާނަގއި ތިބި ކަމަށް މަޢުލޫމާތު 

ނޑު މަސައްކަތްރާލިބޭ. މީގެ ކުރިން ދައުލަތުގެ ބައެއް އިދާ ކުިރއިރު އަުޅަގނޑަށް ވެސް ޚުދު މިކަްނ ަތކުަގއި އަުޅގަ

ވުރެ ވެސް ތެރިވެދެްއވާ. އެ ތަން މިހާރަށްހަމަ އެ ބޭފުޅުން ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް އެހީ އެބަހުރި ފާހަގަކުރެވިަފއި

ޑަކުރެވޭ ނިޒާެމްއ ރަދު ކުއައި.ީޓ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ޚަ ވަރުގަދަ ތަނަކަށް ހައްދަަވއިގެން ދައުލަުތގެ

ޤާއިމުކުރެވިދާނެ ކަމަށް އަުޅަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ. އަދި ޭއެގ އިތުރުން ެވސް މި ކޮމިޓީ ިހނގަމުން ދިޔައިުރގައި ީމގެ 

ނޑަށް...  ކުރިން ބައެއް މެންބަރުން ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން ދައުލަުތގެ ޖުމްލަ އޮނިގަ

 

  ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

 .އަުރވަމުން މި ގެންދަނީ ޓުގެ ފުރުޞަތެއްމިނި 2ބަރު، ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެން

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ޚަލީލްهللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑަށް ބަދަލުތަކެ  ނިންމާލަމުން  ރަދު ކުޑަެވގެން ދާނެ. ޖުމްލަކޮށްއް ގެނަްއސި ކަމަށް ވާނަމަެވސް ޚަޖުމްލަ އޮނިގަ

ނުޑ ތާއީދުކުރާ ކަމެއް ނޫން ބަޖެޓް މިހާރު މި އޮތް އަދަދަށް އޮތީ މި  އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން ވުރެ ބޮޑުކުރުމަކީ އަުޅގަ

 ކަމަށް. ޝުކުރިްއޔާ ވަރަށް ޮބޑު.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

 މިރު، އެމް.ޑީ.ޭއގެ ފަރާތުން.ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާ

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: މިރުދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާވަކުޑަހު

ިޢއްޒަތްތެރި ވަީޒރު. އާދެ! ވަޒީުރގެ ވާހަކަިއަގއި ވަރަށް ސާފުކޮށް ައޅުަގނުޑމެންނަށް އެނގިއްޖެ ބަޖެޓް  ޝުކުރިއްޔާ

ނުންފުޅު ގެްނގުޅުްއިވ ތައްޔާރުކުރުުމގައި މިނިވަން ުމއައްަސސާތަކާއި އަދި އެހެނިހެން މުއައްސަސާތަކަށް ވެސް ވިސް

ނޑުމެން އެންމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ މި މަޖިލީހުގައި ބަޖެޓް ކޮމިޓީަގިއ  ގޮތް. ދެން އަޅުގަ

މަސައްކަތްކުރަމުން ދާއިުރަގިއ ބައެއް ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރން އެކަނި މިނިވަން ުމއައްަސސާތަކަށް ފައިސާ ދިނުމަށް 

ްއކާތީ އަޅުަގނޑު ހިތާމަކުރަން. އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން ވެްސ ބޭނުން. ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ބޭނުންވާ ރޫޚެއްަގއި ވާހަކަދަ 

ނޑުެމންނަށް މި ފޮނުވާލާފައި އޮތް ޖަދުވަލެއް  ވަނަ  14ހަރުން ފެށިގެން ވަނަ އަ  2003ޙަޤީޤަތަކީ މިއަދު އަޅުގަ

ހުރި މިންަވރަކާއި، ކެޕިޓަލް ގޮތުަގއި  ވިފައި ކުރެ ޚަރަދުގެ ގޮތުަގއި ޚަރަދުއިުރަގއި ރިކަރަންޓު އަހަރާ ހަމައަށް ައއި

ވަަނ  2010ހުރި މިންަވރުތަކެއް މިހުރީ ފެންނަން. ނިސްބަތުން ބަލައިލާއިރުަގއި ިވސްނާބައްލަވާ  ކުރެވިފައި ޚަރަދު

ންެގ ބަޖެޓަކުން ކެޕިޓަލަށް ބިލިއަ 11ބިލިއަްނ ރުފިޔާ  3ވަަނ އަހަރުގައި  2010އި، އަހަރުގަ 

ން ރުފިޔާ. ބިލިއަ 3ހަރުަގއި ެވސް މިއިންަނނީ ަވނަ އަ 2013ެއއްކޮްށ އެއާ ވާއިުރަގއި އަިދ ހަމަޚަރަދުކުރެވިފައި 

ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ މިނިވަން އައު ޤާނޫނުއަާސސީގެ ދަށުން އެކުލަވާލި ުމއައްަސސާތަުކގެ ގިނަކަުމގެ 

، ބޮޑުެވގެން މި ދިޔައީ. އެހެްނވީމާ ޚަރަދުިރަކރަންޓު  ޚަރަދު ކުރެވޭ އަދަދު ކުަޑވެސަބަބުން ކެޕިޓަލް 

މެ ވަރަކަށް ފުޅާކުރަން ށް އެ ޚިދުމަތް ކިަތންވުރެ ބޮޑަިއ ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީއަށް މުއައްސަސާަތކުން ޙަޤީޤަތުގަ 

ތަކު ހުންނާނެހެނެއް. މަސައްކަތް ކުިރއަސް އަުޅަގނޑަކަށް ހިއެއްުނވޭ އެ ޚިދުމަަތކުން ފޮނިމީރުކަމެއް ލިބޭނެ ރައްޔި

 ރާކަން ުމވަްއޒަފުން އިުތރުކޮށް، ތަފާތު ޕްޮރގްރާމްތަްއ ހިންގަިއ، އެކަމުެގ ފައިާދ ރައްޔިތުންނަށް ކު، އެހެންވީމާ

ނޑަކަށް ޤަބޫެލްއ އެނގޭނީ ިދވެހި ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީއެްއގެ ަމއްޗަށް. އެހެން ނޫން ކަމަށް ވަންޏާ އަުޅގަ

ނޑަކަްށ މިކަމަކަްށ ޙައްލެްއ ލިބޭނެ ކަމަށް. މެ މޮޅު ވާހަކަތަކެްއ މިކަމުނުކުރެވޭ ކިތަން ަގއި ެދއްކިަޔސް އަުޅގަ

ކަމެއް މިނިވަން މުއައްސަސާަތކަްށ  ެވސް ކުރެވެން ނެތް އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑަށް ހަމަ ޤަބޫލުކުރަން އެއްގޮަތކަށް

ނޑު ވަރަށް ކޮމާކޯިޅއެްއގެ ތެރޭގައި މި ދަންނަވަނީ  ކުރެވެން ނެތް މިނިވަން  "ކަމެއް ނެތް ކުރެވެން "ކަމެއް އަުޅގަ

ނޑު ހަމަގައިމު ނޑުމެން އެންމެން ވެސް ހުށަހަޅާނެ ކަމެއް ނޫން. އަޅު މުއައްސަސާަތކަށް ކޮށްދިނުމަކީ އެއީ އަުޅގަ ގަ

ނޑުމެން އެންެމން ވެސް އެބަ ޤަބޫލުކުެރވޭ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތަށް ކުޑަ ، ވޭ. އެހެންވީމާވެސް ބޭނުން ާވނީ ހަމަ އަޅުގަ

ނޑު ހަމަ ނަށް ކޮންމެވެްސ ގޮތަކަށް އެޖެއަޅުަގނޑުމެން އާއި ޚަރަދާ ލިބޭ އާމްދަނީ ސްްޓކުރެިވގެން. ދެން އަޅުގަ

ހުރި ބައެއް ކަންތައްތަުކގެ ތެރެއިން ޑިއުޓީ ނަާގއިުރ  ބަޖެޓް ހުށަހެޅިއިރުގައި ވެްސ ވަޒީރު ފާހަގަކުރަްއވާަފއި

ނަގަމުންދިޔަ އެްއޗެްއ އުނިކޮށްލުމުގެ ބަދަލުަގިއ  ޑިއުޓީ 25އަޅުަގނޑު ހަމަ ސުވާލު އުފެދޭ ރަނުގެ ބާވަތްތަކުން %



  

ހަރު ބަނުމަށް ބޭނުންވާ ފައިބަރުފަދަ ތަކެތިން، ކަން އިތުރުކުރުމަށް ޓަކައި ދޯނިފަޭއވާނީ ރާއްޖޭގެ އުފެއްުދންތެރިކީއްތޯ

ށް ރައްޔިތުންނަށް ކަން ިއތުރުކުރުމަކުރަްއވާަފއި އެ އުފެއްދުންތެރިހުރި ތަކެިތން އެ ިޑއުޓީ ުކޑަ ގުޅުން ފައިބަރާ

 ފުރުޞަތު ދެއްވިްއޔާ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސިކުންތު ހިނގަްއޖެ. ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ  14ޓާއި މިނި 2މެންބަރު.  އާދެ! ޝުކުރިއްާޔ، ޢިއްޒަްތތެރި

 މެޝަރްސއާ  އަީކ ވެްސ ރެވެނިއު މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލަން އަޅުަގނޑުމެން ޙަޤީޤަތުަގއި މިއަދުގެ އެޖެންޑާ 

ނޑުމެން މިއަންނަނީ ސިލްސިލާކޮށް ކޮންޓި  ގުޅުން ވާީތވެ އެންެމ ކަށްޝަނަނުއޭހުރި ބައްދަލުވުމެއް. އެކަމަކު އަުޅގަ

ހިސާބުން މިނިވަން މުއަްއސަސާތަުކގެ ވާހަކައަްށ ެވސް އެޖެންޑާެގ ހަމަ ކުރިއަްށ ލަިއގެްނ  ފަހުން ނިންމާލި

އެުކަގއި ަވކިަވކިްނ  ހަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސާ އް ަބއްދަލުވުންއަޅުަގނޑު މި ގެންދަނީ. އަިދ ޚާއްޞަ އެ 

ނުޑމެން ތިބެންޖެހޭނެ ނޑަެއޅުމަށް ޓަކައި ނިންމުމަށް އަޅުގަ ވާހަކަ  އަޅުަގނޑުމެން ރެވެިނއު މެޝަރސްގެ ގޮެތއް ކަ

ަޙ ނުކުތާެއއް. ެއ މައްސަލަ ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރު އާމިރު ެއ ނެގި ނުކުތާ އަކީ ހަމަ ަޞއް، ދަންނަވާލަން. އެހެންވީމާ

ލް ނަސީމް، ޖޭ.ޕީގެ ފަރާތުން. ބަރު ފައިޞައަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ އެ ަކންތައްތައް ބަލަހައްޓަން. ިޢއްަޒތްތެރި މެން

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް.

 

  ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ލް ނަސީމްކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަިއޞަ

ނަޑށް ދެން މި ހުރިހާ ބައްދަލުވުންތަކުން އަޅުަގނޑުމެން  މުަޤއްރިރު. އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ މަރުޙަބާ ވަޒީރު. އަުޅގަ

ނޑަށް ފާހަގަކުރެވުީނ ހަމަ ހުރިހާ މެންބަރުން ތަކާ ަބއްދަލުމިނިވަން މުއައްސަސާ ކުރި ބައްދަލުވުންތަކުްނ އަޅުގަ

ށް އެ ބޭފުޅުންެގ ޤާނޫނީ ވާޖިބު އަާދކުރުމަ ގޮތަކަށް ބޭނުންފުުޅވޭ ެދވެން އޮތް މިންވަަރކަށް ބަޖެޓް އިތުރުކޮށްދިނުމަށް

ނޑުމެންނަށް މި ފާހަގަކުރެިވގެން ދިޔައީ  ޓަކައި. ދެން އެހެންނަމަވެސް  ދެންމެ މިނިސްޓަރުގެ ވާހަަކފުޅުން އަޅުގަ

ނޫން  ބަޖެޓް ހެދުމުގައި ހަމަ ވަރަށް ބެލިގެންކަން ދިޔަީއ. ެއއްެވްސ ހާލެއްގަިއ އެ ކަންތައް ދިަޔީއކީ ފަރުވާުކޑަކޮެށއް

ކަން. އެގޮތުން އަދި ެއއްެވްސ ބަޖެޓެއް ނުވަތަ އެއްެވސް ަވރަކަށް އިތުރުކޮށްދެވެން ނެތް ކަމަށް މި ވިދާޅުވީ. ދެން 

ނޑުގެ ހަަމއެކަިނ ކޮންސަރނަކީ ައޅުގަ  ދި ބައްދަލުކުރުމުަގއި އަ ނޑުެމން ބައެއް މުައއްސަސާަތކާ މީގެ އަުޅގަ

ނޑުމެން  ކުިރ ކުރުމުގައި ވިދާުޅވެފައި ެއބައޮތް މިހާރު ހަމައެކަނި ބައްދަލުޚާއްޞަކޮށް ިއއްޔެ ޕީ.ޖީާއ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މަޖިލީހުގައި ވަނީ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުތަކެއް ގެެނވިފަ. އެ ގެނެޭވ  މިސާލަކަށް އިއްޔެ ވެސް ައޅުގަ

ނޑަްށ ޔަޤީން ފާސްވާނެކަން. ގެނެިވއްޖެ ކަމަށް ވަން ޏާ އިޞްލާޙު ފާސްވެއްޖެ ކަަމށް ވަންޏާ، އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލާޒިމް ެއބަ ކުރެވޭ ވަރަށް ކުރު ުމއްދަތުތަކެްއގެ ތެރޭަގއި ކަްނތައްތަކެއް ނިންމަން ވަކި 



  

 ނުކޮށް އަދިނަމެންނަށް މުވަްއޒަފުން އިތުރުގުޅިގެން އެބަ ވިާދޅުވޭ ތިމަން ސަސާަތކެްއގެ މައްޗަށް. އެކަމާމުއައް

ންތަްއ ކުރުމަކީ އެއީ ވާނެ ކަމެއް ނޫން. މިހިރަ ކަންތައްތަަކކީ މިީއ ހަމަ ނުކޮށް ެއ ކައިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ިޑވެލޮްޕޓް

ގުޅިފައި ހުރި ކަންތައްަތއް. ރައްޔިތުންނަށް އިންާސފު ހޯދައިދިނުމުގައި މި  ށް ރައްޔިތުންނާ ވަރަށް ބޮޑަ

ނޑުމެން އަބަދު ބަޖެހޭ. ވަރަށް ފުރިހަމަ ވެސް ދަްނނަވާ ވާހަކަ އަކީ އިތުރުކުރަްނ އެ މުއައްސަސާަތކުގެ ރޯލް، އަުޅގަ

ނޑުެމން ހަމަ ވިސްނާ ގޮތުަގއި އެފިޝަންޓްކޮށް މަަސއްކަތްތަެކއް ލަންޖެހޭ ކުރަން އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ، މިީއ އަުޅގަ

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ ދައުލަތުގެ މިއަދު  ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް ނޑުމެން މިއަދު އަުޅގަ ައުޅގަ

ާސއަކަށް ސްކުެރެވން ހުށަހެޅިފައި މިއޮތީ ވަރަށް ބޮޑު ބަޖެޓެއް. އަދި މިއިްނ ކޮންމެ މުއައްސައަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާ

މިީއ  ން ފާހަގަުކރެވޭ. އެހެންނަމަވެސްބަލާއިރު ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުކުރެވިފައި އޮތްކަ ވެސް ކުރީ އަހަރުތަކާ ައޅައި 

ޕީ.އެސް.އަިއ.ޕީ ވެސް ބޮޑުެވގެން އެބަ އާދޭ މިނިވަން  އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަން ވެއްޖެ އަހަރުން އަހަރަށް ހަމަ 

. މިއިން އެްއވެސް ތަނެްއގައި ބަޖެޓް ކުޑަެއއް ނުވޭ. ދެްނ ާކރުގެ އެހެނިހެން ވުޒާރާތަކާމުއައްސަސާަތކާއި އަދި ސަރު

ނޑުމެން މި ކުރި މަ ކަތަީކ ސައްމިގޮތަށް މި ބޭފުޅުން ކަންބޮޑުވުން ހުރިއިރު އަޅުަގނޑަްށ ޤަބޫލުކުރެވެނީ އަޅުގަ

ކިހާ ަބއްދަލުކޮށްގެން ެވސް އެންމެ މަދު މިންވަރަކަށް އެ ބޭފުޅުންނަށް ބޭނުން ވަނީ  މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން ، ވަރެއްތޯ ބެލުން. އެހެންވީމާ  ން ބޮޑުކޮށްދެވެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިނިސްޓްރީ އަުޅގަ

ނޑުމެްނ އިތުރުކޮށްދެވެން އޮތް މިންަވރެއް ހަމަ ބައް ލަވާަފއި އެްނމެ ފަހު ވަގުތު ވެސް ކުުރމަކި އެީއ އަުޅގަ

ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. ދެން ެއއްވެސް ހާެލއްަގއި އަޅުަގނުޑ ވަކި ގޮތަކަށް ޕްރެޝަރ އެގޮތަށް ދޭން އެ ވާހަަކ 

 ދައްކަނީކީ ނޫން...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

  ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ލް ނަސީމްކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަިއޞަ

ނޑު ެއއަށް ވުރެ މާ ކަންބޮުޑވި ކަމެ އް އިްއޔެ ޤައުީމ އަދި ހަމަ ކުޑަކުޑަ ެއއްެޗްއ އިނގޭތޯ. މިހާރު އަުޅގަ

އަކަށް މި ސަރަަޙއްދުން ވެސް އެންމެ ބޮޑު ތޯ. ވިދާުޅވީ ސްޓޭޓް ޔުނިވަރސިޓީ ން ފާހަގަކުެރްއިވ އިނގޭޔުނިވަރސިޓީ

އަދި މިާހރު އެ ބޭފުޅުންނަށް އިތުރުުކރަން އެދިފައި އޮތް ވަރަށް  ގެ ޔުިނވަރސިޓީން ކަާމއިރާއްޖޭ ފީއެއް ެނގެނީ

އިތުރު ނުކުރެިވއްޖެ ކަމަށް ަވންޏާ ފީ ބޮޑުވުމުގެ އެ ބިރުެވރިކަން ވެސް އެބަ އޮތް. އެެހން ވެއްޖެ ކަމަށް ވަންާޏ 

ކެއް ެގއްލިގެްނ ދާނެ. ްސ އެަތއް ަބއިވަުރ ފަިއސާތައަނެއްާކވެސް ހަމަ އެތައް ދަިރވަރުންތަކެްއ ރާއްޖެ އިން ބޭަރށް ގޮ

ނޑުމެހަމަ އެއާ ވޭ މީގައި އެ ބޭފުޅުން އެދިފައި ހުރި ފައިސާ އިން ްނ މީގައި ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންއެކު އަުޅގަ



  

 ބޭނުންކުރަން މިހުރީ ވެސް ވަރަށް މުހިންމު ކަންތައްތަކެއް. އެކި އަޮތޅުތަުކގައި އެަބހުރި ކެމްޕަސްތަކާއި އެ

ޑިވެލޮޕްޓްކުުރވަން. މި ކަންަތއް ކޮށްފި ކަމަށް ވަންޏާ ަރށުގައި ތިެބގެން ކުދިންނަށް ޑިގްރީ ފެންވަރަށް ުނވަތަ 

އެއީ އަުޅަގނޑުމެން ގެއްުލވާލަިއގެން ، ތު ލިބިގެން އެބަ ދޭ. އެހެންވީމާމާސްޓަރސް ފެންވަރަށް ކިޔެުވމުގެ ފުރުޞަ

 އަުޅަގނޑު އެ ަކންތައް... ވާނެ ފުރުޞަތެއް ނޫން. ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް، މަރަދޫ ދާއިާރެގ  ބޮޑަްށ ޝުކުިރއްޔާ ވަރަށް

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން.

 

  ކަދެއްކެުވން:ވާހަ މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

ނޑާ ިއރުގަިއ އެ ބޭފުޅުްނ އެންެމ ުމއަްއސަސާތަކުން މައްސަަލ ައއި ހަމައަށް މިނިވަން އާދެ! ކޮންމެައކަސް އަުޅގަ

ވެސް ެއ  ހެންފުރަތަމަ ހުށަހެޅި އަދަދުތަކެއް ނޫން ފަހުން ހުށަހަޅާފައި އޮތީކީ. އެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުާވގޮުތގައި ކޮންމެ

ގޮުތގަިއ  ކަމަށް ވިދާުޅއެބަވޭ. އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ުކރިއަށް ގެންިދއުމަށް ބޭނުންވާަވރު ބޭފުޅުންގެ މަސަްއކަތްތައް

އޭގެ ތެޭރގައި އެބަހުރި ހަމަ ޖެނުއިން ކޭސްތައް ެވސް. ެއއީ ދެން އެ ބޭފުޅުން އެދިވަަޑއިގެން އަިދވެސް ހުށަހަާޅ 

ން ރުިފޔާ އެދިފައި ިމއޮތީ. ޭއެގ މިލިއަ 357ލަ ކުެރވޭ. މިހާރު ޖުމްމިންވަރު ބޮޑުކަމަށް ައޅުަގނަޑށް ވެސް ޤަބޫލު

 192. އަޅުަގނަޑކަށް، ެއއީ ޓްމަންޓް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންރތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު އެްއޗެްއ މިއޮތީ ޑިޕާ

 ޖުޑީޝަލްއޮފް ޓްމަންޓް ރން ރުފިޔާ. އަޅުަގނޑަަކށް ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ އެ މިންަވރު ދެން ކޮންމެހެން އެ ޑިޕާމިލިއަ

ތައް ކުޑަުކރުމަށް ޓަކައި މިނިސްޓަރ ޚަރަދުއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް ބޭނުންވާނެ ކަމަކަށެއް. ދެން ކޮންމެއަކަސް މީގެ 

އޮފް ފިނޭންސް އިސްނަންގަަވއިގެން ކަމަށް ވިަޔސް މަޖިލީހުން ކަމަށް ވިޔަސް އެބަޖެހޭ ޤާނޫނުތަކަށް ބަދަލު 

އި، ިރޓަޔަރކުރަްއވާ ޖަޖުންގެ މުސާރަފުޅުތަކާއި މި އެއްޗެިހ ގެންނަން. އެއީ ރިޓަޔަރމަންޓް އޭޖްގައި ޕެންޝަނާ

ނޑު ފާހަގަކުރުމަށް، ންވަރެއްަގއެއް ނޫން. އެެހންވީމާމިހުރީކީއެއް ބުއްދި ޤަބޫލުކުާރ ފެ ފަހުގައި  އެ ކަންކަން އަުޅގަ

ނޑުެގ އަޚް  ޓްމެންޓް ގެނެްސގެްނ ން ރުފިާޔގެ ެއޖެއްސްުޅވި ފަދައިްނ ފަންސާހަކަށް މިލިއަނާޝިދު ވިދާ ވެސް އަުޅގަ

ކަރަޕްޝަްނ  ންސަރންސްތައް، ޚާއްަޞކޮށް އެންޓިގޮުތގަިއ މިހާރު މި ބޭފުޅުންގެ މިހުރި ކޮ އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ

އޮތޯރރިޓީ، ކަްސޓަމްސް  މަންޓް ޖެނެރަލް، މޯލްޑިވްސް ޔުިނވަރސިޓީ އަދި ލޯކަލް ަގވަރކޮމިޝަން، ޕްރޮސެިކއުޓަރ 

ނޑު ބަލާއިރުަގއި ހަމަ އިމާރާތް މަރާމާތުކުރުން، މި . ދެން ހުރި ކަންތަނަށް ފުދިދާނެމި ތަން ސަރވިސް ކަމަށް އަޅުގަ

ޖެނުއިން ކޭސްވެއްޖެްއޔާ ކަހަލަ މި ކަހަލަ ކަންތައްތައް. އެ ކަންކަން މިނިސްޓްރީ ފިނޭންސް ބައްލަވާލަްއވާފައި ެއީއ 

ހަމަ މި ވާހަކަ ދަންނަވަމުން ވެްސ  ންނަމަވެސްރާ ކަެމއް ނޫން. އެހެއިތުރުކޮށްދެްއވުމަކީ ައޅުަގނޑު އިޢުތިރާޟުކުއެ 



  

ން ރުފިޔާ މިއޮތީ ބޮޑުވެފަ. އެ އަދަުދ މިލިއަ 2200ޚަރަދު މިހާރު ވެސް އަޅުަގނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ރިކަރަންޓު 

ރި ަގއި އެބަހުންޖެންސީ ބަެޖޓްތަކުެގ ތެރޭނޑުމެން ނޭދެން. އެހެންނަމަވެސް ކޮންޓިއިތުރަށް ބޮުޑެވގެންދާކަށް ައުޅގަ

ސްޓްކުެރވޭނެ ދިަމދިމާ. އެހެން މި ދެންނެވީ ކަހަލަ އުނަދގުލެްއ ނެތި އެޖެ ން ރުފިާޔ އެްއވެސް ފަންސާހަކަށް މިލިއަ

ކުޑަ ނުކޮށް. މިހާރު ވެސް އައްޑޫ ކައުންސިލުން ެވސް އެ މީހުންގެ މުސާރަ  ޚަރަދުއެ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ އަށް 

ވީމާ، މި ނިންމާލަނީ. ދެން. އެހެން ލަތަކީ ވެސް އެއީންސިލުގެ ހާދާޅުޭވ. މާލޭ ސިޓީ ކައުނުދެވޭނެ ކަމަށް އެބަ ވި

ނޑުގެ ވާހަކައަކީ މި ކައުންސިލުތަުކގެ މެންޑޭޓް އަދާކޮށްގެން އެ ބޭ، އެހެންވީމާ ފުޅުން ތުރޫކޮށް އެކަން އަުޅގަ

ނޑަްށ ސްޓްމެންޓެްއ ގެނައުވުރެ ރަނގަޅު. ފަންސާހަކަށް މިލިއަން ރުފިޔާގެ އެޖެނަމަ މިހާރަށް ކުރަްއވާ މަށް އަުޅގަ

 ހަމަ ފެންނަ ވާހަކައެއް ކަމަށް ދަންނަވަން. އެވަރުން...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސިކުްނތު. ޢިއްޒަތްތެރި ވަޒީުރ، އަޅުަގނޑުމެން ކުރީދުވަުހގެ  5ޓާއި މިނި 2ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. 

ގެްނ ނުދިޔައީ ޖަވާބު ޕެނަލުން ލިބިކަދެއްކުމަށް ފުރުޞަތު ބައްދަލުވުންތަުކގައި ާޢއްމުކޮްށ ގިނަ މެންބަރުންނަށް ވާހަ

ނުޑމެން ގެންދިޔައީ. މިއަ ނޑަށް ީހވަނީ ިއކޮނޮމީދެއްަވއި ޖަވާބުތަުކގެ ގަޑިަތާކއި ވެްސ ެއއްކޮށް އަުޅގަ  ދު އަުޅގަ

ނޑުމެން ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ލިބޭނެ ގޮ ން މިއަދު މުހިންމު ތްވުއެހެން ގޮތަކަށް އެބަ ބަދަލުވޭހެން. އަޅުގަ

ނޑު ފުުރޞަތު ދެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދުކަމަކަށް ޙިލްމީ ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު. هللا ވާީތ، އަުޅގަ

 ޕީ.ޕީ.އެމުގެ ފަރާތުން.

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙިލްމީهللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

ނޑު ޤަބޫލުކުރަްނ ދައުލަތުގެ އެންމެ ބުރަކޮްށ އުޅުްއވާ ެއއް ވަޒީރަީކ ޝުކުރިއްާޔ. މަރުޙަބާ މިނިސްޓަރު. އަުޅގަ

ނުޑ  މަނިކުފާނު އަދި ވަރަށް ބޮޑަށް ބޮލަށް ތަދުވާ އިސްތަށިފުޅަށް ތަދުވާ ވަޒީރަކީ ވެސް މަނިކުފާނު. ދެން އަޅުގަ

ނޑަ  މިހާރު ހުރިހާ މުއައްސަސާަތކާ ހަމަ ބަލާލަން ބޭނުން ށް ފާހަގަކުެރވޭ އިތުރަްށ ަބްއދަލުކުރިއިރު ވެސް އަުޅގަ

ނޑު ހިތަށްއަާރ ލާރިތަކެއް މުހިންމު ސަބަބުތަކާ ބޭފުޅުން  ހުރެ ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށް ވިދާުޅވި ކަން. ދެން އަޅުގަ

ކުޑަކުރުމުެގ ގޮތުން ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކުެރވޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ކޮމިޓީގަިއ  ޚަރަދުދައުލަތުގެ 

 ކަންތައްަތއް ވެސްެރވިއްޖެ. ޭއގެ ތެރޭގައި ބަެއއް ކޮމިޝަންތައް ެއއްކޮށްލުމާއި އަދި އެހެނިހެން ބައެއް ވެސް ފާހަގަކު

އަެނއް ަކއުންިސލުތައް މަދުކުރުން ނޫނީ ކުަޑކުރުން ކަހަލަ ކަންތައްަތއް އެބަ ހުއްޓޭ ކުރަން. ދެްނ  ،މިސާލަކަށް

ފެލާލެވޭނީ ވެސް. . ަވކި ވަަރކަށް ވިޔަފާިރވެރިން ަހއްދެއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފައިސާ ިލބުން ވެސް އޮންނާނެ ވަކި

އެހެންވީމާ، މިކަން އަޅުަގނޑުމެން ހިތަށްއެރީ ހަމަ ދައުލަތުގެ މާލީ ަވޒީުރގެ ހަިއސިއްޔަތުން މަނިކުފާނުެގ 



  

ނޑުމެން ހަމަ މަޖިލީ ސަރުކާރުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެްނނަން ހުގެ ހުރިހާ އެބަޖެހޭ މިހާރުން މިހާރަށް ވެސް. ދެން އަޅުގަ

ހުރީ ހަމަ ސަރުާކރަށް މިކަމުގަިއ ނޫނީ ދަުއލަތަށް މިކަމުގަިއ ހަމަ  މެންބަރުންގެ ވެްސ ވިސްުނންފުޅު

ނުޑެގ އަނެއް ކަމަކީ ދިވެހި ސަ  ރުކާރަކުން ކުރި ކަންތައްތަކަކާ އެހީތެރިވެދިނުން ކަހަލަ ގޮތަކަށް. ދެން އަނެއް އަޅުގަ

ބަނގުރޫޓްވެަފއި ހުރި ކުންފުނިތަކެއް ނޫނިއްޔާމު ދާއިރާެއއް އެބަހުރި. ޭއަގިއ ، ހުރެ ވަރަށް ބޮޑެތި ެގއްލުންތަކެއް ލިބި

ދިވެހި ސަރުކާރުން އެބަހުރި ބައެއް ިލޔުންތަކާިއ ެއއްޗެިހ ދެއްވާފަިއ ޭއގެ ބަދަުލގަިއ ޮކންމެވެސް ވަަރކަށް ދެްއވާނެ 

ވި ކަމުަގއި ިވޔަސް ވެސް މީަގއި ހަަމ ކަމަށް ވެސް. އަދި އެ ލިުޔންތަކަކީ މާ ަޞއްޙަ ލިޔުންަތކަކަށް ނުބެއްލެ 

އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުާރގޮތުން ވެއްޖެއްޔާ ދިވެހި ސަރުކާރަކުްނ އެޅި ފިޔަވަޅުތަުކގެ ސަބަބުން ބަޔަކު ހަލާކުވެ، ވަރަްށ 

ސް ދޭތެރޭ ކޮންމެވެ އިރު ދިވެހި ސަރުކާރުން އެކަމާބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ލިބި، އެަތއް ބަޔަކު ހާލުގައި ޖެހިފައި ހުންނަ

ނޑު ަޤބޫލުކުރަން. އަޅުަގނޑު މި ަދއްކަނީ ކޮންސްޓްަރކްޝަން  ވަރަކަށް ވިސްނާަވޑަިއގަންނަަވންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

މިކަުމގަިއ މަނިކުފާނުގެ ޚިޔާލަީކ ކޮބައިތޯ. އަޅުަގނޑު ވަރަށް ޮބޑަށް ، ީރގެ ވާހަކަ އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާއިންޑަސްޓް

ގޮތުން މިހާރުން މިހާރަށް ވެސް ހަމަ މަނިކުފާނަށް އެޅުއްވޭެނ  ކުރުމުގެކުޑަ ޚަރަދުއެދެން ހަމަ ދައުލަތުގެ 

ގުޅިގެން އެޅުއްވޭނެ ފިަޔވަޅުަތއް ވެސް އެުޅއްވުމަށް ވީާހ  ަފއި އަިދ ސަރުކާރާއި މަޖިލީހާފިޔަވަޅުަތއް އަުޅއްވާ

 އަވަހަކަށް ބާރު އެޅުްއވުން ިއނގޭތޯ. ޝުކުިރއްޔާ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސިކުންތުން މަނިކުފާނު ނިންމަވާލެއްވީތީ ވަރަްށ  46ޓާއި މިނި 1ރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ވަ

ފުޅުން ވެްސ ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެމް.ޑީ.އޭ ފަރާުތގައި މި ސްލޮުޓގައި ެދ ބޭ

ދެން  ރުޞަތު ބަދަލުކޮށްލާނަން. އައު ބޭފުޅަކަށް ދެވެންހަމަ ފު، ވާހަކަދަްއކަަވއިފި މި ފޯރަމްގަ. އެހެންވީމާ

 ރީ ޕާޓީގެ ފަރާތުން.ރިޔާޟް، ޖުމްހޫهللا މެންބަރު ޢަބްދު އަޅުަގނޑު ހަމަ ފުރުޞަތު ދޭނަން. ޢިއްޒަތްތެރި

 

  ވާަހކަދެއްެކުވން: ރިޔާޟްهللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ގެ ޚާއްަޞކޮށް މިނިވަްނ ނޑުމެްނ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މި ބަޖެޓު ނގޭތޯ. އާދެ! އަުޅގަވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ އި 

ނޑުމެން މުއައްސަސާަތކުެގ ފަރާތްތަކަްށ އިތުރުކޮށްދިނުމާ ބެހޭ ގޮތު ނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އަުޅގަ ން އަުޅގަ

ކުން އުފެދިފައިވާ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މިނިވަން މުއައްސަސާަތކަކީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޤަނޫނުއަސާސީންނާއި އަިދ ޤާނޫނުތަ

މުއައްސަސާަތކެްއ ކަމަށް. ެއ މުއައްަސސާތައް އިންޑިޕެްނޑެންޓުކޮށް ޭބއްވުުމގެ އެންމެ ބޮޑު އެްއ މަޤްޞަދަކީ 

ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް އެތަންތަނުން ޔަޤީންކޮށްދިނުމޭ. އެއީ މުހިންމު ތަންތަންވީމަ ޤާނޫނުއަސާސީން 

މި ވަނީ. އެހެންވީމާ، އެ ތަންަތނުގެ މަސައްކަތް ނުހުއްޓޭނެ ގޮތަށް މަސައްކަތްކުެރވޭނެ  އެ ތަންތަން އުފެދިފައި



  

ގޮތަށް އެމީހުންނާ ޙަވާލުކޮށްފައި އޮތް މަސްއޫލިްއޔަތު އަދާުކރެވޭ މިންވަރަށް ދައުލަތުން ފައިސާ ދޭންޖެހޭނެ ކަމުގައި 

ނޑަައޅުްއވާ އެ ބޭބޭފުޅުން އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަމޭ. އެހެންވީމާ، ެއއީ. ދެން މީގައި މި ނިމަމް އަދަދުތަކެއް ކަ

ވިދާޅުވާ ެއްއޗެހި އަލުން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ވެސް އިށީނދެވަޑަިއގެން ޓެކްނިަކލް ބޭފުޅުންގެ ލެވެލްގަިއ 

އިށީނދެވަަޑިއގެން އަލުން ަމޝްވަރާކުަރއްވާަފއި އެ މިދެންނެވިހެން އެ ތަންތަން ްސމޫތުކޮށް ހިންގޭނެ ވަރަްށ 

ނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަްނ ބޭނުން ބައެްއ މިނިވަްނ ބަ ޖެޓުގައި ަފއިސާތަްއ ހަމަޖެހިގެން ދިއުން މުހިންމު. ައޅުގަ

ަތކުން  ފާހަގަކުރެއްިވ، މިހާރު އެންމެ ފަހު ކުއާޓާަގއި މިއޮތީ މުސާރަ ފިޔަވައި އެހެން ެއއްެވްސ މުއައްސަސާ

ަމކު ެވސް ހަމަ މި ތަންތަން ހިނގާ ކަމަށްވަންޏާ ޚަރަުދ ޚަރަދެއް ނުކުރެވޭ ގޮތަށް ފްރީޒުކުރަްއވާފަޭއ. އެކަ

ނޑުމެން އެންމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ. އެ ފައިސާތަކަކީ މި އަންނަ އަަހރުގެ ބަޖެޓުން ޕޭކުރަންޖެހޭ  ހިނގާނެކަން އަުޅގަ

އް ނެްތ އެްއޗެއް ެވއްޖެއްޔާ އަނެްއާކ ވެސް އެތަންތަނުގެ ހިންުގމަށް ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވާނެ. އޭގެ ޝަްއކެ

ކަންތައްތަެކއް. އެހެންވީމާ، މި ކަންކަމާ ދޭތެރޭގައި މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވަނީ، ވިދާުޅވާ ެއއްެޗއް ސާފުކޮށްލަން ބޭނުން. 

އަޅުަގނޑުމެން ދެޭކގޮުތގަިއ އަޅުަގނޑުމެން ހުރިހާ އެންެމން ޖުޑިޝަރީ އަްށ ފާޑު ެއބަ ކިޔަން. ކިާޔއިރުަގއި 

ނޑު މެން ކިާހވަރަކަށްތޯ ަމސައްކަތްކުެރވެނީ. އިންފްރާްސޓްރަކްޗަރ ެއކަންޏެއްނޫން ޖުޑީޝަރީ ޑިވެލޮޕްކުރަން އަުޅގަ

ޑިވެލޮޕްކުރަންޖެހެނީ. ހިޔުމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްކޮްށގެން ނޫނިއްޔާ އެތަނެްއގެ ޚިދުމަތްތަެކއް ރަނގަެޅއް ނުކުރެވޭނެ. 

ނޑި ނޑުމެން ިއންވެސްޓުކުރަނީ އެތަންތަނުގަިއ ތިބި ފަ ޔާރުންގެ ފެންަވރު ރަނގަޅުކުރުމަށް. ެއީއ ކިހާވަރެއްތޯ އަުޅގަ

ނޑު ދެޭކގޮތުަގއި މިނިވަްނ މުއައްސަސާަތކަށް އެ ތަންަތނަށް ޤާނޫނުއަސާސީންނާއި  އަޅުަގނުޑގެ ދެޭކގޮތުަގއި، ައޅުގަ

 ޤާނޫނުތަކުން ޙަވާލުކޮށްފައި އޮތް މަސްއޫލިއްޔަތު އަާދކުރެވޭވަރަށް ޚަރަދުތައް ހިނގަްނޖެހޭނެ. ހަމަ އެއާއެއްކޮށް 

އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ފާހަަގކުރަން ނެޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީްނ ވަރަށް ޮބޑަށް ެއ ބޭފުޅުން ފާހަގަކުރެްއވި ާރއްޖެއިްނ 

ބޭރަށް މި ކުރާ ޚަރަދު، ހޭދަ ބޮޑުވެފައި އެ ޚަރަދުތައް ެއިޑއުކޭޝަން ސެކްޓަރ އަށް ކުާރ ޚަރަދުތައް ބޮޑުވެފައި އެ 

 ންސަލްޓެންޓޭޓު ކުަރއްަވއިފިްއޔާ އެމީހުން މި ރާއްޖޭގެ... ޚަރަދުތައް އެމް.އެން.ޔޫއާ ދޭެތރޭގައި ކޮ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. 

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: ރިޔާޟްهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު ކިނބިދޫ

ކުޑަ ހޭދަ އެްއ ޚަރަދުކޮށްގެން ކުރެވިދާެނ ރައްޔިތުންނަށް މި ޚިދުމަތްކުރާ މީހުން ޑިވެލޮޕްކުރުމުގައި މާބޮޑަށް ވެސް މާ

 ކަމަށް. 

 



  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިނިޓު ހަމަވެއްޖެ.  2ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު، 

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: ރިޔާޟްهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު ކިނބިދޫ

ފަދަ ކަންކަމަކީ ހަމަ މުހިންމު ކަންކަން. ޚަރަދު ތައް އެްއކޮށްލުންެވސް ހަމަ ތާއީދުކުރަން ކޮމިޝަންސް އަޅުަގނޑު

ނޑުމެން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ތާއީދުކުރަން. ހަމަ އެއާއެުކ، މިނިވަން  ކުޑަކުރުމަށް އޮތް ހުރިހާ ކަމަކަށް ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ދެޭކ ވަހަކަ މި ފުރުޞަތުގަ ިއ މުއައްސަސާަތއް ހިންގުމަށް ދެވެންޖެހޭ ބަޖެޓު ދޭންޖެހޭނެ ކަމުގައި އަުޅގަ

 ދަންނަވަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލް، އެމް.ޑީ.ީޕގެ ފަރާތުން. ގަމު ދާއިރާގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު. 

 

 އިސްމަޢީލް ވާހަކަދެްއކެުވން: ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް

ނުންވަނީ މި ބަޖެޓުގެ ކަންތައްތައް ނިންމަވާނީ ައިދ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ައޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއއަށް ަބދަލު ގެންނަން ބާރު އޮތް ަކމުގައި ވިޔަްސ ައޅުަގނޑު ެވސް ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި 

ކަްށ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު. މިތާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ފާހަގަކުރަްއވައިފި ައޅުަގނޑުމެން މިނިވަން މުއައްސަސާތަ 

ނޑުމެން ހަމަ ވަރަށް ޮބޑަށް ބޭނުންވޭ މިިނވަން  އެްއޗެހި ދޭން ބޭނުންވާ ާވހަކަ. ެއއީ ތެދުފުޅެްއ. ައުޅގަ

ނޑުމެން ބޭނުން އެމީހުންގެ މިނިވަންކަން  މުއައްސަސާަތއް ހަމަ އެދުނުވަރަކަށް ދެވެން އޮތިްއޔާ ދޭން. އެއީ އަުޅގަ

ބަރު އެގޮތަށް ބޭނުންފުޅުނުވެދާނެ. ޚާއްޞަކޮށް މިހާރު މި ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ ހިފަހައްޓަން. ފަހަރެއްގައި ޢިްއޒަތްތެރި މެން

ނޑު ދެކޭގޮުތގައި މިނިވަްނ  މި ކަންކަން އޮތް ގޮތުން ތިން ބާރު ވަރަށް ބޮޑަށް އެްއވެަފއި އޮތް ަވގުެތއްަގއި އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ މުއައްސަސާަތކަކީ މި ޤައުމުެގ ޑިމޮކްރެޓިކް ވެށި ހިފަހައްޓަން އޮތް މުހިންމު ބާ ރުތަކެއް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މި ބޭފުޅުންގެ މަސައްކަތްކުެރޭވނެ ގޮތަކަށް އިތުރުކުރަންޖެހޭ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ 

 އެްއޗެއް އިތުރުކުރާނެ ގޮތް ިމނިސްޓަރު ހައްދަވައިެދއްވުަމކީ އަޅުަގނުޑގެ އެދުމެކޭ. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް، ޕީ.ޕީ.އެމްގެ. ިޢއްޒަތްތެިރ 

 މެންބަރު ޑީޑީ، ސ.ފޭދޫ ދާއިާރގެ. އިބްރާހީމްދީދީ. 



  

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:

އަށް ދައުލަތުން ލަފާކުރާ  2015ބަރު. ޝުކުރިއްޔާ މިނިސްޓަރ. އާދެ! އަޅުަގނޑު ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެން

ނޑަށް ފެންނަނީ ހުރިހާ މުއައްސަާސއަކަްށ ވެްސ، ހުރިހާ މިނިވަްނ  ނުޑ ބަލައިލިިއރު އަުޅގަ ބަޖެޓު އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ތެރެއިން ވަނަ އަހަރަށްވުެރ ބަޖެޓު އިތުކުރެވިފައިވާތަން. އަޅު 2014މުއައްސަާސއަކަށް ވެސް މިިދޔަ  ގަ

 16ވަނަ އަހަުރގެ  2008ވެސް އިތުުރވެފަިއވެއޭ.  40ބައެއް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވިދާޅުވެފައި އެބަ އޮތް %

މިލިއަން ރުފިޔާ  32ވަނަ އަހަރަށް  2015ހުރި މުއައްސަސާތަކަށް މިހާރު  ޔާ ހުށަހަޅާފައިމިލިއަން ރުފި

ނޑަށް އެބަ ނުޑމެން ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ  ހެދިފައިވާތަން ވެސް އަުޅގަ ފެނޭ. މިހާވަރަށް ދިޔައިރު ވެސް އަުޅގަ

ޚިދުމަތްތައް ވަކި އިތުރަށް ފުޅާވެގެންދާތަން ައޅުަގނޑުމެންނަށް ނުފެނޭ. ރައްޔިތުން ހިތްހަމަޖެހޭތަން 

ނޑަށް ހީަވނީ. މި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނުފެނޭ. ެއހެންވީމާ، ބަޖެޓު މަދުވެގެންެނއް ނޫންހެން އަޅުގަ

ވަނަ އަހަރު މިހިރީ ސީދާ ރައްޔިތުންނަށް މިސްރާބު ޖަހާފަ. ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ އަށް ވަރަށް ބޮޑު އަދަެދއް އެަބ   2015

ހުރި ހުށަހެޅިފަ. އެހެންވީމާ، ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ފެނާއި ނަރުދަމާ އާއި އަދި ބަނދަރުތަކާއި ބިން ހިއްކުމާިއ 

މަޝްޫރޢުތަކެއް. އަޅުަގނޑު ނޭދެން އަޅުަގނޑުމެްނގެ ެއްއވެސް ާދއިރާެއއްަގ ރައްޔިތުންނަށް މިހެން ގޮސް އެަތއް 

ލިބޭ އެންމެ އަސާސީ ޙައްޤުތަކުން އެ ބޭފުޅުން މަރުޙޫމް ކޮށްލާކަށް. އެތައް އަހަރެްއގެ ިއންތިޒާރެްއގައި ރަްއޔިތުްނ 

ކަމަށް އެދިގެން. އެހެންވީާމ، އަޅުަގނޑުމެން އަިދވެސް އެ ތިބީ. ފެނާ ނަރުދަމާ އާއި ކަރަންޓާއި ބިން ހިއްކުމާ މިަކން

ހަމަ ރިކަރަންޓު ޚަރަދު ބޮޑު. މިދިޔަ އަހަރުވެސް  ޮބުޑ ވާހަކަ. ޭއގެ ކުރީ އަހަުރެވސް ބޮޑު ވާހަކަ ަދއްކަ 

ަގނުޑގެ ދައްކަވާަފއި މިހާރު އަނެްއކާ އެ ބޭފުޅުން މުއައްަސސާތަކުްނ އެދުނީމަ އަނެއްކާ އިތުރުކުަރންވީތޯ. މިއީ ައޅު

ނޑުެގ ދެވަަނ ސުވާލަީކ ތި ބޭފުޅުންގެ ތެެރއިން ކޮން ބޭފުެޅއްތޯ ތި ބޭުފޅުންގެ ދާއިާރ އިން އޮތް  ސުވާލަކީ. އަުޅގަ

ބިލިއަން ރުފިޔާ  30ޕްރޮޖެކްޓެއް އުނިކޮށްލަން ނުވަތަ އެދިަވޑަިއގަންނަވަނީ. މިނިސްޓަރު ވެސް އެ ވިދާޅުީވ 

އިރު ައއި ވާހަކަ. ދައުލަތަށް ލިބޭ ޚަރަދު ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އޮތްވަރު މިއަހަރުގެ މުއައްަސސާތަކުން ބަޖެޓު އައި

ތި ބޭފުޅުންނަށް އެނގިަވޑަިއަގންނަވާނެ ވަރަށް ރަނގަޅަށް. އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން އެންމެނަށް އެނގޭ. އެހެންވީމާ، 

މި ކުޑަކުރެިވގެންދިއިރު ވެްސ  ބިލިއަން ރުފިޔާ 24.3ބިލިއަން ރުފިޔާ.  24ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން މިހާރު  32

އަޅުަގނޑުމެން މަޖިލީހުގެ ްފލޯރގައި ވެސް މި ވާހަކަެދްއކީ ބަޖެޓު ބޮުޑވާކަމަށް. މިހާރު އަނެްއކާ ައޅުަގނޑުމެން 

ނޑުމެން ދެކޮޅުަޖއްސާނީ.  މިތާނގައި މުއަްއސަސާތަެކްއ އިތުރުކުރާ ވާހަކަ ަދއްަކިއގެން ކިހިނެއްތޯ މިކަން އަުޅގަ

ނޑު އެދެނީ ހަމަ މިހާރު މިއޮތް ގޮތަށް މި ބަޖެޓު އެހެންވީމާ، އަ ޅުަގނޑު ހަމަ އެްއގޮތަކަށް ވެސް ނޭދެން. ައޅުގަ

ނޑު ތާއީދެއް ެވސް  ނޑު ނޭދެން، އަޅުގަ ފާސްކޮށްދެއްވުމަށް. މި ބަޖެޓު ހަމަ މިގޮތަށް ބާއްވައިދިުނމަށް. އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ދާއިރާތަުކގެ ރައްޔިތުންނަްށ  ނުކުރަން އެއްގޮަތކަށް ވެސް މި ބަޖެޓު އިތުރަށް ބޮޑުކުރާކަށް. އަދި އަޅުގަ



  

ނުޑ ވާހަަކދައްކާކަށް ބޭނުެމއް ނޫން.  ސދީދާ މިސްރާބު ޖަހާފައި ޮއތް ބަޖެޓެއް އެހެން ގޮތަކަށް ަބދަލުކޮށްލަން އަުޅގަ

ނުޑގެ. ުޝކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު.    އެއީ އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވަހަކަދެްއެކވުން:

 ޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަސްލަމް. ވަރަށް ބޮ

 

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވަހަަކދެއްކެވުން:

ނޑު ސާުފކޮށްލަން ބޭނުންވާ އެއް މައްސަލަ އަީކ އެމް .އެމް.ޭއގެ ފަރާތުން އާދެ! ޢިއްޒަތްތެރި ަވޒީރު އަިރހުން އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފޮނުިވ ރިޕޯޓުގައި އެބަ ވޭ ޑޮމެްސޓިކް ލޯނު ޓްރެޜަރީ ބިލް ބޮންޑު އަނބުރާ ދެްއކުމަށް 

ބިލިއަން ޖައްަސވާފައި އޮތީ. އެހެންނަމަެވްސ  203.4ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައިވާ  2015

ވެސް މި އަދަދު ޓްރެޜަރީ ބިލު އަދި އަނބުރާ ދެއްކުމުގެ ފައިސާ މި އަދަދުަގއި މިލިއަން ކަމަށް އެއީ ރުފިޔާ. ނަމަ

ހިމެނިފައި ނުވެއޭ އެ ބޭފުޅުްނ ދެކެަވޑަިއގަންނަވަނީ. ކިހިނެއްތޯ މިކަން ވެފައި އޮތީ. ެއްއ ސުވާލު އަދި އެބައިން. 

ނިވަން މިނިވަން މުއައްސަސާތަކަްށ އަޅުަގނޑުމެން މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ެއކު ބައްދަލުކުިރން. ޖުމްލަކޮށް މި

އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ އެއް މިލިއަން ދެ މިލިއަން ތިން މިލިއަން މިހާކަށްހާވަރުގެ އަދަކުން އިތުރުވެަފއި މި ހުންނަނީ 

އިނގޭތޯ ބަެއއް ބޮޑެތި ތަންތާ ނުދަންނަ، ކަސްޓަމްސްފަދަ. އެއީ ދެން މިނިވަން މުއައްސަސާ ެއއް ނޫން. 

ނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ބަެއްއ ނޫނަކުން އުފެދިފައިާވ މުހިންސް ޤާއެހެންނަމަވެ މު ޝަޚުސެއް. ދެން އަުޅގަ

ނުޑމެން ބަޖެޓު ދިރާސާކުރާ  ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަްއ އިނގޭތޯ، ސަުރކާރުެގ އޮފީހުގެ ބަޖެޓާ ގުޭޅގޮތުން އަުޅގަ

ލުކޮށް ވާހަކަދެްއކިފަިއ ސް އެހާ ތަްފޞީވެ ވެސް އެ ޚަރަދުތަކާ ގުޭޅގޮތުން އެ ޚަރަދުތަާކ ގުޅޭގޮތުން އިކޮމިޓީގަ

ނޑު މިިދޔަ ބަޖެޓު ައިއއިރު ވެސް  ނުވެސް ވޭ އިނގޭތޯ. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ޢިްއޒަތްތެރި މިނިސްޓަރު، އަުޅގަ

ން ލައްވާަފއި އޮތީމަ އަޅުަގނޑު ދެންނެވިން މި އަދަދު މިވަރަށް މިލިއަ 600ސްޓްރީގެ ބަޖެޓަށް އޭރު ޔޫތު މިނި

ނޑުމެން މިހާރު ބަލައިލާއިރު މި ފެންނަނީ ޚަރަދުކުރެ ވަނަ އަހަރަށް ެއ  2014ވޭނެތޯ؟ ކޮންކަމަކަްށތޯ. އަޅުގަ

 300ހިފެހެއްޓިފައި އޮތް ތަން. މިހާރު އަނެއްކާ  އިގަމިލިއަން ވަރަކަށް  200ބޭފުޅުންގެ ރިަވއިސް ބަޖެޓު ހަމަ 

ނޑުން އި އެބަ ޮއތް އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، ބަރާބަރު ދެއްވާފަ މިލިއަން ނޑަށް އަދަދު ތު  މިލިއަން  300ތު

ނޑަކަްށ ނޭނގޭ ކިހިނެއް ހިސާބު ހައްދަާވއިފައިކަން ސީދާ ެއ  ޖައްސަވާަފއި މިފަހަރު އޮތީ ވެސް އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

 200މިލިއަނުން،  100ނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ އޮފީސްަތކަށް އަޅުގަ  އެއްބަިއނގޭތޯ. ން ޭއގެއްވީ އަދަދު އެ ނެރު

 500. އެ ހުންނަނީ އިނގޭތޯ ފަދަ ތަންތަނަށް އިނގޭތޯަލވާ! ހަމަ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ ނގޭތޯ. ބައްނުން އިމިލިއަ

 ނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ އިކޮނޮމިކް ނުން ހަމަ ބަޖެޓު އިތުރުވެގެން ގޮްއސަ އިނގޭތޯ. އަުޅގަމިލިއަ 600މިލިއަނުން 



  

ިރޒަމް މިނިސްޓްރީ އަށް އިނގޭތޯ ހަމަ ވަރަށް މިނިސްޓްީރ އާއި ޓޫ މިނިސްޓްރީ އަށް ވެސް އިނގޭތޯ، އިކޮނޮމިކް

ނޑުމެން އޭގެ ތަފްޞީވާތަން އިތަނުން ބަޖެޓު އިތުވެގެްނ ގޮއްސަ ބޮޑު ދިރާސާ  އިަލކަށް އަސްލުގަ ނގޭޯތ. ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މިނިވަން  ނުޑގެ ސުވާލަކީ އިނގޭތޯ ައޅުގަ ރަނގަޅަށް ނުވެސް ކުެރޭވ މި ކޮމިޓީން. އަޅުގަ

. އަދި މިލިއަން 371ވެސް ހިމަނަިއގެން މި ޭބނުންވާ  އީ އަދި މި ކަސްޓަމާ މި ބަެއއް ތަންަތންަތކަށް އެ މުއައްސަސާ

އިނގޭތޯ. ބައެއްފަހަުރ  މިލިައން 150ވެްސ އެބަ ހުރި  އިއިތުރަށް މަނިކުފާނުެގ ކޮންޓިންޖެންސީގަ އޭގެ

ނޫނުއަާސސީގެ ހަމަ އަސްލު ރޫޚަށް އަސްލު އުސޫެލްއގެ ގޮތުން ެވއްޖެއްާޔ ޤާ .ތި ދެއްވަީނ ވެސް ންކޮންޓިންޖެންސީ

ނޑުމެން ހަމަ ބަޖެޓު ބަދަލުކުރުން އެއީ އިނގޭތޯ. އަސްުލގަ ނޑައެޅޭ ބަޖެޓަކުްނ  އިބަލައިލާއިރު އަުޅގަ އެތަނަަކށް ކަ

 އެއްފަހަރު ކޮންޓިންޖެންސީން މަނިކުފާނު ހަމަޖައްވައިެދްއވީމާ...އެތަނަކުން ޚަރަދުކުރެވެންޖެހޭނީ. ބަ

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވާހަަކދެއްކެވުން:

މި ރަނގަޅަށް އެތަންތަނަށް ، ތަންަތނުން އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ  ވެސް އިތުރަށް އެބަ ނަންގަވާ ަބއެއް ފުންމުވަްއޒަ

ނޑު ހަމަ ނިންމާލަމުން ދަން އިނގޭތޯ.  މުއައްސަސާނަވާލަން ބޭނުން އެއް މިނިވަން ބޭނުންވާ، އަުޅގަ

ތިމަންނަމެންގެ މުސްތަޤިއްލުކަމަށް އޮތް ހަމައެކަިނ  ޮކރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވި ނިންމަވާލައްވަމުން، އެންޓި

 ހުރަހަކީ ބަޖެޓޭ އިނގޭތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޒަތްތެރި  މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު، ގައްޫދ  ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ެއ ފަރާތުން ޢިއް

 މެންބަރު. 

 

 ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑު  ތަކުގެ ބަޖެޓާ ބެހޭގޮތުން މުއަްއސަސާ ވެސް ފުރުޞަަތކަށް އެދުނީ މިނިވަން  ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. އަުޅގަ

ނޑަށްއަޅުަގނޑުމެން މި ވެސް ފާހަގަކޮށްލެްއވުނު ދެތިން  ދިޔަ ދެތިން ދުވަހަކު ވާހަކަދައްކަމުންދިަޔއިރުަގއި އަުޅގަ

ނޑު އެ ސުވާލަށް އަާމޒުޮކށްލަނީ ފި ނޑުމެން ނޭންސް މިނިސްޓަރައެްއޗެއް ބުނެލަންެވގެން. އަުޅގަ ށް. އެއީ އަުޅގަ

ނޑު  ތަކަކުން ވެސް ވިދާުޅވަމުން ދިޔައީ ބަޖެޓު ކުަޑއޭ. މުައއްަސސާގޮތެްއަގއި ހުރިހާ  ވާހަކަދެްއކިއިުރގަިއ މަިއގަ



  

ނޑު މެން ބޭނުންވެއޭ މިހާވަރު، އެާހވަރުތިމަންނަ  ގޮތެްއަގއި ޭއގެ  ނުލިބިއްޖެއްާޔ މިހާވަރުން ނުވާނެއޭ. މައިގަ

ނޑު ފާހަަގކޮްށލަން ބޭނުންވީ ހަމަ މަދު  ން ަތކުމުއައްސަސާއަކުން ނޫނިއްޔާ ހަމަ ގިނަ މުއައްސަސާ ތެރެއިން އަުޅގަ

މިޮގތަށް ބަޖެޓު ޮއވެއްޖެްއާޔ  ގޮތުަގއި އެަބ ވިދާުޅވެ އެބަ ވޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާަޑކަށް އިންޒާެރއް

ނޑު  ނުދެވިދާނެއޭ.ތިމަންނަމެންނަށް މުސާރަ  މިހާރު  ހަމަ ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ސުވާަލކީއެހެން ެވއްޖެއްާޔ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ސަރުކާރުަގއި ތިއްބެވި ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް މަނި ކުފާނު މުސާރަ ދެއްވާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން އަޅުގަ

ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދެއްވާށޭ. ެއއީ މެން ދޫޮކށްލާފައި މުސާރަ ލިބޭނެދެއްވާށޭ. އެހެނިހެން ކަންތަްއތައް އެއީ އަޅުަގނޑު

ެއއްގެ ނަން ިކޔާލަންޖެހޭއިރު ެއއްކޮށް ވަކި އިދާރާފާހަގަކުެރވުނު. ދެން ހަމަ އެއާ ކަމެއް އަުޅަގނޑަށް ވަރަށް މުހިންމު

ކަސްޓަމްސް އިން ވިދާުޅވި ތިމަންނާމެންނަށް ދަތުރުފަތުރަށް ދެއްވާފައި އޮތް އެްއޗެްއ ކުޑަކަމުން ތިމަންނާމެންގެ 

ސަރވިސް ހުއްޓާލަންޖެހިދާނެއޭ. ތިމަންނަމެންނަކަށް ކުރިއަކަށް ނުދެވިދާނެޭއ. ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި 

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުއިތުރުނުކޮށްދެްއވައިިފއް ރަންޖެހޭނެ ހަމައެކަނި މިނިވަންވުމަކީ ނޫނިްއާޔ ޔާމު. ދެން އަޅުގަ

ވަންކަމަކީ އެ ބަެއްއެގ ކަން ދެމެހެއްޓުމަކީ ފައިސާ ބޭނުންވާ ވަރަކަށް ދިނުމެއް ނޫން ކަން. މިނި މިނިވަން

ކަން ންގެ މިނިވަންދަްއކާއިރު ެއ މީހުކަމާއި އިޚްލާޞްތެިރކަން. ހަމައެކަނި އަޅުަގނޑު ވާހަކަތެދުވެރި

މީހުން ބުނާވަަރކަްށ ފައިސާ ދިނުން ެއއީ އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ވާހަަކއެްއ ޑުމެންނަކަށް ނުހިފެހެއްޓޭނެ އެއަޅުަގނ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވި ދެ ނުކުތާ. ހަމަ އެއާއެއްކޮށް ހަމަ  ނޫން. އެހެންވީމާ، މިއީ މައިަގނޑު ގޮެތއްަގއި އަުޅގަ

ސަސާަތކުން އެބަ ވިދާޅުވޭ އެްކޗުއަލް ނޫނިއްޔާ މި އަހަރުގައި ހިނގާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައި އޮތް ވަރަށް ގިނަ މުއައް

ްއޔާ ޗުއަލް ނޫނިއްސާ އެްއކޮށް ބަލާއިުރގަިއ އެއީ އެކް ބަޖެޓަކީ ތިމަންނާމެންނަށް މަނިކުފާނު އިތުރަށް ދެއްވި ެއްއޗެ

ބައެއް މުައއްސަސާަތކުން އެަބ ވިދާޅުޭވ. ދެން ކުޑަކޮްށ ބައެއް ވުޒާރާަތކުން ނޫނީ  އެއީ ރަނގަޅު ހިސާބެއް ނޫނޭ 

 ސުވާލު އުފެދުނު މައްސަަލއެއް...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ހަމަވީ. މިނިޓު 2

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު

 އެހެންވީމާ، ެއއީ ައޅުަގނުޑގެ ސުވާލަކީ އިނގޭތޯ.

 

  ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

 ޝުކުރިއްާޔ. ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން.



  

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް

ނެ ކަމަށް އަންދާޒާކުިރ ލިބޭ ވަނަ އަހަރު 2014ޝުކުރިއްާޔ. ބަޖެޓް ފޮތުގަިއ މަނިކުފާނު ޖައްސަވާފައި ެއބައޮތް 

ރުފިޔާ އެއް މި އަހަުރ ނުލިބުނީ މި މަޖިލީހުން  މިލިއަންސަތޭކަ ކޮންމެވެސް  ހާސް ހަތަރު ވުރެ ތިންއަދަދަށް

އެއާއެްއކޮށް  ސްުނދިނީމައޭ. ހަމަންނަން ބޭނުންވި ބަދަލުތައް ގެނެފާސްކުރަން ހުށަހެޅި ޤާނޫނުތަކަށް މަޖިލީހުން އެ ގެ

ެއއާެއކު  ްނޓެއް. ދެން ހަމައް ގޮުތގައި އަހާލަން ބޭނުންވޭ ގްރީން ެޓކުހަށް އަިއއްސި އެމެންޑްމަވާލެދެ ވަނަ ސު 

އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ އަށް ވެސް ުކދިކުދި ބަދަލުތަކެއް އަިއއްސި. ބަޖެޓް ފޮތުގައި މިހާރު ޖަހާފައި މި އޮތް އާމްދަނީގަިއ 

 ދާނީ؟ ޝުކުރިއްޔާ.އުނިެވގެންކިހާ ވަރެއްތޯ 

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ހަމަ ވަރަށް މުހިންމު ސުވާލެއް ކަންނޭނގެ. އެ ުސވާލުގެ ހަަމ 

ނުޑ އި ބެހޭ ގޮތުްނ  ޝާރާްތކުރި ފަދައިްނ ރެވެނިުއއާއަޅުަގނޑުމެން އެުކގައި ތިެބެގން އަދި ނިންމާ ކުރިން އަުޅގަ

 ްށ ހަމަ ލެންތީ މީޓިންގއެއް ބާއްވަންޖެހޭ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންަބރު ޢަލީ ފަޒާދު.އަޅުަގނޑުމެން ވާަހކަދެއްކުމަ

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު

ނޑު ހަމަ މިނިސްޓަރަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުން ދެ! ޝުކުރިްއޔާއާ ވަނީ މުޤައްރިުރ. މަރުޙަބާ މިނިސްޓަރު. އަޅުގަ

ކާރުގެ ބަޖެްޓ ބެހޭ ގޮތުން. ޙަޤީޤަތުގައި ކައުްނސިލުތަކުގެ ބަޖެޓެއް ނޫން މި ދިވެހި ސަރު ތަުކގެ ބަޖެޓާކައުންސިލު

ެގ  2010/7 ނުވަތަބެހޭ ޤާނޫނުގައި  . އެއީ ޤާނޫނުގެ ކައުންސިލުތަކާގެ ތެރެއިން މި ދޫކުރެވެނީކީދައުލަތުގެ ބަޖެޓު

ށް ސަުރކާރުން ހިލޭ އެހީގެ ފައިސާ ދޭންޖެހޭ ވާހަކަ. އަދި އެ ވަނަ މާއްދާަގއި އެބަ ބަާޔންކުރޭ ކައުންސިލުތަކަ 82

ކުރިން ފާސްކުރަންޖެހޭ  15ޤާނޫނުގައި އެބަ އޮތް އެ ަކއުންސިލުތަުކގެ ބަޖެޓް ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ޖަނަވަރީ 

ނޑު 82ވާހަކަ. މި ދެންނެވި މި ޤާނޫނުގެ  އިންަތކެއް  ަތކާއިވަނަ މާއްދާގެ ދަުއލަތުގެ ހިލޭ އެހީ ދޭންޖެހޭ މިންގަ

ނަޑއެޅިފަިއާވއިރު މި އަހަރުގެ ބަޖެޓް ތެރޭ އަޅުަގނުޑމެންނަށް ފެނިގެން މި ދަނީ ބައެއް ރަށްރަށުގެ އާބާީދ  ކަ

ުއޅޭ މިލިއަެނއްހާ ރުފިޔާ. ދެހާސްވަރަކަށް ދިރި 2މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުަގއި އެަބ ދޭ  150، 100މިސާލަކަށް 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ަގއި  82ދެ މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ. މިއީ އެކަަމކު މި ބުނާ  ބަޖެޓަކީ ރަށްރަށުގެ ކައުންސިުލގެ ހަމަ

. ެއހެންވީމާ، ތިބޭފުލުންގެ މި ހަމަ ފުރަތަމަ ވެސް ބަޔާންޮކށްފައި މިއޮންނަނީ އާބާދީއަށް ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ ވާހަކަ

ނޑު  ހަމަ އެއީ  ކުރެވިފަިއވޭތޯ މި ޤާނޫނަށް ރިޢާޔަތް އެްއވެސް ވަރަކަށް ބެއްެލވިއިުރ މި  ޓެކްނިކަލް ޓީމުން އަުޅގަ

 ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ސުވާލަކީ.



  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެބަޖެހޭ ޕާޓީތަކުގެ  ންނަށް ދަންނަވާލަން. ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ

ރުވެވަަޑިއގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ވަުގތު ހާޟިތު ނުދެވި މި ތިބީ މި ސްލޮޓްތަކުން މިހާރު ބާކީ ފުރުޞަ

ތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަޅުަގނޑު އެ ިލސްޓަށް ކުރިއަށް ދާނީ ޢިްއޒަތް ، މް މެންބަރުން އެކަނި. އެހެންވީމާޕީ.ޕީ.އެ

 މަޑުްއވަރީ ދާއިާރގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު.، އަމީތް

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: އަޙްމަދުމަނިކު ދު އަމީތްރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަމަޑުއްވަރި ާދއި

ނުކުތާ އަކީ ހުރިާހ  ޢިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. ައޅުަގނޑު ޙަޤީަޤތުގައި ފާަހގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ ޝުކުރިއްޔާ 

ބަޖެޓް ދެވޭނީ ކިހާވަރަކަްށ ކަން އެއީ ފިނޭންްސ  މުއައްސަާސއަކުން ވެސް ބަޖެޓް ބޭނުންވޭ. އެހެންނަމަވެސް 

ނޑުމެްނެގ މިނިސްޓަރަ ށް އެނިގވަަޑއިގަްނނަވާނެ. ދެން ޙަޤީޤަތުަގއި މި މަޖިލީހަށް ބަޖެޓް ހުށަހެޅުއްވިއިުރގަިއ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ތަްއޔާރުޯތ  .ޕީ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް. ސުވާލަކީމެންބަރުންގެ ޑިމާންޑް އެބަހުރި އެހާވަރަށް ޕީ.އެސް.އައި 

ނޑުމެންެގ ފަރާތުން ޑިމާންޑްތައް އެބަހުރިޕްރޮޖެކްޓްތައް ދޫކޮށްލަން މިސާލަކަށް. ހަމަ  . ކޮންމެ ރަށަކުން އެބަ އަޅުގަ

ކުރޭ ތިމަންނަމެން ރަށަށް މިހާ ވަރަށް ޕީ.އެސް.އަ.ީޕ ޕްރޮޖެކްޓް ބޭނުންވެއޭ. އެެހން ކަމަށް ވާނަމަ މިނިވަން ޑިމާންޑް

. ދެން ބަހުރި ޑިމާންޑްތައްެއއްވަރަށް ައޅުަގނުޑމެންގެ ސައިޑުން ވެސް އެ މުއައްސަސާަތކުން އެ ޑިމާންޑްތަކާ

ނޑުމެންނަކަށް ނުދެންނެވޭނެ މި މިނިސްޓަރ އެކަމަށް އެޖެ ްސޓް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ވިދާުޅވާހާ ހިނދެއްގައި އަުޅގަ

ކަށް ސް. މިނިވަން މުއައްސަސާތަ ވޭ ހުރިާހ މުއައްސަާސއަކަށް ވެނޭ. ޙަޤީޤަތުގައި ފައިސާ ބޭނުންބަދަލުކުރަންޖެހޭ

ނުޑ  ހެންނަމަވެސްބެން ވެސް ޖެހޭ. އެލި ދައުލަތުަގއި ނެތް ފައިސާ ކިހިނެއްތޯ ކޭޓަރ ކުރާނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ ނުކުާތ އަކީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެެދްއވާށޭ މި ފައިސާ ިމނިވަން މުއަްއސަސާތަކަްށ 

ނޑުމެންގެ ޕީ.އެސް.އައި ވާނަމަ ދެްނ ތަުކގެ ތެރެިއން ކަމުގަިއ .ޕީ ޕްރޮޖެްކޓްދެވެން އޮތީ ކޮން ގޮތަކަށްތޯ. އެއީ އަުޅގަ

ނުޑމެން ނޑުމެންގެ ފަރާތުން  ،އަޅުަގނޑުމެން އެ ފައިސާ ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ނުޑމެން ތައްޔާރުވާންވީ ޕްރޮޖެްކޓްތަކުގެ  ،ތެރެއިން ދޫކޮށްލަން އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ ބުނާކަމަށް ވާނަމަ އަޅުގަ

ރުފިޔާ. އެ  މިލިއަން 300އަޅުަގނޑުމެން މިނިސްޓަރަށް މަޖުބޫރުކޮށްގެން ނުވާނެ މުއަްއސަސާތަކުން އެބަ ބޭނުންވެއޭ 

ނުޑެގ އިލްތިމާސަދެއްވާށޭ. އެކަން އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ މިނިސްޓަރަށް. އެ ކީ ެއކަމަްށ ހެންވީމާ، އަުޅގަ

ށޭ. މިނިސްޓަރ ގެރެންޓީ އެބަ ކޮށްދެއްވާ ދައުލަުތގެ މުސާރަ އެކޮމަޑޭްޓކުރެޭވވަެރއް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެދެްއވާ

ެގ ބޭނުންވާ ހާލަތެއްަގއި ޚާއްޞަ ބަޖެޓު ދެއްވާނެ ކަމަށް. އެައކަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެ ކަމަށް. އަދި ކޮންމެހެން

ނޑު ަފހަރެއްަގއި، ން ފޯރުކޮށްދެއްވާނެ. އެހެންވީމާތެރެއިން މުއައްސަސާތަކަށް އެހީތެރިކަ ސް އެދެން ވެ އަުޅގަ



  

ބޭނުންވާ ކަމެއް ނޫން މިކަން ކޮށްދެއްވާށޭ. މިކަން ޖެހޭނީ ޮކށްދޭށޭ. އެއީ މިިނވަން މުއަްއސަސާތަކުން ޑިމާންޑްަތްއ 

ރަދެއް ނުުކރެވޭނެ. ދެން މިނިވަން ނެްތވަރަކުން ައޅުަގނޑުމެންނަށް ޚަަދއުލަތުގެ  ހުރި. އެހެންނަމަވެސްއެބަ

ރަދު ބޮޑުެވގެންދާނެ. އެބައި ފުާޅވެގެން ދާނެ. ކަމަށް ވާނަމަ ހަމަ ރިކަރަންޓު ޚަމުއައްސަސާަތކަށް ހުރިހާ ފައިސާ ދޭ

ނޑުމެންގެ ރަށްަތކުަގއި ތަރައްޤީ އިތުރެ  ނޑުމެން ފުޅާނުކުރާ ހިނދެްއގަިއ ައޅުގަ އް ުނވާެނ ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ އަުޅގަ

، ބަޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން. އެހެންވީމާއެ ކޮްނމެވެސް ކަހަލަ ކޮމްޕްރޮމަިއސަކަށް އަންނަން، ޙަޤީޤަތުގަ. އެހެންވީމާ 

އަޅުަގނޑު ޙަޤީޤަުތގަިއ ެއކަން ދޫކޮށްލާހިތްވަނީ މިނިސްޓަރަށް. މިނިސްޓަރ ވިދާުޅވެދެްއާވ. އެްއވެސް ގޮތެްއ އޮްތ 

ނޑުމެން މެންބަރުން އެކަން ކޮށްދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް ދަންނަވާކަމަށް ވާނަމަ  ކަމަށް ވާނަމަ ކޮށްދެއްވާ. ދެން އަޅުގަ

ޑުމެން ތަްއޔާރުވާްނީވ ޕީ.އެސް.ައއި.ީޕގެ ތެރެއިްނ އެބައި ދޫކޮށްލަން އިނޭގތޯ. އެއީ އަޅުަގނުޑގެ އަޅުަގނ

 ހުށަހެޅުމަކީ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް، ނައިފަރު ާދއިރާެގ  ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ

 މެންބަރު.ޢިއްޒަތްތެރި 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް

މާލިއްޔަތަށް ޒިންމާވާްނ  ޝުކުރިއްާޔ، ިޢއްޒަތްތެރި ުމޤައްރިރު. މަރުޙަބާ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ. މަނިކުފާނަކީ

ނޑުމެންގެ ކުރިަމތީގައި އެ ހުންނެވި ަބއޮތް ބަެއއް ބޭފުޅާ އިނގޭތޯ. އަޅުަގނޑުމެން މިތާނގައި އަުޅގަ

މުއައްސަސާަތކުން އިތުރަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސްތަކެއް އިނގޭތޯ. މި ކަރުދާހަށް ބަލާލީމާ، 

ނޑު  ނޑުމެންނަށް  7މައިގަ . މަނިކުފާނު ވަރަށް ންވާ ބަޖެޓު ފޮުނއްވާފަަވނީ އެބޭފުޅުމިމުައއްސަާސައކުން އަުޅގަ

އަދަދުތަކަކީ ުނވަތަ ބަޖެުޓން އިތުރުކުރަން މިބޭފުޅުން ޭބނުންފުޅުވާ މި އަދަދުތަަކކީ ރަނގަޅަށް ވިދާޅުވެެދއްަވއިފި މި 

ނޑުމެންނަށް އިތުރުކުރަން އުނދަގޫފުުޅ ނޫނިއްޔާ މިކަމަީކ މިއީ ވާނެަކމެއް ނޫންމި  ބަ އިނޭގ ވެސް އެ ކަމަށް. އަުޅގަ

. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނުޑގެ އިނގޭތޯ ެމއްދޭތެޭރގެ އިތުރު ކުރު 40ާއއި % 30ކުރަމަކުން އެަބުއޅޭ %ކޮންމެ އިތުރު

ނޑުމެންނަކަށް ނެތޭ ދެވޭކަށް. ވަކިން ާޚްއޞަކޮށް ައޅުަގނޑުމެން އެ   ހަމަ ޚިޔާލަކީ ހަމަ ބޭނުންހާ ވަރަކަށް އަުޅގަ

ބިލިއަން ިއނގޭތޯ. އަުޅަގނޑުމެންެގ  21އޮތީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ބަޖެުޓގައި އެބައޮްތ ދައުލަތަށް ލިޭބނެ އާމްދަނީ 

ބިލިއަުނގެ ބަޖެޓެއް. ައޅުަގނޑުމެންނަށް ދައުަލތަށް ރެވެނިއު ޖެނެރޭޓް ނުކުެރވޭ ގޮެތއް ނެތިެއއް މަެގްއ  24ޓަކީ ބަޖެ

 ދަދުތަކަކީ މިީއ އިތުުރ ކުެރވޭނެއަޅުަގނޑުމެންނަށް ފަހިނުެވ ޮއވެ ައޅުަގނަޑކަށް ޤަޫބލެއް ނުކުެރވޭ މި އަ

ވެސް މަ ިޚޔާލެއް ހުށަހަޅާލަން ބޭނުންވޭ. ކޮންމެ އަހަރަކު އަދަދުތަކެއް ކަމަކަށް އިނގޭޯތ. ދެން އަޅުަގނޑު ހަ



  

ނޑުމެންނަށް ވަރަށް ކަންތައްަތއް ބޮޑުވެފަ ޖެހުނީމާ މިއޮންނަނީ މިހިސާބަށް . ހުރިހާ މުއަްއސަާސތަކުން އަުޅގަ

މި  ތަން.ވާގެންދަ ކުރަްއވަމުންމިފެންނަނީ ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާ ދިމާލަށް އިނގިލި ދިއް

ސް މަނިކުފާނު ފިނޭންސް ވިޔަ  ޓަކައި ކިހިނެއްތޯއޭ ވާނީ ހަމަ ކޮންމެ ގޮތެއް ޕްރޮސެސް މިއަށްވުރެ ފަސޭހަ ކުރުމަށް

ވެސް މިކަންތައްތަްއ ފެސިލިޓޭޓް ކޮށްދެއްވަން. ިކހިނެއްތޯއޭ ވާނީ މަނިކުފާނު  ހުންނަވަނީ އަބަދު މިނިސްޓްރީން ތި

ކަތް ކުރަްއަވއިެގން ތަންކޮޅެއް އެޑްވާންްސކޮްށ މި ސްކްރީނިންގ އެއް ވުޒާާރއިން ޓީމެއް ނަމަވެސް މަސައް ޔަތި

ކަންތަްއ މިއަންނަނީ. ސްކްރީނެްއ ގިނަ ފަހަރަށް މިހެދުން އިނގޭތޯ. އަބަދު މިޮއންނަނީ އެއް ުމއައްސަސާަތުކން 

ބަށް އަންނައިރު ވެސް އަަހރު ފެށޭ ހިސާބުން ފެށިގެން މި މަސައްކަތް ކުަރއްވާަފިއ މިހިސާ ހައްދަވައި އަބަދު

ލީ ބޭނުންވާ ނެ އެބޭފުުޅން ޖެނުއިންއަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މަނިކުފާނަށް ވެސް ސީދާ ޖެނުއިންކޮށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާ

 ކަންތައްތައް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ހަމަވެއްޖެ ިއނގޭތޯ. މިނިޓު  2ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމްނައިފަރު ދާއިރާގެ މެން

ވެސް ހަމަ މިދުވަސްތައް އަންނާނެ. އެހެންވީމާ،  އަހަރު . އަންނައިނގޭތޯ ހުށަހަޅަން  އެ ގޮތަށް އަޅުަގނުޑގެ ޚިޔާލު 

ނޑު   ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން.  ހަމަ ދެއްވި ފުރުޞަތަށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު ޢަލީ އާރިފް، ކެލާ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު. ޢިއްޒަތްތެރި

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ާއރިފްކެ

ވެސް  ބާ ަފއިނޭންސް މިނިސްޓަރުެގ ީޓމަށް. މަނިކުފާނުޢިއްޒަތްެތރި މުޤައްރިރު. މަރުޙަ އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ 

އިދާރާއަކުން ވެސް ބަޖެުޓ ކޮންމެ ވެސް  ވެސް އަދި ވުޒާާރއަކުން ފާހަގަކުރަްއވައިފި ކޮންމެ މުއައްސަާސއަކުން

ން ކޮންެމވެްސ ވެސް އެނޭގ ޙަޤީޤަތެއް. ޭއގެ ހައްދަވާނީ ޑަބަލްކޮްށ، ޓްރިޕަްލކޮށޭ. ެއއީ ައޅުަގނޑުމެން ެއންމެންނަށް

ނޑުމެންނައެްއޗެްއ ލިބިއްޖެއް  ށް ބައްދަލުކުރެުވުނ ޔާ ރަނަގޅޭ. އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލަްނ ބޭނުންވަނީ ހަމަ އަުޅގަ

ނުޑމެން ަކހަލަ ޖެނެރަލް ކޮންސަރންސް ހުރި މީހުންގެ ތެރެއިން ބަެއއް ފާހަގަކުރަން ބައެްއ  ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުގެ ުސާވލަކީ މަނިކުފާނުތަންތާނގަ  ޕްރޮޖެކްްޓސް ހުއްޓާލަިއގެން ނޫނިއްޔާގެ ފާހަގަކުރެްއިވ ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ  . އަުޅގަ



  

އް އެބައޮތްޯތއޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި އެކަން ނުކޮށް ކިހާވަރެްއގެ ލީވޭއެ  ގެންނޭ ކުރެވޭނީ.ބައެއް ެއއްޗެހި އުނިކޮށް 

ވެްސ  ދަެދއް އެަބޮއތްތޯއޭ. ހަމަ އަމީތްއެަކހަލަ އެްއވެސް އަ ންވާ ަތންތަނަށް ދެވޭނެ އަދަދެއްކުދި ކުދިކޮށް މި ބޭނު

އް ުހއްޓާލާކަށް. ޕީ.އެސް.އައި.ީޕެގ ޕްރޮޖެކްޓެ ޔާރެއް ނޫންފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން އަުޅަގނޑުމެން ެއއްެވސް މީހަކު ަތއް 

ނޑުމެންގެ ދާިއރާތަކުަގއި ތިއްބެވިއެއީ އަޅު  ނުވާނެ. އެހެންވީާމ، ންފުޅެއްހަމަ ބޭނު  ވެސް ރަްއޔިތުންނެއް ގަ

ންކޮށް އެދިފައި އެއްކަލަ ބުނާހެން ވަރަށް ޖެނުއިހަމަ ޮއވެދާެނބާއޭ އަޅުަގނޑު ހިތަށް އެބަައރާ.  ލީޭވއެއްކިހާވަރެްއގެ 

ނޑުމެންނަށް ނޑުމެން ހުރި ތަންތަނަށް ހަމަ ދެވެން ހުރި އެންމެ ކުޑަކޮށް ައުޅގަ ވެްސ  ދެވޭނެ ގޮތެްއވޭތޯ އަުޅގަ

ނޑުމެންނެްއ ނޫން މިކަމުގަިއ ެއކި ގޮތްގޮތަްށ ނބަލަން ބޭނުން. އެކަމަކު މަިނކުފާނަށް އެ ިގވަަޑިއގަންނަާވނީ. އަުޅގަ

ނޑުގެ ފޮތް އަނބުރާ މިއުޅުއްވަން ެޖހެނީ. މަނިކުފާނު ހަމަ އުޅުއްވަން ޖެހިވަަޑިއގަންނަވަނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑާ.  ީލވޭެއއް ސުވާލަކީ ކިާހވަރެްއގެ   އޮންނާނެތޯ ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ޕްރޮޖެކްޓްސް އިން ނުކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަްށ ގޮތެްއގަިއ ދެ ޕާޓީ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު. ޖުމްލަ ެގ ފަރާތުން ހަމަ މިވަގުުތ އަުޅގަ

އަދި ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ބެްނޗުްނ  ގެ ގޮތުަގއި މިއޮތީ އެމް.ޑީ.ޕީން އިްބރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުއް ިއޑޭންޓިފިކޭޝަނެއަ

ނޑުމެްނ މަކަ ބޭފުޅުން ރިޔާޟް ރަޝީދު. މި ދެ ބޭފުޅުންނަކީ ޕާޓީގެ މި ޑެލިގޭޝަން ލީޑް ކުރައްވާ ދެ ށް އަޅުގަ

هللا މް ވަޑައެއް ނުގަންނަވާ. ނޫނީ ޢަބްދުގެ ފަރާތުން ޤާސިމް އިބްރާހީގެ ގޮތުން ޤަބޫލުކޮށްެގން މިތިބީ. ޖޭ.ޕީއުސޫލެއް 

ހިމެނިވަޑައިގަންަނވާ.  އުުޅއްވާ. އެމް.ޑީ.ޭއގެ ފަރާތުން ައޙްމަދު ޢާމިރު ނޫނީ ޢަލީ މަޢުރޫފް ރިޔާޟް ަވޑަިއގެން އެބަ

ހަމަވީ.  ަގޑިއިުރގެ ެސޝަން މިހާރު އެ 1ންމާލެވޭނީ އަުޅަގނޑުމެން އެހެންވީމާ، ައޅުަގޑުމެންނަށް ގޮތްތަެކއް ނި

ވަރަކަްށ  10މިނިޓުގެ ބްރޭެކއް ެދވިދާނެ ނުވަތަ  5ޑު އަުޅަގނ މެންބަރުން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމުަގއި ވާނަމަ ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑަްށ ހީވަީނ ވެސް ޚިޔާުލ ެއއްގޮްތކޮށްލާ ަވޒީރުެގ ޖަވާބުތަކަ ބޭރުގައި ކުަޑކޮށް ވަީޒރުންނާ މިނިޓު ށްަފހު. އަުޅގަ

ނޑަކަށް ހިއެއްުނވޭ ނިމޭހެން.  ވަޒީރު ދެްއވަން އޮތް ޖަވާބަީކ އާއެކޭ ނުވަތަ ނޫނެކޭ. ކަމެއް އެހާ ފަސޭހައިން އަޅުގަ

ނުކުތާަގއި ާވގޮތުން އަޅުަގނޑުެމން އެއްކޮށްލި މަޢުލޫމާތުގެ  އްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ އާރިފް އެ ހުށަހެޅުއްވިދެންމެ ޢި

ދިމާލަކުން އެބަ ވިދާޅުވޭ. އެީއ  7ކަމަށް  މިލިއަން ުރފިޔާ އެންމެ ކުޑަމިންވަރުން ބޭނުންވާ 357.1ަގއި އަލީ

ތިންަބއިކުަޅ އެއްަބޔާ ައޅުަގނޑުމެްނ  ށްލަން ބޭނުންިވ ޓީމުގެ ތެރެއިންއަޅުަގނޑުމެން ލިސްޓު ކޮށްެގން ބައްދަލުކޮ

 30އިރުަގއި ސް ވިދާޅުވެެދްއވައިފި ފޮނުްއވި ވެ ކުތާައކީ ަވޒީރުންމު ނުރީމަ ނުކުންނަ ނަތީޖާ. ދެވަނަ މުހިބައްދަލުކު

ރުން އެބަ ވިދާޅުވޭ ވަރަްށ ބިލިއަނަށްވުރެ ބޮުޑކޮށްގެންޭނ އެބޭފުޅުން ފޮނުްއވީ. ޢިްއޒަތްތެރި ބަެއއް މެންބަ

ން ކޮޕީ ތުަގއި ިމގޮތަށް މި ކާބަންމަސައްކަ ލުކޮށް ތިމަންނާމެންނަށް އެނިގވަަޑއިގަނޭ ާޚއްަޞކޮށް މިތަފްޞީ

ތިއްެބވި. ިމސާލަކަށް އޭދަފުށީ ދާއިާރގެ  ވެސް އެބަ ޒަމާނުގެ ބޭުފޅުން ވިވެސް ަބޖެޓު އުފެއްދެ ބޭނުންކުރައްަވއިގެން



  

ފަދަ ބޭބޭފުޅުންނަށް ރިބާ ބޮޑު ޙުސައިން ުމޙައްމަދުފަދަ ބޭފުޅުން. ވަރަށް ތަޖުތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަުދ ސަލީމްޢިއްޒަ

އްޒަތްތެިރ ވެސް ނޯވޭ. އެހެންވީމާ، ޢި މުެގ ޙަޤީޤަތް. އެދިވަޑަިއގަންނަވާާހ ވަރަކަށް ދެވެންިގވަަޑއިގަންަނވާނެ މިކަނއެ

ނޑުމެްނގެ މި ދެ މެންބަރު ޢަލީ އާރިފް ނޑު ަހމަ އިތުރަށް ދޫކޮށްލާނަން އަޅުގަ ޕާޓީގެ  ދެންމެ ހުށަހެޅުއްވިހެން އަުޅގަ

އްެޗއް ވިދާުޅވުމުގެ ކުިރއަށް. އެގޮތުން ައޅުަގނުޑ ުރ އެފަރާތުން ދެ ލީޑަރުން މިކަމަށް އެންމެފަހު ބަހެއް ވަޒީ

 ލިޙަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. މުޙައްމަދު ޞާ މްއިބްރާހީ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޞާލިޙް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ހިންނަވަރު

ނޑުމެން  ކުރަމުން މިގެންދާ މަސައްކަތަކީ މީގެ ކުރިންމި ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. އަުޅަގނޑުމެން  ވެސް އަޅުގަ

ކުރަމުން ގެންދިޔަ އެކްސަަސއިެޒއް އިނގޭތޯ. ބަޖެޓު މިހިސާބަށް އައީމަ މިނިވަން މުއްއސަސާތަކާ ބައްދަލުކޮްށ 

ކުރަން. ދެން އަުޅަގނޑުމެންގެ ޒިންމާެއއް ެއއީ. ހުރި ބަޔާ ބެހޭގޮތުން ަމޝްވަރާ އެބޭފުޅުންގެ ބަޖެޓަށް ނުލިބި 

ވާތީ އެކަްނ ތަކީ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލިސް ކަމަށްމުއައްސަސާަތކުެގ ބެލެެވރި ފަރާ މިިނަވން ،ބެލެނިވެރި ފަރާތަކީ

ސް މިނިސްޓަރު. އެބޭފުޅާއަްށ ޒިްނމާވާ ބޭފުޅަކީ ފިނޭން ންނަމަވެސް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތަށްމިކުރަނީ. އެހެ

މިހާރު މިއޮތީ މިނިވަން ވެސް ައޅުަގނޑުމެްނ ޤަބޫލުކުރާ ކަމެއް. ދެން  ވަަޑއިގަންަނވާނީ ހާލަތު. އެއީއެނގި 

ްއޔާމުން. މީެގ އެބޭފުޅުން ވިދާުޅވާ ޮގތުން ވެއްޖެމުއައްސަސާަތކުގެ އިތުރަށް ޭބނުންވާ އެންމެ ުކޑަ އަދަދު ެފންނަން 

ން ވެސް ކޮންެމވެސް ވަރެއް ިއތުރުކޮށްދެއްާވ މަޖިލީހުގޮތުން ކޮންމެ އަހަރަކު  ކުރިން ކަންތައް ކޮށްފައި ުހރި

ނޑު ުއންމީދުކުރަނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުއެދިަވޑަިއގަތީމަ.  ކަމަށް. ދެން ހާލަތަށް  އެ އުސޫލު ގެންުގޅުްއވާނެ އަުޅގަ

 15ސިޓީެގ ރވާނެ. އަޅުަގނުޑގެ އެދުމެއް ޚާްއޞަކޮށް ޔުނިވާވާފައި އެކަްނ ކުރެްއވީމަ ރަނގަޅު ޔަތް ކުރައް ރިޢާ

ވެްސ  ކަންަތއް. ދެންެއއް ނޑަށް ފާހަަގކުރެޭވ މިލިއަން ރުފިޔާ އެބޭފުޅުންނަށް ދެއްވަން. ެއއީ ކޮންމެހެން އަުޅގަ

އެބަހުރި އަޅުަގނޑަށް ހީވަީނ ކަސްޓަމްސްގެ އެަބއި އެޭބފުޅުންނަށް ފޫބެއްދޭނެހެން އޭގެ ތެރެއިން މިހާރު އޮތް 

ނޑަ ންބަޖެޓު  ލިއަން މި 1ންނަނީ ކޯުޑތަކަށް ބަލާއިރު ކުން އުނިވެފައި ެއއިށް ފެންނަ ގޮތުަގއި. ކޮންމެ ދިމާލައަޅުގަ

ނޑަްށ  1އްޔާ ޖަހާފައި އިންތަނެްއގައި ެވްއޖެ ލަްއކަެއއްހާ ރުފިާޔ. މުޅި ޖުމްލަ ެއއްކޮށް ބެީލމަ ބޮޑުކޮށް އަުޅގަ

ވަިކވަކިން ބަލާލީމަ މާ ބޮޑު ބަދަލުތަކެއް  ނގޭތޯ. ބޮޑު ބަޖެޓަކަށް. އެކަމަކުމިފެންނަނީ ގިނަ ތަންތަނުން އި

ނޑަކަށް ގިނަ ބަކަމެއް އަ  އައިސްަފއި ހުރި ތަުކންނެއް ނުފެނޭ އިނގޭތޯ. ެއހެންވީމާ، އެހެންނަމަވެސް ޖެޓުޅުގަ

ނުޑގެ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެއް. ވަަރށް ބޮޑަށް ޝޫކުރިްއޔާއެއީ ޔުނިވަރސިީޓގެ ބައި އިތުރުކޮްށދެއްަވއިފިއްޔާ   . އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.ތްތެރި މެްނބަރު. ރިޔާޟް ރަޝީދު، ވިލުުފށި ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަ



  

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރަޝީދު ޟްރިޔާ މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށި

ނުޑ މުޤައްރިރުގެ ފަރާތުން ެއދޭ ކަމެއް އެބައޮތް. ެއއީ ނޫނީ އަޅުަގނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން ޭބނުންވަނީ  އަުޅގަ

ކުރެވޭނެ އިންިތޒާމެއް މި ކޮމިޓީގެ ދެވަަނ ޕާޓީއަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާ އެކު ބައްދަލު 4އަޅުަގނޑުމެން ސިޔާސީ 

އްލެްއ ގެނެސްދޭން ބޭނުންވާީތވެ. ވުމުެގ ކުީރގައި. ެއއީ މިކަމަށް ޙަ އިތުރު ބައްދަލުވުމެްއ ބޭއް ބައްދަލުވުމެްއ، ދެން 

ނަމަވެސް ރަްށ ތަފާތު. އެހެންމިތާނަގއި ހުރީމަ ދައްކާ ވާހަކަ ވަވީ .ދެން ބައެއް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ދެއްކެވި ޓީ

ބޭރަށް ނުކުތީމަ މުޅިން އެހެން ގޮތަކަށް ޝުޢޫރުތަްއ ހުންނަނީ. އަޅުަގނޑުމެންގެ ަރށުގެ ބަނދަރުތޯ މިނިވަްނ 

ވެސް މިތަނުގައި ވާހަކަދެއްެކިވ  މުއައްސަސާަތކަށް ލާރިތޯ ދޭނީ. މިއީ ކޮންމެ މެންބަރަކު ނޫން ހަމަ ޔަޤީނުން

ދޭށޭ ނޫނީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނެއް އަަޅިއދޭށޭ. މިއީ އަޅުަގނޑުމެންގެ ހިއްކަނެ ތިމަންނަގެ ރަށުގެ ބިން މެންބަރުން ބުނާ

ެވގެން މިތާ މާ ލޯބިވާ ބަޔަކަށް ދެކެ ށްތިމަންނަމެންނަކީ މުއައްސަސާތަ ވީ އޮތީމަ.. އެހެންވީމާ، މިތަނުގައި ޓީތުހާލަ

މިއީ ހަމަ ސުވާލެއް ން ދެ ވާހަކަ މިދައްކަނީ ކޮްނކަމެްއ އޮޅުވާލަންތޯ ައޅުަގނޑު ސުވާލުކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. 

ނޑުމެން ބަޖެޓު މިައކަށް ޖަވާބެްއ ދެއްވާނެކަމެއް ނެތް ެއއް  .އަޅުަގނުޑގެ ވެްސ މީހަކު. ދެން ހަމަ އެއާެއކުަގއި އަުޅގަ

ނޑު އެބަ ޤަބޫލުކުރޭ.  މިނިވަން މުއައްސަސާަތކަށް ދޭންޖެހޭ މިނިވަްނ އެ ވާހަކަ އެބަ ދައްަކވާ. ކަމަށް އަޅުގަ

ށް އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ. އަޅުަގނޑުމެން ޖެޓު ދިނީމަ ވީގޮތް އިބްރާހީމް މުަޙއްމަދު ޞާލިޙަށް ބަމުއައްސަސާަތކަ

ނޑުމެން ދިނީ އޮ ވަނަ އަހަރުަގއި 2009، ވަނަ އަހަރުަގއި 2010ދިނީ  ޑުކޮށް ދިނީ. ނށް ގަޑިޓަރ ޖެނެރަލައަުޅގަ

މިލިއަން ރުފިޔާ  9ގައި ސް ކް އޮފް މޯލްޑިވްދިނީމަ ކިހިނެއްތޯ ހެދީ. ވަަގށް ވަގު އެަކއުންޓެއް ހުުޅވަިއގެން ބޭން

އޭރުގަިއ، ނަޢީމް . އޮޑިޓަރ ެޖނެރަލް ަވގަށް . ަވގު އެަކއުންޓެއް ުހޅުވަިއގެންއެނގުނީ ހުރިކަން އެނގުނީ މާފަހުން

 ހުންނެވީ. އެހެންވީމާ، ސަލީމް ދެއްެކވި ވާހަކަ އެަބ ދިމާވޭ. އަިދ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ދެއްެކވި ވާހަކަ  ަގއިރުއޭ

އެގޮތަްށ ެއ ބާީކ  މިންވަރަށްވުެރ އިތުރަށް ަޖމާކުރީމަ .ވެސް އެބަ ދިމާވޭ. އެަބޔަކަްށ ބޭނުންވާ މިންވަރަްށ ދޭނީ

އިރުަގއި އެބަޔަކަށް ބޭނުންކުެރޭވ އަޅުަގނޑުމެން ފައިސާ ދޫކުރާއެހެން އެކައުންޓުތަކަށް ލާންޖެހެނީ.  ކުރަން ޖެހެނީ،

. އެހެްނވީމާ، ެއއީ ައޅުަގނޑު މިތާނގައި ހާަމކޮށްލަން ބޭނުންވާ ކަެމއް. ޖެހޭނީވެސް  މިންވަރަށް އެ ަފއިސާ ދޭން

ނޑު ބުނެލަން ބޭުނންވަ ދެން ފަހު ނޑުމެން ވެްސ ޤަބޫލުކުބަހެއްގެ ގޮުތގަިއ އަުޅގަ ކަށް ރަން މިސާލަނީ އަުޅގަ

މެން ކަނުލާ ދެއްެކވި ވާހަކަަތްއ އަޅުަގނޑު ފުޅުން އެބޭސިޓީ މިބޭރއަދި ޤައުމީ ޔުނިވާ ކަސްޓަމްސް، ޕީ.ޖީ

ނޑުމެންނާއަުޑއެހިން އެބޭފުޅުން ިހއްސާކުރި މަޢުލޫމާތު އަުޅަގނޑުމެން މުޤައްރިރު ކުަޑ  . އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނަޑކަށް  އެބަ މިލިއަން ހުިރހާ މުއައްސަސާތަކުން  357އިރުކޮެޅއްެގ ތެރޭަގއި މަނިކުާފނަށް އަރުވާނަން. އެކަން ގާްތގަ

ނަކަށްތޯ އިންކްޫލްޑ ންތަމީގެ ތެރެއިން ކިހާ މިންވަެރއް ކޮްނ ތަ އެހެންވީމާ،، ށްލާފައިގާތްަގނޑަކަްށ ެއ އަދަދު އެްއކޮ

 ަބޔަކު ެރކޯޑު ކުރަން ތާ ވަކި. މިކުރާނީއެ އަދަދަކަށް އުޅަގނޑުމެން ތާއީދު މަނިކުފާނު ވިދާޅުވީމައެވަުރ ކޮށްދެވޭނީ. 



  

ނޑުމެމްގެ ިވްސނުން ބަދަލެއް ނުވާނެ ވެްސ ބަދަލެއް ނުވާނެ. ދެވަނަ  ޑުމެްނގެ ވާހަކައަދި އަޅުަގނ ތިބީމަ އަޅުގަ

ނޑުމެން ޮހވުމާ ނުޮހވުން ެއއީ ަރއްިޔތުންގެ އަތްމަީތގައި އޮތް ކަމެއް. އަޅުަގނޑުމެން އެކަްނ  އިދައުރަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން އެ ބާރު ދޭނީ އުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ މަތިންކުރާނީ ދަ  . އަދި އެކަން ކުަރމުން އަންނަ ފަރާތަށް އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ ފަރާތުން ރިޔާޟް ޒަތްތެރި މެންބަރު. ޕީ.ޕީއެ.އެމް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްއިނގޭތޯ ހަމަވެއްޖެ މިނިޓު 2

 އެަވގުތުގެ ފަރާތުްނ އެންމެ ބޭފުޅެއް އޭުރަގއި ޖޭ.ޕީ ވާހަކަ ފެށުނުއިރު ދަންަނވާލީ ރަޝީދު. ދެން އަޅުަގނޑު ހަަމ މި

ނޑު އޭމިހާރު ވަ ންެނވީ. އަެނއް ދެ ބޭފުޅުން ބޭރުަގއި ތިީބ އެކަމަކުބެންޗުގަިއ އިމި  ުރ ަޑއިގެންަނވައިފި. އަުޅގަ

މެ ޕާތީއަކުން އެންމެ އިސް ނިންމުމަށް ކޮންމި ދަންނަވާލީ. ގޮތެއް ދަންނަވާމުން ދިޔައީ މިހާރު އެ މަޢުލޫމާތު 

ރިޔާްޟ، هللا މިނިޓުގެ. ޢިްއޒަތްތެރި މެްނބަރު ޢަބްދު 2މަ ހުުޅވާލަނީ ހަ ކަށް ފުރުޞަތެކޭ އަުޅަގނޑު މިބޭފުޅަ

 ގެ ފަރާތުން. ޖޭ.ޕީ

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: ރިޔާޟްهللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

. ދެންމެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ަރޝީދު ވިދާުޅވި ވިދާޅުމަށް އިނގޭތޯ  އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުިރއްޔާ

ންނަާވލަން. މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޕޮޒިޝަން ަހމަ ވަރަށް ސާފު. ވަރަްށ އަޅުަގނުޑ ެއއްެޗއް ދަ

ނޑު މިތާނގަ  ވެސް ެއއްއި ތަނެއްގަ  ހުރިހާ އަދި ވެސް އި ވެސް ުކަޑ ދަށުގައި ރަނގަޅަށް މިދަންނަވަނީ އަުޅގަ

ން އަސާސީން ޤާނޫނުތަކުސާތަކަށް ޤާޫނނުވާހަކަެއއް މިދަްއކަނީ. އޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި ިމނިވަން މުައއްސަ

ސް ކީ. މިނިވަން މުއައްަސސާތަުކގެ މީހުން މިތަނަށް ގެނެތަކަމުއައްަސސާ އުފައްދާފައި ހުރި ތަންތަނޭ މިނިވަން

. އަޅުަގނޑުމެްނ މް އަދަދުތަކެއް މިއޮީތ ހޯދިފަހެން ބޭނުންވާ މިނިމައަޅުަގނޑުމެން ހުރިހާ އެްނމެން ކޮންމެ

ނޑުމެން މި ވަކާލާުތ އިތުރަށް އް ޕްސަމްކޮށް ބޮޑުސިންގާ ައދަދުތަކެސް ނުބުނަން ލަމްވެ އެްއގޮތަކަށް ދޭށެކޭ. ައޅުގަ

ކުރަނީ ޤާނޫނުން ޤާނޫނުއަސާސީން މިނިވަން މުއައްސަާސތަކަށް ލާޒިމްކޮށްފައި އޮތް ަކންކަން ކުރެވޭ މިންވަރަށް 

ޑިޝަީރ ހަކަދައްކަމުން ދާއިރު ޖުޖުޑިޝަީރގެ ވާބަޖެޓު ހަމަޖައްސައި ދޭންާވނޭ. އަޅުަގނޑުމެން ޖުޑީަޝރީއަކީ 

ނެޝަނަލް އަޅުަގނޑުމެން ޓަކައި  ޭދންޖެހޭ ފައިދާ ދޭންޖެހޭނެ. ތަޢުލީމް ބިނާ ކުރުމަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް އެއަށް

ނޑުމެންފައިސާ މިނިމަމް ފައިސާ ދޭށޭ. އަސިޓީ އަށް ދޭންޖެހޭ ރޔުނިވާ ކަށް ނުދަންނަވަން އެހެން އެކައުންޓަ ޅުގަ

އި ެވސް އަދި މިއަދު ފިނޭންސް އަުޅަގނޑުމެން މި ސަރުކާރުގަ އެހެނެއް ނުދަންނަވަން. އިސާ ޖަމާކޮށްފައި ހަދާށެކޭ. ފަ

ނޑު އުެވސް މިއެދެނީ މިދެންނެވި އުއި ހުގަ މިނިސްޓަރު އަރި ްނމީދު ކުރަން މިހާރު މިއޮތް ސޫލުން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ސްޓްރީން މިކަންކަން ބައްލަވާަފއި ދެްއެވން އޮތް އެންމެ ރަނގަޅު ެތރެއިން ވެްސ މިނި މިލިއަން ވެސް ޭއގެ 357



  

ނޑުެމން ޕޮޒިޝަނަކީ. އަުޅަގނުޑމެން އެއް ެވސް ހާލެއްަގިއ ގޮތަކަށް މިކަން ހަމަޖައްސަިއދެއްވަން. އެއީ އަުޅގަ

ތަެކއް ކުރަންެވގެްނ ހަރުދަނާ މަސައްކަތްވަރަށް ވަރަށް ގައި ނނޫން މިތަނަށް އައިސް މިތިބީ. މިތާ ފިލްމެއް ކުޅޭކަށް

ާރއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން. އެމީހުންެގ  ހުރީން ކޮށްފައި ޢައްޔަނޑުމެން ދެން އަޅުޭހދަކުރަނީ. މި މިތަނުގައި ަވގުތުތަެކއް 

ލިއްޔަަތކީ. ނޑުމެންނާ ޙަވާލުވެަފއި އޮތް މަސްއޫވޯޓުން އެމީހުންގެ ކަންކަްނ ފުރިހަމަ ކޮށްދިނުން އެއީ އަޅުގަ

ނޑުެމން ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ލާއެކަންކަުމގަިއ ަވކާ ތު މިކުަރނީ. މީގެ އެހެން ެއއްވެްސ ެއޖެންޑާއެއް ނެްތ އަުޅގަ

ނޑުމެން މިތާނގައި ވަަށއިގެން މި  ހޯދައިދިނުމަށް، ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްދިނުމަށް އަޅުގަ

 ބަރުން އެހެން ގޮތްޮގތަށް މިކަމުގައި ލެންގުއޭޖްން މެންންމީދު ކުރަން އެހެކުރަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު އު ވަކާލާތު

ނުޑގެ ވަރަށް ބޮޑު އި އެކުެވގެން މި ބަޖެޓު  އް. އަުޅަގނޑުމެން އެންމެންލްތިާމސެބަދަލު ނުކުރެއްވުން ެއއީ އަުޅގަ

ނުމަށް ފަހި ދިރިއުޅުމެއް ރައްިޔތުންނަށް ހޯދައި ދިދިރިއުލުމެއް، ހަމަ ޓަކައި ހަަމ ފާގަތި  ނަށްރައްޔިތުން

 އަޅުަގނޑުމެން މި މަސައްކަތް ކުރަނީ. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ދަންަނވން ޢިްއޒަތްތެރި  .ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ މެންބަރުން ކޮމިޓީ އަުޅގަ

ނޑު މިކުރިއަށް އަޅު  ނޑުމެންނަްށ ގެންކުރިއަށް  ގަ ށް މަޝްވަރާެގ ކަދެވެން އޮތް ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅަގެންދަނީ އަޅުގަ

ކޮންމެ ކަމެއް  ހަމަ ނުްނފުޅުތުގައި ވިދާޅުވާން ބޭަގއި. ކޮންމެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރަކަށް އެބޭފުޅެއްގެ ފުރުޞައެލީ

މި ކޮމިޓީއަްށ  ވާނީޚިޔާޅުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަންޚިލާފު ނުވާ ގޮތެއްގެ މަތިން  އި ުއސޫލަކާއިސްލާމްދީނުގެ އަސްލަކާ 

ޚިޔާެލއް ންަބރަކު ބޭނުންފުޅުވާ ވެސް ލިބިފަ. އެހެންވީމާ، އެ މެ މެންބަރަކަށް ރަްއޔިތުންގެ ކޮންމެ މަޖިލީހުގެ ވެސް

ނުޑ ހަމަ އެ ފުރުޞަތު ބަންދު ނުކުރާނެ  ވާހަަކ ކަމުގެ ވާހަކަެއއް މި ކޮމިޓީގައި ދައްަކވާނެ. އެކަމަށް އަުޅގަ

ބަރު މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފް އެމް.ޑީ.ޭއގެ ފަާރތުން ފައިނަލް ވާހަކަފުޅު މެން ދަންނަވަން. ޢިއްޒަތްތެރި 

 ން. ވިދާޅުވެެދްއވަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުްނ: މަޢުރޫފް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިާރގެ ކެނދިކުޅުދޫ

ނޑަށް ަހމަ ފާހަގަކުރެވުނީ ޢިއްޒަތްތެިރ ހުރިހާ މެންބަރުން  ވެސް  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އާދެ! އަުޅގަ

ނަޑކަށް ެއއް ވާހަަކެއއް. ދެން މީގަިއ މައިަގނޑު ހަމަ ވާހަަކއަކަްށވެަފއި މިއިނީ ައޅުަގނޑުމެްނ  ދެއްކީ ހަމަ ގާްތގަ

މިނިވަން މުއައްސަސާަތއް ެވސް ހަރުދަނާ ގޮތެއްަގއި އޮްނނަން ޖެހޭނެ. އަދި ސަރުކާރު ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ 

ވެސް ފައިސާ ދޭންޖެހޭނެ.  މެންބަރުންގެ ދާއިރާތަކަްށ ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަންތައްތަކަށްވެސް ދޭންޖެހޭނެ. އަދި އަޅުަގނޑު 

ނުޑ ހަމަ ވިސްނުމަކީ މިނިވަން މުއައްސަސާަތއް ހަރުދަނާ  އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެންެގ މި ސަރުކާރުގެ މަިއގަ



  

ނޑުމެންނަށް މި ބަޖެޓުން އެބަ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކަްށ  މެއް ފެނޭ ވަރަށް ބޮޑު ކުިރއެރު ކުރުން. ެއގޮތުން އަުޅގަ

އޯގާތެިރކަމާ ެއކީަގއި  ރަްއޔިތުްނނަށް ތަން. އަދި ހަމަ ެއހެންމެ ސަރުކާރު ރިކަރަންޓް ޚަރަދު ވެސް ހަމަ ދީފައިވާ

ރު. ދެން އަދި ޢިއްޒަތްތެރި ފައިނޭންސް މިނިސްޓަިއ ފަން ވަނީ ކޮށްދެއްވާޓަކައި ބމިކަ ކޮށްދިނުމަށްޚިދުމަތް

ރިހާ ވަނީ ހުނުކޮށްދޭވަުރގެ ހެޔޮކޮށް މިކަން ލާއިރު ދިވެހިރާއްޭޖެގ ތާރީޚުގައިއިރާތަކަްށ ބަލައިޅުަގނޑުމެްނގެ ދާއަ

ނޑު ހަމަ ގައިމުދާއިރާއަކަށް ވެސް ވަރަށް އަ  ވެސް ފާހަގަކުރަން.  ދުލުވެރިކަމާ އެީކަގއި ކޮށްދީަފއި ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުއެގޮތުން އަޅުަގނޑުމްނގެ މި ކޯލީޝަ ނުޑމެން ވެފައިވާ ވަޢުދުތަްއ ވިސްނުމަ ން ސަރުކާރުގެ ަމިއގަ ކީ އަުޅގަ

އެ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ކޮށްދިނުން. އެެހންނަމަވެސް ސަރުކާރަށް ވެްސ ލިބޭ އާމްދަނީ އާއި 

ނޑުހުރިހާ އެއްޗަކަށް ބިާނކޮށްފައި މިކަންތައްަތއް ކުެރވިގެްނދާނީ. ދެ ނޑުމެން ހަމަ އަޅުގަ ީކ މެންނަން އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ފައިސާ މި އޮތް ޖަވާހިރާއި ރަނާއި ގޭހާއި ތެލާ  ބޭފުޅުންނަށް  ހޯދަނީ ހަމަ ހުރިހާ ތަނެއް ނޫން. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ލިބޭ ފަ ދުލުވެރި ގޮތުަގއި އެންމެ އިސާ އެންމެ އަވެސް އެނގޭ ކޮންގޮަތކަށްކަްނ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑު ހަމަނުންވާ ކަންތައްތަކަށް މި ޚަރަދުންމެ ބޭށް އެގޮތުގައި ރަްއޔިތުން އެ ަވގުތަކަ ފުރިހަމަ  ކުަރނީ. ދެން އަޅުގަ

ޖޭެގ އްޞަކޮށް މުޅި ރާއްރސިީޓ ޚާމް މުޙައްމަދު ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން ޤައުމީ ޔުނިވާޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީ

. އެހެންެވ ލުވެގެން ިދއުންކަށް ވާނީ ތަޢުލީމީ ހާލަތު ބަދަޔިތުްނގެ ެވސް އެންމެ ބޮޑު އެދުމަވެސް ހުރިހާ ރައް

ދި މީގައި ހަމަ މިނިސްޓަރަށް ކުރާ ވާހަކަ އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން. އަ އެކަމަށް ޕީ.ޕީ.އެމާއި އެމް.ޑީ.ޭއ އިން ރިޢާޔަތް

ނޑުމެްނގެ މި ސަރުކާރުކޮށް ެގ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެއް. ދެވެން އޮތް ކަމެއް ިމކަމުގައި ކޮށްދެްއވުމަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ކަންތައްތަްއ  މިގައި ަވިކ ބަޔަކަށް ތަކުލީފަކަށް ނުވާގޮތަށް ހަމަ ނަމަވެސް މީއެހެން އަދި އަޅުގަ

އުނިކޮށްގެން ޭއގެން ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށް ނުާވގޮތަށް އަުޅަގނޑުމެން މިހާރު ވެސް ވަރަށް ބޮޑެތި ލުއިތައް ދީފިން. 

ނޑާލަދީފި. ައދި އެ 6ޑޮލަރު އޮތްތަްނ  10ޓެކްސްގެ   ކަހަލަ ވަރަށް ބޮޑެތި ލުިއތަކެއް. ޑޮލަރަށް ކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަޑކަްށ މިނިޓު 2ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ނޑުމެން ނިންމަން ހިފީ ވެސް ގާްތގަ ގެ ަވގުތު ހަމަެވގެން އެ ިދޔައީ. އަުޅގަ

ހޭދަވެ ނިމުނީަމ  އިގަގަިޑއިރު މި މަރުޙަލާ 1ގައި. ަވޒީރާ ެއކުަގއި ައޅުަގނޑުމެނަށް  12:15ފެށީ އަށް.  12:20

ހުރި ހިސާބުތައް  އިޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ މި އެއްބަްސވުމަކަށް އާެދވޭެނ ގޮތްތަކެއް ިޚޔާލު ކަފިކަިފވެފަ

ފެނޭ. އުފާވެރިކަން މި ފެންނަނީ އިރާދާކުރެްއވިްއޔާ. ޢިއްޒަތްތެރި  ރަނގަޅުކުެރވޭނެ ގޮތްތަެކއް އަޅުަގނޑަށް އެބަ

އަދި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އޭގެ އިތުރަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު 

 އި ބޭފުޅުންނާ އެުކގަ 4ރިޔާާޟއި އަިދ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފް މި هللا މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑުމެން މި ވިސްނަނީ އިތުުރ  ހިޒީުރ އިތުރު އެްއޗެދާން. އެއީ ވަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުަޑވަރެްއެގ ބްރޭކަކަށް އަުޅގަ



  

ނޑު ހަމަ  މެދަށް ދެއްވަންޖަވާބުތަކެއް މި ދޭތެރޭ  ހުރި ކަމުގައި ވާަނމަ އެ ޖަވާބުތަކާ އެުކގަ. އެެހންވީމާ، އަުޅގަ

 ފުރުޞަތު ހުޅުވަން ވަޒީރަށް. ބައެއް މެންބަރުން ކުރެްއވި ުސވާލުތައް އެބަހުރި ސީދާ ޑައިެރކްޓްކޮށް.

 

 ޖިހާދު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ޢަބްދު އެންޑް ޓްރެޜަރީ ރ އޮފް ފިނޭންސްނިސްޓަމި

ނޫން މިނިވަން މުއައްަސސާތަްއ  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. މި ސަރުކާރުގެ ވިސްނުެމއް

ގޮތުގައި ހަމަ ތިބޭނެ ތަންތަން. އެހެންނަމަވެސް އެ  މިނިވަންނުކުރުމެއް. މިނިވަން މުއައްސަސާަތކަކީ ހަމަ މިނިވަން

ނގާނެ. އެކަަމުކ ށް ބަރޯސާވާ ތަންތަން އެއީ. ބަޖެޓަށް ބަރޯސާވުމަކީ ބަޖެޓް ލިބިގެންނޫނީ އެ ތަންތަނެއް ނުހިބަޖެޓަ

ލަތުން ބަޖެޓް ފޯރުކޮށްދޭނީ ބަޖެޓް ފޯރުކޮށްދެވޭގޮތަށް ނުވަތަ އެ މިންވަރަކަށް. އެކަން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ހުރިހާ ދައު

ނޑުމެން ހަމަ ވަރަށް އިންސާފުވެރިކަމާޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ޤަބޫލުކުރަ ެއކީަގިއ  އްވާނެ ކަންނޭނގެ. އަޅުގަ

 އިހުރިހާ މުއައްސަސާތަކަށް ވެްސ އަދި ސަރުކާރު އެހެން ހުރިހާ ވުޒާރާތަކަށް ވެސް އަދި ެއހެން މަސައްކަތްކޮށްދީފަ

ސިީޓގެ ވާހަކަ. ރޔުނިވާހުންނާނީ. އެހެންވީމާ، މިހާރު ބަލަމާ ހިނގާ އެންމެ ގިނައިން މިތާ ވާހަކަދެެކވުީނ 

ސިޓީން ލިބޭ އެްއވެްސ ރސިޓީން ލިބޭ ހުރިާހ އާމްދަނީ އެމީހުން ބޭނުންކުރަމުން އެ ގެންދަނީ. ޔުިނވާ ރޔުނިވާ

ިސޓީން. މިއީ ެއއްވެްސ އެހެން ތަެނއްަގއި ރޔުނިވާެއ ބޭނުންކުރަނީ  ނީއެއް ސަރުކާރަކަްށ ނުލިބޭ. އެއާމްދަ

އޮންނާތީ އެކަްނ ކުރަމުންދަނީ. އެހެންނަމަެވސް ބައްލަާވ މިހާރު ބަޖެޓް.  އިޔެފައަޅުަގނޑުމެން ޤާނޫނުަގއި ެއހެން ލި

މިލިއަން.  142ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަކީ  2014 ،މިލިއަން. މި ހިނގާ ައހަރު 111ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓަކީ  2013

ނޑުމެން ޢިއްޒަތްތެިރ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފަ ،ވަނަ އަހަރު 2015 މިލިއަން.  153ތް ބަޖެޓަކީ އޮ އިމި އަހަރު އަޅުގަ

އޮތީ. އަދި އިުތރަށް އެބޭފުޅުންނަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ވެސް އެބޭފުޅުން  އިއިތުރުވުމެއް ނެތްތޯ އެައކު. އިތުރުވެފަ 

ބޭނުންކުރަމުން އެ ގެންދަނީ. ބައެއް ފަހަރު އެބަހުރި އާމްަދނީން ބޭނުންކުރައްަވއިގެްނ ަބއެއް ކަހަލަ ޕީ.އެްސ.ައއި.ޕީ 

ގޮތުަގއި ޕީ.ެއސް.އައި.ީޕ ޕްރޮޖެކްޓްސް  އް ވެސް ހިންގާަފ. އެީއ ޙަޤީޤަތުަގއި ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާޕްރޮޖެކްޓްތަ

ނުހިންގޭނެ. އެ އާމްދަނީން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަކީ އެހެން ކަހަލަ ރިކަރެންޓް ޚަރަދުތައް. ހިންގިގެންވާނެ ކަެމއް ނޫން، 

ކީ ިމ ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން . އެ ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ޕްރޮޖެކްޓަހޭއެހެންނަމަވެސް ޕީ.އެސް.އަިއ.ޕީ ޕްރޮޖެކްޓްސް އެބަޖެ

ނުޑ ފާސްކުރާ އެްއޗެްއ. ޭއގެ ބޭރުން ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ޕްރޮޖެކްޓް ގެންދާ ކަމަށް ވަންޏާ ެއއީ އިޫޝއެއް އަުޅގަ

ސިީޓއަށް ރމި ޔުނިވާޤަބޫލުކުރާގޮތުން. ދެން އަުޅަގނޑަކަށް ނޭނގޭ ދެން ތިބޭފުުޅން ވިސްނަވާނެ ގޮެތއް. އެހެްނވީމާ، 

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުާރ  2015ސިޓީން މި އަހަރު ރއެަބއޮތޭ. ދެން ޔުނިވާ އިފުދޭވަރަކަށް ބޮުޑ ކުިރއެރުމެްއ ދީފަ

ސިޓީ ކެމްޕަސް ައޅާ ވާހަކަ. ލ.އަތޮޅާިއ، ގދ.ތިނަދޫ، ރގައި ތިން ހަތަރު ދާިއރާއެްއގަިއ އަސްލު ޔުނިވާބަޖެޓު

ކެމްޕަްސ ހަދާ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ ައސްލު. ދެން މިއީ މިކަން  4ތަނުގައި  4މި ކުޅުއްުދއްފުއްާޓއި، އަްއޑުއާ. 

އޮްތ ެއއްަޗކީ އެއީ. މިހާރު ވެްސ މި ކެމްޕަސްަތްއ  އިއަސްލު މިހާރު މި ނެތް އެްއޗަކީ. އެހެންވީމާ، ެއ އުިނވެފަ



  

ނޑަށް ހީވަނީ ބައެއް އަތޮޅުަތއް އެބަހުރި. އިތުރަށް ދެން ކެމްޕަސްތައް ވަރުގަދަކުރާ ކަމަށްވަ ަގިއ  2016ންޏާ އަުޅގަ

ތެރެއިން ވެސް  މިހާރު ހުރި ފެސިލިޓީއެއް ބޭނުންކޮށްގެން. އަދި މި އަހަރުެގ ބަޖެޓް ވެސް ެއކަން ކުރެވޭނެހެން

އެކަން ކުެރވޭނެ. އަދި އެބޭފުުޅންނަށް ލިބިވަޑަިއގަންނަވާ އަްމދަނީ ވެސް އެބޭފުޅުންނަށް މިހާރު ކުރަްއވަމުން ގެންދަާވ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ މާބޮޑު އިގޮތަ ޝަލް ޝޫެއއް ނެތޭ ދެން. ދެން ހުރީ ޖުޑީކަށް ކުެރވޭނީ. އެހެންވީާމ، އަުޅގަ

އަށް ބަލާ ކަމަށް ވަްނޏާ ވެސް، ޖުޑިޝަލް ސެކްަޓރ ހަމައެކަނި ކުއިކް ބުކްސް ބޭނުންކުރައްވާ ހޯއްަދވަްނ ރސެކްޓާ

ޝަލްސް. އެހެންވީމާ، ކުރާ ުކއިކް ބުކްްސއެއްތޯ ޖުޑީއްއްސަށް. ކީ އި އެ އެއްޗެ މިލިއަން ރުފިޔާ ޖަހާފަ 3އެބައޮތް 

މިކަހަލަ އެބަހުރި އަދި ކަުއންސިލުތަކަށް އަދި މިކަހަލަ ކަންތައްތަެކއް މި ހުންނަނީ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނުޑ 

ގޮުތގަިއ ދެން މި ތަންތަނަށް އިތުރުވުެމއް ދޭކަމަށް ވަންޏާ ދެން ނަަގންޖެހޭނީ ކޮންޓިންޖަންސީ.  ޤަބޫލުކުރާ

އެ ހަމަޖެއްސިދާނެ. އަނެްއގޮތަީކ  އިމިލިއަން ރުފިޔާ އެަބއިނޭ. އެ އަދަދު ކުަޑކޮށްފަ 115ންޓިންޖަންސީގައި މިހާރު ކޮ

މި އަންނަ އަަހރު އެބޭފުޅުން ބޭނުންވީަމ  އިއެ މާ ރަނަގޅު ގޮތެއް. އެ ޮކންޓިންޖެންސީއަށް އިން އަދަދު ބައިންދާފަ

 24.3ކުންނާނެތާ. މިހާރު ކޮންމެ ގޮތެްއވިޔަސް . އޭރުން އެ ިއޝޫ ނުނިލުކޮށްލުންއެ ކޮންޓިންޖެންސީއަށް އެ ަބދަ

ބިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެން އިުތރަކަށް ނުކުރެވޭނެ. އިތުރުކުރާ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެއަށް ބޮޑު އަދަދެްއ 

ނޑަްށ ތެރޭގައި އުޅޭކަ ބިލިއަނުން މައްޗަށް އަަރއިގެންދާނެ. އެހެންވީމާ، މި ބަޖެޓް 24 މަށް ަވންޏާ އޮތް އަޅުގަ

މެހެން ނީޑް ނުވަތަ ބޭނުން ކޮން އިފެންނަ އެންމެ ރަނގަޅު ޮޗިއސްއަކީ ކޮންޓިންޖަންސީން މިހާރު އެގޮތަށް ބާްއވާފަ 

ރު ބަޖެޓް ރޫރީ ނުވަތަ ބޭނުންވާ ތަންތަނަށް އެ ކޮންޓިންޖެންސީން ބަޖެޓް ފާސްވުމަށް ދޫކުރުން. މިހާކޮންމެހެން ޟަ

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރަން. ނުންކުރެއްވޭނެއެބޭފުޅުން ބޭ ދެވޭނެހޭ.  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވިދާޅުވި މުސާރަ. އަޅުގަ

ތުން ލަހާތަނަށް ދައުއަޅުަގނުޑ ެއއްެވސްއިެރއްަގިއ ނޯންނާނެ މުސާރަނުދީއެއް. ހުރިހާ އިރެްއގަިއ ވެސް އަދި މި

ންކަްނ އަުރވަން މުސާރަނުދީން އަހަުރ އެ ޔަޤީ ވަނަ 2015ނެ. އަދި ނުދީއެއް ނޯންނާ އެްއވެސް އިރެްއަގއި މުސާރަ

ނޑަްށ  ނުބާއްވާނެ. އަދި އެއީ ލޯނު ނަގަިއގެން ނަމަވެސް އެކަްނ ކޮށްދޭނަން. މީގެ ކުރިން އަޅުަގނޑަްށ، އަުޅގަ

 ނަގަިއގެން ެވސް މުސާރަ ދިނީމަ ވެސް. އެބަހުރި ލޯނު އި އެބައޮތް މަޖިލީހުން ވެސް ަބެއއް ކަހަލަ ވާހަކަތައްަދއްކާފަ

ނެ އަސްލު. ދޭ ހިސާބަށް ޮގއްސި ކަމަށް ވަންޏާ ލޯނު ެވސް ނަގަންޖެހޭ ލޯނު ނަަގިއގެން ެވސް މުސާރަ އެކަމަކު

ދިނުން.  މު ކަމަކަށް ވާނީ ރަްއޔިތުން އެ ބިކަހާލު ނުޖައްސާ ރަްއިޔތުންނަށް މުސާރައަޅުަގނޑުމެންނަށް އެންމެ މުހިން

ނޑުމެން ކުރާ ަގނޑުމެން ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ސަުރކާރު ެވސް އަދި ކޯލިޝަން ސަރުކާރު ެމކޭ. އަދި މި ައޅުކަ އެއީ އަުޅގަ

ވެސް ވަޢުދެކޭ ހަމަ ރަްއޔިުތންނަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ މުސާރަ އެންމެ ފުރަތަމަ އެ ޕްޮރޓެކްޓްކުރުމޭ. އެީއ އެކަްނ 

ނޑުމެން. ދެންހު ނޑަްށ ޖުމްކުރާނަމޭ އަޅުގަ . ފަހުން ވިދާޅުވި މި ގޮތެއްަގއި ދެއްކޭނެ ވާހަކަ ލަ ރި ވާހަކަތަކެއް އަުޅގަ

ަގނޑަށް މި ފެންނަނީ ހަމަ ގޮތުަގއި އަޅު  ކަމަށް މި ވާހަަކ. ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ރޭކަށްފަހު ވެސް ެދއްކިދާނެ ބް

ގެ ތެރެއިން މިކަން ހަމަޖެއްސޭނެ ގޮތަކީ ކޮންިޓންޖަންސީން އެބައި ހަމަޖެއްސުން. އެއީ އަދި ބަޖެޓް ބަޖެޓު



  

ތިބޭފުޅުންނަށް ދަތިގޮތަކަށް  ،ދާނެ. އެނޫންގޮތަކަށް ކުރާކަަމށް ވަންޏާ ތަންކޮޅެއް ދަތިފާސްވެގެން ވެސް އެކަން ކުެރވި

ނޑު މި ަސރުކާރުގެ ވަޢުދަކީ ވީހާ ވެސް ބޮޑަކަށް އިްނވެސްޓްމަންްޓ  ވެދާނެ. އޭރުން ޕީ.އެސް.އައި.ީޕ ޕްރޮޖެކްޓް އަުޅގަ

އަދި މަގާ ބަނދަރާއި އަދި އެކަހަލަ ކަންތަްއ  ،އާއި ނަރުދަމާ  ،ފުޅާކުރުމޭ. ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ މި ފެނާއި

ކުރިއަށް ގެންދިއުމޭ. އެީއ ައސްލު މި ސަރުކާުރގެ ވިސްުނން އޮތީ. ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ބޭނުންފުޅުވަނީ ވީާހ ވެްސ 

 ފުޅާ ދާއިރާއެްއަގއި ރަްއޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން އަސްލު.

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

ނޑުމެންގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފަޒާދު ކުރެްއވި  އާދެ! ސުވާެލްއ ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްޒަތްެތރި ވަޒީރަށް. އަުޅގަ

ތިބޭފުޅުން  ރާ ނުކުތާއަށްތަްއ އެކަށަެއޅުމުަގއި ަކއުންސިލުަތކުގެ ޤާނޫނުގެ އެ ބަޔާްނކު ކައުންސިލުތަކަށް ބަޖެޓު

 ރިޢާޔަތްކުރެްއވިންތޯ ނޫންތޯ. 

 

 ޖިހާދު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ޢަބްދު ރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީނިސްޓަމި

އަޅުަގނޑުމެން ބަލަނީ ކައުްނސިލަށް ލިބޭ ހުރިހާ ލާރި އެންމެ ފުރަތަމަ ޖަމާކުރަންޖެހޭނީ ވެސް ޓްރެޜަރީއަށޭ. 

އޮންނާނީ  އިޮގތަށް ނިންމާފަކައުންސިލަށް ބޭނުންވާ ބަޖެްޓ ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސައިދެނީ. އެގޮތަށް ވިސްނަިއގެން އެ 

ނޑުމެން، ައދި އަނެއް ކަމަކީ އަޅުަގނޑުެމން ހަމަ އަބަދު ވެސް އަދި  ވެސް. އެނޫން ގޮތަކަށް އަދި ނިންމާފަ. އަޅުގަ

ގެ ކަންތަުކގަިއ އުުޅއްވި ބޭފުޅުންނަްށ ން ވެސް މިތާނަގއި ުކރިން ބަޖެޓުކައުންސިލުތަްއ ައއުމުގެ ުކރި

މެންބަރުންނަށް ވެސް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ އޭރު ެވސް ހަމަ މި ޕޮޕިއުލޭޝަން  ންނޭނގެއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ކަ

އޮންނާނީ. އޭރު ވެސް ހަމަ އެގޮަތށް. މިހާރު ވެސް ހަމަ  އިބަޖެޓް ހަމަޖައްސާފަ އިނުވަތަ އާބާދީއަށް ބަލާފަ

 އޮންނާނީ.  އިގޮތަށް ހަމަޖަްއސާފަހުންނާނީ އާބާދީއަށް ނިސްބަތްކޮށް. އެ އިކައުންސިލުތަުކގެ ބަޖެޓް ހަމަޖައްސާފަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން ޢިްއޒަތްތެ  ޝުކުރިއްޔާ އާދެ!  މިނިޓު  5ނިންމާލަން އުޅުމުން ވެސް  ށްއަ 12:30ރި ވަޒީރު. އަުޅގަ

ޢުލޫމާތަށް ޓަކައި އިތުރުެވގެން މި ދިަޔއީ. މި ަބއްދަލުވުން އަދި ކޮންޓިނިުއވާެނ ވާހަކަ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރންގެ މަ

ޕީ.ޕީ.އެމުން އަލްފާޟިލް  ،ދަންނަވާލަން. އަޅުަގނޑުމެންެގ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން އިްބރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙާއި

ބޭފުޅުންނާ  4ރިޔާޟް އަދި އެމް.ޑީޭއގެ ފަރާތުން ޢަލީ މަޢުރޫފް. މި هللا ރިޔާޟް ރަޝީދުގެ އަދި އިުތރުން ޢަބްދު

ބޭފުޅުން އެކަންޏަކުނޫން މި ކޮމިޓީއަށް ވަންނަނީކީ އިނގޭތޯ. ހަމަ ތި ހުރިހާ  4ައޅުަގނޑުމެން ހަމަ  އިއެުކގަ

ބޭފުޅުން ވެސް ހަމަ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ފުރުޞަތު އޮންނާނެ. ނަމަވެސް ވަކި ގޮތްތަެކއް ޚިޔާުލ 



  

މެން މި ަވގުތު ނަާގ ގެ ބްރޭެކއް ައޅުަގނޑުމިނިޓު  10ންމުމަށް ޓަކައި އެްއގޮތްކޮށްެލވޭތޯ މަސަްއކަތްުކރުން އެ ނި

ށް ނޑުމެން މިއަދު ކޮމިޓީގައި ކުިރއައާދެ! އަޅުގަ ަވގުތުޮކޅަކަށްަފހު(ހުސް)ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

ވަނަ  13ގެ ބްރޭރަކަށް އަޅުަގނޑުމެްނ ދިޔައީ މި ވަރަކަށް މިނިޓު 10ުމގެ މަސައްކަތް ގެންދިޔަ ބައްދަލުވު

ނޑުމެން މި ފެއްޓީ. .ނެ ފަދައިންބައްދަލުވުން އެނގިަވޑަިއގަންަނވާ  ހަމަ އެ ބަްއދަލުވުމުގެ ދެވަނަ ފިަޔވަހި ައޅުގަ

ށް ގެންދެވުނީ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުްނ އޭރުގައި ައޅުަގނޑުމެްނނަށް ކުރިއަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައިން އެނިގވަ

 7މުއަްއސަސާތަކުެގ ތެރެއިން  ހުށަހަޅުއްވާފައި ހުރި ބަޖެާޓ ގުިޅގެން ައޅުަގނޑުމެންގެ މި ކޮމިޓީން މިނިވަން

ފަރާތަކާ ބައްދަލުކުރީމަ އެ ފަރާތްތަކުން އެންމެ މަދުވެގެން ބޭނުންވާނެ މިންވަރުތަކެއް ަކމަށް ހުށަހަޅުއްވައި ދެްއިވ 

ނޑުމެން ވާހަކަ ދައްކަމުން ދިޔައީ. ނަމަވެސް މި ކޮމިޓީގެ ފުރަތަމަ ދަންފަޅި މި  ،ބައެއް އަދަދުތަުކގެ މައްޗަށް ައޅުގަ

ނޑުމެން ކުބަ  ން އިސް ބޭފުޅުންނާްށ ގެންދިޔައިން މި ޕާޓީތަުކގެ ތެރެއިރިއައްދަލުވުމުގެ ފުރަތަމަ ދަންފަޅީގައި އަުޅގަ

ގެންދެވިދާނެ  ިއވާނަމަ މިކަން ފަސޭަހ ގޮތެްއަގއިއްލެްއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިއްޖެ ކަމުގަދަްއކަިއގެން ޙަ  ވާހަކަ

ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު އަދި އެމް.ޑީ.ީޕެގ  ކަމަށް. އެގޮތުން ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ފަރާތުން

ތުން ފަރާތުން ކުމުންޑޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު އަދި އޭގެ އިތުރުން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފަރާ

ދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ އެމް.ޑީ.ޭއގެ ފަރާތުން ކެނ އިތުރުން ޢަލީ މަޢުރޫފް އަދި އޭގެ  ރިޔާޟްهللا ޢަބްދު

ނޑުމެން  މިނިސްޓްރީ އޮފް ިފނޭންސާއެުކގައި ރު ބޭފުޅުންނާއިމެންބަރު. މި ހަތަ ވަަރކަށް މިނިޓުެގ  10އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ލިބިގެްނ ބައްދަލުވުމެއް ކުިރއަ ށް ގެންދެވުނު. ނަތީޖާއަކަށް ވެގެންިދޔައީ ލުއިފަސޭހަ ގޮތެއް އަުޅގަ

ށް ދިޔަ ގޮުތެގ ރިއަކު އެދެން ހަމަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު އެ މި ބައްދަލުވުން ދިއުން. އަޅުަގނޑު

ނުޑ ވެސް ބަިއވެމަޢުލޫމާތެއް  ތަކުަގއި. ރިވިން އަރިމަތިން ބައެއް ހިސާބުއެ ހަތަރު ބޭފުޅުންނަށް އޮންނާނެ. އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަުދގެ ބައްދަުލވުމުގެ ބަެއއް  އެހެންވީމާ، އެ ަބއްދަލުވުުމެގ ކަރުދާސް ތައްޔާުރކުރެވެންެދން

ބައެްއ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން  .ހުރިމެ އެއް ސުވާުލތައް އަދި އެބަހިސާބުތަކުން މިނިސްޓަރަށް ދަންނަވާލަންޖެހޭ ބަ

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން  އްކެ އޭރުަގއި ކޮންޓިނިއު ކުަރއްވަުމން ގެންދެވި ސުވާލުތަ ފޮތުގެ ބަޖެޓް ެވސް. ދެން އަޅުގަ

މަޢުލޫމާތު ަބއެއް ކޮށްަފއިވާ ަބެއއް ކަންކަމަށް ރިވިޝަން އަިއސްފައިވާ ންފްޙާގައި ބަޔާވަނަ ޞަ  16ވޮލިއުމް ެއކެއް 

ކުރެވިދާނެ ކަމަށް.  ނޑުމެންނަށް މި ސެޝަންގައި ހިއްސާވަޒީރު އަޅުގަމަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާތީ މިކަމާ ގުޅޭ ގޮުތން 

ނޑަައޅުްއވާފައި ހުރި ބައެއް ކަންތައްތަުކގެ ތެރެއިްނ މި ކޮމިޓީގެ ރެޯކޑިންަގިއ އާމްދަނީ ދައުލަތައް ހޯއް ެދއްުވމަށް ކަ

ޑޮލަުރ  10ގެ ަބސްފުޅުން ވެސް ގްރީން ޓެްކސްގެ ގޮުތގައި މިނިސްޓަރުމެންނަށް ދެންނެވިފައި އެބައޮތް އަޅުަގނޑު

ުޅަގނޑުމެންނަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އިޢުލާން ނަގާނެ ވާހަކަ. ނަމަވެސް ހަމަ އޭގެ މަދު ގަޑިކޮޅެްއގެ ތެރޭގައި އަ

ުގޅިގެން ިމ  ތެދެންމެ ެއ މައްސަލަތަކާ ކަން.ޑޮލަރަށް ބަދަލުވެގެންދިޔަ  6ކުރެިވގެންދިޔަ ތަން ފެނުނު އެ އަދަދު 

މެދު . އެހެންީވމާ، މިނިސްޓަރ އެކަމާތީ ައޅުަގނޑުމެންގެ ކުރިމަތީގަ ބަޖެޓް ރިވައިސް ކުރެވެންޖެޭހ ރިވިޝަނެއް ިމއޮ



  

ހެން ވުމުގެ ސަބަބުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ ކަންތަކުގެ ތެރެއިން ިމ އެދެކެވަާޑިއގަންނަވާ ގޮެތއް އަިދ މިއަހަރު 

ނުޑ ހިއްސާ ވަރެއްތޯ އެ މަޢުލޫމާތު ކޮމިޓީއާކުރެވޭ ބަިއގެ ބަދަލަކަށް ައންނާނީ ކިހާ ކޮށްލަ ދެއްވުމަށް އަުޅގަ

 ދަންނަވަން.

 

 ޖިހާދު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ޢަބްދު ސް އެންޑް ޓްރެޜަރީރ އޮފް ފިނޭންމިނިސްޓަ

ނޑުމެން ެއ އެޖަސްޓްމަންޓް ގެނައިމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝު ޑޮލަރަށް  6ޑޮލަރުން  10ކުރިއްޔާ ުމޤައްރިރު. އަުޅގަ

ނަޑކަށް ބަދަ ން ރަށް ގެސްޓް ހައުސްއިން މަދުވާނެ ކަމަށް މި ދައްކަނީ. އަދި މީގެ އިތުމިލިއަ 208ލުކުރީމަ ގާތްގަ

ނޑުމަދުވާނެ ވާެނ ވަަރކަށް އަދި އެ އަދަދު ދަށް ލަފައެއް ނުކުރަން. އެހެންވީމާ، މި ކޮންމެވެސް މެންނަކަށްވަރު އަުޅގަ

ނުޑ  ނާ ހިސާބަށްމިލިއަ 180ނޑު ަޤބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ކަމަށް ބެލެނީ. އެހެންވީމާ، ގާތްަގނޑަކަްށ އަުޅގަ އަުޅގަ

. ޤަބޫލުކުރަނީ އެބައި ލީމަމަދުވެގެން ދާނެ ކަމަށް  ިހސާބަށް 240، 230 ދި އިތުރަށްނުން އަމިލިއަ 208ދަންނަވާނީ 

ފަހު ދެ މަސްދުވަހު  އެއީ އެޖަސްޓަމަންޓްގެ ސަބަބުން. ެއއީ ހަމަެއކަނި މިއަންނަ އަހަރު މި ފަށަނީއެހެންވީމާ، 

ސާލަކަށް މި މަދުވާ ބައި މި  .ށް ޖައްސާލެވޭ ކަމަށް ވަންޏާ އެ އިޝޫ ނުނިކުންނާނެ. ެއއަށްވުރެން ކުިރއަ ކަމަށްވާތީ

.. މަހުން. 3 ހަމަޖައްސަން އެ ގްރީން ޓެްކސް ނަގާ ދުވަސް މިސާަލކަށް އޮކްޓޯބަރު މަހުން ފެށިގެން ހަމަޖައްސާ

ޒަމް އިންޑްސްޓްީރގެ ބޭފުޅުންާނ އެކަމަކު ީމގެ މައްސަަލއަކަްށ ވާނީ އަޅުަގނޑުމެން މިކަްނ ކުރުމުގެ ކުރިން ޓޫރި

އެބޭފުުޅންގެ ރަޢުާޔއެކީ އެކަްނ ކުރަްނޖެހޭނީ. އެއީ މިހާރު އޮތީ ެއންމެފަހު ދެ މަސްދުވަސް  .ކުރަންޖެހޭނެމަޝްވަރާ

މަޝްވަރާ ކުރަންޖެހޭނެ.  ާސ ކަމަށް ވަންޏާ އެބޭފުޅުންނާށް ަޖއް. އެހެންވީާމ، ެއއަށްވުރެން ކުރިއަނަގާ ގޮތަށް

ނޑަށް ލަފާކުެރވެނީ އެހެންވީމާ، މިހާރު އެ އޮްތގޮތު ނން އަުޅގަ ފިާޔ ން ރުވަރަކަށް މިލިއަ 230ޑަކަށް ގާްތގަ

 އަންނާނެ ކަމަށް.  މަދުވެގެން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ެވސް ބޭނުންވި ނުކުތާއަީކ ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ވަީޒރު.  ނޑު ދަންނަވަލާން މިހިސާބުން އަޅުގަ އަޅުގަ

ނުޑ ކުރީ .މެންބަރަކު ވެސް ހަމަ އެ ުސވާލު ކުރެްއވި ްށ ގެންދިޔައިމަ ދައުލަުތގެ ކުރިއަ ސެޝަނެއްަގއި އަދި އަުޅގަ

ެގ ފަދައިން ބަޖެޓު. އެނގިަވޑަިއަގންނަވާނެ ގޮތްތަކެްއ ަކނަޑއަަޅއި ނިންމުމަށްއާމްދަނީއާ ބެހޭ ގޮތުން ކަންަތއްތަކެްއ 

 އް ކޮމަންޑޭޝަންތަކެތުން ދައުލަތައް ރެމަސައްކަތް މުޅިން ނިމޭއިރުގައި ައޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީގެ ފަރާ

ނޑުެމންނަށް މުޢާމަލާތު ކުރެވި  އިކުރީ ބައިގަ  ގެ ތެރޭަގއިތަކުކޮމަންޑޭޝަންާޔ ރެއްހުށަހަޅަންޖެހޭ. އެހެންވެއްޖެ އަުޅގަ

އްޖެ ކަމުގައިވާނަމަ މި ހަމަ މިގޮތަށް ބާއްވާ އަދި މިހެން މިކަން ނުވެއްޖެ ކަމުގަިއާވނަމަ ދެން މިވެނި ކަމެއް ނިމި

ގޮތްތަެކްއ ހަމަޖައްސާ ކަންތައްތައް ކުރުމުގެ  ބަރަދު ކޮށްގެންގެ ޚަރަދުމެއް ކޮްށގެން ދައުލަތުނި ކައެވެ



  

ކަން ކުރެވޭނެ ގޮތަށް ފުޅުންނަށް ލަފާދިނުމާއި އަދި އެއިޚްތިޔާރު ތިބޭ މެންނަކަށް ަކނަޑެއޅިގެންދާނޭ. އަދިއަޅުަގނޑު

ކޮމިޓީން މިކުރާ މަސައްކަތަކީ ހަމަ . މި ދެ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގަބަދަލު ގެނައުމުގެ ިއޚްތިޔާރު މިއޮތީ ޤާނޫނަށް 

ނަޑއެޅޭ މަަސއްކަތްތަެކއް. އެހެްނވީމާ،  ސަރުކާރާއި ަރއްޔިތުންނަށް ަޓކައި ހަމަ ކޮށްދޭންޖެހޭ ޤާނޫނުއަސާީސގައި ކަ

 ވާަފއި އޮތުމާ ރި މެންބަރުން ވެސް މި ޚިޔާލު މިތާ ފާޅުކުރައްޢިއްޒަތްތެމި ޚިޔާލުަގއި އަޅުަގނޑު ހަމަ އެދެން 

އްޒަތްތެރި ވަޒީރު ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަކޮށް އީ.ަވއި.ީސއާ މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހުގަިއ ޢި ގުިޅގެން

ްނެގ ލިއަމި 240ނާއި މިލިއަ 208ަވޑަިއގަންނަވާ ފަރާތްތަާކ ެއކުަގއި އިށީނެދވަަޑއިގެން ހިމެނިޓޫރިޒަމް ސެކްޓަރަގއި 

ނޑުމެން އެންމެން މިތާނގައިއަ .ކުޑަ ައދަދެއް ނޫން ދެ ބްރެކެޓާ ދޭތެރެއަކީ ވެސް މަޝްވަރާ މިކުރަނީ އިތުރަށް  ޅުގަ

ކުރުން. އަިދވެސް ޢިްއޒަތްތެރި ބައެްއ ވެސް އެްއޗެއް ދެވޭތޯ މަސައްކަތް އަދި މިނިވަން މުއައްަސސާތަަކށް ހަމަ ކޮންމެ

ެއްއ އަދި ބަ .އް އެބަހުރި.ެއސް.އައި.ީޕގެ ހަމަ ޕްރޮޖެކްޓަ ޕީ ފައި ހުރީަވޑަިއގެންއެދިމެންބަރުން  85މެންބަރުން 

ނޑުމެންނަށް އެބަ ވެސް މެންބަރުން ދައް އޯލްޓަނޭޝަންތަކުގެ ވާހަކަ ވެްސ  އިނގޭ އެކަން ަކވާެނ. އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ޢިއްޒަތްތެރި އެހެންވީމާ، މި ކަންތައްތަކަށް ޙައްލެްއ ގެނެސް ހިނގަމުންދާކަން. ދިނުމަށް ޓަކައި ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށްއިރާދަކުރެއްިވްއޔާ ކަރުދާހެއް ބެހޭ  ވަޒީރަށް ދަންނަވަން މިއާ ށް އޮތް ބައްދަލުވުންތަކަްށ ކުރިއަ  އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ެވސް ައވަްސ ބައްދަލުުވންތަކަށް ވީހާ ނޑު މިހާރު ފުރުޞަުތ  އަުޅގަ ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް. އާދެ! ައޅުގަ

ބޭނުންފުޅުވި ވާހަަކިއގެން  ރު ފައްޓަވަން އަރުވަން ކުޑަހުވަދޫ ާދއިާރެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަްޙމަދު ޢާމިރު އޭ

 ށް ަވޑަިއގަތުމަށް. ކުރިއަ

 

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:

ނޑު ވެސް ގުޅުްއވާ ރޫޙަގެން އާދެ! އަޅުަގނޑު ެވސް މައިަގނޑު ގޮތެްއަގއި މުޤައްރިރު ތި ށް ތާއީދުުކރަން. އަޅުގަ

ވެސް ސުވާލު  ގެ އަޅުަގނޑު ހަމަ ކުރިންމިދެންނެވި ކަހަލަސުވާލަކީ  އްވާލަން ބޭނުންވި އެދަންނަ ހަމަ ވަޒީރަށް

އިުރގައި ތަންކޮެޅްއ ވަޑަިއެގންނެވިދެންނެވިން މި ޑިއުޓީ ކުޑަ ކޮށްފައި ބައެއް ތަކެތިން ޑިއުީޓ ބޮޑު ކުރުމަށް ވިސްނާ

ކުަޑ ކުެރވޭނެ ކަހަލަ ނިާޒމެއް ހޯދައި ެދވިއްޖެ ކަމަށް  ބޮޑަށް މީހުންގެ އާމްދަނީ ހޯޭދނެ ޒާތުެގ ކަންތައްަތކަށް ިޑުއޓީ

ތުުރ ކުރިއެރުންތަެކއް ލިބިދާނެ ކަމަށް އިތަ ރަްއޔިތުްނގެ އުެފއްދުންތެރިކަމަށް ނުވަޏާ ރައްޔިތުްނގެ މަަސއްަކތްތެރިވަން

ނޑު ޤަބޫލުކުރާީތ އެ ވާހަކަ ަދއްކަން.  ނޑު މިދެެގ ިމސާލެއްޭއގެ ކަމަށް އަުޅގަ ންނެވީ ދިވެހިރާއްޖެައކީ ގޮތުން އަުޅގަ

ނޑުެގ ފަތުރުތަކާއި ހަމަ  ނުޑގެ އެ މުއްސަނދިަކމުން  ކަ ފަހަރު ހޯދާ ފަރާތަކަށްވާތީ ހަމަ އުޅަނދުފައިދާ ކަ

އުފެއްދުމަށް ޓަަކއި އެތެރެ ކުރެވޭ މެޓީިރއަލްތަކަކީ ުލއިޮގތަކަށް ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭެނ ގޮތަކަށް ހަދައިެދވިއްެޖ 

ނޑަށް ޤަބޫލުުކރެވޭތީ ެއކަންކަމަށް. ދެން ންމެެވސް ވަެރއްގެ ޙަ ކަމަށްވަންޏާ އެކަމަށް ކޮ އްލެއް ލިބިދާެނ ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑު ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަށް ދަންނަވާލަން ބައެއް ކުންފުނިތައް އެބައޮތް ުއވާލުމަށް،  އަނެއް ކަމަކަށް އަުޅގަ



  

ލެއް ެވްސ އެބައޮތް އިނގޭތޯ. ދެން ގެ ތަފްޞީރި ފައިދާ އާއި ގެއްލުމުހު އުވާލުމަށް ޤަރާރު ފާސްކުރެިވ މިހެންގޮސް

ފައިދާ ނުވާ ކުންފުންޏެއް އޮެވއްޖެ ކަމަށްވަންޏާ  އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ދަންނަވާލެވެނީ މިހާރުން މިހާރަށް ވެސް މި

އެކުންފުނި އުވާލާފައި އެތަުނގެ އެްއވެސް ޚަރަދެއް ނުހިނގާ ގޮތަށް އެކަްނވެގެން ހިނގައްޖެނަމަ ދައުލަތުގެ 

ނޑަށް ހަމަ ެއއްގޮަތަކށް ވެސް ޤަބޫެލއް ނުކުެރވޭ  ދެން  ޔަތަށް އިތުުރ ލުއިތަެކްއ ލިބިގެން ހިނަގއިދާނެ.މާލިއް އަުޅގަ

ކުންފުނި، ހަމަޖެހުން ލިބޭނެ ކަމަކަށް. މި ޚަރަދު އިތުރަށް ބޮޑުެވގެން ދިއުމަކީ ރައްޔިުތންނަށް ހިތް ރިކަރަންޓް

ކުންފުނި ހިންގުމުގެ ބޭނުމެްއ  ސަރުކާރު. މި އެންމެބޮޑު ކުންފުންޏަކީ މިކިތާބުތަެކއް އެަބއޮތް. ކުންފުންޏެއްގެ ހިސާބު

ކުންުފންޏަށް ލިބޭ އާމްދަނީއިން ަރއްޔިތުންނަށް ޭއގެ ޚިދުމަތް  ކުންފުންޏަށް ލިބޭ ފައިސާއިން ުނވަތަ މި ނެތް މި

ނޑުމެންނަށް ގުރޫޓް ވެަފއި އޮްތ ނހަމަ ބަ އީދޭ ކަމަށްަވންޏާ މި ކުންފުނި މިއްފޫނުބެ އޭގެން ފޯރުކޮށްދީފައި އަުޅގަ

 ގުރޫޓްެވގެން ައޅުަގނޑުެމންނަށް އެހެން އެްއވެސް ކުްނފުންޏަކަށް ރަނގަޅަށް އެ ނކުންފުންޏަކަށްވާނީ. މިކުންފުނި ބަ

ހުރި ފަރާތްތަކުަގއި ވެސް އަދިެވްސ  ެއކަންކުރުމަށް ޓަކައި މަސައްކަތް ކުރަން، އްކަތެއް ުނކުރެވޭނެ. އެހެންވީމާމަސަ

ުކޑަކޮށް ކެޕިޓަލް ޚަރަދު ހަމަ ބޮޑުކުރެވޭެނ   ތައްަރކުން ުކޑަ ކުރުަމށް ހަމަ މުއައްސަސާަތކުެގ ޚަރަދުހަމަ ވީވަ

ނޑު ވަރަށްބޮޑަށް ތާއީދުގެްނގުުޅއްވާ ިވސްނުމަށް  ގޮތަކަށް ތި ނޑު ހަމަ ހަމަ އަޅުގަ ކުރަން. ައދިވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުރިމަތީަގއި  2014ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2003އިން،  2014ކަންބޮޑުވަނީ  އާިއ ހަމައަށް މިއޮތީ ައޅުގަ

ނޑުމެން  އީހަމަ ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް ެވސް އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ. މިގޮތަށް މިކަން ދަނީކަމަށްަވންޏާ މި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ިވޔަސް ައއު ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ މައްސަލަެއްއ އިނގޭތޯ. ކޮންމެ ގޮެތއް  ޤާނޫނުއަސާީސގެ ދަށުން އަޅުގަ

ނޑުމެން  ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކެއްޭވ. ޙައްޤުތަކެްއވޭ. އެކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނީ އަުޅގަ

ނޑު ރިކަރެންޓް ޚަރަދުކުޑަކޮްށގެން ކަމަށްވާތީ މިނިވަން ވެސް ބޭނުންވޭ ދޭން.  ެމންމުއަްއަސސާތަކަށް ވެސް އަުޅގަ

ނޑު އެކަމަކު ެދވެން ނެތް ކަެމއް އެހެން ކަން ވެްސ  ހަމަ ގައިމު ގެތަކުން އުނިކޮށްފަިއ ދިނުމަކީ އެީއ ޤައުމަށް އަުޅގަ

 އެްއގޮތަކަށް ވެސް އެދޭ ކަެމްއ ނޫން ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންމިނިޓު 2އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ.  ތުރުކުރުމާ ނަްށ މި އާމްދަނީ އިގެ ފުރުޞަތު ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ދީގެން އަުޅގަ

ނޑު ދަންަނވާލީ ޞަގޮެތއް  ޚާއްޞަ، ބެހޭ ނުޑމެންގެ ބަޖެޓް ގައި ހަަމ އަުޅގަ ކަރުދާސް ފްޙާ ނަންބަރު ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ވަޒީރު ަދއުލަތުގެ ބަޖެްޓ  ފްޙާަގއި ވަރަށްވަނަ ޞ16ަގެ  1ފޮތުގެ ވޮިލއުމް  ސާފުކޮށް އަުޅގަ

ވަނަ  2015ެއްއގެ ވާހަކަ. މީގެ ތެރޭގައި ވައްތަެރްއގެ އައު ރެވެިނއު 5ަފއި އެބައޮތް ހުށަހެޅުއްވިއިުރަގއި ވިދާުޅވެ

ޓީ ިރވަިއޒް ުކރުން. ފަތުރުވެރިކަމާިއއެކު ާރއްޖޭަގއި ހޭދަކުރާ ކޮންެމ މަހުން ފެށިގެްނ އިމްޕޯޓް ިޑއު އަހަރު ޖުލައި

ދަށުން އަންަނ  ކުގެޑޮލަުރގެ ގްީރން ޓެކްސްގެ ގޮތުަގއި ނެުގން. ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯންތަ 10ދުވަހަކު 



  

ވަަނ  2015 ،ބިންވެިރޮކށްގެން ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނީ ކޮސްޓް، ކުިއޒިޝަންުކގެ އެ ތައިންވެސްޓްމެންޓް

ހުށަހެޅުން. މިހެން ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ޓުއަިރސްޓް ރިޒޯޓްގެ ގޮުތަގއި ތަރައްޤީ ކުރުމަށް  10އަހަރަށް އިތުރު 

ރިޒޯޓެްއ މިގޮތަށް ދޫކުރެވުނުކަން ސަރުކާރުން އެދަނީ އިޢުލާން  4ވެސް  ދުދަންނަވާލާއިރު ވެސް އިނޭގ މިއަ

ނޑުމެންނަށް މިއާކުރަމުން. އަދި މީގެ އި އި ހުރި ބިލުތަކުން ބައެއް މިހާރު މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގަ ގުޅުން ތުރުން އަޅުގަ

 އީ ކުރި މިއަުޅަގނޑު އިޝާރާތް ކަށް ކުރިންވަނަ ކަމަ 2ކުރަމުން އެބަދޭ. ބަހުސްގެ މަރުޙަލާއާ ހަމައަށް ދަތުރު

ޑޮލަރު ގްރީން ެޓކްސްގެ ގޮތުަގއި ނެގުމަށް  10ފަތުރުވެރިން އަތުން ފަތުރުވެިރން ހޭދަކުރަންޖެހޭ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް 

ަގިއ  2ދި މީގައި ތާވަލު ކުރެްއވި. އަ  އްއިޢުލާނެޢާއްމު ން ގެންނަވާ .ސީވައި.ނިންމި ނިންމުމަށް ބަދަލުތަކެއް އީ

ހަމަ  ފެއްިޓގެން ނެގޭ ގޮތައް އޮތީމަ ަތކުންނެ ކަމަށް އެއީ ބަެއއް ކުއާރޓަރވަނަ އަހަރަށް ލިބިދާ 2015 ކުރާބަޔާން

 ވަނަ  2015ށް ގެންދާ ަކމުގަިއވާނަމަ ގެނެވޭ އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ރިވަިއޒް ކުެރިވގެން އޮކްޓޯބަރ މަހުން ކުރިއަ މި

. އަދި ެއގޮތުން ނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުަރއްވާަފއިވޭަގންނަވާމިލިއަން ލިބިވަަޑއި  553ން އަހަރަށް ބަޖެޓަށް އެކަނި ޭއގެ 

މިލިއަން ލިބިވަޑަިއގަންނަާވނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައި އެބަޮއތް. އަދި އޭގެ އިތުރުްނ  341ގްރީން ޓެކްސްގެ ގޮތުަގއި 

މިލިއަްނ  1542ިބލިއަން،  1.5ޮކސްޓެްއގެ ގޮުތގައި  ެއކުިއޒިޝަންއެސް.އީ.ޒެްޑގެ އިންވެސްޓްެމންޓްތަކުގެ 

ލިބިވަޑަިއގަންަނވާނެ ކަމަށް ައންދާޒާ ކުރަްއވާފަިއވޭ. އަދި ބިންވެރިކޮށްގެން ލިބޭނެ ކަމަްށ ލަފާކުރައްވާ އާމްދަނީގެ 

ތެެރއިން  ރަެށއްެގ ރިޒޯްޓ ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ހުށަހެޅިެގން ދިޔާމަ ޭއގެ 10ެގ އިތުރުން  2015މިލިއަން.  400

 މިިލއަން ވާަހކަ މި  3375ބިލިއަން.  3.3ިއއެކު ޖުމްލަ މިލިއަނާ  540ވެަފއިާވ ށް ވިދާޅުފުރޭނިގެން އަންނާނެ ކަމަ

ދެކެވެނީ. މީގެ ތެެރއިން ދެްނމެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ކުޑަުކޑަ ުސވާލަކުން ޮއޅުންފިލައިގެން ހިނަގއްޖެ ގްރީްނ 

ދޭތެރޭގެ  އާ 240މިލިއަނާއި  208ވެސް  ގުިޅެގން އެކަނި ވޭ ބަދަލުގެ އެންމެ ކުޑަ ބަދަލާޓެކްސް އަށް މިގެނެ 

ނުކުތާގައި އަޅުަގނޑުމެން ހުށަހެޅި  ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރުން ހަމަ މި، އް ެވގެންދާނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާތަފާތެ

ނޑުމެންނަށް  ކަރުދާސް ތައްޔާރުެވވެންދެން އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ ޕްރޮޑަކްޓިވް މަސައްކަެތްއގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަ

ކަންބޮޑުވުންތަާކއި އަިދ  ސުވާލު ކުރަްއަވއިގެން ހަމަ ގިދާނެ. ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރުން މިކަން ހިން

 މުންއި ހުށަހަޅުްއވަކޮމިޓީގެ މަރުޙަލާގަ ގޮތް ހަމަ މި ންޑޭޝަންތަކުގެ ގޮތުަގިއ މެންބަރުން ދެކެވަޑައިގަންަނވާރެކޮމަ

ލަން. ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު ނުޑ ހުޅުވާތީ އެ ފުރުޞަތު އަުޅގަގެންދެވުމަކީ އެންމެ ބުއްދިވެިރގޮތަށްވާނެ

 މޫސާ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން.  

 

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ތުުރ އަޅުަގނޑު މިނިސްޓަރު އަިރހުން ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މިހާރު މިދިޔަ އަހަރު ވެސް އަޅުަގނޑުމެން އި

، ވެސް އެަކން މިކުރަނީ. އެހެންވީމާޓީތަކެއް ބޮޑުކުރިްނ. އަނެއްކާ މިހާރު ތަެކއް އިމްޕޯސް ކުރިން ނޫނީ ޑިއުޓެކްސް



  

ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދާއި  ރައްޔިތުން ވެސް ތިބެނީ އެޭބފުޅުންގެ ބަޖެޓް ހައްދަވަިއގެން. ކުންފުނިތަކުން ވެސް އެބޭފުޅުން

އަހަރު  4ށް މިއޮތް ކުރިއަ، ސަރުކާރުގެ މިއޮތް  މި، ގެން ތިއްަބވަނީ. އެހެްނީވމާވައި މިހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ނިންމަ

 ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި އިތުރަށް ޓެކްސް ނުނަގާ މިކަންކޮްށގެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހިފެހެއްޓޭނެތޯ އަޅުަގނުޑގެ ުސވާލަކީ.

 އްސަަލއެްއ. މިަކމުގެ ހިތި ނަތީޖާ ޤައުމު ވަރަށްބޮޑު މަ އީއަބަދު މިކަންތައްަތއް ބަދަލުކުރަންޖެހުން މިދެން އަބަދު

 2014ެވސް  އަނެްއކާ، ޑަށް އުފުލަންޖެހޭ. އެހެންވީމާލަންޖެހޭ. އަދި އެެހން ފަރާތްތައް ވެސް ވަރަށްބޮ ވެސް އުފު

ވަަނ  2016. ދެން ހުށަހެޅިފަަވނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަްށ ވެްސ މިއޮތީ އިތުުރ ޓެކްސްަތކެްއ  2015ވަނަ އަހަރު ނިންމާ 

ޓީ ބޮުޑކުރުމާިއ، ށް އާމްދަނީ ހޯދަން އިތުރަށް ޑިއުދަުއލަތަވެސް ރު ބަޖެޓް ހުށަހަޅުއްވާއިުރ ވެސް އަެނއްކާ އަހަ

ނޑުމެންނަކަށް މި ސަސްޓެއިންކޮށް ނުއެއް ހިފެހެއްޓޭ  ޓެކްސް ނެގުމާއި، މިކަންކަްނ ހުށަހެޅިގެން ދިޔާމާ އަޅުގަ

ަރްއޔިތުންނަށް ލިބޭނެތޯ މިހުރިހާ، މިހާރު އެދިފައި މިހިރަ  އްއިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، މީ ިކހާވަރެްއގެ އިންޓަރވަލެ 

ނުޑ ޤަބޫލުކުރާ  ކަންތައްތަްއވީމަ އިތުރަށް ަރއްޔިތުން އަތުން ޓެކްްސ ުނނަގާ ސަރުކާުރ ހިންގަން. ެދން އަުޅގަ

ބަޖެޓް މިފަހަރު  އަށް. މިހާރު ދައުލަތުގެ 2.2ގޮތުަގއި މިއަހަރުގެ ވެސް ދަުއލަތުގެ ރިކަރެންޓް ޚަރަދު އެބަ ބޮޑުވޭ %

 ްއޔާ މި ހިްނގަންޖެހިެގން. އެހެން ެވއްޖެ މިވަނީ ަރއްޔިތުންނަށް ަޓކައި އިތުރު ަބއިވަުރ ކެޕިޓަލް ޕްރޮޖެކްޓްތަކެއް ބޮޑު

ރަދަށް އަނެއްާކ ވެްސ. އެބަދޭ ރިކަރެންްޓ ޚަ 30ބިލިއަން ރުިފޔާގެ % 7ބީދައިން އަނެްއކާ މުޅި ބަޖެުޓގެ އިތުުރވާ 

 ނުކުެރވޭ  އްޓުން ރިަކރެންޓް ޚަރަދު ބޮޑުވަމުންދިާޔމާ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް މިައށް ސަސްޓެއިނެ ރޭ މި، އެހެންވީމާ

އެއީ އެކަީށެގންވާ މުއައްަސސާތަކެއް ާރއްޭޖގެ ހުންނަންޖެހޭނީ.  އިނގޭތޯ ޢިްއޒަތްތެރި މިނިސްޓަރ. ދެން ރާއްޖެއާ

ނޑުމެން މިދޭތެރެއިްނ އްސަސާަތކަށް ވިޔަުތގެ އެހެން މުއަދައުލަތުގެ މިނިސްޓްރީތަކަްށ ިވޔަސް އަިދ ދައުލަ ސް. ައޅުގަ

ްސ ބައްދަލުކުރީމަ އެބޭފުޅުން ިވދާޅުވި ކޮޯސވޯ އިނގޭތޯ. ެއބޭފުޅުންގެ އޮޑިޓް އޮފީ ޖެނެރަލަކާ ބޭރުގެ އޮިޑޓަރ

އަން މިލި  4މިލިއަްނ ޑޮލަޭރ އަހަރަކު. މިތަނުަގއި އެބަ ޚަރަދުވޭ އެަބ  2ުކރައްވަނީ ހިންގަވަން އެބޭފުޅުން ޚަރަދު

މިލިއަން ރުފިޔާެއއް ނުދޭ  1ބުނަނީ ރާއްޖޭގެ ަދތުރުފަތުރު. ދަތުރުފަތުރަށް  ޑޮލަރު. ހަމަ އެްއޗެކޭ ބުާނިއރަށް މި

، އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ ޒުރުތަެކއް މިދަްއކަވަނީ ގެ މުައއްސަާސއެްއގެ. މިކަަހލަ އުއިނގޭތޯ ސަުރކާރު އޮފީެހއް 

މިލިއަން ރުފިޔާ. ދެން ޚަރަދު ބޮޑުވަނީ  80މިލިއަން،  70ލިއަން، މި 60ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީައކަށް އެބައަރާ 

ނޑުމެން ރަށްރަށުގައި، ަވކި ރަށްރަުށަގއި މީހުން އުޅެންޖެހުނީމައޭ ިކޔާފައި  ވެްސ  ވާހަކަ މިދައްކަނީ. ެއއީކީ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނ ، ންވީމާޑު ޚަރަދެއް ނުހިނގާ. އެހެނޫން ޙަޤީޤަތަކީ. ރަށްރަށުގެ ބަޖެޓަކަށް ވެސް ތިބުނާވަރުެގ ބޮ

އަހަުރ  10އެބަޖެހޭ މިތަނުގެ މުއައްސަސާތަކާއި، ސަރުކާުރގެ އޮފީސްތަުކގެ މެނޭޖްމެންޓް އޮޑިޓްތަކާއި އެްއޗެހި ހެދި 

އެކު ދައުލަުތގެ އެބަޖެހޭ. އަދި އެއާ  ެރއް ކުެރވެންށް އެތަންތަން އޮންނާނެ ތަސައްވުއަހަރު ުދވަހަ 15ދުވަހަށް ނޫނީ 

ލާމަތް ކުރެވޭނެ ން ސަރަށް ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ މީގެއައްސަސާތަްއ މިހާރަށްވުރެ ކުޑަކޮށް އިތުހުރި އެހެން މު

ނޑުމެން މިއަދު ބަޖެޓް  ށް މިއޮތް އަހަރުގޮތްތަެކއް ކުރިއަ ނޑުމެން އެބަޖެހޭ ހޯދަން. އަޅުގަ ތެރޭގައި އަުޅގަ



  

ުލކުރާއިުރގަިއ އެބޭފުޅުން އެދޭ ލާރި މުއައްސަސާތަުކގެ ބޭފުޅުްނ ގެނެސް ސުވާ ދިރާސާކުރާއިުރގައި މިނިވަން 

ބޭފުޅުންގެ މެނޭޖްމެންޓް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދޫކުރެވޭީނ އެބޭފުޅުންގެ މެންޑޭޓުގެ ުހރި ކަންތައްތައް ކުރަންށާިއ، އެ

ގަިއ ހުރި ކަންތައްަތއް ުފރިހަމަ ކުރަން. އެބޭފުޅުން އައިްސ އަދި ވާހަަކއެއް އޮޑިާޓއި ޕާރފޯމެންސް ޮއިޑޓު

ސް ައޅުަގނޑުމެްނނަކަށް އެކަން ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ. ައޅުަގނޑު ޤަޫބލުކުރާ އުސޫލެއް ނޫން ދެއްކެިވޔަ

މިނިސްޓްރީއެްއގެ ހިންގަވަން ހުންނަވާ މިނިސްޓަރު އެތަނުގެ ހުރިހާ ޚަރަދުތައް ބޮޑުވާނެ ވަރާއި އެްއޗެހި ހެދުން 

 އެީއކީ. ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ެއކަން ކުރަންޖެހެނީ. ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ނޑަށް ހީވަނީ އަރިމަތީަގއި ނޯްޓ އެ ޝުކުރިއްާޔ. ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރުން  ކުރަްއވަމުން ެގންދަވާ ސުވާލު އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ޓައިްމލައިނަށް ވެސް ފަސޭހަ، ކުރަމުން ގެންދާ ވަރަކަށް ގަޑުކޮށް ަޖވާބުދޭން ފަސޭހަ ވާނެ އަޅުގަ

ލީ އާރިފް، ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ފަރާތުން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް، ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަ

 ފަރާތުން ރެވެނިއުއާ ބެހޭ ގޮުތން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުްނ: ސަލީމް ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އޭދަފުށި

ނޑު ވެސް ހަ  އާދެ! މަ ތާއީދުކުރަން. އަބަދު ޝުކުރިްއޔާ. ދެން ޣަފޫރު ދެއްކެވި ވާަހކަތަކަށް ވެސް އަުޅގަ

ނުޑ ކްސްތަްއ ނަގައިގެން ކުރިއަށް ދިއުއަޅުަގނޑުމެން މި ޓެ ަމކީ އަދި ޚާއްޞަކޮށް އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ދެން އަޅުގަ

ެވްސ  މިއަށް ދެޮކޅު ކީ އިމްޕޯޓުކުރާ މީެހއްވީމައަޅުަގނޑަ  .ވެސް ނޫން ކަންނޭނގެ ދައްކަން އެހާ ރަނަގޅު ވާހަަކއެއް

ެވސް ރިޯޒޓުން އެްއޗެއް ަނގަންާޏ  ހުރެދާނެ. ދެން އެހެންވީމާ، އެ ރިޯޒޓުތަކުގެ މީހުންހެދުމުގެ ވިސްނުން 

ނޑުމެން ވިޔަފާިރވެރިންނަށް ހަމަ  ކުަޑކުރުަވއިފި. ެއހެންނަމަވެސް ައށް ވެސް 6އިން % 10އެބަ % އަުޅގަ

މެން ކަހަލަ ކާރު ގެންނަ ބޭފުޅުން އިމްޕޯޓުކުރަން އަދި ޚާއްޞަކޮށް ޣަފޫރު ވެސް ވިޔަފާރިކުާރ، މިތަނަކުން މިތަނުގައި

ނޑުމެން ކުަޑކުރާކަށް އުޅެނީ. އެހެންވީމާ، އެ ޑިއުޓީަތއް  ވެސް މި ހަމަ ޑިއުޓީ ބޮޑުވެގެން އަަބދު  އަުޅގަ

ނޑަެއޅިވަަރަކށް ޑިއުޓީ ެދއްކޭތޯ. މިހާރު  މަސައްކަތެއްުނކުރަން. އަުޅަގނޑުމެން މި ބަލަނީ ހަމަ އެ ސަރުކާރުން ކަ

ނޑުމެން ކޮންމެވެްސ އެއްގޮަތކަށް ނިންމަވަން. މީގައި މައްސަލައަ  ކަށްވަނީ ައސްލުގައި ިޑއުޓީ ނެގުމުަގިއ އަޅުގަ

މިާވގޮތަކީ ަވިކވަކި ައއިޓަމު  .5ނޫނީ % 10އެއީ އިްނޮވއިްސގެ % .10ޫނނީ % 5މިސާލަކަށް ނަގަނީ %

މިސާލަކަށް ޑުާބއީ މިއަށް ަޕަސންޓު،  200މިއަށް % 100މިއަްށ % 15މިއަށް % 10ބަލައިގެން އެ މިއަށް %

ކަހަލަ ތަންތާނގައި މައިަގނޑު ގޮތެްއަގއި މިއޮންނަ ުއސޫލަކީ ހަމަ އެތާނގެ އިމްޕޯޓުކުރާ ކޮންމެ އެއްަޗކީ 

ނޑުމެން އިްމޕޯޓުކުރާ ެއއްެޗއް .5އިްނވޮިއސްގެ ވެިލއު % .5އެއީ %  5ނޫން. އިްނވޮއިްސގެ ވެިލއުއިން % އަުޅގަ



  

ރޭުޓ ކަހަލަ ެއއްޗެހި ޫދކޮށްލާފައި ދެން ހުންނަ ެއއްޗެިހ ށް ސިނގިއްެޗއް ވިަޔސް. މިސާލަކައެއީ ކޮންމެ އެ 

ކޮންމެވެސް ެއއް ިނޒާމެއްެގ ތެރެއިން ައއިމާ ތަންކޮޅެއް އެ ބަލަހައްޓާ މީހުންނަށް ެވސް ތަންކޮޅެއް އެކަްނކުރާ 

ވެސް އެްއޗެްއ ވެސް ތަންޮކޅެއް ަފސޭހަވެގެންދާނެ ކަންނޭނގެ މިކަހަލަ، އޭރުން ޑިއުޓީ ުނނެގޭ އެއް  ބަޔަކަށް

ނޑަށް ހީވަީނ  ނޯންނާނެ. ހުރިހާ އެއްޗަުކން ވެސް ނެގިގެންދާނެ. ހަމަ އެ އާމްދަނީ ސަރުކާރަށް އަޅުގަ

ގިނަ ޓެކްސްަތކެއް އަުޅަގނޑުމެން އެބަ ަނގާ. ދެން  އިތުރުެވގެންހެން އަންނާނީ. ދެން ޓެކްސްއަށް ބަާލއިރުަގއި ަވރަށް

ދާއިރާ ފުޅާކޮށްގެން  ހާ ދުވަހަކަށް ދެން އިތުރަށް ޓެކްސް ނުނަގާ މިމި ޓެކްސް ޣަފޫރު އެވިދާޅުިވ ގޮތަށް ކި

މިސާލަކަށް ވިޔަފާރި ވެްސ ފުޅާކުރަން ފުރުޞަތު ދޭނީ. ކުދި ވިޔަފާރިތައް ވަުރގަދަކުރަންވީ. މެދުފަންތީގެ 

ތައް ފުޅާިވވަރަކަށް. ވިޔަފާރިތައް ވަުރގަދަކުރަންީވ. އޭރުން ދައުލަތަށް ނެގޭ ެޓކްސްތައް އިތުރުެވގެންދާނެ ިވޔަފާރި

ވެސް ިގނަ މީހުންނަށް ފުރުޞަތު  ދެން ޖީ.އެސް.ޓީ ވެސް އަިދ އެހެން ކަހަލަ ވިޔަފާރިތަްއ ވެސް އިމްޕޯޓުކުރަން

ލިބުނީމަ ކަސްޓަމަށް ލިބޭ އެއްެޗއް އިތުުރވެގެންދާނެ. އެެހންވީމާ، މި ފުޅާކޮށްގެން މިަކންކަން ކުރެވޭނެ ނިޒާމެްއ 

އެއަށްވުރެ މާރަނގަޅު ގޮތެއް އަޅުަގނޑަށް ވިސްނިއްޖެ. ިމހާރު އެބަ ހުޅުމާލޭގައި އެ  ނެތްތޯ. ދެން މިހާރު އަދި

ވެސް  ހިއްކަނީ ގާތްަގނޑަކަށް މިހާރު ހުޅުމާލޭގެ ދެބައިވަރު ތަނެއް ކަންނޭނގެ މިހާރު އެ ހިއްކަނީ. މިހާރު ނުހިއްކާ

ނޑަ  ކަށް އަޅުަގނޑަށް ީހވަީނ ހައެއްަކ ބިލިއަން ރުފިާޔ އަޅުަގނޑުމެން ދެބަިއކުޅަ އެްއބައި ިވއްކާލަްނވީ ނޫންތޯ. ގާްތގަ

ނޑަށް ހީވަީނ އެ ެވްސ  ފައިސާކޮޅު ހަމަ އަތުލަންވީހެން. އެްއގޮތަކަށް ލިބޭނެހެން. ފައިސާ ހުރި މީހުން އަތުން އަޅުގަ

ނޑު ބަހައްޓާނެ މެންނަށް ކަމެއް ނެތް އެމީހުން އަތުގައި ަރއްާކކޮށްފައި ަފއިސާ ެއއް. ދެން ބާކީ އޮްތ ބައި އަުޅގަ

ނިކަމެތިންނަށް ގެދޮރު އެޅުމަށް ޓަކައި ފްލެޓު އެޅުމަށް ޓަކަިއ ބާކީބައި ބޭއްވިދާނެ. އެހެންީވމާ، ބިންވެރިކުރުމުގެ ބަިއ 

 އެބައޮތް. އަޅުަގނޑަށް ނޭނގޭ އެ ބިންވެރިކުރުުމގެ ބައި މިހާރު...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުްނ: ސަލީމް ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ދަފުށިއޭ

 ކަމެއް. އެބޭފުޅުން ވިސްނާފައި އޮތީ ޮކންގޮތަކަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިނިޓު ހަމަވެއްޖެ އިނގޭތޯ.  2

 



  

 ވާހަކަދެއްކެވުްނ: ސަލީމް ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އޭދަފުށި

 ޝުކުރިްއޔާ.  އާދެ!

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

 ރިޔާޟް، ޖޭ.ޕީގެ ފަރާތުން. هللا ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: ރިޔާޟްهللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑު ދެކޭގޮުތަގއި ދައުލަތަށް އާމްދަނީ ހޯދުމާ ބެހޭ ގޮތުން އެމް.އެމް.ޭއގެ  އާދެ!  ޝުކުރިްއޔާ އިނގޭތޯ. އަޅުގަ

ނޑުމެންނާ ވެސް ވާހަކަަދއްަކވާފަ ލުކޮށް މިތަނުގައިވަނީ ވަރަށް ތަްފޞީގަވަރުނަރު މި  . ޚާއްަޞކޮށް ައއު ވެސް ައޅުގަ

އަހަރަށް ކުރިން ދުާރލާ އެކަންކަމަށް ރޭްއވުން.  3ޓެކްސް ފަދަ ކަންކަން އިންްޓރޮޑިއުްސކުރަްއވާ ކަމަްށވަންޏާ މި 

ެއއްކޮްށ  . ދެން އަދިެވސް ވަގުތު އޮތުމާގޮުތގައި ދަންނަވަންއެއީ ައޅުަގނޑުމެން ވެސް ހުށަހަޅަން ތާއިދުކުރާކަމެއް 

ގްރީން ޓެކްްސގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ޓޫިރޒަމަށް ކޮށްފާނެ އަސަރު އެ ދިރާާސކޮށްލަްއވަން ވަރަށް ޮބޑަށް ފެންނަ 

ނޑު ނޑު ދަންނަވަން. އެއީ އަުޅގަ އުމަށް ފައިދާާވ އެއްކޮށް ދައުލަތު، ޤަ މެްނގެ މިހާރު ހަމަ ޔަޤީންކަމާވާހަކަ އަުޅގަ

ޑޮލަރު ނެގިކަމުަގއި ވިޔަސް އެއީ އިތުރުވީަމ  6އެއް އިްނޑަސްޓްީރއަކީ ޓޫރިަޒމްވެފައި އިތުރު ޓެކްެސއް ައދި 

. އެހެންވީމާ، ޭއގެން ކޮށްފާނެ އަށް އިތުުރވެފަ 12ސް.ޓީ ެވސް %އިތުރަށް އެއީ ނޮވެމްބަރު މަހުގައި މިއޮތީ ޓީ.ޖީ.އެ

ނުޑެގ  ނޑުމެން ހަމަ ކޮންސަރން އޮްތ ވާހަަކ އަސަރެްއ އޮތްޯތ އަުޅގަ ޓޫރިޒަމް ޑިކްލައިްނ ވެދާެނތޯ އެ އަުޅގަ

ނޑުެމން ވަރަށް ކަންބޮުޑވޭ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ހަމަ ގައިމު ވެސް ަވރަށް ކަންބޮޑުޭވ މި ކާާޑިއ  ދަންނަވަން. ދެން އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުން ިޑއުޓީ ަނގަން ނިންމެވުމާތެލުގެ ބާވަތްތަ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ޚާއްަޞކޮށް ކާުޑ  ގުިޅގެން. ެއއީ އަުޅގަ

 އިވެސް ވަރަށް ބޮޑެތި ކޮންަސރންސްތަކެއް އައިސްފަ  ވެސް މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެން ދާއިާރގެ ަރއްިޔތުންގެ ފަރާތުން

ނުޑ ަދންނަވަން. ެއ ސިޔާސަތު  އެބައޮތް. އެހެންވީމާ، މިކަާމ އަލުން ިރވަިއޒްކުަރއްވަްނ ފެންނަ ވާހަކަ އަުޅގަ

ަތކަށް މި ކާޑަކީ އަދި މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގައި ޓެކްސް ނުނަގާ މި ޑިއުޓީ ބޮޑުނުކޮށް އޮތް ޑިއުޓީ ނުނަާގ އެްއވެސް ގޮ

ވެްސ  ގޮެތްއގައި ޖެނެރަލް ގުޑްސުން އެްއޗެްއ ގޮުތގަިއ މިއޮތީ. އެެހންވީމާ، އެކަން. ދެން ހަމަ ެއއާެއއްކޮށް ާޢއްމު

ނޑު ވެ ސް ޤަޫބލުކުރަން ދައުލަތެއް ނުހިންޭގނެ އާމްދަނީ ނުލިބިއެއް. މި ޑިއުޓީ ޮބޑުެވގެންދާ ކަމަްށވަންޏާ އަުޅގަ

އެކަން ޤަބޫލުކުރަން. ެއކަމަުކ އާމްދަނީ ހޯއްދަވާއިުރގައި ިމކަންކަމަށް ވިސްަނވާށޭ. އެންެމ ފަޤީރު މީހާ ފަޤީރުވާނެ 

ނޑޫ، ަހކުރަކީ އެންމެން ެއއްެޗއް. އެހެންވީމާ،  ވެސް ބޭނުްނކުރާ ގޮތަށް ކަންކަްނެވގެނެއްނުވާނޭ. އެންމެ އާދަިއގެ ހަ

ނޑުމެން އެބަ ޤަބޫލުކުަރމޭ ސަރުކާރުގެ އެިކެއިކ  އޭގެ އަސަުރކުރާނޭ. އަދި ހަމަ މިހެން ހުރިއިރުގައި ައޅުގަ

ކަމުަގއި  ހަމަހަމަޖެހޭ ޕޭ ކޮމިޝަނެއް އޮތް އިންކޮންސިސްޓުކަން.ހުރީ  ދާއިރާތަކުގެ މީހުންގެ މުސާރަ އާއި ކަންކަން



  

 ރުން އެބަޖެހޭ މި ދިރާސާކުރައްވައި ކަންަކން އެބަޖެހޭ އަލުން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ސަރުކާވިޔަސް ހަޤީޤަތުަގއި މި

ނޑުތައް  މުސާރަ ރުން މި އެިކއެިކ ތަން. އޭވެސް އެްއގޮތަކަށް އުސޫލަކަށް ފައް އާއި ޢިނާޔަތްތަާކިއ މި އޮނިގަ

ނޑުމެން ޤަބޫލުުކރަން ޓީޗަރުންެގ  ދިމާދިމާތަކުގެ މުސާރަ ުކޑަކަން. ީޓޗަރުން މުސާަރ ޝަުކވާ ނާްނނާނީ. އަުޅގަ

ބޮޑުވާންޖެހޭކަން. ެއއީ އަލުްނ ރިވައިްސކުރަންޖެހޭ އެއްެޗްއކަން. މިހެން އޮއްވާ މި މުސާރަތަކުަގއި މިހާރު މިހުރި 

ދަށް މުސާރަ ލިބޭ މީހުންނަށް މިހެން ހުއްޓާ ޑިއުޓީތަކާއި އެްއޗެހި ކަންކަމުަގއި އަގުޮބުޑވެގެންދާ ކަމަށްވަންޏާ ހަމަ 

. ގެންދާެނ މަސް ނިމިގެންދާއިރުގަވެސް ގެއްލި  ވެސް އަޅުަގނޑުމެން އަތުަގއި އަދި އެއް ރުފިޔާ ޮއތަސް އެ އިމުގަ

ނޑުމެން ވަރަށް ަކންބޮޑުވާ މައްސަަލއެްއކަން  އެހެންވީމާ، ފަޤީރު މީހާ ފަޤީރުވެގެން ހިނަގއިދާނެތީ ެއއީ އަުޅގަ

 ްއޔާ.އަޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތުަގއި ފާހަގަކޮށްލަން. ޝުކުރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އެމް.ޑީ.ޭއގެ ފަރާތުން. ، މަޢުރޫފްޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުްނ: މަޢުރޫފް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިާރގެ ކެނދިކުޅުދޫ

އަދި ޚާއްަޞކޮށް ޓޫރިޒަމް ދާއިާރއާ ބެހޭ  ން ނަގާ ްގރީން ޓެކްސްއާނޑު ހަމަ ޚާްއޞަކޮށް ޓޫރިޒަމުއަުޅގަ އާދެ!

ނޑުމެންގެ އެްއވެސް ކަންބޮ  .ގޮތުން ެއއްެޗއް ބުނެލަން ބޭނުންވަނީ ޙަޤީޤަތުަގިއ  ޑުވުެމއް ނެތް މިހާރަކު އިނގޭތޯއަުޅގަ

. އަިދ އޮތީ . އެީއ ސަރުކާރުން ވަރަށްބޮޑަށް ލުިއ ދެއްވާފައި އެނަގާ މި ގްރީން ޓެކްސްއާ ދޭތެރޭގަ ން މިމި ޓޫރިޒަމު

އި އެ އޮީތ. ެވސް ދެްއވާފަ އަހަރުގެ ޑިއުީޓ ފްރީ 3އަޅުަގނޑުމެންނަށް ައއު އިންެވސްޓުމަންޓުތައް ކުުރވުމަށް ޓަަކއި 

ރިސްޓު ރިޒޯޓުތަކުން ލިބޭ އާމްދަނީ އޯނަރުންނަށް ވަރަށްބޮޑު އަދިެވސް. އެހެންވީމާ، ެއއީ ހަމަ ޙަޤީޤަތަކީ މިއަދު ޓުއަ

އަޅުަގނުޑގެ ކޮންސަރނަކީ ެދން މި ޓެކްސްތައް ނެގެމުން އަންނައިރު މި ރިޒޯުޓެގ ޙަޤީޤަތް. އަދި މީގެ އެންމެ 

ފަދައިްނ  އޯނަރުންނަށް ވަގުތު ދިނުން. އެއީ ހަމަ ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ، އެމް.އެމް.އޭގެ ގަަވރުނަރު ވިދާޅުވި

އެކަްނކުރުްނ. ދެން މިއަދު ރާއްޖޭގެ  އަހަރުގެ ްޕލޭނަކާއި އެީކަގއި 2އަހަރުގެ ނޫނީ  3ރޭވުންތެރިކަމާއި ެއީކގައި 

ހާސް ޑޮލަަރށް ވިއްކާ ކޮޓަރި ހުރިތާކުން  15ޓޫރިޒަމް މާކެޓަކީ ދުނިޔޭަގއި އޮތް އެންމެ ައގުބޮޑު މާކެޓު. އެހެންވީމާ، 

ނޑު ނުދެކެން އެްއގޮތަކަށް  ވެސް ބޮޑު ެއއްެޗްއގެ ގޮުތގައި. ދެން އަދި ާރއްޖޭެގ  މިހާރު ނެގޭ ޓެކްސްއަކީ އަުޅގަ

މީގަިއ  ބޫލެއްނުކުރަން. އެހެންނަމަވެސްވެސް އަޅުަގނޑު ޤަ ކަމަކަށް ޒަމަށް މާބޮޑު އަސަރުތަކެއް ކުރާނެޓޫރި

އަޅުަގނޑުމެން ިވސްނަންޖެހޭ އެބަ ޓޫރިޒަމް ދާއިާރއަީކ އެންމެ ބޮޑު ސިނާޢަތަށްާވއިރު ޓޫރިޒަމްގެ ާދއިރާަގއި 

ތައް ނެގުމަށް. އެއީ އެބޭފުޅުން ދިރިތިބެގެން ޤައުމަށް ޓެކްސް މަސައްކަތްކުރާ ބޭފުޅުންނަށް ހަމަޖެހޭނެ ގޮތަކަށް ޓެކްސް

ާއއި މިހުރިހާ  ދެއްކޭނީ. އެންމެބޮޑު ެޓކްސެްއ މިދައްކަނީ ޓޫިރޒަމުން. ދެްނ އަދި ހަމަ އެހެންމެ އެހެނިހެން ޑިއުޓީ 



  

ނުޑގެ ހަމަ ވަރަށްބޮޑު ނެގެނީ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި. ދެން މީގައި އަުޅގަ އެްއޗެއް ވެސް މި

ހުށަހެޅުމެއް ވޭުތވެދިޔަ ސަުރކާރުތަކުން ވެސް ދައުލަުތގެ ފައިސާއަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ިއހުމާލުވެފައިވަނީ. ބިިލއަްނ 

ކަހަލަ ގޮތަކަށް ރުފިޔާއަށް އިހުމާލުވެފަިއވަނީ. އެތައް ބިލިއަން ރުފިޔާއަކުްނ. އެހެންވީމާ، މިކަން މިގޮތަށް ނުވާނެ 

ނޑުގެ ވަރަށް މިނިސްޓަރުގެ  ވިސްނުންފުޅު ބައްޓަންކުރަްއަވއިގެން މި ފައިސާ ކަންތައްތައް ގެންދިއުަމީކ ހަމަ އަޅުގަ

ނޑު ހަމަ ތެލުން ނަާގ ޑިއު ބޮޑު އެދުމެއް. ދެން މީަގއި ީޓ ެވސް މި ދަނީ ަހމަ އެންމެ ބޮޑު އެްއޗެްއ މައިގަ

ނޑަކަށް  ވޭ މިލިއަނެްއހާ ރުފިޔާ ތެލަށް ޚަރަދު 4ށް އެބަދޭ ޓަރީގެ ެއނދަކަކޮ 200ބެްޑެގ،  200ރިޒޯޓުތަކަށް. ގާްތގަ

އެ ާލރި ވެސް އެންމެ ބޮޑު ެއއްެޗއް ހަމަ ރިޒޯޓުތަކުން މި ޕޭުކރަނީ ތެލުގެ ޑިއުީޓ ވެސް.  ރު. އެހެންނަމަވެސްމިހާ

ްއކަތި ދެން ޢާއްމުކޮށް ދެން ސަރުާކރަށް. ސަރުކާރުން ހަމަ ވަރަްށ ބޮޑު ސަބްިސޑީެއއް ދީގެްނ މިހާރު އެ ތެލުގެ އަނެ

 އެ ކުރަނީ. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޓު ހަމަވެގެންހިނގައްޖެ.މިނި 2ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ، ޝުކުރިއްޔާ 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ާއރިފް

ޭބފުޅެއް ޢަލީ މަޢުރޫފަކީ. އެ  ަގވާެވސް ޓޫިރސްޓް ރިޒޯޓުތައް ހިން ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަަވން. ޙަޤީޤަތުގައި

ގޮުތަގއި  ސްޕެކްޓިވުން އެ ވިދާުޅީވ މިއަކަށް މާ ބޮޑު އަސަެރއް ނުކުރާނެއޭ. ދެން އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުރާޕްރޮ

ން ތިހުރީ. މިސާލަކަށް ތެލާިއ ކާުޑގެ ާބވަތުން ޓެކްްސ އަށް ަކންނޭނގެ ތި ބޭފުޅުންގެ ިވޒަ ޓަރގެޓެްޑ ސަބްސިޑީ 

ނޑަްށ  މްޕޯޓް ިޑުއޓީ ނަގަިއގެން. ެއގޮތް ކަންޭނނގެ ޙަޤީޤަތުަގއިކޮށްގެން ނޫނީ އި ެވސް ރަނގަޅު ވާނީ. އަުޅގަ

ފެނުނު ކަރުދާހަކުން ދިރާސާ ކަރުދާހަކުން ވޯލްްޑ ބޭންކުން ވިދާޅުވެަފއި އޮތް ެއ ކަރުދާހުަގއި ވިާދޅުވެަފއި އެަބ އޮްތ 

އަްށ ނޫނީ ރާއްޭޖގެ އިންޖީުނގެތައް ހިްނގާ  ތެލުގެ ސަބްސިީޑ އަުޅަގނުޑމެން މި ދަނީ މިސާލަކަށް ސްޓެލްކޯ

ފަރާތްތަކަށް. އެންމެ ނިކަމެތިމީހާއަށް،  އެ ފަސް ގިންތިއަކަށް އެ ކަރުދާހުގައި އޮީތ ގިންތި ކޮށްފަ. އެންެމ 

 12ރަދުކޮށްފިއްާޔ ރުފިޔާ ޚަ 100. ދައުލަތުން 12ނީ %ރަދު ކުރާ ސަބްިސޑީ ލިބެ ނިކަމެތިމީހާއަށް ދައުލަތުން މި ޚަ

ދޭ މުއްސަނދިންނަށް. ެއހެން ކަމަށް ވެއްެޖއްޔާ ިތ  30ޔާ މި ލިބެނީ އަސްލު ަޙޤީޤަތުގައި ިނކަމެތީންނަށް. %ރުފި

ބޭފުޅުން ތި ހައްދަވާގޮތް ރަނގަޅުކުރުމަށް އަުޅަގނޑަށް ފެންނަނީ. ދެން އޮތީ ކާޑުގެ ބާަވތްތައް. ކާުޑގެ ބާވަތްތަްއ 

ވެސް ހަމަ ބޮޑެތި  ސަބްސިަޑއިޒްކުާރކަށް ާކޑު ބޭނުންކުރަީނކީ. އެ ވެސް ޙަޤީޤަތުަގއި އެންމެ ނިކަމެތީންނެއް ނޫން

ދިވެިހ ، ފުންނަށް އެބަިއ ދަނީ. އެހެންވީމާއިންޑަސްޓްރީތަކަްށ މި ގެންަދނީ ގެންުގޅޭ މާނައަީކ ެއ ބޭފުޅުންގެ މުަވްއޒަ

ދަންވީ. އެއީ މިސާލަކަްށ ރައްޔިތުންނަށް އޭތި ޓަރގެްޓކޮށްގެން ތި ބޭފުޅުން ސަބްސިޑަިއޒްކުރާ ާކޑު ލިބޭގޮތް ހަ



  

ކޫޕަނެއް ީދގެން ކަމަށް ވިޔަްސ. ރޭޝަން ކާެޑއް ީދގެން ކަަމށް ވިަޔސް. އެ ނިކަމެތިކަމުްނ ރަޖިސްޓަރވެފަިއ އޮންަނ 

ަޕަވއިގެން ދެން ތި ބޭފުޅުން ރާއްވަވާ ިނޒާމެްއެގ ތެރެއިން. މި ދެން ހަމަ ކާޑެއް ިއޝޫ ކުރީމާ އެ ކާޑު ހިއް މީހަކަށް

ނަޑކަށްމިސާލެއް. އަޅު  ނޑުމެން ސަބްސިޑީއަށް މި ހޭދަކުރަނީ ާގތްގަ ން ރުފިޔާ ބިލިއަ 3ބިިލައން.  3ނިޔަލީ  ގަ

ވެސް ދެންމެ ފާހަގަުކރެއްވިހެން މިދަނީ އެްއކަަލ  ސަބްސިޑީ އެބަ ދޭ. ޭއގެއިްނ ވެސް ބޮޑު އެްއެޗއް ޙަޤީޤަތުގައި

ރުފިޔާ  12އަކުން ލިބެނީ ކޮންމެ ސަތޭަކ ރުފިޔާ މި އެންމެ މަތީ ގިންތިއަށް. ިނަކމެތި ގިންތީަގއި ތިބޭ މީހުންނަށް

ރުފިޔާ މި ދަނީ  86ރުފިޔާ ނޫނިްއޔާ ައނެއް  84ސް އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، ައނެއް ރުފިޔާ. އެޓް މެކް 16އްޔާ ނޫނި

. ހަމަ އެންމެ މުއްސަނދިންނަށް. އެހެންވީމާ، ތި ބޭފުޅުން ތި ގެންގުުޅްއވާ ތަޞަްއވުރު ރަނގަޅޭ. މި އަާމޒު ރަނަގޅޭ

އަޅުަގނޑުމެން ެވސް ހަމަ ޣަފޫރު ފާހަގަކުރެއްވިހެން އަދި އެހެން ބޭފުޅުން ސަލީމް ވެސް ތާއީދުކުރެްއވިހެން ޓެކްްސ 

ކުރާ ކަމަށް ވެއްެޖއްޔާ، ެޓްކސް ދުނިޔޭގައި ކުރޭ. އަުޅަގނޑުމެން އެންމެން ދަންނަ ކަމެއް. ެއކަމަކު ތަންކޮޅެްއ 

 ށޭ...ކުރިއަށް ރާްއަވވާފައި ގެންނަަވއި ދެްއވާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޓު ހަމަވީ.މިނި 2ޝުކުރިއްާޔ. 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ާއރިފް

 އެ ކަހަލަ ެއއްޗެހި. ުކއްލިައަކށް އައިސް އިމްޕޯޒްކުރާ ގޮތަްށ ނަހައްދަވާށޭ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ހަމަ އިތުރަށް ޢިއްޒަތްތެރި ަވޒީރު، ަބއެއް ސު ނޑަށް ހީަވނީ މިހާރު ކުރެވިއްޖެހެން. ައޅުގަ ވާލުތައް އަުޅގަ

ކަށްތޯ؟ ކޮން ގޮތެްއޯތ ވަޒީރަށް ފުރުޞަތެއް ީދގެންތޯ ކުރިއަށް ދޭންވީ ނުވަތަ އިުތރު ސުވާލުތައް ނަގާަފއި ފުރުޞަތަ

 ނާޝިދު އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާުތން. މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި ފަސޭހައީ؟

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދުކޮމަންޑޫ 

ބަޖެޓްގެ ރެވެިނއު އިތުުރކުުރމަށް ކުރަންޖެހޭ ބައިވަރު ަކންތައްތައް އެބަހުރި. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ައޅުަގނޑު ހަމަ 

ގެންދާީތެވ  ހުށަހަޅަން މަނިކުފާނު މި ސަރުކާރުގެ އެކި ާދއިރާތަކުން ހުރިހާ އެންމެން ވެސް ޓްރެއިިނންގ ކުރަމުން

ގުިޅގެން ހުރިހާ  ިނަވރސިޓީގެ ދަށުން ޔުނިވަރސިޓީއާޔު، ވަރސިީޓއެއް އޮވެަފއި އެހެންވީމާމިތަނުގެ ޔުނި

ދާއިރާތަކެްއގެ ޓްރެއިނިްނގ ގެންދާ ގޮތަށް މަނިކުފާނު ޕޭޕަރެއް ތައްޔާުރކުރަްއވާފައި ިމ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ އަށް 



  

ރުކާރުގެ އިންޓަރގްރޭޓެޑް ސޮފްްޓވެއަރއެއް ހުންނަންޖެހޭނީ މި ހުރިހާ ނަމަވެސް ފޮނުއްަވއި ދެއްވުަމށް. ދެން ސަ

އެްއޗެހި ގުޅިފަ. ކޮންމެ ބަޔަުކ ސަރވަރެއއް ބަހައްަޓއިގެން އެ ކަންތައްަތއް. އެހެންވީާމ، މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ވެްސ 

ރަދު ކުަޑާވ ކަށް ގެނަސްގެން ޚަފޯމަކޮންމެވެސް ކަހަލަ ސެމިނަރއެއް ބާއްަވިއގެން ނަމަވެސް މި އެންމެން އެއް ޕްލެޓް

ނޑައެޅުމަ ކީ އަޅުަގނޑު އެޭދ ގޮތްތަެކއް ރޭވުމަށް މަނިކުފާނު ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކާއި އެކު ވާހަކަދަްއކަިއގެން ގޮެތއް ކަ

ކްޝަން ކޮސްޓަކީ ާރއްޖޭަގއި އެކި ފަހަރު އެކި ރޭްޓގަިއ ދަނީ. ވަރަށް ބޮޑެިތ ައުގަގިއ ކަމެއް. ކޮްނސްޓްރަ

ނޑު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއް ވެސް ބާއްވަން ވެސް ހެދީ. އެހެންވީމާ، ސަރުކާރުްނ  އަޅުަގނޑުމެން މި ބޯޅަދަ

ނަޑއެޅިފަިއ އޮންނަ  ފިނިޝިްނގ  ރޭެޓއް އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ޤަޫބލުކުރަނީ. ޭއގެ ޕަރ ސްކުއަރފީޓްކަ

ންނަނީ. ހުންނައިރުަގއި އެގޮތަށް ެއކަން ެއއްކޮށް. އެ ވަކި ކަހަލަ ކޮލިފިކޭޝަންތަކެއް މި ހު ސްޓޭންޑަޑަށާއި މިއާ

. ގްރީން ޓެކްސް ލާސްޓް ކޯޓަރއަށް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، އެއަށް ވެސް ރޭޓެއް ަކނޑައެޅުމަށް ރެވެނިއު 

ގުިޅގެން  ޕް ފިލްކުރުމަްށ އިންޑަސްޓްީރއާން މަދުވާ ގެމިިލއަ 208ަޑސްޓްރީއާ ުގޅިގެން ބެހޭ އިން ޖެއްސުން ކަމާ

މަސް ދުވަހަށް ޖެއްސުމަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ.  4ޓް ކުއަރޓަރއަށް. ެއއީ ފަހު ލާސް

ސްޓެންސީ އެބަހުރި މުސާރަ ދިނުމުގަ. ރިޔާޟް ވެސް، ެއ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސިދެން ވަރަށް ބޮޑު އިންކޮން

ނޑުެމންނަށް މި ލިބޭ އެްއެޗްއ ޕޭ ކޮމިޝަނެއް ހަަދއި، މި އެ ިވ ގޮަތށްރިޔާޟް ވެސް ވިދާޅު ންމެންނަށް އަުޅގަ

ހަމަހަމަ އުސޫލަކުން ދާގޮތަކަްށ ކަންތައްަތއް ާރވައިދިނުމަކީ އަޅުަގނުޑ ވެްސ ވަރަްށ ބޮޑު އެދޭ ކަމެްއ. ިޑއުީޓއާ ބެޭހ 

ްއ ނޫނޭ. އަދި އޮތީ ިޑުއޓީގަިއ ކާުޑގެ ާބވަތްތަާކއި، ެތލުގެ ބާވަތްަތކުން ިޑއުޓީ ެނުގމަކީ ޙައްލެ ގޮތުން ދަންނަވަން

ނޑު ވެސް ތާއީދު  ޓަރގެޓެޑް ސަބްސިޑީެއއް ދިނުމަކީ ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅު ،ސަބްސިޑީ ކުރަމޭ. ޭއގަިއ ކަމެކޭ. އަުޅގަ

ނޑައެޅޭ ދެން ނިޒާެމްއ ޢަލީ އާރިފް ވިދާޅުވި ގޮތަްށ ހައްދަވަންވީ. އެ ސަބްސިީޑ ވިްއކާ ފިހާރަތައްތޯ، ކޮން  އެ ކަ

ނޑު މި ދެެކނީ ލަމް ބައެއްތޯ. ދެން އެކަމަުކ މުިޅން ސަމް އެމައުންޓެްއ ޕްރަނގަޅު ވާހަކަެއއް ނޫްނ ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުެމން ހަނދާންކުރަން  އެބަޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭގަިއ  އެސް.ޓީ.އޯ އަށް ދީފައި މިކަން ކުރާއިރުަގއި އަުޅގަ

ނޑޫ މިސާލަކަށް. ކޮންޓެއިނަރުތަކުަގއި ވަރަ ރައިވެޓް ސެކްޓަރުްނ ށް ިގނަ ޕްހުރިހާ ކާޑަކީ، މިއަދު ބާްސމަތީ ހަ

ޓަނު  350ބްރޭންޑް. ކޮންމެ ބަޔަކު ކޮންޓެއިނަރެއް ެގނަޔަސް އެއީ  20ބްރޭންޑް ެއބަ އުޅޭ.  20 ގެނަސްގެން

މަހެއްގެ މައްޗަށް. އެހާވަރު ެއބަ ގެނޭ. އެހެންވީމާ، ެއއީ ެއއަށް މިހާރު ވެސް ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކާ. އަދި ޭއގެ މަްއޗަްށ 

ނޑު ާތއީދުކުރާ ކަމެއް ޫނން. އަދި ރިޒޯޓުތަުކގެ ބޮޑު ޑިއުީޓއެއް ެނގު ބަޔަކަށް ެވސް ހަމަ މި މަކީ އެހާ އަުޅގަ

ނދެންނެވި ބާ ނޑުމެން ެއކިުއޒް ބަޔަުކ ، ޑޫ ވެސް ދެވޭ. އެހެންވީމާސްމަތީ ހަ ރަނގަުޅ ސްޓަޑީއެއް ހަދަންޖެހޭ. އަޅުގަ

އުޒްކުެރވެނީކީ. އެހެންވީމާ، ޓަރގެޓެޑް ސަބްިސޑީ ެއ ކުރާއިުރގައި އަދި މުޅިން ރަނގަޅަކަށް ނޫން ކަންނޭނގެ އެ އެކި 

އެީއ  އި އެ ޓަރގެެޓޑް ސަބްސިޑީ ދިނުންސަމްކޮށް އެސް.ޓީ.އޯ އަށް ިދނުމުގެ ބަދަލުގަޕް ދޭ މީހުންނަށް ދީފައި ލަމް

 ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމުަގއި އަުޅަގނޑު ދެކެން. ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރިއްާޔ.



  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޖޭ.ޕީގެ ފަރާތުން. ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެްނބަރު، ލް ނަސީމްވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފައިޞަ

 

  ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ލް ނަސީމްކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަިއޞަ

ނޑުމެން ހަމަ ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް އެބަ ޤަބޫ ލުކުރެވޭ ދައުލަތަށް އާދެ! ޝުކުރިއްާޔ، މުޤައްރިރު. އާދެ! އަޅުގަ

އެބަޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެްނގެ މިއަދު ެވސް ހަމަ ޝަކުވާއަކަްށވެގެްނ މި ދަނީ ޕީ.އެސް.އައި.ީޕ  އާމްދަނީ ލިބެން

ވޭ މެންބަރެއްގެ މެ މެންބަރަކު ވެސް އެބަ ބޭނުންއުޅެނީ. އަދި ހަމަ ކޮން ހުރި މަދުވެގެން މި ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ކުރަން

ނޑުމެްނ ދާއިރާތަކަށް ގިނަ ކަންތަ އްތަެކއް ކުރަން. އަދި މިނިވަން މުއައްަސސާތަކަށް ވެސް. ެއކަމަކު ވެސް އަުޅގަ

ބެހޭ ގޮތުން  އެބަޖެހޭކަން. އެހެންނަމަވެސް މީގައި ޓެކުހަކާ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ދައުލަތަށް އާމްދަނީ ލިބެން

ައވަހަށް ޓެކްސްަތއް ރަށް ައވަސްންބޮޑުވުމެއް އޮތީ. އެީއ ކުއްލިުކއްލިއަށް ވައަޅުަގނޑުމެްނގެ ހަމަ އެންމެ ކަ

ނެގިގެންދާ. އެ ހަމައެކަނި ަމއްސަލަައކީ. ޓެްކސް ނެގެންެޖހޭނެ. ޓެކްސް ނުނެގި ކިހިނެްއތޯ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް 

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ނުޑ ކުރީުދވަހު ވެްސ ހަމަ މިނިސްޓަރު އަރިހުަގއި  ދޭނީ. އެއީ އަުޅގަ ކަމެއް. ައުޅގަ

ނޑު ދެންނެވިން އެ ދުވަުހ  10ޑޮލަރު.  10އޭރު އޮތީ ކޮންެމއަކަސް  ދަންނަވާލިން ޑޮލަރު ނަގާގޮތަްށ އޮތީމަ އަުޅގަ

ނޑަކަށް  ޑޮލަރުން ފެށިގެންގޮއްސަ 60ނުވަތަ  50ވެސް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އެބަ ހުއްޓޭ  ހާސް ޑޮލަާރ  15ގާްތގަ

އެބަހުއްޓޭ ރޫމް ޕަރ ނައިޓް. އެހެން ހުރިއިރު  ދޭތެރޭގައި ވެސް ިވއްކާ ިރޒޯޓުތައް ހާސް ޑޮަލރާ 20ދޭތެރޭ ނުވަތަ 

ހާސް ޑޮލަރަށް ިވއްާކ  15ހައުސްތަކުްނ ނަގާަފއި  ޑޮލަރަށް ިވއްކާ ެގސްޓް 50ޮޑލަރު  10ކޮބައިހޭ އިންސާފަކީ. 

މީަގއި ރަނގަުޅ ، ށް ގެއްލުމޭ ިމވަނީ. އެެހންވީމާޑޮލަރު. އެޮގތަށް ހެދީމަ ސަރުކާރަށް ދަުއލަތަ 10ތަންތަނުން 

ނަޑކަށް ހިސާ ނޑަށް ލަފާކުރެޭވގޮތުން ގާްތގަ އެ  ޑޮލަރު 6ބެއް ހައްދަވާފައި މިއިްނ އެބަޖެހޭ. މިސާލަކަށް އަޅުގަ

ވަރު ނެގެނީ އިނގޭތޯ. އެހެްނވީމާ، މިއީ އަްސލު ވިސްނަންޖެހޭ ކަންތައް.  2އެ ނެެގނީ. % 2ކުޑަވީމަ އެއީ %

ނޑު ދަންނަވަން އޮތީ މި ތިބޭފުޅުން މަޝްވަރާކުރައްވާށޭ ޓޫރިޒަމް ދާއިާރގެ  މިކަންތަކުަގއި އެހެންނަމަވެްސ އަޅުގަ

އެކްސްޕާޓުންނާ އިނގޭތޯ. ިމ އެ ބޭފުޅުންގެ ކޮންސާން އަުޑއައްަސވާފައި މި ދައުލަަތށް އެންމެ ނަފާވާ ގޮތަްށ 

މަްށ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ދެވޭނެ ގޮތަށް މީތި އިތުރުކުރަންޖެހޭނެ އިތުރުކުރަންޖެހިއްޖެ ކަ

ނޑުމެންނެއް ނެތީމު  ނޑު ދަންަނވާނީ ދެން އަޅުގަ ވަންޏާ. ޙަޤީޤަތުގައި މީތި ރިވަިއޒްެވގެން ައިއއިރު އަުޅގަ

ޑޮލަރަށް ހަމަ ކުޑަވީއިުރ  6ޑޮލަރުން  10އަޅުަގނޑުމެންނަކީ ެއކްސްޕާުޓންނެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް މި 

ނޑަށް މަޢުލޫމާތު  އަޅުަގނުޑ ވަރަށް ކަންބޮުޑވާ ކަމެއް. އެީއ މިހާރު މީގެ ތެޭރގަިއ ގެްސޓް ހައުެސއް ނުހިމެނޭ. އަުޅގަ

ލިބިފައި އޮތް ގޮތުން ކަމަށް ވަންޏާ އެ ފަންސާސް ފަސްދޮޅަސް ޑޮލަރަށް ވިއްކާ ތަންތަނެްއ ނުހިމެނޭ މިހާރު. މިހާރު 



  

ކަންތައްަތއް އިނގޭތޯ. މިއޮތީ ހަމައެކަނި ިރޒޯޓްތަކަްށ ދޫކޮށްލާފަ. އެހެންކަމަށްވަްނޏާ މިއީ ހަމަ ވިސްަނވަންޖެހޭ 

އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ދައުލަތަށް އެްއޗެއް ލިިބެގން ނޫން ގޮތަކަށް ކަންތައްަތެކއް ނުކޮށްދެވޭނެ. ދެން މި 

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ޚާއްޞަކޮށް މިނިސްޓަރު ވަރަށް  އޮތް ސަބްސިޑީ. ކޮންމެއަަކސް އަޅުގަ

ްއވާ ަޚރަދުތައް ކުަޑ ކުަރއްވަްނ ިއނގޭތޯ. ތަންތަނުން ޚަރަދު ުކޑަކުރެވިަފއި ނެތުމަކީ ެއީއ ބޮޑަށް މަސަްއކަތްކުރަ

ނޑު ޤަބޫެލއް ނުކުރަން. ެއ މަނިކުފާނުގެ މަސައްކަްތ  މިނިސްޓަރު ސީދާ ޒިންމާވާންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ވެސް ައުޅގަ

 3ސިޑީއަކީ މި ނޫން ގޮަތކަށް ދެވެން އެބަޖެހޭ. އެ މަނިކުފާނު ކުރައްވާ ކަމަްށ އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަން. ސަބް

ބިލިއަން ރުފިޔާ ސަބްސިޑީެގ ގޮތުގައި ދެޭވއިރުަގއި ޭއެގ ވެސް ބޮޑު ބައި ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް އެބަ 

ފާހަގަކުރަްއވާ ހަމަ ޢަލީ ާއރިފް ވެސް ވިާދޅުވަނީ މުިޅން ހަމަ މުއްސަނދިންނަށް މި ދެވެނީ ގިނައިން. 

ނޑުމެްނ ރިވަިއޒްކުރަންޖެހޭ ކަންތަްއތައް. މިކަންތައްަތއް ނުކޮށެްއ އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންާވ މިކަންތައްތަކަކީ އަ ުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާލީ ގްރީްނ  ނޑެމެްނނަށް ހާސިލުވެގެން ނުކުރެވޭނެ. އެހެންވީމާ، އެ ވާހަކަ އަުޅގަ ކަންތައްތަެކއް އަުޅގަ

 ޓެކްސް ބޮޑަށް ފާހަގަކޮށްލީ ިއނގޭތޯ.

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

ނުޑމެންގެ ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ  ނޑަށް ހީވަނީ މި ޑިސްކަޝަންަގއި އަުޅގަ އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. އަުޅގަ

ނުޑމެންނަށް މި ހިއްސާ މި  މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައި ެއބަ ގަންނަވާ ވަރަށް މުހިންމު މަޢުލޫމާތުތަކެއް އަުޅގަ

ސް ހަމަ މިކަންތައްތަުކގައި ައޅުަގނޑަށް ފެނޭ ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅު ކުރެވެނީ. ޚުދު ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ވެ

މިންވަރެއްަގއި ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ މި މަޢުލޫމާތުތައް ިހއްސާކުެރވެން އެބަޖެހޭ. ާޢއްމު ރައްޔިތުްނގެ މަންދޫބުން 

ފީލްޑަކުން. ނަމަވެސް ިދވެހި މިތަނުގައި މި ތިއްެބވީ. ތެެދއްމެ، ެއކްސްޕާޓަަރއިޒުންނަްށ ނުވެ ހިނަގއިދާނެ ވަިކ 

ރައްޔިތުންގެ ވިންދާ އެންމެ ގުޅޭ ވިސްނުންަތއް އެންމެ ާގތުން އެނގޭނެ ބަޔަކީ ހަމަ ގާއިމު ެވސް ރައްޔިތުްނގެ 

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން. އެހެންވީމާ، އެ ބޭފުޅުންނަށް ދަތިާވ ކަންތައްތައް މި މަޖިލިސް މެދުވެރިކޮށް ރައްޔިތުންނަްށ 

ނޑު ވެސް ވަރަށް އިްޚލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުުރ ޓަކައި ކޮށްދި ނުމަށް ސަރުކާަރށް ހުށަހަޅަމުން މިދަނީ. އަޅުގަ

ދަންނަވަން ހަމަ ޚާއްޞަކޮށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ސަރުކާރުގެ ސިޔާސީ ޚިޔާލާ މުޅިން އެއްގޮތް ނޫން ޕާޓީެއްއ 

ނޑުމެންނަށް ވަރަށް އެއްބާރުލުްނ އެމް.ޑީ.ޕީައކީ. އެހެންނަމަވެްސ އެ ބޭފުޅުން ވެސް މިކަހަލަ ކަންތައްތަ ުކގައި އަުޅގަ

އެބަ ދެްއވާ. އަދި ޖޭ.ޕީ ައކީ ައޅުަގނޑުމެންެގ ކޯލިަޝނުގައި ހިމެނުނުނަމަވެސް ަބއެްއ ކަހަލަ އަޅުަގނޑުމެްނ 

ސިޔާސަތުތަކަށް ހަމަ އެްއގޮަތކަށް ެވސް ތާއީދުނުކުަރްއވާ ދޫކޮށްލަވާ ބޭފުޅުން. ނަމަެވްސ އެ ބޭފުޅުން ވެސް ހަމަ 

ނޑުމެންނާެއުކ އެްއ ަގޑިެއއްަގއި އެްއ އެ އްބަްސެވވަަޑއިގަންަނވާ ކަްނތައްތައް ހަމަ އެަބ ދިމާވޭ. ދެން އަުޅގަ

ސަފެއްަގއި ހަމަ ގޮވާެލވުނު ޮކންމެ އިރަކަށް މިދާ އެއް ޕާީޓއެއް ގޮތުަގއި މި އޮންނަނީ ެއމް.ޑީ.އޭ. އެމް.ޑީ.އޭ ހަމަ 



  

އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ހަމަ ޢިއްޒަތްތެރި ވަޒީރަށް މި ތާއަބަދު އަޅުަގނޑުމެންނާެއުކ އެބަ ތިބޭމެ. 

ނޑުމެންނާ ވާހަަކ ދެއްކުމެްއ ނެތި، މިހެްނ  ވަރަށް މުހިންމު ނުކުތާތަކެކޭ ޙަޤީޤަތުގައި ިމކަމަށް. މިސާލަކަށް، އަުޅގަ

ނުޑ ެވސް  ނިޑއެްއަގއި ދަންނަވާލަން މިޖެހުނީ ރިޔާސަތުން މި ވާހަކަ ވެސް ފާަހަގނުކުރަންޏާ އަުޅގަ މިތާ ހަމަ ގޮ

ޑޮލަރަށް ބަދަލުވެއްޖެ.  6ޑޮލަރަށް ވާަހަކ ދެކެވުނު ކުއްިލއަކަށް ހަވީރު  10އިން ކަމަށްވާނެތީ. އެ ުދވަހު މިތަނުގައި 

ނޑުމެންނަކަްށ ވެސް ވާހަކަ ދެކެވުނީކީ ނޫން އުނިވެގެން ދިޔަީއކީ.  އޭގެ ތެރޭަގއި ގެސްޓް ހައުްސތައް ހަމަ އަޅުގަ

ނޑުމެން ވީމާ މިކަންތައްތައް ހަމަ ނޯޓްކޮށްލަން މި ފުރުޞަތުގެ އެހެންވީމާ، މި ކަން ކޮށްދޭން ތިބި ބަޔަކީ އަުޅގަ

ނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން އަޙްމަދު ރަޝީދަށް، ަގއްދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.   2ބޭނުންކޮށްލަމުން އަޅުގަ

 މިނިޓު އިނގޭތޯ ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް.

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރަޝީދު އަްޙމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ގައްދޫ

ނޑުމެން މިހާރު މި ވާހަކަ ދެކެވެމުްނދަނީ ދައުލަތަށް އާމްދަނީ  ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. ޮކންމެވެސް އަުޅގަ

ނޑު ޮކންމެހެން މި ވަގުތު ވަރަށް  އިތުރުކުރުމަށް ެއ ލިބޭނެ ގޮަތކާ ބެހޭ ގޮތުްނ ވާހަަކ ދަްއަކމުންދާއިރުގަިއ އަުޅގަ

ނޑުގެ ވާހަކަ އެހެން ގިނަ ބޭފުޅު ން ޑިއުޓީ އާއި މި ބާވަތުގެ ވާަހކަތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދަްއކައިފި. ައޅުގަ

ނޑު ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ސުވާލަކީ އަޅުަގނޑުމެން ދައުލަތަށް  ދިމާލަކަށް މިސްރާބު ކޮށްލާނަން. މިނިސްޓަރު އަޅުގަ

ގަިއ އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް އަދިވެސް ލިބެމުންދާ އަދި ލިބެންޖެހޭ އާމްދަނީގެ ވާހަކަ ދައްކަމުންދާއިރުަގއި ރާއްޖޭ 

ނޑުމެންގެ ެއންމެ ބޮޑު ރައުސްމާލެްއ  ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ އަުޅގަ ކުރިއަށް އޮތް ތާނަގއި ވެސް ލިބޭނެ ކަމަށް އަުޅގަ

ނަޑކަްށ ކަމުގައި ވަނީ ރާއްޖޭގެ ހުރި ރަށްތަކުގެ ބިންތަކުގެ ބޭނުންޮކށްގެން. އޭގެ ތެެރއިން ޒަމާންތަކެއް  ެވއްޖެ ގާްތގަ

ވިއްަސކަށް އަހަރު ނޫނިއްާޔ ޭއގެ ފަހަތަށް ފާއިތުިވ ފަނަރަ ވަރަކަށް އަހަރު ެވއްޖެ ފަސްދޮޅަހަކަށް ރަްށ 

އަޅުަގނޑުމެން ދޫކޮށްފައި ެއ ނުހެދި ހުރި ވާހަކަ އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ދައްކަން. ޭއެގން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި 

ދަނީއެއް ނުލިބި އަދި އެަތންތަނުގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުްނނަށް އެްއވެސް ފައިާދއެއް ސަރުކާރަށް ދައުލަތަށް ޭއގެ އާމް

ނޑު ެދކޭ ގޮުތަގއި މި ޑިއުީޓއަށްވުރެ މާ ުމހިންމު ކަމެއްގެ ގޮުތގަިއ  ނުކޮށް އެ އޮންނަ އޮތުން އެއީ އަުޅގަ

މްދާނީގެ ގޮތުން އާދަިއެގ އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭ އެއްެޗއް. ޭއގެ ސަބަބުން އެތަންތަން ހެދިއްޖެއްޔާ އާ

ރައްޔިތުންނަށް އޭގެ ަފއިދާކޮްށ ސަރުކާރަށް ލިބެންވާ ލާރިތައް ލިބެމުންދާނެ. އެހެންނަމަވެސް މިއީ އަޅުަގނޑު ދެކޭ 

ގޮތުަގއި ވަރަށް ބޮޑަށް އަުޅަގނޑުމެން އަދި މި މަޖިލީހުން ވެސް ވިސްނަިއގެން މިއަްށ ޙައްލެއް ހޯދަންޖެހިއްޖެ 

މިހެން ބަޔަކަށް ދީފައި ެއއީ އެގްރީމެންެޓއްގެ ދަށުން ދީފައި އެކަަމކު އެ ެއގްރީމެންޓާ އެ އޮނަރ މައްސަލަެއއްހެން 

ނުކޮށް އެ އެްއޗެހިތައް ނަހަާދ ހުންނަ ހުރުމަކީ އަޅުަގނޑު ދެކޭ ގޮުތގަިއ ެއއީ ސަުރކާރުން އެއަށް އިހުމާލުވެ އަިދ 

މެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދެެކން. ހަމަ އެއާއެއްކޮށް މި އެ ޙަވާލުވި ފަރާތުން ވެސް އެއަށް އިހުމާލުވެަފއި ހުރި ކަ



  

ނޑު ެދކޭ ގޮުތގައި ިމ  ޑިއުީޓގެ ނޫނިއްޔާ ިރޒޯޓްތަކުްނ ނަގާ ޓެކްސް ނޫނިްއޔާ ެއއްޮގތުން ވާހަކަ ދައްާކއިރުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭ އެހެ ން ގޮތެއް އެބައޮތް. ރިޒޯޓްތަކަށް ޢާއްމު ބިނާކޮށްެގން އެއްެޗއް ނަާގއިރުަގއި މީަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން އެބަޖެހޭ ޕްރައިމް ލޮކޭޝަންތައް ވެސް މީގައި ތަފާތުކުރަން. މާލޭ ޒޯނުން ނެގޭ އެއްޗެއް ހދ.  އެއީ އަުޅގަ

ނެގޭ ެއއްާޗއި ނޫިނއްޔާމު ހުަވދު އަތޮޅުން ނެޭގ ެއއްާޗ ތަފާތު ވާންޖެހޭ ކަމަށް ައޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރަން. އެ ެއްއ 

ނުާވނެ. ދުނިޔޭގެ އެހެން ތަންތަނުގައި ެވސް އެ ޕްރައިމް ލޮކޭޝަނުން ނެގޭ އެތި އެ  ނިސްބަތަކުން އޮެވގެން

ށް ާއޅުަގނުޑ ބޮޑުވާނެ. އެ ދުރު ހިސާބުން ނެގޭ ެއއްެޗއް އެ ކުަޑވާނެ. ެއހެންވީމާ، އެ ތަފާތު ވާންޖެހޭ އެްއޗެްއ ކަމަ

 ްނ ބަިއވަރު ރަށްތަެކއް ދޫކޮށްަފއިން ސަރުކާރުސީ.އެސް.އާރު ޕްރޮޖެްކޓްގެ ދަށު އެާއެއއްކޮށްހަމަ  ޤަބޫލުކުރަން. ދެން

ނޭޅޭ ވާހަކަ. އެއަށް ބަޖެޓުން ލާރި ނުލިބިގެން  އެއްޗެހި އި ނާރުދަމާއާ އަޅުަގނޑުމެން މިދައްކަނީ ފާޚާނާ

އަޅުަގނޑުމެން ވާހަކަ ދައްާކއިރުަގއި ބަިއވަރު ފަޅު ރަްށތަކެއް އެ ނަުމގައި ަބއެއް މީސްމީހުންނަށް ދީފައި އެ 

އެމީހުން އަދިވެސް ހިތައް އެމީހުންގެ ނަމުަގއި އެބަހުރި. ސަރުކާރުން އެްއވެސް އަޅާލުމެއް ނެތި އެ އެްއޗެހިތައް އެްއޗެ

ޔިތުްނ ވާުލކޮށްގެން މިހާރު ރައްޖެކްޓުތައް ިހންގަން އެމީހުންނާ ޙަެއމީހުން އެ ޕްރޮ ހަދާކަށް ނޫޅޭ. ެއކަމަކު

ޅަންޖެހޭ އެްއޗެހިތައް އެ ރަށްރަށް އެމީހުްނގެ އަުތަގއި ބަހައްޓާަފއި ދު އެތަންތަނުގަިއ އަޑިމާންޓްކުރަނީ އެ ވީ ވަޢު

 އަނެއްކާ ަދއުލަތުގެ ބަޖެޓުން އެތަންތަން...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިނެޓަށް ފައްތަވާލަދެްއވާ... 2ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު މި ހަމަ  ޝުކުރިއްޔާ

 

 ހަކަދެއްެކވުން:ވާ ރަޝީދު އަްޙމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ގައްދޫ

ނޑު ިމ މަޖިލީހުގައި ވެސް މިކަމަްށ ރިޢާޔަތްކޮށްގެން މަޖިލީހުން މި އަޅުަގނޑު ހަމަ ވަރަށް ސީރިއަ ސްކޮށް އަުޅގަ

ނޑު ފާހަަގކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ.  ބަލަންޖެހޭ އެއްޗެއް ކަމުަގއި ޮގތުގައި އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވެން:

ގެނެސްދެްއަވނީ ހަމަ ވަރަށް މުހިންމު ަގނޑަްށ އެނގޭ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރުން ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުިރއްޔާ. އަޅު

. ޢިއްޒަތްތެރި ޓަކައި ވޭތޯ މި ބަލަނީ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ދިނުމަށްނިޓަށްމި  2 ވާހަކަ. އެހެންނަމަވެސް

 މަވޯޓާ ޝަރީފް. މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް،

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް ރާހީމްއިބް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ



  

ިސވް ކެވުނަސް މި ރިގްރެސުވާަލީކ ކޮންމެ ވާހަކައެއް މިތާ ދެ  ނެ އެއްއާދެ! މިނިސްޓަރާ އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާ

. ވެސް ކީކާުޑގެ ބާވަތްތަކުން ނެގޭ ޓެކްސް އަ ކީ ވެސްޓެްކެސއް ތެލުން މި ނެގޭ ޓެކްސް އަ އިނގޭތޯ އިންަޑއިރެކްޓް

ކަނީ މުއްސަނދިންނޭ، ފަޤީރުންނޭ ވެސް ކީދާނެ. ރާއްޖޭގައި ގިަނވާނީ ފަޤީރުން. ރާއްޖޭގެ  އަޅުަގނޑުމެން މި

ގެ މީހުން. އެހެންވީމާ، ާރއްޖެއަްށ އެއް  1ކުރަނީ އެންމެ %ހިއްސާ ުވރެ ބޮޑު ބަެއއް އަށް 9މުއްސަނދިކަމުގެ %

ކަަމކަްށ ލަތުެގ ާއމްދަނީ އިތުރުވާނެ ަދއު ނޫިނއްޔާގެން ޝަން، ޑައިރެކްްޓ ޓެްކސޭޝަން ނަަގއިޕްރޮގްރަސިްވ ޓެކްސޭ 

ނޑުމެންނަށް ކުދި އަިދ މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީަތއް ކުިރއަރުވާނެ ގޮތަކަށް  ނުފެނޭ. ދެވަނަ ކަމަކީ ައޅުގަ

ިނޒާމު ބައްޓަންކޮށްގެން ނޫނީ އެމީހުންނަކަށް ހިންދަމައެއް ނުލެވޭނެ. އެހެންވީމާ، މިކަމަށް  ގެއަޅުަގނޑުމެްނގެ ޓެކްސް

ށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން. ދެްއވާނެ ކަމަ އަދި މަނިކުފާނު އެއަށް ޖަވާބެއްން އިސްކަންދޭނެޖެހޭނެ ކަމަށް ސަރުކާރު

 ކާނީ އާދަިއގެ ދެރަ ރައްޔިތުން އިނގޭތޯ. ެއއީ މި ދައްކަނީ ކާޑުގެ ާބވަްތތައް. ކާުޑގެ ާބވަތްތައް ވެސް ގިނައިން ދެން

. އެހެންވީމާ، ގިނަވާނީ ފަޤީރު ރަްއޔިތުން. އެހެންވީމާ، މި ރާއްޭޖގައި ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން ފަޤީރުންީވމަ ގިނަ މީހުން

ނީ ލިބެންޖެހޭ ދައުލަތަށް އާމްދަ ދެން ޙަޤީޤަތަކީ. އީމަސްވެރިންނަށް ވެސް ހަމަ ތެލުން ނެގީމާ މި ދަތިވާނެ. މި

ން ލަ އާމްދަނީގެ ތެރެއިލިބޭ މުޅި ޖުމްވެސް ހިންގޭނީ އެ ޤައުމު މުޅި ދައުލަތަށް  ކަމަށް. އެކަމަކު ދައުލަތެއް

ބޭނުންތަކަށް  އި ހުންނަ ފައިސާ ފިޔަވައި މި ޟަރޫރީދައުލަތަށް އެކަށީގެްނވާ ހިއްާސއެއް ޮއެވގެން މި ސާޕްލަސްެވފަ

ގެން ރަްއޔިުތން ބިކަ ހާލުގައި ޖެހެނޭ އެއް ަރއްޔިތުްނ އަތުން ނަގައި ހުންނަ ފައިސާ ފިޔަވައި ިއތުރު ފައިސާ

ނޑުގެ ސުވާލަކީ މިހާރު ޓެކްސްތައް އިތުރުކުރަމުން ތި ދާއިރުގަިއ މަނިކުފާނު މިއަށް ޖަވާބެ އް ދެއްވާނެ ކަމަށް. އަުޅގަ

 ހަމަ ރައްޔިތުންނަށް ވަަރށް ދަތިކޮށްތޯ މިކަންދާނީ. .ޕްލަްސ ތެރޭގަިއ ހިމެނޭނެ އެްއޗެްއތޯމި ސާ އީމިކަމުން މި

ރީ މަހަށް އިން ވަރަށް ގިނަ ދޯނިފަހަރު މިހުރެސް ރާއްޖޭގެ މަސްވެިރންގެ ތެވެ ޔަޤީން މިހާރުވަރަށް އަޅުަގނޑަށް 

ްއޔާ އިތުރަށް ތެލުގެ ައގު ބޮުޑވެއްޖެ ނުފުރޭ ހިސާބުގައި މަސް ނުބާނާ ދުވަސްވަރު. އެހެންވީމާ، އެމީހުންނަށް މަސް

ނޑުމެން ެޓކްސް ޭބސް ފު ހޭ. ކުރަން އެބަޖެޅާކުރަން ބަލާއިުރގަިއ ބޭސް ފުޅާހަމަ ބޮޑު ބުރައަކަށް ވާނީ. ެދން އަުޅގަ

ޕަސެންޓޭޖް  ަބއިަތުކގައި އާމްދަނީ ލިބޭ ފަރާތްތަުކން ނެގޭ ެއއްެޗއް އިތުރުވާނެ ގޮތަކަށް ބުރެކެޓް އަދި އެންމެ މަތީ

ނޑުމެންގެ ޓެކްްސ ނިޒާމު އަލުން އަތުރަން. އެހެންނޫނިއްޔާ އަބަދު ވެސް ެއންމެ އާދައިގެ ރައްޔިތުން  ވެސް އަުޅގަ

ނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރަން. ދެން ރިގްރެސިވް ެޓކްްސއެްއގެ ޮގތުގައި އެ ންމެ ފަސޭހައިން ނެގޭ ެއއްެޗއް އަުޅގަ

ާބވަތުގެ ވެލްތު ެޓްކސް ާއއި ވެިލއު މިކަހަލަ ެޓްކސްތައް ނަގަްނ ސަރުކާރަށް  ބާވަތުފަހަރެއްގަިއ ވެދާނެ އެހެނިހެން 

މިާރއްޖޭަގއި މިހާރު ނަގަންޖެހޭ ސާލަކަށް ވިންޑްފޯލް ްޕރޮފިޓް ޓެކްސްައކީ ވެސް ކަމަށް ވެސް ޚަރަުދގެ ގޮުތން. މިދަތީ

ޓެއް ލިބިގެން މާދަމާ ހެދުނު މުއްސަނދިވާ މީހާ އަތުން އެްއވެސް ޓެކްެސްއ ލަކަށް ުކއްލިައކަށް ރިޒޯއެްއޗެއް. މިސާ

ޓެކްސްެއއް ނުނަގާ މިތާނގަިއ. އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ގެއިން ކެޕިޓަލް  ފޯލްައކުން ނުނަގާ މިތާކުއެއް.އެ ވިންޑް

ްލ ޒާުތގެ ޓެްކސްތައް ނަަގއިގެން ވެތް ޕްރޮގްެރސިވް އަދި މިދެންނެވި ،ޑައިރެކްޓް އިނޭގތޯ ގަިއގެން ޓެކްސްތައް ނަ 



  

ޓެކްސް ކަހަލަ ޓެްކސްތައް ނަގަިއގެން ައޅުަގނޑުމެން ެގއިން ކެޕިޓަލް  ،ވިންޑްފޯލް ޕްރޮފިްޓ ޓެކްސް ،ޓެކްސް

ނޑު ޤަބޫ ކުަރްނ ން ރެގްރެސިްވ ޓެކްސްތައް އިތުރުލެއް ނުކުރަހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ އަމާޒަށް ހާސިލުވެވޭނީ. އަުޅގަ

އްލެއް ކަމަކަެށއް. ދެން އަދި ކާޑުެގ ބާވަތުން ދައްކަން ޖެހުނަކީ ޙަތެލުން އެންމެ އާދައިގެ މީހުން ދައްކަންޖެހޭ 

ން ރާއްޭޖެގ ނޫން. ދެއްލެއް ނަަވނީކީ. ެއކަމަކު އެީއ އެންމެ ޙަ މަޖުބޫރީ ހާލަތެއް އައީމަ ދެްނ ނުނަގާށެކޭ ނޫން މިދަން

ނޑުމެންގެ ޓެކްސް ބޭޕްރޮޑަކްޓިވި  ކުރެވޭނީ. ކުދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ސް ފުޅާޓީ އިތުރުކޮްށގެން އަޅުގަ

އި ވެސް އަދި ކުރެވޭނީ. އެހެންވީާމ، ސަރުކާރުން ޓެްކސް ަނންގަާވއިރުގަ ރިއަުރވަިއގެން ޓެކްްސ ބޭސް ފުޅާކު

ުމ މެދު ފަންތީގެ ިވޔަފާރިއަށާއި ޢާއްވެސް މިދެންނެވި ކުދި އަދި  އިއް ަކނޑަައޅާއިުރގަވިޔަފާީރގެ ސިޔާސަތުތަ 

 .. ތުންނަށް ދަތި ނުވާނެ ޮގތަކަށް.ރައްޔި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

ޓް ކޮށްގެން ޓަރގެްޓ ސަބްސިޑީ ދެވައިގެން ވެްސ އެކަން ކުރައްވާެނކަމަށް އާދެ! މި ނިންމާލަނީ އިނގޭތޯ. ޓަރގެ

ވެްސ  އަދި ޓެކްސް ނަގަން ވިޔަފާރިތަކުން އުޅޭއިރުދެން ންމީދު ކުރަން. އެއީ ައޅުަގނުޑގެ ވާހަަކއަކީ. ޅުަގނޑު އުއަ

ތަނުަގއި ިވސްނުމަކީ ައޅުަގނުޑ  ތަންކޮޅެއް ދުރާލާ ެޓކްސް ޕޮިލސީއެްއ ޮއވެގެން ޓެކްސް ނެްނގެވުމަށް ކުރިއަށް އޮތް

 . ިބޒްނަސްަތކާއި ބިޒްނަސް ހެދުމަށް ވެްސދަތިވާނެ އިނގޭތޯ ނިނިސްޓަރު އަރިހުން އެދޭކަމެއް. އެހެންނޫނިއްޔާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .ރި މެންބަރު، ޢަލީ ފަޒާދުޢިއްޒަތްތެ

 

 ދެއްެކވުން:ވާހަކަ ފަޒާދު ޢަލީ މެންބަރު ދާއިާރގެ މެދު ފުވައްމުލަކު

ވެސް މިތަނުަގއި ފަޤީރުން ފަޤީރުވެ މުއްސަނދިން  އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްެތރި މުޤައްރިރު. ހަމަ ޔަޤީނުން

ނޑުމެންނަށް ދިވެިހ ދައުލަ ތުަގއި ހިމެނޭ ފަޅު މުއްސަނދިވާ ވާހަކަ ވަރަށް ގިނައިން ދެެކވޭ. އެހެންނަމަެވސް އަުޅގަ

ކަންބޮޑުވުްނ ފާޅުކުރަން. އަޅުަގނުޑ  ން އެްއޗެއް ދޭންޖެހުނީމަ އެއާމެދުޓުރަށަކުން ރިޒޯޓެއް ހަދައި ެއ ރިޒޯ

ޓް އޯނަރުންތޯއޭ. އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގިއ އްޖޭގެ އުޅެްނވަނީ ހަމައެކަނި ރިޒޯދަންނަވާނީ ދެން ދިވެހިރާ

އެބަޖެހޭ. މިހާރު  ވެސް ކަަވންފަޤީރުންނާއި މުއްސަނދިންގެ ތަފާތު ކުޑަކުރާކަމަށް ވަންޏާމުން އެބޭފުޅުން ޓެކްސް ދައް



  

ވެސް ރަނުެގ މައުދަނުން ޑިއުޓީ މިއޮީތ އި ހުށަހެޅި ކަރުދާހުގަ ކުރަން ުނވަތަ ޑިއުޓީ އިތުރުކުރަން މިޓެކްސް އިތުރު

 ށް ބޮޑު ކުރާއިރު ޭއގެ ބާކީ އަ 200ަފދަ އެއްޗެހިން %ޖީޕް، ވޭވް. ެއއްގަުމގައި ުދއްާވ އުޅަނދު ކާރު، ކުޑަކޮށްފަ

އަށް ބޮުޑ ނުވީ އެީއ  200ށް ޮބޑު މިކުރަނީ. އެ ެހވީ ވެހިކަލްތަުކގެ ިޑއުޓީ %އަ 150ހިކަލްަތއް %ހުރި ހެވީ ވެ

ނޑުގެ ހިތުަގއި އުފެދޭ ސުވާެލއް. އެ ކޮްނނަން ގެންނަ އެއްެޗއްސަށް  ޓު އޯނަރުންގެ ފަޅުރިޒޯ އާ ވާީތތޯއޭ. އެއީ އަުޅގަ

ނޑު މިނިސްޓަރާ ސުވާަލކީ ކާުޑގެ ބާވަތްަތުކގެ ތެރޭަގއި ވަރަށް ގިަނ  އަރިހުން ކޮށްލަން ބޭނުންވާ އެްއކޮށް އަުޅގަ

ދެން މިހާރު ތަުކގައި މިހާރު އެ ިޑުއޓީ އެްއވެސް ެއއްެޗއް ނުނަންގަވަނީޯތއޭ. ތްތައް އެބަ ހިމެނޭ. ެއެއއްޗެހިބާވަ

ނޑުވެިރކަަމށް އެތެރެކުރާ ެއއްެވސް ެއްއޗަކަށްޓް ޑިއުޓީ ަނގާ ތާވަުލގައި އިމްޕޯ  ނުނެގޭ. ެއއްިޑއުޓީ ވާގޮތުން ދަ

ޓަކައި މި ގެންަނ  އެހެންނަމަވެސް މަސްވެިރކަމުެގ ބާވަުތގެ ތެރޭަގއި ވެލިުއ ެއޑެޑް ޕްރޮެޓކްޝަން އިތުުރ ުކރުމަށް

ފު ނުކުރެިވގެްނ މިއުޅެނީ ކީްއެވގެންތޯއޭ. ޢާތަކުެގ ޑިއުޓީ މަންގަވާ. އެެއްއޗެހިވެސް ިޑުއޓީ ނަ ތަކެއްޗަށް މިހާރު

އިގެ ހުންނަ މީހާ ނުވަތަ ންޖެހޭ ޤައުމުގެ ޙަޤީޤީ ހާލަތަށް. ބަލާއިރު ކަންމަތީ ފިހާރަ ބަލައެބަ އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު 

އަހަރު ދުވަހު އެ ފިހާރަ އޮޕަރޭޓް ކުރިއަސް ޭއނާއަކަށް އިތުރު ފިހާރައަކާ  25ކުރާ މީހާ ކަންމަތީ ފިހާރަ އޮޕަރޭޓް

ންޮކށްފައި އަނެްއކާ ެއކަހަލަ އަހަރަށް ރަ 4ޓް ވޭވަެރއް ނުވޭ. ެއހެންމަވެސް ރިޒޯޓް އޯނަަރކު އެ ރިޒޯހަމައަށް ދެ

ހުުޅވާތަން މިފެންނަނީ. އެހެންވީމާ، މުއްސަނދިން ހަމަ މުއްސަނދިވާ ވާހަކަ އަޅުަގނޑުމެން މިދައްކަނީ.  އްޓެރިޒޯ

 ިއ ބެޑް ޓެކްްސގެ ނަމުަގއިއެހެްނނަމަވެސް ޑިުއޓީެއއް ދަްއކަންވީމަ ކަމަކު ނުދޭ. ިއއްެޔގަ ކަންބޮޑުވުން ފާުޅކުރޭ. 

ދަްއކާ ެއތި މިވަނީ ދާދި ހަމަހަމަ.  ސް އެވިޔަސް ނަން ބަދަލު ވިޔަ މިއަދު ގްރީން ޓެކްސް. ހަމަ ކޮންމެ ގޮތެއް

ީއ ައޅުަގނުޑގެ މިއެހެްނވީމާ، ނަުރންނަކަށް ކަމަކު ނުދޭ. ވެސް ަނގާކަށް ިރޒޯޓް އޯ އެކަމަކު ނަްނ ބަދަލުކޮށްފައި

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މި ލިސްޓުން ދެ ކަން ފާހަގަކޮށްފައިވާތީ މިކަންބޮޑުވުމަކަށް  ން އަޅުގަ

ޖީ ޑްރިންުކގެ ރފެހެއްޓޭ ވާހަކަ. އަދި އެނާގައި ހި 25އަރ މުދަލުގެ ިޑއުޓީ %އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނޭ ސްވެނި

ހިފެހެއްޓޭ ވާހަކަ. މި ެއއްޗެހިތަުކގެ ޑިއުީޓ ބޮޑު ނުކުެރވިގެން ިމއުޅެީނ ކީްއެވގެންތޯ. ސްވެިނއަރ  15ޑިއުޓީ %

ޖީ ޑްރިންކަކީ ިދވެހިން ައސާސީ ެއއްެޗއްތޯއޭ. މިއީ ރމުދަލަކީ ދިވެހިންނާ ކިހާ ުގުޅމެއް އޮތް އެްއެޗއްތޯއޭ. އެނާ 

 ޝުކުިރއްޔާ ެދްއވި ފުރުޞަތަށް ޓަކައި.އަޅުަގނޑު ހަމަ ކޮށްލަން ބޭނުން ސުވާލަކީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މޭޒުން ވެްސ ޅުކުރަމުންދާ ޚިޔާލުތައް އިދާރީފާ ބަރަށް ހަމަ ތިވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެން

އްޒަތްތެރި މެންބަރު  . ޢިގެ ބެންޗުން ވެސް ކުރިއަށް ގެންދަވާގެންދޭ. ައދި އިތުރަށް މިނިސްޓްރީ ނޯޓުކުރަމުން އެބަ

ނޑަށް ުކޑަ..އަޙްމަދު ޢާ ތެިރ ދެއްތޯ. ޢިްއޒަތް ނުަދން .މިރު މި ފުރުޞަތުގަިއ ވާހަކަފުުޅ ދަްއކަަވއިފިންތޯ. އަުޅގަ

 މިރު. މެންބަރު ޢާ



  

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

 ..ގޮތެއްަގއި. ޖުމްލަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ހަމަ ންބަރު އިދާރީ މޭޒުން އަންގަވަނީޢިއްޒަތްތެރި މެ  ފުރުޞަތެއް ފަހުން ... ޝުުކރިއްޔާ އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

 ގެ ފަރާތުން. ރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް އެމް.ޑީ.ޕީއަރުވާނަން. ޢިްއޒަތްތެ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޢަބްދުލްކަރީމް މުޙައްމަދު މެްނބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހެންވޭރު

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން  ދަން ގެންނަ ޓްތައް ހަމިއަހަރު ތެރޭގައި ޓުއަރިްސޓް ރިޒޯއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. އަުޅގަ

ޗަށް . ދެން އަހަރެއްގެ މައް ނޑުެމންނަށް އަޑުިއވިގެން ޮގއްސިފުކުރާ ވާހަކަ އަުޅގަޢާޓް ޑިއުޓީ މަ އިމްޕޯ ތަކެތިން

ނޑު އެބަ ލަފާކުރަްނ މަނިކުފާނު ލަފާ ކޮށްފައި  ދެތިން ހަތަރު ރިޒޯޓެއް އެަބއާދޭ ޤައުމަށް. އޭގެ ތެރެއިްނ އަޅުގަ

ބިލިއަްނ  1.2މިލިއަން މަދުވިއަސް  200މިލިއަން ލިބޭނެ ކަމަށް. ދެން މިހާރު  1428އެބައޮތް ގްރީން ޓެކްސް އިން 

އްޔާ މިއީ ދާދި ެއއްވަރު އަދަެދއް ނޫންހެއްޔޭ. ވެއްޖެ ކުރަނީ ގްރީން ޓެކްސްއަށް. އެެހންކަމަށް މި ޤަބޫލު ލިބޭނެ

ނޑު ޤަޫބލުއެކަމަކު ީމގެން މިއަންނަ ތަ ރަށް ބޮުޑ ާއމްދަނީއެއް ކަްސޓަމްސްއަްށ ވަހަމަ ކުރަނީ ާފތު އެީއ ހަމަ އަުޅގަ

އި ހުރީ ކައުންސިލުތައް ލިބެން އޮތް އާމްދަނީއެއް ނުލިބި ދާނެކަމަށް. ދެން ކިހާވަރަކަށްތޯ ވިސްނާފަ

މަގުތަކަށް  . އަޅުަގނޑު އެކަން މި ފާހަގަކޮށްލަނީ މާލޭގެއިނގޭތޯ ކުުރވަިއގެން އިތުރު އާމްދަނީ ހޯދުމަށްބާރުވެރި

ނޑަކަްށ ނޭނމިލިއަން ރުފިޔާ މުޅި މާ 3.7ގެން މިފަހަރު އޮތީ ޚަރަދު ކުރަންވެ ގޭ ރައީސް އޮފީްސ ލެއަށް. ދެން އަޅުގަ

ކަމެއް މާޭލގެ މަގުަތްއ ބަޖެޓުން ކަމެއް ނޫނިްއޔާމުން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ކޮން ބަޖެޓަކުން ނަަގިއގެން 

އަން ރުފިާޔއެްއ. ސްޓިކާތަކަށް ނަގަީނ ެއތައް މިލި ދުްއވާ އެްއޗެހިން މިޖަހާ މަރާމާތުކުރާނީކީ. މާލޭގެ މަުގތަކުަގއި

ިއގެން ިމއޮތީ އޮްތގޮތަށް. އަިދވެސް ކައުންސިލުަތއް ބާރުވެރި ކުރުވަ  ނަގާ. މާލޭގެ ފަޅު ހަރީ ފީއަށް އެބަވެހިކަލްގެ އަ

ޑު ކުރީމާ ބޮއަށް  150ޓް ޑިއުޓީ އިތުރު ކުރީމަ %އިތުރު އާމްދަނީ ހޯދަންވީނޫންތޯ. މާލެއަށް ހަމައެކަނި އިމްޕޯ

. މާލޭގެ ކެޕޭސިޓީ އަކީ މި އޮންނަނީ ވެފައިދެއް ނުވޭ. މާލެ މިއޮތީ ފުރިފަ. އަބަދު ޓްރެފިކް ޖޭމްމަދުވޭތޯއޭ. މަ

ކިަތްއ  ކިތައް ކާރުތޯ،، މާލޭގައި ގެންގުެޅވެނީ ކިަތއް ަސއިކަްލތޯ އެބަ މަސައްކަތް ކުރަންތޯ.ބަލަން އޭތި ކޮބައިތޯ 

އަށް އެ ކޯޓާއަްށ އެެތރެކުރެވެން ޖެހޭނީ. ދެްނ ގހަދާފައި އެ ސީިލން އްގއެ ލޮރީތޯ ގެންުގޅެވޭނީ. ސީލިން

ނޑައެޅިދާެނ  ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކުރީގެ އެްއޗެހި މާލެއިން ބާލަން. އެކަހަލަ އެއްވެްސ  90އަޅުަގނޑުމެން ކަ



  

އްލެއް ނޫން ސް ކަހަލަ ޙަޑިއުޓީ ޮބޑުކުރަމަކީ އެްއވެ  150އޮންނަ ގޮތުން %ކަހަލަ ވިސްނުމެއް އެބައޮތްތޯ. މިހާރު މި

 އެކަމަކަށް ލިބިގެންދާނެ. ޝުުކރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ ދެން ! ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އާދެ މިވަގުތު ފުރުޞަތު، ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ. އިބްރާހީމްދީދީ،

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިބްރާހީމްދީދީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޭދޫ

ނޑު ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި މުަޤއްރިރު.  10ެވސް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަީނ ގްރީން ޓެކްސް މިހާރު  އާދެ! އަުޅގަ

ވާލައްްނ ޑޮލަރަށް ަބދަލުވީއިރު ިޢއްޒަތްތެރި މިނިްސޓަރު ވެްސ ބައްލަ  6 އެ ޑޮލަރު ނަގަން ހަމަޖެހިފައި ޮއއްާވ މިހާރު

ކޮންމެ އަހަރަކު އެޭބފުޅުންގެ ރޫމް ރޭޓާއި އަދި  ެއްވރެޖްކޮށްއިރު ޖެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ިރޒޯްޓތައް މިހާރު ހިންގަވާ އެބަ

 100އެހެނިހެން ޚަރަދުތައް އެހެނިހެން އިންކަމަށް ދިހަވަރަކަށް ޕަސަންޓް އިތުރުކުރޭ ކޮންމެ އަހަރަކު. މިހާރު 

ލަރަށް. އަދި ޮގސް ދެ ހާސް،ތިން ހާސް، ައށް ހާސް ޑޮލަރަށް އެިރއިރު ޑޮލަރަށް ިވއްކާ ިރޒޯޓް މިހާުރ އެއްހާސް ޑޮ

ޑޮލަރު ނަގަންވީމަ ބޮޑު އެްއޗަކަްށވެފަިއ މިއޮތީ. ކޮންމެ އަހަރަކު  10އަޅުަގނޑުމެން ބެޑް ޓެކްްސ ނަގަންވީމަ 

ވެްސ އެދަނީ ޮބޑުވަމުން.  އެބޭފުޅުންގެ ރޭްޓ ބޮުޑވަމުން ބޮޑުވަމުން ގޮސް މެނޫ އެްއޗެިހ ރެސްޓޯރަންޓްތަުކގެ މެނޫތައް 

ނޑުމެްނގެ ޓެްކްސ  20އިން % 10އެހެންވީމާ، މިހެން އޮތް % އިން ރިޒޯޓްަތކުގެ ރޭޓުަތއް ބޮުޑެވގެންދާއިުރ އަުޅގަ

ރޭޓަށް ބަދަލެއް އަންނަންވީމާ މި މައްސަލަ މިޖެހެނީ ރިޒޯްޓތަކުަގއި އަބަދު ެވސް. އެހެންވީމާ، ިމއީ ވަރަށް ބޮޑަްށ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި އަުޅަގނޑުމެންގެ ިޑުއޓީތަކާއި މި އެްއެޗއްސަްށ ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް . ހަމަ އެއާެއކު އަުޅގަ

ނޑުމެން  ނޑުމެން އިންކަމް ޓެްކސްއަށް ވެްސ ވާހަކަދެެކވެން އެބަޖެހޭ. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަ ވާހަކަދަްއކާއިރު އަުޅގަ

ޑޮލަރަށް މި ބަދަލުކޮށްލީ.  6ތިވެސް އަލުން މިހާރު މި ގްރީން ޓެކްސް ދިހަ ޑޮލަރަށް ބޮޑުކޮށްފައި ވެސް މީ

ނޑުމެްނގެ އަދާިއގެ ަރއްޔިުތން އަތުން މިހާރު މި ހަމަ  އެހެންވީމާ، ިމއީ އަޅުަގނޑުެމން ވިސްނަންޖެހޭ ކަމަކީ. އަުޅގަ

މުން ޖީ.އެސް.ޓީ މިހާރު ބަރާބަރަށް މި ނެގެނީ. އެބޭފުޅުން ޓެކްސް ނަގައިގެން އެބޭފުޅުން ެއ ކާޑު އެްއޗެހި ގަންނަ

ނޑަށް ވަރަށް ބޮޑަށް  ނޑުމެން މި ޑިއުޓީއަށް މި ވާހަކަަދއްާކއިރު މިނިސްޓަރު އަޅުގަ މިދަނީ. އަޅުގަ

އެދިަވޑަިއގަންނަވަން، އެދެން މިނިސްޓަރު މިފަހަރު ވާހަކަފުޅު ދައްކަާވއިރު މިނިސްޓަރުެގ ވާހަކަފުޅުަގއި މި ޓެކްްސ 

އިން ކާޑު ހަނޑޫ، ހަކުރު، ފުށް އާދައިގެ ރައްޔިތު މީހާ އަތުން އަގު ނެގީމަ މި ޑިއުޓީއަށް މިއަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ތެރެ

ބޮޑުކޮށްތޯ ގަންނަންޖެހޭނީ ުކރިއަށް އޮތް އަހަރު؟ ެއއީ ެދން މިތާނގައި ވަރަށް ބޮޑަްށ މިހާރު ދެކެވޭ ވާަހކަެއއް. 

ޔިތުންނަކަށް ކާޑު. އެީއ އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ މި ނަގާ ޑިއުީޓއަކުން އެ ައގު ބޮޑެއް ުނވާނެ ޢާއްމު ރައް 



  

ނޑުމެންގެ މި ވާހަކައަށް ޢާއްމު ރައްޔިތުން ވަރަށް ބިރު  ސަބްސިޑީޒް ާވގޮތަށް މިއޮތީ މީތި. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

އެބަ ގަނޭ. ގިނަ ރައްޔިތުްނ ސުވާލު އެބަ އުަފއްދާ. ދިވެހި ރައްޔިތުްނގެ ކާުޑ، ާކބޯތަކެތި އަގު ޮބޑުވަީނއޭ. 

ނޑުމެްނގެ ާރއްޖޭަގއި އެއްަލއްކަ ވަރަކަްށ ބިދޭސީން އެަބުއޅޭ. ެއ ބިދޭސީން މި ކަީނ އެހެންނެއް ނޫން މިވަ ނީ. އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ސަބްސިީޑޒް. މިތަނަށް ބޮޑު މުއްސަނދި މަހުޖަނަކު އައީ މިރާއްެޖައށް، ޓުއަރިސްަޓކު އައީ. 

ކޮށްލާފައި ގޮސް އެމެރިކާއަްށ ދާތަނުން މި މައިކްރޯސޮފްޓުެގ ވެިރޔާ ބިްލގޭޓް ާރއްޖޭގެ ިރޒޯެޓއްަގއި ޗުއްީޓ ހޭދަ

އެނގެނީ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ފަީޤރު ރައްޔިތުންގެ ސަްބސިީޑްޒ ކަިއގެންކަން ތިމަންނަ އަށް މި އާދެވުނީ. ރާއްޭޖގެ 

ރައްޔިތުންގެ ކާޑަށް މިހިރީ ސަބްސިޑީ ދީފައި. އޭނަ ލަދުން މަރުވާނެނު. ހޮޑުލާނެއެންނު ގޮއްސަ. އެހެްނވީމާ، 

ކަންތައްތަކުން ސަލާމަތްވާންެވގެން ރާއްޖޭަގއި މި ސަބްސިޑީޒްތައް ާޓގެޓް މިކުރަނީ އަސްލު ލިބެންާވ  މިކަހަލަ

ނޑުމެންގެ ކަރަންުޓ  މީހާއަށްތޯ މި ލިބެނީ ނޫނިއްޔާ ނުލިބެންވާ މީހާއަށްތޯ މި ދެވެނީ. މުއްސަނދިންނަށް. އަޅުގަ

ރުފިާޔ  100ނިކަމެތި ަރއްިޔތު މީހާއަށް ބިލުން އަޅުަގނޑު މިއީ ސަމާސާ ވާހަަކއެއް ނޫން. ރާއްޖޭގެ 

ސަބްސިޑީައކަށް. އޭނަެގ ކަަރންޓަށް އަރަނީ ދެ ފަންާކ ޖަހައިގެން ބޮްއކެްއ ދިއްަލއިެގން އޭނަ މި ހުންނަނީ. 

 20ހާސް،  15އެހެންނަމަވެސް މުއްސަނދި މީހާ މި ހުންނަނީ އޭސީކޮށްެގން ކާރު ގަރާޖަށް ލައިގެން. އޭނައަށް 

 15000ރުިފޔާ.  15000ންޓު ބިލަްށ އެރީމަ އެބަ ލިޭބ ސަބްިސޑީޒްކޮްށ އޭނައަްށ އެބަ ލިބޭ ހާސް ރުފިޔާ ކަރަ

. މި ވާހަކަެއއް ނުަދއްކާ. ިމއެްއ ނޫންތޯ ދައްކަން. މިކަން 100ރުފިޔާ. ރަްއޔިތު އާަދިއގެ މީހާއަށް ލިބެނީ 

ގަިއ ވާަހކަ މި ދައްަކވަނީ. އެހެްނވީމާ، ކެޓެގަަރއިްޒކޮށްލަން ހަމައަކަްށ އަުޅވަން އުޅުނީމަ ތިބޭފުުޅން އޭެގ ދިފާޢު

ކިހިނެއްތޯ މިކަން ރަނގަޅުާވނީ. ވަރަށް ސީރިއަސްކޮށް މިނިސްޓަރު މިއަށް ޖަވާބެއް ދެއްވުން އަުޅަގނޑު ވަރަްށ 

 ބޮޑަށް އެދެން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ ހަމަ އިޚްލާޞްތެރި ކަމާއިއެކު ބަލައިގަންނަން ހުރިހާ ވަރަށް ބޮޑަށް ހަމަ ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

މެންބަރުންގެ ވެސް ވާހަކަފުުޅތައް. ނަމަވެްސ ވާހަކަފުުޅ ެދއްެކވުމުަގއި ެއްއވެސް މެންަބރަކު އަެނއް މެންބަރަކަށް 

އަނެއް ބެންޗަށް އިޝާރާތް ުނކުރަްއވައި އެ މެންބަރެއްގެ ިޚޔާލު ހަމަ ފުރިހަމައަށް، އެްއެވސް މެންބަރަކު. ޝަރީފް 

ޏަކުން ނޫން. އެްއވެްސ މެންބަރަކު އެގޮތަށް ޢަމަލުނުކުރެއްވުމަށް ައޅުަގނޑު ިއޚްލާޞްތެރިކަމާ އެއްކޮްށ އެކަން

ނޑުމެންަނށް ފުރުޞަތު ދޭން މިއޮންނަނީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ދަންނަވަން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މިހާރު އަޅުގަ

 ތްތެރި މެންބަރު. އަސްލަމް، ައއްުޑއަތޮޅު ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަ

 

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވާހަަކދެއްކެވުން:



  

ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް 

ޔަސް. ައޅުަގނޑުމެން ހަމަ އަބަދު ވެސް ޤަބޫުލކުރަން އަދިވެސް އެަބވޭ ކޮންމެ ަރށަކަށް ބަލައިލި ކަުމގައި ވި 

އެމް.ޑީ.ޕީން ޤަބޫލުކުރޭ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އިތުރުކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެނގިވަަޑއިގަންަނވާނެ އެމް.ޑީ.ޕީްނ 

ވެްސ  ތަޢާރުފުކުރި ޓެކްސްގެ ސަަބބުން އާމްދަނީ، ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އިތުރުެވގެންދިޔަ މިންވަރު. ޙަޤީޤަތުގައި

ތިބޭފުޅުން ހަމަ ރަނގަޅަށް ޤައުމާއި ދޭތެރެ ވިސްނަވާަފއި ދައުލަތުގެ އާމްދަނީއާ ދޭތެރެ ވިސްނަވާަފއި ނިންމަވަންޏާ 

ހަމަ ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް ވެސް ވިދާޅުެވވެން އޮތީ ހަމަ ރަނގަޅު ނިންމުމެކޭ އޭރު ވެސް އެމް.ޑީ.ޕީން ތަޢާރުފުކުރި 

ވަނީ ގޮތަކަށް ދަންަނވާ ކަމުގަިއ ވަނީނަމަ މުޅިން އެހެން ގޮތަކަށް ބަދަުލވެގެްނ ޓެކްސްެގ ނިޒާމަކީ. މުިޅ ނިާޒމު އެ

ނޑުމެން ތަޢާރުފުކުރި ޓެކްސް ރެޖީމެއް ނޫން ތިބޭފުޅުން މިހާރު އެއަށް ބަދަލުތަކެއް ތި ގެންނަވަނީ.  މިދަނީ. އަޅުގަ

ނޑު ދެން ވަރަށް މުހިންމު ހަމަ އެއް ކަމެއް ައޅުަގނޑުމެން އާމްދަނީން ޓެކްސްއެ އް ނަގަްނޖެހޭކަން. ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެން ޓެކްްސގެ ާވހަކަދެކެވުނުއިުރ ޢިްއޒަތްތެރި މަނިކުފާނު، މިނިސްޓަރު  ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އޭުރ އަުޅގަ

ވެސް ހަމަ މި ކޮމިޓީގައި ެއއްފަހަރު ވިދާޅުވި ުކއްލިައކަްށ އެހާ އަވަހަށް ޓެކްސް ތަޢާރުފުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން. ދެން 

ަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ބަޖެޓު ލިބޭއިރު ކުއްިލއަކަށް ިމ ފެންނަނީ އައު ޓެކްްސއެްއ ނަންގަވަން ދައުލަތުން އަޅު

ނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އަދި ކޮންމެ ސަރުކާރެއް ކަމުގައި ިވޔަސް ަވގުތުތަެކްއ  ބޭނުންފުޅުވާކަން. އަުޅގަ

މި ދައްކަނީ. ޓޫރިޒަމުން އަުޅަގނޑުމެން ނަގާ ވާހަކަެދއްިކ  ރައްޔިތުންނަށް ވެސް އަދި ަވގުތުތަެކއް ހަމަ ރައްޔިތުންތާ

ކަމުގަިއވިަޔސް އެ އަސްލުަގިއ ރިފްލެކްޓް ވެގެންދާނީ ހަމަ އެތާނަގއި މަސައްކަްތކުރާ މުިޅ ރައްޔިތުން މުޅި ޤައުމަށް. 

ނޑުމެންނަށް އަހަރެއް އެހެންވީމާ، ޓޫިރޒަމުން އަދި އައު ެޓކްސްެއއް ތަޢާރުފުކުރަްއވާ ކަމުަގއި ވަނީނަމަ ވެސް އަ  ޅުގަ

ދެ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ކުރީަގިއ އެބަ ެއކަމާ ގުޭޅގޮތުން މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެއްވަން ޖެހިވަަޑއިގަންަނވައޭ. ކުއްިލއަކަްށ 

ނޑަށް މި ފެންނަނީ މުޅި ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ  ޓެކްސް ނަންގަވަން ފެށީމަ މައްސަލަތަކެއް ދިމާވާނެ. ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މި ފެނިގެންދަނީ. އާދެ!  ޤައުމަކުން ވެސް ނޑުެމން އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީން ެއކަހެރިވާތަން އަުޅގަ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މިދަނީ ޕްރައިވެޓަިއޒްކުާރތަން އިނގޭތޯ. ސަރުކާރު  ދުނިޔޭގެ ގިނަ ޤައުމުތަުކގަިއ އަޅުގަ

މި ފެނިގެންދަނީ. އެހެންނަމަވެސް ހަމަ އެފަދަ  ކުޑަކޮށް ސަރުކާުރގެ ިވޔަފާިރތައް ކުޑަކުރާތަން ައޅުަގނޑުެމންނަށް

ކަންކަމަށް އަލުން އަެނއްކާ މި ސަރުކާރުން ރާއްޖޭަގއި ހަމަ އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން ނިސްބަތްވާ ގޮތަށް އަލުން 

ކުންުފނި ސަރުކާރުގެ ނަމުަގިއ  91އިޢާދަވާތަން ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެނިގެންދަނީ އިނގޭޯތ. މިހާރު ވެސް 

ނުޑގެ ހަނދާނުަގއި ސައްަތއިންސައްތަ ދައުލަުތގެ % 45ރުގެ ސަރުކާ ހިއްސާވާ އެަބވޭ. މީެގ  100ކުންފުނި އަުޅގަ

ތަނަކުން ދައުަލތަށް އާމްދަނީއެއް މި ލިބެނީ އިނގޭތޯ. ެއއަރޕޯޓްސް ކުންުފނިފަދަ ބޮޑު ކުންފުނިތަކުން  10ތެރެއިން 

ާލފައި އޮތް ތަެނއް ައޅުަގނަޑަކށް ނުފެނޭ އިނގޭތޯ. އަދި  ވަނަ އަހަރަށް 2015ދައުލަތަށް އެންމެ ރުފިާޔއެއް ވެސް 

ނުޑ ހަމަ ކަންބޮޑުޭވ އިނގޭތޯ ެއްސ.ޓީ.އޯފަދަ ބޮޑެތި ކުންފުނިތަްއ.  މިލިއަން ރުފިާޔ  27އޭެގ ތެރެއިން އަުޅގަ



  

މިލިއަން ރުފިާޔ  186ދައުލަތަށް މި ދެނީ. ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އެސް.ީޓ.އޯއަށް ދޭން އެބަޖެހޭ 

ިއޒްކޮށްެދއްވާތީ ާކުޑގެ ބާވަތްތަކުން އިނގޭތޯ. ެއހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ސަބްސިޑަ

މިހިރީ ހަމަ ސީރިއަސް މަްއސަލަތަކޭ އިނގޭތޯ. ކުންފުނިތައް ައޅުަގނޑުމެން ހަމަޔަަކށް އަުޅވަން އެބަޖެހޭ. ޭއެގ 

ކާލައި ޕްރަިއވެޓަިއޒް ކުރަްއަވން އެބަ ޖެހިވަޑައިގަންަނާވ ތެރެއިން ފައިދާނުވާ ކުންފުނިތައް ދައުލަތުން އަސްލު ވިއް 

އިނގޭތޯ. ަދއުލަތުގެ ފަރާތުްނ ވިޔަފާރިކުަރްއވާއިރު ވެްސ ވީހާ ވެްސ ބޮޑަކަށް ާޢްއމު ރައްޔިތުންނަށް ހިއްސާ 

އާމްދަނީ  ވިްއކަަވިއގެން ެވސް މި ަތންތަން ރަނގަޅަށް ހަމަޔަކަްށ އަުޅއްވަްނ އެބަޖެހޭ އެ ިވދާޅުވާ ަދއުލަތުގެ

 އިތުރުކުރަްއވާ ކަުމގައި ވަނީަނމަ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތް އަޙްމަދުމަނިކު، މަޑުްއވަރި ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެިރ 

 މެންބަރު. 

 

 މަނިކު ވާހަކަެދއްެކވުން:މަޑުއްވަރި ާދއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތް އަޙްމަދު

ނުޑ  ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ިއނގޭތޯ މުޤައްރިރު. ޙަޤީޤަތުގައި މި ޑިއުޓީގެ ވާހަކަެދކެވެުމންދާތީ ދެން އަޅުގަ

ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ މި ެދކެވޭ ވާހަކަަތކުެގ ތެރެއިން ަރއްޔިތުންެގ ހިތްތަކުަގއި ބިުރެވރިކަން އުފެދޭ ގޮތަށް ބަެއްއ 

ނޑަްށ ލިބިފައި ހުރި މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރުގައި ސަރުކާރުން  ބޭފުޅުން ވާހަކަދައްަކވާތީ އިނގޭތޯ. ޙަޤީޤަތުަގއި އަުޅގަ

މި ކުރައްވާ މަސައްކަަތކީ މި ކާޑުގެ ބާވަތްތަާކއި ތެލުން ޑިއުޓީއެއް ނަންަގވާަފއި ޓާގެޓް މިކުރަްއވަނީ. 

އޮތް މައްސަލައަީކ ައޅުަގނޑުމެން ސަބްސިޑަިއޒް ކޮށްދިނުމަށް  އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ސިސްޓަުމގެ ތެޭރގަިއ އުފެދިފައި

ޓަކައި މަސަްއކަތްކުރަމުންދާިއރު އޭގައި ލީކޭޖްސްަތކެއް ުހރުން ޙަޤީޤަތުގަ. އެހެންވީމާ، ޙަޤީޤަތުގައި ޢިއްޒަތްތެރި 

ނީ މި ދިރާސާތަކުން ނިކަމެތިންނަށް ޙަޤީޤަތުގައި މިދަ 12މެންބަރު ޢަލީ އާރިފް ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތަށް އެންމެ %

ދައްކާ ގޮުތގައި. އެހެންވީާމ، އަޅުަގނޑުމެން ނިޒާމަށް ގެންނަ ބަދަލަކީ ފައިސާ ރައްޔިތުންނަށް ދީފައި ރައްޔިތު މީހާ 

ކައިރި މިބުނަނީ ޑިއުޓީ ދައްާކފައި މީގެން ކާޑު ގަންނާށޭ. ެއހެން ކަމަށްވާނަމަ މިހާރުވެސް ރައްޔިތުން ކާޑު ގަންނަން 

ށްވުރެ ބޮޑު ޚަރަދެއް އުސޫލެްއގެ ގޮތުން ރައްޔިތުން ކުރާކަށް ނުޖެހޭނެ. އެ އަޅުަގނޑަށް މިކަްނ އެ ކުރާ ޚަރަދަ

މޭރުންވާ ގޮތަކީ މިއީ. ދެން މިއަށް މިނިސްޓަރު އިތުރަށް އެޑްކޮށްަލއްވާނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރަން. ދެން މިސާލަކަށް، 

ނޑުމެން މިދެނީ ފިއުލް ސަބްސިީޑޒް ފިއުްލިއން ޑިއުޓީ ަނގާ ވާހަކަދަްއކާއިރު  ގައި ތެުލގެ އެއްަބިއ އަުޅގަ

ސްޓެލްކޯއަށް. ހަމަ ސްޓެލްޯކައކީ ސަރުކާރުން ސަބްސިަޑއިްޒ ކޮށްދީގެން ހިންގާ ކުންފުްނޏެއް. އެހެން ކަމަށްވާނަމަ 

ނޑުމެން ޓާެގޓްކުރު ނޑުެމން އެބަ ދައުލަތުން ފައިސާ އެބަ ޚަރަދުކޮށްދޭ. އެ ވެސް އަުޅގަ މުެގ ތެލުގެ އެއްަބޔަށް އަުޅގަ



  

މަސައްކަތް މިކުރަނީ ކަރަންުޓ ބިލަށް މިދޭ ފައިސާއަކީ އެަކމަށް ބޭނުންވާ މީހާއަށް ލިބޭ ފައިސާެއއްކަން ސަުރކާުރ 

ޔަޤީންކޮށްދޭން ބޭނުންވަނީ. ދެން އޭގެ އަނެއް ބަަޔކީ އެސް.ޓީ.އޯއިން މިސާލަކަށް، އެތެެރކުރާ ތެޔޮ. އެސް.ޓީ.އޯައީކ 

ޑީފްލޭޝަނަށް. އެހެްނ  ޓެންޑެްނސީޔޭގެ މާކެުޓަގއި ތެލުެގ ައގު ހުރީ ޙަޤީޤަުތގައި ސަރުކާރު ކުންފުންޏެއް. އަދި ދުނި

ނޑުމެްނގެ ރާްއޖޭގައި ވެސް ތެލުގެ ައުގ  ކަމަށްވާނަމަ ދުނިޔޭގެ މާކެުޓަގއި ތެލުގެ ައގު ދަށަށްދާ ކަމަށްވާނަމަ އަުޅގަ

ޅު ބަދަލެއް އަންނަ ކަމަށްވާނަމަ ސަރުކާރުގެ ރަނގަނުދަށަށްދާނެ. އަދި މިސާލަކަށް، ކަންދިމާވާ ގޮތުން ތެލުގެ އަަގށް 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މި ޑިއުީޓ ، ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭނެ. އެހެންވީމާ ކޮންޓްރޯލް އޮންނާނެ. ސަރުކާރަށް އަުޅގަ

ިޑއުޓީ ބޮޑުކޮށްގެްނ މީގެ ނޭެދވޭ ައސަރު ޭއގެ ބުރަ ަރއްޔިތުން އުފުލަންޖެހޭނެ ކަމަށް ބުނެ  10ބޮޑުކޮށްގެްނ، %

ޅުަގނޑުމެން މި ދައްކާ ވާހަކައަކީ ރަްއޔިތުންގެ ހިތުގަިއ ބިރުވެރިކަން އުފެދޭ ގޮތަށް ނުވަތަ އުފައްދަން ބައެްއ އަ

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު މި ކަންކަން ސާފުކޮށްދެއްވަން.  މެންބަރުން ދައްކަވާ ވާހަކަ. ައޅުގަ

ރުން ޑިއުޓީެއއް ބޮޑުކުރާއިުރަގއި އެއީ އާދަިއެގ ނިކަމެތި ރައްޔިތު މީހާ ރައްޔިތުންނަށް ސާފުވާން އެަބޖެހޭ. ސަރުކާ

ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ދެކޮޅުހަދާނަން އިނގޭތޯ. ެއކަމަކު މެން ވެސް ެއއާއުފުލަންޖެހޭ ބުރައެއް ކަމަށް ާވނަމަ އަޅުަގނޑު

ނޑުމެްނ މިއަށް ތާއީދު މިކުރަނީ ޙަޤީޤަތުގައި. ދައުލަތަށް އާމްދަނީ ހޯދަން އެބަޖެހޭ. ދައުލަތަށް  ވާނުވާ އިނގޭތީ އަުޅގަ

އާމްދަނީ ހޯދައިގެން އެ ފައިސާ ދައުލަތަށް ހޯދައިީދެގން ދައުލަތުން އަސާސީ ިޚދުމަތްތައް ރައްޔިތުންނަްށ 

ދެން ހަަމ އެާއއެީކަގއި ައޅުަގނޑު  އިނގޭތޯ. މިވާހަކަ ައޅުަގނޑު ފާހަަގޮކށްލަން، ފޯރުކޮށްދެވޭނީ. އެހެްނވީމާ

ބޭނުންވާ ނުުކތާއަކީ ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަގަކުރެއްވި ގޮަތށް ކުންފުނިތައް ހަދަން.  ފާހަގަކޮށްލަން

މަސައްކަްތ މިހާރު ވެސް ސަރުކާރުން  ޕޭ ކުންުފންޏެއް އުވާލުުމގެ 27ގޮތުަގއި އަޅުަގނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ 

ނޑުމެން މައްސަލަތައް ަޙްއލުކޮށްގެން ދައުލަތަށް... އެބަ ކުރިއަށް ގެންދަވާ. ދެން މިހެން ހުންނަ ދިމަދިމާލުން  އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު...

 

 މަނިކު ވާހަކަެދއްެކވުން:ބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ މެން

ވޭ މަސައްކަަތކީ ރަނގަޅު މަސައްކަތެއް. އިނގޭތޯ ކޮންޓްރޯލްކުރުމަްށ ޓަކައި ކުރެ  މި ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް

ނޑުގެ އެދުެމއް މި  ނޑު ވާހަަކ ނިންމާލުމުގެ ކުރިން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަށް ދަންނަވަން އަޅުގަ އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ށް ކަންކަން ސާފުކޮށްދެްއވުން. ަރއްޔިތުން ހިތްތަުކގައި ބިުރވެިރކަން އުފެދޭ ގޮތަށް މި ކޮމިީޓަގއި މި ދެކެވޭ ވާހަކަަތކަ

 ރަނގަޅު ޖަވާބުދެްއވުން. ެއކަްނ ސާފުކޮށްދެއްވުން އެއީ އަުޅަގނޑުގެ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެއް. ޝުކުރިއްާޔ. 

 



  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރްއޔާ. ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ ތެރެއިން މި ަވގުތު ކޮމިޓީ އަށް ދެންމެ ަވޑަިއގެންނެީވ 

ޙައްމަދު. މަތިވެރި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް މި ބުރުގައި އަދި މި ސްލޮޓުގައި ފުރުޞަތެްއ ޙުސައިން މު

ނުލިބޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ހަމަ އެ މަނިކުފާނަށް ދަންނަވާލަން ދެ މިނިޓުގެ ފުރުޞަތެއް. އާދެ! ވަރަށް ޮބުޑ 

ގޮތުން ޖުމްލަ ގޮތެްއަގއި ހަމަ ހުރިހާ މެންބަރުން މިއަށް ޝުކުރިއްާޔ. ައޅުަގނޑުމެންނަށް ދައުލަތުގެ އާމްދަނީއާ ބެހޭ

ވާހަކަފުޅުދަްއކަވާަފއި މިއޮތީ. ދެން ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ފަރާތުން ޭއރުގެ އެންމެ ފުރަތަމަ އަުޅަގނޑު ފުރުޞަތު ދިނުމަށް 

ޑަިއގަތީމަ އެ ބަލާލިއިރުަގއި ޢަލީ ޢާރިފް ފުރުޞަތު ބޭނުންނުކުރައްވާ ިދޔައީ. ދެން ފަހުން އެ ފުުރޞަތަށް އެދިވަ 

ވާހަކަ، މިހާރު ކެންސަލްކުަރއްަވއިފި. އާދެ! އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮމިޓީެގ މެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި 

ވަޒީރަށް މި ހުށަހެޅުއްވި ބަެއއް ނުކުތާތަކަށް އަޅުަގނޑަށް ޔަޤީން ހަމަ ވަރަށް ސާފުކޮށް ނޯޓުކުރައްވާފައި ކަމަށް 

ނޑުމެން ބޭނުން. ޚާއްޞަ ވާނީ. އެއީ ބަެއއް ޖަވާބުތަ އް މިހާރު ދެއްވެން ހުރި ޖަވާބުތައް މިހާރު ވަރަށް ބޮޑަށް އަޅުގަ

ނަޑއެިޅގެން  ގޮތެްއގައި މި ދައުލަތަށް ާއމްދަނީ ހޯއްދެވުމަށް ޑިއުޓީ ރިވައިްސކުރުމުގެ މަސަްއކަްތ ބަޖެޓުގައި ކަ

ތަްއ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ފެންނަން އެބަ އޮތް. އެހެންީވމާ، ެއއާ ވިދިގެން ަރއްޔިތުްނގެ ުސވާލު

ނޑަްށ ހީވަނީ މީގެ ގޮތެއް ފައިނަްލކުރަްއވައި މި ރޫމުން މި  އަމާުޒވަމުން އެބަ ދޭ މިވަނީ ކީއްތޯ އަހާލުމަށް. އަުޅގަ

ފުޅުންނަށް ބޭފުޅުން ނުކުމެވަަޑއިގަތުުމގެ ކުރިން ނުވަތަ މި ކޮމިޓީން ިނންމަވާފައި ނިކުމެަވޑަިއގަތުމުެގ ކުރިން އެ ބޭ

އެނިގވަަޑއިގަންަނވަން އެބަ ެޖހޭ ކޮންކަމެއް ކޮށްަފއިތޯ މެންބަރުން މި ނިކުންނަވަނީ. ރަްއޔިތުންނަށް އިތުރު ބުރަެއްއ 

ތަކްލީފެއް ދީފައިތޯ ނުވަތަ ސަރުކާރުން މިކަން އޮތް ގޮްތ ރައްޔިތުންގެ މަންދޫބުން މެދުވެރިެވގެން ސާފުކުރެވޭެނ 

ނޑަކީ ކޮަބއިތޯ. އެ ނޑުމެން ހަމަ ވަޒީރަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުން މި އިމްޕޯޓު ޑިއުޓީ ޚާއްަޞ މިންގަ ހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުާލއި ފުށާިއ ހަކުރުގެ ވާހަކަ މި ެދކެޭވއިުރގަިއ އަދި އެާއެއއްކޮށް ތެުލެގ ވާހަކަ މި ެދކެޭވއިުރގައި  ގޮތެްއގަިއ ހަ

ރިޒޯޓުތަކުން މި އިތުރުކުރެވެންޖެހޭ ޓެކްސްތަާކ  މިކަންވެސް ސާފުކޮށްދެްއވައި އަދި ޚާއްޞަ ގޮެތއްަގއި ޓުައރިސްޓު

ބެހޭގޮތުން ބަެއއް ބޭބޭފުޅުްނ ދެއްެކވި ވާހަކަފުުޅގަިއ ްގރީން ޓެކްްސގެ މައްސަަލއަްށ އަދި ވިދެގެްނ ބަެއއް 

ން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވިދާުޅވެދެްއވި ރާއްޭޖގެ ޖިޮއގްރަފިްކ ގޮތުން ބެހިފައި އޮތް ހިާސބުން ގިނަ ޓުއަރިްސޓު

އަންނަނީ ސެންޓްރަލް އޭރިއާެއއްކަމުން އެތަނުަގއި ޮއންނަ ޓެކްސްއާއި ެއއްވަރަްށ އަދި ކިރިޔާ ޓޫރިޒަމް 

ތަޢާރުފުކުރެވުނު އެހިސާބަކުްނ ޓެކްސް ނަގަން ފެއްޓީމަ އެ ނިކުންނަ ނަތީޖާ އަޅާ ކިޔާލަން. ގައްދޫ ދާއިާރގެ 

ިވސްނުންފުޅެއް ކަންނޭނޭގ ެއއީ. އަދި ޭއގެ އިތުރުްނ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ެއ ާވހަކަ ވިދާުޅވެދެްއވި. ދެން

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ހުށަހަޅުއްަވއި ދެްއވި ބައެއް ނުކުތާގެ އަީލގައި މިެއްއ 

ނޑުެމން ކޮމިޓީ އަށް ލިޔުމަ ކުން ސާފުކޮށްލަދެއްވުން އޮން މިންވަރަށް ސާފުކޮށްލަދެއްވާަފއި ދެން ބާކީ ބައި އަޅުގަ

ނޑު ޤަބޫުލކުރަން. އެހެންީވމާ، ވަޒީރަށް ފުރުޞަތު އަުރަވން.   ފޮނުއްވައިެދްއވާނެ ކަމަށް އަުޅގަ



  

 

 ޖިހާދު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑު ޓްރެޜަރީ ޢަބްދު

ނޑަށް ލިބިގެން ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ވަރަށް، ވަރަށް ގިނަ މަޢުލޫމާތުތަކެއް އަޅު  ގަ

ހިނގައްޖެ ތި ހުރިހާ ބޭފުޅުން ދެއްކި ވާހަަކއިން. ޓެކްސް ނެގުމުަގއި މި ބަލަނީ ދެގޮތަްށ. އެްއގޮތަީކ ހަމަހަމަކަން. 

އަނެއް ގޮަތކީ ޚަރަދުކުޑަ ގޮްތތަކަށް ޓެކްސް ނެގުން. ދެން އިނގިރޭސިބަހުން މި ކިޔަނީ އިުކއިޓީ އާއި އެފިޝެންސީ. 

ން ޓެކްްސ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރަންޖެހޭނީ އަސްލު. ދެން އެގޮތަށް ބަލައިެގން މިހާރު ވެސް މި ގިނަ އެ ދެގޮތަށް ބަލައިގެ

ޓެކްސް ނިޒާމު، ޓެކްސް ިސސްޓަމް ޤާއިމުކޮށް ރާއްޖޭގަިއ މިހިރީ ވެސް. ދެން މިހާރު މި ވަރަށް ބައެއް ފަހަރަށް 

ހިތަށްއަރުާވލިމަ ހިތަށްއަރާނެ ވަރަށް  ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްަތއް ހުންނާނެ ކަންނޭނގޭ ވަރަށް އަޅުަގނޑުމެން

ފަސޭހަކަމެކޭ. އެހެންނަމަވެސް އޭގެ ކޮސްޓު އޮފް ެއޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް ބަލާކަމަށްވަންޏާ ކުރުން ބައެއް ކަހަލަ ދަތި 

ކަންތައް ހުންނާނެ އަސްުލގަ. އެހެންވީމާ، ެއގޮތަށް ވިްސނާފަ. ޓެކްސް ިނޒާމެއް ާޤިއމުކުރަން މި ދެ ކަންތަްއ 

ނަވަން އެބަ ޖެހޭ. އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ މި ކަންތައް ިވސްނާނެހެން. އެހެންވީމާ، ޓެްކސް ލޯ ޑިަޒއިން ކުރާއިުރ ވިސް

ވެސް ވިސްނަންޖެހޭ ދެ ކަމެްއ، މި ކަމަކީ އެފިޝެންސީ ާއއި ިއކުއިީޓއާ. މި ދެ ކަން މިގޮތަށް ވިސްނަންޖެހޭނެ. 

ނުޑމެން ބެލީ ވަކި ދާއިރާއެ  އްަގިއ ވަކި ޓެްކސް ބޮޑުކޮށްަފއި ަވކި ދާއިރާއަށް ކުޑަކުރަން. މިހާރު މިސާލަކަށް އަޅުގަ

ނުވަތަ ވަކި ޓެްކސް ބްރެކެޓުތަކެއް މާގިނަކޮްށގެން ޓެކްސް ނަގަން ވެއްޖެކަމަށް ެވއްޖެްއާޔ އެއީ ވެސް އުަފގޫކަމަކަްށ 

ށްވާނެ. އެހެންވީމާ، ވާނެ. ވަކި ާދއިރާައކަށް ިނސްބަތްކޮށް ޓެކްްސ ނަގަްނެވއްޖެއްާޔ ވެްސ ވަރަށް އުނދަގޫކަމަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މިހާރުގެ ޓެްކސް ނިޒާމަކީ ވީހާ ވެްސ ފަސޭހަގޮތަކަށް އެ ެޓކްސް އެްޑމިނިސްޓަރ ކުރަން ހަދާފަިއ 

އޮތް ނިޒާމެއް. އެހެންވީމާ، މިކަމުގެ ތެރެއަށް ތަންކޮެޅްއ ގާތްގޮަތކަށް ނުވަތަ ތަންޮކޅެއް ގިނަ ުދވަހު އުޅުުނ 

ނޑުމެން ބަލާފައި ހުރީ މީހަކަށްވާތީ އަޅުަގނޑު ހި ތަށްއަރީ އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ޓެކްސް ފަރުމާކުރުމުގައި ައޅުގަ

އެގޮތަށޭ ޓެްކސް ފަރުމާކުރުމުަގ. ދެން ވަރަށް ގިނައިން ދެކެވިއްޖެ މި އިމްޕޯޓު ޑިއުީޓގެ ވާހަކަ. އިމްޕޯޓު، އިމްޕޯޓު 

ކަމުގައި ވިޔަސް ވީހާ ެވސް ބޮޑަކަށް އެ ލިބޭ މީހާ ޑިއުޓީ ިވސްނާފައި އޮތީ އަްސލު މި ކާޑުގެ، ކާާޑއި ތެލަށް ބެލި

ޓާގްޓުކޮްށގެން އެ ސަބްސިީޑ ދޭން. އެކަމަކު ވެސް އެ ލިބޭ ލާރި މި ހޯދަނީ އެ ފުދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން 

ރާ އަތުން. ފުދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަތުން ލާރި ނަގާފައި ފުދުންތެރިކަން ނުހުންނަ މީހުންނަށް ޓްރާންސްފަރކު

ގޮތަށް މި ކިޔަނީ އަސްލު. ެއއީ މި ކުރާ އެްއޗަކީ. ެއއީ ފަޤީރު، ފަޤީރުންނަށް ޓާގެޓުޮކށްފައި އެ ލާރި ދޫކޮށްަފއި 

މުއްސަނދިން އަތުން އެ ލާިރ ނަގާފައި ފަޤީރުންނަށް ދޫުކރާ ނިޒާމެއް ެއއީ އަސްލު މި ބޭނުންވަނީ. ދަންނަވަން 

ސް އަދި ކާޑަްށ ވިަޔސް އެންމެ ފަޤީރު މީހަކީ ކޮަބއިތޯ ބަލާފައި އޭނަ މިއުޅޭ ވާހަކަ އަކީ މިސާަލކަްށ، ތެލަށް ވިޔަ

އަށް މުއްސަނދިން އަތުން ަނގާފައި މި ދޫކުރަނީ. އެއީ ައސްލު މި ކުރަން އުޅޭ ކަމަކީ. އެކަން ކުެރވޭނީ ވެސް 

ެނއް ނޫނޭ. އިތުރަށް ރައްޔިތުންނަށް ސަރުކާރަށް އާމްދަނީ ލިބިގެން. އިތުރަށް އެހެން، އިތުރަށް ޚަރަދުބޮޑުކޮށްގެ



  

ނުޑ  އާމްދަނީ ހޯދައިގެން އެކަން ކުރަން މި ނިންމަނީ. އެހެންީވމާ، ެއއީ ައސްލު މި ކުރަްނ އުޅޭ ކަމަކީ. އަުޅގަ

ހިތުން ތި ބޭފުޅުންނަށް ފަޙުމްވެއްޖެ ކަންނޭނގޭ. ދެން ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާުޅވެއްެޖ ދުނިޔޭގެ ތެުލގެ ބާވަތްަތްއ 

ޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ ހަމަ ދަށަށް މި ދަނީ. އެހެންވީމާ، މީގެ ސަބަބުން ޢާއްުމ މި ދަނީ ދަށަށޭ. އަ

ނޑުމެންނަށް  ރައްޔިތުންނަށް ޭއގެން ނޭެދޭވ އަސަެރއް ނުކުރާނެ. މިހާރު ހުރި، މިހާރު ހުރި ލެވެްލގަިއ އަުޅގަ

ނޑަކީ ، ހިފެހެއްޓޭނެ އަސްލު އިރާދަުކރެއްިވއްޔާމު މި ތެލުގެ ބާވަްތތައް. އެހެންވީމާ އެގޮތަށް ިމ ދަނީ. ދެން އަޅުގަ

މި، އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ މި އިމްޕޯޓު ޑިއުޓީ، އިމްޕޯޓު ޑިއުޓީ ަނގަނީ ކޯޑުތަކަށް ބަހާފައި ހުންނަ 

ނޑުމެން ބޭނުންގޮތަކަށް އެ ޯކުޑތަކެއް ބަދަލެްއ ނުކުެރވޭނެ. ދުނިޔޭގެ ކަސްޓަމްްސ  އެްއޗަކުން. އަުޅގަ

ހަމަޖައްާސފައި ހުރި ޯކޑުތަެކއް އެަބ ހުރި. ކޯޑު، ސަބް ކޯޑުތަެކްއ ވެްސ އެބަ ހުރި. ެއ  އޯގަަނއިޒޭޝަނުން

ކޯޑުތަުކގަިއ ހުންނަ ގޮތަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ިޑއުޓީ ެނގޭނީ. އެ ޯކޑު، އެ  ކްެލސިފިކޭޝަނާ ައޅުަގނޑުމެްނ 

ގެ މެންބަރެއް. އެހެންވީމާ، ރާއްޖެ ެވސް އެއްބަްސވާންޖެހޭނެ. އެއީ ރާްއޖެއަކީ ދުނިޔޭގެ ކަސްޓަމްސް އޯގަަނއިޒޭޝަން 

އެކަމަށް ތަބާވާންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، ވޯްލޑް ކަސްޓަމްސް ޯއަގނައިޒޭޝަން ނިންމާފައި އޮތް އެ ހާމަނޮއިޒޭޝަން ކޯާޑ 

ށް އެްއގޮތަށް އަޅުަގނޑުމެން މި ޑިއުޓީ ަނގަމުން މިދަނީ. އެެހންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން މިސާަލކަށް، ވަކި ކަހަލަ ގޮަތކަ

މި ޔުނިފޯމް ގޮތަކަށް ޑިއުިޓ ބޭނުންވި ކަމަށް ވިޔަސް ެއކަމެއް ނުކުެރވޭނެ. އެ ކްެލސިފިކޭޝަން އެ އޮންނަނީ. 

ނޑުމެން ޓާގެުޓކޮށްފައި މިއޮތީ ހުޅުމާލޭ  ފްލޯރކުރަނީ އެގޮތަށް. ދެން ބިން ވިއްކާ ވާހަކަ. މިހާރު އަސްލު އަުޅގަ

ވީމާ، އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި އަިދ ސަރުކާރުން ވިސްނާފައެއް ދެވަނަ ފޭސް. އެއީ ޔޫތު ސިޓީގެ ގޮތުން. އެހެން

ނެތް އެތަނުން ބިން ވިއްކާަކށް، ވިއްކާ ގޮތަކަށް. އެހެންީވމާ، ސަރުކާރުން ގޯތިގެދޮރު ހަމަޖައްސައިދީފައި އެތަްނ 

ނޑު ެއ މައްސަަލ މީހުން އެޓްރެކްޓުކުރާ ގޮތަްށ މިހާރު ނިންމާފައި އޮތީ. އެހާހިސާބަށް ދިޔައީމަ ދެްނ އަޅު  ގަ

އަޅުަގނޑު ތި ބޭފުޅުންނާ ަހމައަށް ޝެއަރކުރާނަން. ިމަވގުތު ނެތް އަދި ވިްއކާ ގޮތަކަށް ނުވަތަ ސަުރކާރުން 

ނޑު ެވްސ ޤަބޫކުރާގޮުތގައި މިހާރު  ނިންމާފަ. ދެން ވިދާޅުވި ބަެއއް ކަހަލަ މެނޭޖުމަންޓް އޮޑިުޓކުރާ ވާހަކަ. އަުޅގަ

ގޮތަށް ތަންތަނުގެ ހިންގުން ދާވަރު ދެވޭތޯ ބަލަން އެބަ ޖެހޭ. މިހާރު ވެސް ރައީސް ސަރުކާރުން ކުރާ ހޭދައާ އެއް 

އޮފީހުން އެބަ ކުރަްއވާ އެ ަމސައްކަތްަތއް. ރައީްސ އޮފީުހން ސަރުކާރުގެ ަބއެއް ވުޒާާރތައް މެނޭޖްމަންޓު އޮޑިޓު 

ނޭންސްަގއި މިހާރު ވެސް މެނޭޖްމަންޓް ފަށައިގެން އެބަ ކުިރއަށް ދޭ މިހާރު ވެސް. ަގއިމު ެވސް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފި

އޮޑިޓު ނިންމައިފި. އަދި އެެހން ވުޒާރާތަކަށް ވެސް މެނޭޖްމަންޓް އޮޑިޓުކުރުމުގެ މަަސްއކަތްތައް ކުިރއަށް އެބަ ދޭ. 

އެހެންވީމާ، ކުިރއަށް އޮތް ާތނގައި ތި ބޭފުޅުންނަށް މި މެނޭޖްމަންޓް އޮޑިޓު ވަރަށް ގިަނ ތާންތަނގައި އުފެދި އަިދ 

 ދެން ރުކާރުގެ ހިންގުން ވީހާ ވެސް ހަލުވި ގޮަތކަށް ކުިރއަށްދާނެކަން ޤަބޫލުކުރުމަށް އަޅުަގނޑު އެދެމޭ. ސަ

އޮޑިޓުކުރާ ގޮތަށް.  ތަންތަން އަދި ނުފަށަން މެނޭޖްމަންޓް ޅުަގނޑުމެން އަދި މި އިްނޑިޕެންޑް، އިްނޑިޕެންޑެންޓްއަ

. އަދި އެއާ ބެހޭ ރިޕޯޓްތައް މި އްަސސާތައް ވެސް އެބަ ޖެހޭއަރާ ގޮުތގަިއ އިންޑިޕެންޑެންޓް މުއަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކު



  

ނުޑ  ނޑަށް ދެންމެ މި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާޅުވި ގޮތަށް އަުޅގަ ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން. އަޅުގަ

ރުކާުރގެ ޚަރަދު އިރާދަކުރަިވއްޔާ އެކަމާ ބެޭހ ޕޭޕަރެއް އިރާކުަރިވއްޔާ ުހށަހަޅާނަން. އަނެއް ކަމަކީ ޮކބައިތޯ ސަ

ކުޑަކުރުުމގެ ގޮތުން އެޅިދާެނ ފިޔަވަޅުތަަކކީ ވެސް ކޮަބިއތޯ ބަލާފައި އިރާދަކުރަިވއްާޔ މި އަންނަ އަހަރު ވަކި 

ހިސާބެއްަގއި ތި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާނަން. އަޅުަގނޑު ެވސް ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުްނ އެބަ ހުރި ބައެއް ކަހަލަ 

ވެސް. މިސާލަކަށް، ކަސްޓަމްްސ އިންޓަރގްރިޓީ ކޮމިޝަނާިއ ޕޮލިސް އިންޓަރގްރިީޓ ތަންތަން އެއްކޮށްލަން 

ކޮމިޝަނަކީ ހަމަ އެއް އިްނޓަރގްރިޓީ ކޮމިޝަން ގޮތުްނ ގެންދެވިދާނެ. ދުނިޔޭގެ ެއހެން ޤައުމުތަކުގައި ވެްސ 

ާއ ބެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރާ ހުންނަނީ ނޭޝަނަލް އިންޓަރގްރިޓީ ކޮމިޝަން ހަދާފަ. އެަތނުން އެކަހަލަ އިންޓަރގްރިޓީ 

ގޮތަށް މި ރާއްޖެއަށް ވެސް ެއކަން ނުކުރެްއވޭނެ ސަބަބެއް ނެތޭ. ދެން ވިދާޅުވި ކުންފުިނތަކުގެ ވާހަކަ. ކުންފުނިތަްއ 

މިހާރު ވެސް ައޅުަގނޑުމެން ަބލަނީ ވީހާ ެވސް ބޮޑަށް ކުންފުނިތައް ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް މަސައްކަތްތަެކއް އެަބ 

ޕްރަިއވެޓަިއޒޭޝަން ކޯޕަރައިަޓއިޒޭޝަން ބޯޑުން ަމސައްކަތްތަެކއް ކުރިއަށް އެަބ ގެންދަވާ. އަދި ރަީއސް  ކުރަން.

ގެންދަނީ ކުްނފުނިތައް ހިނގާ ނުހިނގާ  އޮފީހުގެ ިއކޮނޮމިކް ަކއުންސިުލން ވެސް ވަރަށް ގާތުން މޮިނޓަރކުރަމުން އެ

ގޮތަކަްށ ކުންފުނިތައް ގެނެްސގެްނ  ކަހަލަ ފަހަރު، ދެ ފަހަރު ގޮތް. ައޅުަގނޑު ވަރަށް ގިަނ ފަހަރު ހަފްތާއަކު ެއއް

އަޅުަގނޑުމެން އެ ބޭފުޅުންާނ ސުވާުލކޮށްގެން އެ ކުންފުނިތައް ހިނގަމުންދާ ގޮތް އެަބ ބަލަން ވަރަށް ކައިރިން. 

ތް މިހާރު އެބަދޭ. ެއ ފައިދާ ުނވާ ކުންފުނިތައް ުއވާލުމުގެ ަމސައްކަ ކުެރވޭ. ދެން އެހެންވީމާ، އެ މަސަްއކަތްތަްއ އެބަ

ޓްދޫކުރަން އެބަހުރި ކުރީގެ ޭޖވީސް ިކޔާ ރިޒޯ ހިއްާސކުރާ ކުންފުނިތަްއ ބަލާއިރު 100ވިދާޅުވި ގޮތަށް ދައުލަުތގެ %

ެވސް އެބަހުރި. އެހެންވީމާ، ެއބައި ލީމަ އަސްލު ބޮޑުެވގެްނ މިއުޅެނީ. އެހެންނޫނީ،  ތައްހަދާފައި ހުރި ޖޭވީސް

ގެްނ އެ ބޮޑުެވގެން މިއުޅެނީ. ބައިަތއް ލައި އެ  ްނނަމަވެސްނޭނގޭ. އެހެދަދު ދަންނަވާ ކަންމި އައަޅުަގނޑުމެން ދެން 

ގެން ބަެއއް ރަށްތައް ބިޑްނުކޮށް ސަރުކާރުން ޭޖވީ ހަދައި އެހެންވެ، އެ ކުންފުނިތަަކކީ އޭގެ ަފއިދާ ދައުލަތަށް އެއީ،

ހިންގުމަކަށް ސަރުކާަރކުްނ ނުވަންނާނެ. ސަރުކާރަށް  . ޭއގެެއއީ ދޫކުރަން ބޭނުންވާތީ ހަދާފައި ހުރި ކުންފުނިތަކެއް

ލެއް ކޮމިޝަންގެ ވާަހކަ. ޕޭ ކޮމިޝަނާ ބެހޭ ބި ޕޭ ވެސް ނޫން އެ ޭޖވީސް އަކީ. ދެން އާމްދަނީ ލިބޭ ކުންފުނިތަކެއް

ނޑު ުޅގަދެވަނަ ފަަހރަށް އަިއއްސަ އަނެްއކާ ވަނީ. އެހެންވީމާ، އަ މިހާރު ވެސް ވާނެ މަޖިލީހުަގިއ، އަދި މަޖިލީހަށް

ނޑުމެން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ކުރަމުން ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުން ެއގޮތަށް، ދަން. ގެން ޭޕ ކޮމިޝަނުގެ މަސަްއކަތް އަުޅގަ

ންނޭ ގެންދަނީ. އެއާ އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ވެްސ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ކުރަމު ޕޭ ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްަތއް 

ނޑުމެން ތަންކޮޅެއް ބޮޑަށް އެ ފުޅާ  ކު ޤާނޫނީ ހައިސިއްަޔތު ނެތީމައެކަމަކަންތައްތައް.  ބެހޭ ދިރާސާތައް އަޅުގަ

ބަެއއް ތަންތަނުން ދޭ މުސާރާ އާއި ަތއް އެބަ ކުރަމޭ. އެ މަސައްކަތް ެއހެންނަމަވެސް ދާއިރާަގއި ކުރެވެން ނެތީ.

ނޑާ އެ ހުރިހާ ެއއްެޗްއ ބަލާފައި ފިނޭންސުން އެޕްޫރވްކުރަމުންގެންދަން ާދޅުވީ މި ގްރީން ެޓކްސްެގ ވި. ދެން އޮނިގަ

ރަގއި އުުޅްއވާ ވަރަށް ފުންނާބު އުސް ބޭފުޅުންނާ ރު އޮތީ ހަމަ ޓޫރިޒަމް ސެކްޓަވާހަކަ. ގްރީން ޓެްކސް މިހާ



  

އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އަެނއްކާ ވެސް އެ ވާަހކަ ކުރިއަށް  އި ދެ މަސް ދުވަހަށް ހަމަޖައްސާފަ. ދެންމަޝްވަރާކޮށްފަ

ނަޑށް ހީވަނީ ތަންކޮެޅއް ދަިތވެދާނެހެން. ނޭނގޭ ޖެހޭކަން ގެންދަން  އެހެންނަމަވެސްނީ. މިހާރު އޮތް ގޮތުން އަުޅގަ

 ވިްސނިދާނެ ކަންނޭނގޭ. ދެން  އޭގެ ބަދަލުަގއި އެހެން ދިމަދިމާލުން ދައުލަތަށް އާމްދަނީ ލިބޭ އެހެން ގޮތަށް

ުނވޭ.  ނަލައިެޒއްން މުިޅން ފައިއަޅުަގނޑުމެން މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިއިރުަގއި މުޅިން ޭއރު ވެސް ދެންެނވި

ނޑަށް ހީ.ަވއި.ީސގަިއ އީ ެއީއ ނިމިފައި އޮތް އެްއޗެްއ  10% ކުރީމައްސަލަ ކުިރއަށްދާ ވާހަކަ. އެހެންވީާމ، ައޅުގަ

ކަންދިމާކުރި ގޮތުން އަޅުަގނޑުމެްނ  . ދެންއޭރު ވެސް މަސައްކަތް ުކރަމުންދިޔައީ.ވައި.ީސން ނޫން. އެހެންވީމާ، އީ

ނިންމީ. އެހެންވީމާ، އޭުރ މިތަނުގެ ޢިއްޒަތްތެރި  އީ.ަވއި.ީސން 6ވާހަކަ ަދއްކަުމން ދަނިކޮށް % މިތަނުގައި އެ

އިންނެވީ އަސްލު. އެހެްނވީމާ، ަވޑަިއގެން ބައްދަލުކުރުމަށް  ސީ އީ.ަވއި.މެންބަރު ވެސް ެއ ަވޑަިއގެްނނެވީ ަވޑަިއގެން 

ނޑުމެން އެއް  ހުށަހަޅާފައި ދޭތެރެއިން ބަދަލުކުރަނީކީއެއް ނޫނޭ. އޭރު ެވްސ  ފަހަރުއެގޮތަށް އެދިަޔއީ ކަންތައް. ައޅުގަ

ގެސްޓް ހައުސް. ގެސްްޓ  އްަކތް ކުރިއަށްދާ ވާހަކަ. ދެންނުނިމޭ އެއްޗެކޭ އެ މަސައަދި އަޅުަގނޑު ދެންނެވިން 

ެއކަންތަްއ  ،ހައުސް މިހާރު ނުލާ ގޮތަށް. ތިބޭފުޅުން ވަރަށް ބޮޑަށް ބާރު އެޅި ކަމެއް ނުނަގާ ވާަހކަ. އެހެންވީމާ

އެބައޮތޭ.  އިދޫކޮށްފަ ށްރަށެއް ކުްއޔަ  60ޓް ހަދަން މިހާރު އޮތީ ނިމިފަ. ދެން ވިދާޅުވި މިހާރު ޓޫރިސްޓް ރިޒޯ

އެހެންވީމާ، ެއއަކު އެްއވެސް ކަހަލަ އާމްދަނީއެއް ދައުލަތަަކށް ނުލިބޭ. ވަރުވާ ވެސް ނުިލބޭ ޙަޤީޤަތުގައި މިހާރު އޮތް 

ވީހާ  ގެންދަނީ އެ ރަށްތައް ދައުލަތުން ސަރުކާރަށް މަސައްކަތްކުރަމުންއެހެންވީމާ، . ގޮތުން. ވަރުވާ ެވސް ނުލިބޭ

ނޑުމެން ބޭރު ފަާރތްތަކާ ގެނެވޭތޯ. ިއއްޔެ ވެސް  ވެސް އަވަހަކަށް އޮޕަރޭޝަަނށް ބައްދަލުކުރިން. އެ  އަުޅގަ

ރިއަށް ކު ަތއް އެބަވެސް އެ މަސައްކަތްމި ރަށްތަކަށް. މިހާރު  ދެވިދާނެތޯފަރާތްތަކުން މި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް

މަޝްވަރާކުރަމުން  ންވީމާ، ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކާއުޅޭ ބޭރު ފަރާތްތަކުން. އެހެ ގެންދޭ އަސްލު ރާއްޖެ ައިއސް

. ކޯޓު މިހިރީ އަސްލު ކޯޓު މަރުޙަލާގަ ގެނެވޭނީ. ބައެއް ެއއްޗެހި ށްމިދަނީ މި ރަށްތައް ކިހިނެއްތޯ އޮޕަރޭޝަނަ

ގެްނ ރަން. އަދި ބައެއް ުކއްޔަށް ނަަގއިެގން، ބީލަމަށް ނަގައިތަންކޮޅެއް އުނދަގޫވޭ ެއކަން ކުހުރީމާ އި މަރުޙަލާގަ

ެއގްރީމެންޓްކޮށްފަ. އެހެންީވމާ، ލީގަލް ަބއެއް ކަހަލަ  އެަތއް ތިން، ހަތަރު ފަރާތާ ެއީކަގއި އުޅޭ ފަރާތްތައް ިމއުޅެނީ

ން މި ގޮތްތަކެއް އެބަ ހޯދަން އަޅުަގނޑުމެ މަވެސްރަން. އެހެންނައުނދަގޫތަެކއް އެބަހުރި މި ރަށްތައް މިކަން ކު

ތާނގައި ފެނިގެންދާނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރަން. ވިދާޅުިވ  ޒަމް މިނިސްޓްރީން ވެސް. އެހެންވީމާ، ކުރިއަށް ޮއތްޓުއަރި

ނޑު ދެންެނވީ ރާޑައިރެކްޓް ޓެކްސޭޝަުނގެ ވާހަކަ ޝަރީފް ވިދާުޅވި ވާަހކަެއއް. މިހާރު އަޅު   އްޭޖގެ އާބާދީ ވެސް ގަ

ންަޑއިރެކްޓް ދިމާއަށް ދާ ކަމަށްވަންޏާ ބޮޑަށް ދާނީ އި ރ ޕޮޕިއުލޭަޝނާވާނީ އަނެއް ދިމާލަށޭ. މިހާރު މެޗުބޮޑަށް މިދަ

އެމީހުން ބޭނުންކުރާނީ  ވަޒީފާަގއި ނޫން ތިބޭނީކީ. ގިނައިްނ މުސްކުޅިން ގިަނވިވަަރކަށް ެއމީހުން ޓެކްސޭޝަނަށް. ެއއީ

ެވސް. ދުނިޔޭގެ ތަރައްީޤވެފަިއ  ންިޒއުމްކުާރނީ. އެހެންވީމާ، ކޮންޒަމްޝަްނ ޓެކްސާއާ ދިމާއަށް ދާނީކޮންޒަމްޝަން. ކޮ

ދެން އެއަށްފަހު  އިހުންނަ ޤައުމުތަކުގައި ބޮޑަށް މިދަނީ ޑައިރެކްޓް ޓެކްސް ެއންމެ ފުރަތަމަ އެސްޓަބްލިޝްކޮށްފަ



  

ނޑުމެން ފުރަތަމަ ގާއިމުކުރީ ޭއެގ ނީދިމާލަށް ދަ ކޮންޒަމްޝަން ޓެކްސް ނުވަތަ ބެޓް، ޖީ.އެސް.ޓީ . ރާއްޖޭގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ދިޔައީ ބީ.އަނެއް ވެސް ދެން އޭރު އެކަން  ޕީ.ޕީ.ޓީއާ ދިމާއަށް. އެ ޮކޅަށް ޖީ.އެސް.ޓީ ފަށާފައި ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެން އެންމެ ފުރަތަމަ ޑައިެރކްޓް  ޓެކްސް އެކަނި.  ޓެކްސް ނެީގ ބިޒްނަސް ބޭްންކ ޕްރޮފިޓްވާން އޮްތ ގޮތް. އަުޅގަ

ިވދާޅުވި ޓެކްސް ގާއިުމކުރަން  ،އަދި ޓެކްސް ނިޒާމު އައީ ތަންޮކޅެއް ފަހުން. ދެންޓް ޓެކްސް ފިބިޒްނަސް ޕްރޮ ދެން

ނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުން ނޑުމެން ޤަޫބލުކުރާ ގޮުތގައި ޓެކްްސ  ،ދުވަސްކޮެޅއް ދޭންޖެހޭނެ. ައޅުގަ އަުޅގަ

. ވީއެ އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން ދޭތެރޭގައި ދުވަސްތަކެއް ބާްއވަން އިއި ޓެކްސް ފާސްކޮށްފަ ދޭތެރެއަކުން ގެނައުުމގެ ބަދަލުގަ

ނޑުމެން ބަލަމާ ހިނގާ ޕްރޮޕަޓީ ޓެކްެސްއ ގާއިމު  ކުރަން ބޭނުންވަނީ. މިސާލަކަށް، މިހާރު ވެްސ އަުޅގަ

ޕް ހަދަން ޝަން އެ ސެޓަން އެ އެޑްމިނިސްޓްރޭ ދެ އިބެހޭ ޤާނޫނު ފާސްކޮށްފަ  އެހެންވެއްެޖއްޔާ ޕްރޮޕަޓީ ޓެްކސްއާ

 ސް.ޓީ ނަގަން ޤާނޫނު ފާސްކޮށްފައި ހަތަރު އަހަރު ބޭއްވިދާނެ. މިސާލަކަށް، ލަންކާގައި ވެސް ޖީ.އެ ތިން މިސާލަކަށް،

ކުރަންވީ ކަމަކީ. މިހާރު  އަސްލު  އެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސެަޓޕް ގާއިމުކުރަން. ެއއީފަސް އަހަރުވަންދެން ބޭއްވި 

އްާޔ ވަރަްށ އުނަދގޫ މްޕްލިމެންޓް ކުރަން ެވއްޖެނު ބިލު ފާސްކޮށް، ިމއަދު ެއކަްނ އިމިއަދު ޓެކްްސ ޤާނޫ

ން ހަމައަކަށް ުދވަސްޮކޅެްއވީމަ ޓެކްސް ެއޑްިމނިސްޓްރޭޝަ އިދާނެ. އޭގެ ބަަދލުގައި ޤާނޫނު ފާސްކޮށްފައަކަށް މަރުޙަލާ

ނޑަށް ީހވަނީ އެގޮތަްށ ފަސޭހަވާނީ. އަ ނގެކުަރންވީ ގޮތަކީ. އެގޮތަށް ގެންދެީވ ކަންނޭ އަސްލު އަޅުންވަން. އެއީ ުޅގަ

މި ދޭތެރޭ؛ އެހެންވީމާ، މިހާރު ވެްސ ތަންކޮެޅއް އަުޅަގނޑަށް  ވިދާޅުވަނީ ވެސް. ނޭނގޭ ގިަނ ބޭނުންފުޅުން އެކަން

ްކޓްކުރަްނ ޓެކްސް އެ ކަލެ ނުތައް ފާސްކުރެވިދާނެ. އެކަމަކުބެހޭ ޤާނޫ ކެއް ފާސްކުރެވިދާނެ. ޓެކްސްއާޤާނޫނުތަ

ނޑަށް ހީވަނީ ހެވީ ވެހިކަލާ ބެޭހ  ްނިވ ކަމަކީ އަސްލު. އާދެ! ދެންކުރަ ސްކުރެވިދާނެ. އެއީ ލަ ހުރި އެްއޗަކަށް އަުޅގަ

ކުރާ ވެހިކަލްސް މަދުކުާރ އެތެރެ  ވެސް ބޮޑަށް މާލެއަށް ވާހަކަ ވެސް. ައޅުަގނޑުމެން ބޮޑަށް ބަލާފައި މިއޮތީ ވީހާ

ނޑަގޮތަށް ޓެކްސް ނިޒާުމގެ ތެެރއި ނޑުމެްނގެ ނިޒާުމ ގާއިމުކުރާނެ އެ އިމްޕޯޓް ން. އަުޅގަ ށް ހީވަނީ ެއކަން އަުޅގަ

ބަދަލުކުރަނީ ދުވާލަކު މި ޑިއުީޓގެ ޤާނޫނު މި ބަދަލުތައް ގެނެވިއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ. އަޅުަގނޑުމެން އިމްޕޯޓް ޑިުއީޓ 

ކާުޑ ބާވަތްތަކުން ކުރިން ޑިުއޓީ  މިސާލަކަށް، ަބއްލަވާ ހިންަގވާ މިސާލަކަށް އެއް ފަހަރު ބަދަލުކުރާ ގޮަތަކށް ނޫން. 

 އުީޓ ނެގި ާކޑުެގ ބާވަތްަތކުން . ކުރިން ވެސް ޑިއެްއޗެއްސޭ ނުނަގާ ެއއްެޗއްެސއް ނޫން. ުކރިން ވެސް ޑިއުޓީ ެނގި

ވީޯތއޭ. ޢާއްުމ ރައްޔިތުންނަށް އޭެގ ފައިދާެއއް މުާމ ޢާއްއެ ޒިޯރ ރޭޓަށް ޖެއްސީ ކަމަކު އަދި ތެލުން ވެސް. އެ 

ބޫލުކުރަްއވަންތޯ އެ. ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ެއ ފައިދާއެއް ނުވޭ. ފައިާދީވ ކުަޑެއއް ނުވޭ. ޤައެ ައގު ންނަށް ރައްޔިތު

ޢާއްމު ރަްއޔިތުންނަކަށް ެއްއވެސް އަސަރެްއ ނުކުރޭ.  ީވ އަސްލު.ވިޔަާފރިވެރިން ެއ ފައިދާއެ ިވޔަފާރިވެރިންނަށް. 

ނުޑ ޤަ ޑުކުރީމަކާއެހެންވީމާ، މިހާރު މި ރޭުޓ ބޮ ބޫެލއް ނުކުރަން ސަުރކާރަކުން ެއއްގޮަތކަށް ވެސް ޢާއްމު އަުޅގަ

އިޢާދަކުރަނީކީ ނޫން.  ކުރިން އެ ހުރި ޓެކްސް ސިސްޓަމް ރައްޔިތުންނަށް ެގއްލުންވާނެޮގތަކަށް ހަމަޖައްސާ، މިހާރު

ސިީޑއާ ގާ ަފއިސާ ވެސް ަޓގެޓު ސަބްގެުޓ ކުރުމަށް. މި ިއމްޕޯޓު ޑިއުޓީ ނަ ބަލަނީ ައސްލު ޓާ މިހާރު ބޮޑަށް މި



  

ކަންނޭނެގ އަސްލު. ދެން ވިދާޅުިވ  ށް ދާގޮތަށް. އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް ވިސްނުން ބެހެއްޓެވުން ރަނގަޅުދިމާލަ

 އެނަރޖީ ޑްރިންކުން މިހާރު ވެސް އެނަރޖީ ޑްރިންކުން ޓެކްސް ބޮުޑކުރާގޮތަށް އެ ޭރޓު ތަންކޮޅެއް ކުަޑވެދާނެ

ުޒވާުނން ވެސް ބޭނުންކުރާ އެްއޗެްއ. އެހެންވީމާ، އެހާ ރޭޓު  ކަންނޭނގެ. ދެން އެނަރޖީ ޑްރިންކު ެއއީ ވަރަށް

 މާބޮޑަށް މައްޗަށް ޖައްަސއިފިަކމަށް ވަންޏާ ޔޫތު، ކީކޭތޯ؟ ެއނަރޖީ ޑްރިންކު ބޮޑު، މި ުކރިން އަޅުަގނޑުމެން ޚިޔާލު

 ޅުަގނުޑ މި ޓޭބަލް އެބަ މިއޮތީ. އަ އިގޮތަްށ. އެހެންނަމަވެސް އެނަރޖީ ްޑރިންކު ހިފެހެއްޓިފަ ކުރިން އަސްލު ޮބޑުކުރާ

 ؟ ައސްލު ކިހިނެއްތޯ އީން ވިްއސަށް. އެ އި 15ދައްކާ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން ހަމަ ނޯޓުކޮށްގެން މިގެންދަނީ. އަސްލު ގިނަ  އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ަވޒީރު ހަމަ ތިޔަ ދެއްވި ޖަވާބުތައް އަުޅގަ

 ަވކި ސުވާލުަތަކކީ މެންބަރުންގެ ކަންބޮޑުވުންަތއްވެސްމެ.  މެންބަރުންގެ ވިސްނުންފުޅުަގިއ ކުރެްއވި ަވކި

 

 ޖިހާދު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ ޢަބްދު

ނުންވަނީ މިހާރު ނެހެދި ޓުތައް ިޑއުޓީ މަޢާފުކުރާގޮތަށް މިއޮތީ. އެ ސަުރކާރުން ބޭދެން އަނެއްކަމަކީ މި ޑިުއޓީ، ރިޒޯ

ށް ލުޔެއް ދިނުމުގެ ގޮތުން އެ ފަރާތުން އެތެރެކުރާ ތަކެތިން ޑިއުޓީ މަޢާފުކުރާގޮތަށް. އެހެންވީމާ، ޓުތަކަހުރި ރިޒޯ

ަކމަށް. ދެން ގްރީން ޓެކްސް،  ވަަރށްބޮޑު ލުޔަކަށް ވެގެންދާނެ އީޓުތަކަށް މިޑަށް ީހވަނީ ކުރިއަށް ނެހެދި ރިޒޯއަޅުަގނ

ނޑަކަށް ނޭނގެ. މަގު މި އިމްޕޯޓު ޑިއުީޓއާ ގުއަސްުލ ާއއި  ގްރީން ޓެްކސް ހެދުމަށް  ުޅވާނެ ގޮތެއް އަުޅގަ

މަގުތައް ވަރަށް ރަނގަުޅ  ވަރަށްޮބޑު ބަޖެޓެއް ހަމަޖައްސާފަ. އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ މާލޭގެ ހުރިހާސަރުކާރުންވަނީ 

ވެހިކަްލެގ  ށް ހެދިގެން އަންނާނެ މިއަންނަ އަހަރު. އެ އެލޮކޭަޝން ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައި އޮތީ. ދެން ވިދާޅުވިކަލެވެލަ

ނޑުމެން މިހާރު ވެސް އެ އެއްގޮތަށް މި ކޯޓާ، ެއ  ލް ޕޮޕިއުލޭޝަން ހަދާފައި އެއާބަލަނީ ވެހިކަ ކޯޓާގެ ވާހަކަ. އަުޅގަ

ގެންދޭ. އެކަމަށް ދުވަސްކޮޅެްއ  އޮތޯރިޓީން އެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އެބަ ކަތް މިހާރު ވެސް ޓްރާންސްޕޯޓްމަސައް

ޓައިޒޭޝަްނގެ ވާހަކަ އަސްލު. ރާއްޖޭެގ ޕްރަިއވެޓަިއޒޭޝަަނށް ބަލާކަމަށް ވަންޏާ ކިަތްއ ނަގާނެ. ދެން މިއޮތީ ޕްަރއިވެ 

ނޑުމެން ޝެއަރ ވިްއކަން ބަލާއިރު  ކުންފުނިތޯ ޕްރައިވެޓަިއޒް ކުރަން އޮތީ. ޕްރައިވެޓަިއޒޭޝަނަްށ ދާން އޮތީ. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އެހާބޮޑު ތަރުޙީބެއް ނުލިބޭ އަްސލު މިހާރު  ޝެއަރ ގަންނަްނ ވެސް. އެ ަރއްޔިތުްނ ވެސް އަުޅގަ

ކަމަށް ވަންޏާ އަތުަގއި ފުދުންތެރިކަން ހުރި ވަރަކުން ޝެއަރ ގަންނާނީ ވެސް. އެހެންވީމާ، ޕްރަިއވެޓަިއުޒކުރަން ބަލާ

މޮނޮޕޮލީައކުން ޕްރައިެވޓު މޮނޮޕޮލީއަކަްށ ބަދަލުކުރަންވީތޯ ުނވަތަ ޕަބްލިކް އެންޓިީޓއަަކްށ  ގަވަރމެންޓް

ނޮޕޮީލ މޮ ލިކް މޮނޮޕޮލީއަްށވުރެ ޕްރަިއވެޓްންވީތޯ ެއ ުސވާލު އުފެދެނީ. ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ޕަބްބަދަލުކުރަ

ކަމަށް ަވންޏާ ވެސް. އޭގެ ބަދަލުގަިއ ޕަބްލިކް ކޯރޕަރޭޝަނަށް  ޮމނޮޕޮލީއަކަށް ވެއްޖެ މާގޯސްވާނެހެން ޕްރައިވެޓް



  

ނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރަ ލަތެއްަގއިކަން ދެވޭީނ އެހެންނޫންތޯ. މިވަގުތު ކި ހާން އަސްލު. އެކަމަކު ެއީއ ވަދާން އަޅުގަ

ނޑުމެން ަވކި ކުންފުންޏެއް ޕްރައިވެަޓއިުޒުކރާ ގޮތަށް ނެތް. ޕްރައިވެަޓއިޒް ކުރަން މިއޮތީ ހަމަ  އަދި އަުޅގަ

ރ އެސް.ޓީ.އޯ، ބޮޑެތި ލޮސް މޭކުކުރާ ކުންފުންޏެއް ޕްރައިވެަޓިއޒުކުރަން އުނދަޫގވާނެ. ނުެވސް ގަންނާނެ އެ ޝެއަ

ވެސް. އެހެންވީމާ، ބޮޑަށް ަބލަންޖެހޭނީ މިހާރު ވިޔާފާރި ކުންފުނިތައް، ފައިދާ ކުންފުނިތައް މިހިރީ ދިރާގުކަހަލަ 

ތަންތަން. އެމް.ޑަބްލިއު.އެްސ.ސީ ކަހަލަ ތަންތަން. ޕޯޓު ކުންފުނި، ޕޯޓުކަހަލަ ތަންތަން. ޕޯޓު މިހާރު ވެސް މިއޮތީ 

. އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ އެ ބޭރު ބަަޔކާިއ ޖޮއިންޓު ެވންޗަރ ހަދައިގެން ާޢއްމު އައު ޕޯެޓއް ގާއިުމކުރުމުގެ ަމރުޙަލާގަ

ޕޯޓެއް ގާއިމުކުެރވޭނެ. އެހެްނވީމާ، އެކަހަލަ ކުންފުނިތައް މިހިރީ އަސްލު ބޮޑަށް. އެހެންވީމާ، މި ކުންފުނިތައް 

ނޑަށް ހީވަނީ އެންމެފުރަތަމަ ސްޓީމްލަ އިންކުރަންީވ ކަންނޭނގެ އަސްލު ކޮން ޕްރައިވެަޓއިުޒކުރުމުގެ ބަދަުލަގއި އަުޅގަ

ކުންފުނިތަކެއްތޯ ސަރުކާރު ހިންގާނީ އަސްލު. އެހެންވީމާ، އެކަހަލަ ދިރާސާތަކެއް ކުުރމުގެ މަގުމަތީގައި މިހާުރ 

މިއުޅެނީ. އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ އެ ދިރާސާތައް ތިބޭފުޅުންނަށް ހުށަހަޅާނަން. އެ މި އަޅުަގނޑު ކުރިން ެވސް ބަޖެޓު 

ކުޭރ. ެއކަމަކު  ވާހަކަ. މިހާރު ވެސް ެއކަހަލަ މަސައްކަތްަތެކއް އެބަ މުން ދަންނަވާފައި އޮންނާނެ މިހުށަހަޅަ

ނޑު ޤަބޫުލކުރާކުރަން ކުޑަ ުދވަްސކޮެޅއް ނަގާނެދިރާސާ ނޑު  . އަުޅގަ ގޮުތގަިއ ދެން މި ޖުމްލަގޮތެްއގަިއ ދެން އަުޅގަ

ތުރަްށ އެ ތަކުރާުރކުރަން ނެތީމޭ. ތިބޭފުޅުން ދެއްކީ ވަރަްށ ތިބޭފުޅުން ދެއްކި ހުރިހާ ވާަހކަތަކެްއ ކޮންމެހެން އި

ނޑަށް ފެންނަ ޚިޔާލުތަކެއް ތިބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލީ އަސްލު. ކުރިއަްށ  ރަނގަޅު ވާހަކަަތކެއް. އޭގެ ިއތުރަށް އަޅުގަ

  ކަމަށް ވަންާޏ އެކަމާިއގެން ކުިރއަށް ދާނަން. އޮތް ތާނގައި ވެސް ަބއެއް ުސވާލު ޖަވާބު ހުރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިރު. އެކަަމކު ެއއް ބޭފުޅަކަށް، ޝަރީފް ނެންގެވީ. ދެން ޢާއާދެ! ނިޒާމީ މައްސަަލއެއް ދެ ބޭފުޅަކު ނެންގެވި. 

 މިރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން ފުރަތަމައިނުން. އެހެންވީމާ، ޢާ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: މިރުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކު

ނޑަށް ހަމަ ކުރި ކުޑަުކޑަ އެއް ސުވާލަްށ  ވަރަށް ރަނަގޅު ވަރަްށގިަނ ސުވާލުތަކަށް ަޖވާބުދާރީެވްއޖެ. އަުޅގަ

ނޑާލާއިުރގައި ދިވެިހރާއްޖޭގެ މި އުޅަނދުފަހަރު  25އަޅުަގނޑު ހަމަ ދެންނެވީ. ރަނުގެ މައުދަނުން % ިޑއުޓީ ކަ

ނޑަށް ހަމަ...އުފެއްދުމަށް ޓަކައި ަފއިބަރުގެ ތަ ނޑާލަން އޮތް ަދްއޗަކީ ކޮަބއިތޯއޭ؟ އޭތި އަުޅގަ  ކެތިން ކަ
 

 



  

 ޖިހާދު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ ޢަބްދު

ނޑުމެން ބެލީ ހަމަ  ޕޯރ ކަހަލަ ތަނަކަށް ރަނުގެ ވިޔަފާރި ގެންެދވިދާނެރާއްޖެއަކީ ވެސް ޑުާބއީ ސިންގަ އާދެ! އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ެއ  ޑިުއޓީ ފްރީ ޝޮޕްތަުކގެ. އެހެންވީމާ، ރަުނގެ ޑިުއޓީ ކުަޑކުރެިވއްޖެ ކަމަށް ކަމަށް ވަްނޏާ އަުޅގަ

ޤައުމުތަކާއި ކޮމްޕީޓުކުެރވޭނެ ރަނުގެ ވިޔަފާީރގެ. އެހެންވީމާ، ރާއްޖޭގެ ޑިއުޓީ ފްރީ ޝޮްޕތަކުަގއި ރަނުގެ ސޭލްސް 

ށްފައި އެޮއތީ. ކުރިއަށް އޮތް ތާނަގއި ެއބައި ކުރެިވގެންދާނެ. ޭއގެ މަތިކުރަންވެގެން އަސްލު ެއޮގތަށް ޑިއުޓީ ުކޑަކޮ

ބަދަލުގައި އަޅުަގނޑުމެން ނަާގނީ ރަނުން ޖީ.އެސް.ޓީ. ޖީ.ެއސް.ޓީ ނަަގއިގެން އެއަްށވުރެ ބޮޑު އާމްދަނީ ލިބޭނެކަމަށް 

ސް ކުރާކަމެއް. އެހެންވީމާ ރާއްޖެ އެހެން ޤައުމުތައް ވެ އީ އޮތީ. މި ބަލާފައި އަސްލު އެ ކުޑަކުރަްނ ޚިޔާލުކޮށްފައި އެ

ނޑު ވެސް ިސންގައެކަނި ކުރާކަެމއް ނޫން. އެ ނޑުމެންެގ ހެންވީމާ، އަުޅގަ ޕޯރ ނުވަތަ ޑުބާީއކަހަލަ ޤައުމަކަށް އަުޅގަ

ޑިއުޓީފްރީ ޝޮޕްތަްއ ގެންދަްނ ޚިޔާލުކޮށްގެން ިމއުޅެނީ. ެއހެންވެ ޭއގެ ބަެއއްެގ ގޮތުްނ މިކަން މިކުރަނީ. ދެން 

ނުޑ ވެސް ޤަބޫލުކުާރގޮތުން މިސާލަކަށް މަސަްއވެރިކަމަށް ެގންނަ ފައިބަރ ދޯނިފަހަރަށް ވިދާޅުވި  ަފއިބަރ، އަުޅގަ

ޑިއުޓީ ކުަޑކުރުމަކީ ކުރެވިދާެނ ކަމެއް. ދެން މިހާރު ވެސް އެކަން މަސްވެރިކަމަށް ގެންަނ އެއްޗެހިން ޑިއުޓީ މަޢާފު 

ދުަފހަރަށް އެބަހުރި ޑިއުޓީ މަޢާފު ވެސް ވެފަ. އެހެންވީމާ، ކަހަލަ އުޅަނ ވެސް ކުރޭ އަސްލު. އެހެންީވމާ، ބައެއް

 ތާނަގއި އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ ޑިއުޓީ ކުަޑުކރުމަށް ޑިއުޓީ މަޢާފު ވެސް ކުރުމަކީ ހަމަ ކުރެވިދާނެ  ކުރިއަށް އޮތް

ނޑުމެން ދެން ތިކަމާ ދޭތެރޭ ވިސްނާ  ީސއާ ައޅުަގނުޑ އީ.ަވއި.ކަމެއް. ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެ، މެޓީރިއަލްސް އަުޅގަ

 މަޝްވަރާކޮށްލާނަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .އާދެ! ވަރަށްބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރަހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ނީ ކޮންކަހަލަ ން ޑިއުޓީ ނަންަގވާިއރު މި ފައިވާނުން ޑިއުޓީ މި ނުނަންގަވައަޅުަގނޑު ދެންނެވީ ކާބޯތަެކްއޗާއި ތެލު

 ން ލާފައިޯތ؟ވިސްނުމެްއގެ ތެރެއި
 

 

 ޖިހާދު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ ޢަބްދު



  

ނޑު މިހުރީ ކާޑުގެ ބާވަތްަތއް ޑިއުޓީ ބޮުޑކުާރގޮތަށް. ފައިވާުނގެ ނޑުމެން ނެތް  މިވަގުތު އަުޅގަ ބައިތަެކއް އަދި އަުޅގަ

 ނޫންތޯ؟ މިހާރު ވެސް ޑިއުޓީ ނަގާ.މިހާރު ވެސް ހަމަ ޑިއުޓީ ނަަގއި  ޑިއުޓީ ަނގާކަށް. ފަިއވާނުން

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ.

 

 ސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫ

ނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މިހާރުމިހާރު އަޅު މިނިސްޓަރ ވިދާުޅވެއްޖެ ކޮންެމވެސް އިންޓަވަެލއް ދޭންޖެހޭނެއޭ  ގަ

ޑިއުޓީ ނެގުުމގަ. މިހާރު އިތުރަށް ކަސްޓަމްސް ޑިއުޓީ މި ބޮޑުކުރާއިރު ނޫނީ އިތުރަށް މި ނަގާ ޑިއުޓީަތއް ނެގުމުަގއި 

ކަމަކީ  ަޓވަލެއް ލިބޭނެތޯ؟ ނޫނީ އެއް މަސް ނޫނީ ދެ މަހުގެ މުއްދަތެއް ލިބޭނެތޯ؟ ދެން އަނެއްއެްއވެސް އިން

ވުރެ ވެްސ ދާ ރެޑްޭވވަށް ސަރުކާރުގެ ބޮޑެތި ކުންފުނިތައް، މިސާލަކަށް ެއސް.ޓީ.ޯއކަހަލަ ތަންތަން މިތަންތަނުގެ ފައި

ނޑުމެން ސުވާލު އުފެދޭ ހިސާބަކީ. ަސރުކާ  އީ ރުގެ ބިލިއަން ރުފިާޔގެ ިއންވެސްޓްމެންޓުތައް މިކުޑަވީމާ އެއީ އަުޅގަ

އިނގޭތޯ. އެހެްނވީމާ، މިތަންތަނުގެ ފައިދާ ކީްއވެގެންތޯ ޢާއްމު ފަރުދަކު ހިންގާ ކުންފުންޏަކަށްވުރެ ކުަޑވާންވީ. 

އެހެންވީމާ، ނޫންތޯ މި؟  އެހެންވީމާ، މި ދައުލަތުގެ ުކންފުނިތައް ހިންގުމުގެ ނިޒާމުެގ ތެރޭގައި ހުރި މައްސަލަތަކެއް 

 ދޭތެރޭގައި އެބަޖެހޭ ނޫންތޯ އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނަްނ ވަރަށްބޮޑަށް. ޝުކުިރއްޔާ.  މިކަމާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ މެންބަުރ މި އެދިަވޑަިއގެންެނވި ބަެއްއ ކަންތައްތަުކގެ ތެޭރަގއި އިްމޕޯޓު އެްކސްޕޯޓު ިޑއުީޓގެ 

ތާރީޚަކީ އަންނަ އަހަރު ފެށިގެން ކަމުގައި ވެއްެޖއްޔާމު އޭގެ ެއްއވެްސ އިންޓަވަލެއް ލިބޭ، ބައެއް ޢަމަލުކުރަން ފެއްޓޭ 

 އުޅުްއވާ ކާރު ެއތެރެކުރާ ބޭފުޅުން. އެހެންވީމާ... ބޭފުޅުން އެބަ

 

 ޖިހާދު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ ޢަބްދު

ިމ އިމްޕޯޓު ިޑއުޓީ ގެަނއި ިއްޞލާޙު ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ  ނެވިން މި ައސްލު މިއަހަރުވެސް ދެން އަޅުަގނުޑ ކުރިން 

ނެ. އެހެންވީމާ، ޭއގެ އެްއވެސް ިއޝޫެއއް ނެތް. އަހަރު މެދެއްހާ ހިސާބު. އެހެންވީމާ އިންޓަވަލް ލިބިަވޑަިއަގންނަވާ

 އެހެންވީމާ.

 



  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެްނގެ މިައދުގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުުމެގ މަތިވެރި ދާއިާރގެ ޢިްއޒަ ތްތެރި މެންބަރު ވަރަށްބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުރި ވަރަށްބުރަ  ފުރަތަމަ ދަންފަޅި ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ ޙަޤީޤަތުަގއި ވޭުތވެދިޔަ ދެ ދުވަހަކު އަުޅގަ

އް ފަރާތްތަްއ މި ގޮތުން މުައއްސަސާަތުކގެ ބައެ ބެހޭ މަސައްކަތެްއގެ ނިންމާލުމަށް. އެއީ މިިނވަން މުައއްސަސާަތކާ

ނޑުމެން ނޯޓުކޮށް އަދި އޭގެކޮމިޓީއަށް ހާޟި އަީލގަިއ  ރުކޮށް އެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވެދެްއވި ބައެއް ނުކުތާތައް އަުޅގަ

ދަްއކާ އެުކގައި ަތއްާޔރުކުރެވުނު ކަރުދާހެްއގެ މަްއޗަށް މިއަދު ވާހަކަ މޭުޒގެ އެހީތެރިކަމާއަޅުަގނޑުމެން އިދާރީ

ނޑުމެންނަށް އެ  ހުން އެކަންަތއް އޮޅުންފިލުއްަވއިމިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އަރި އެްއވެސް ހިސާަބުކން އަުޅގަ

ބޭފުޅުން އެދިވަަޑއިގެންެނވި ައދަދުގެ އެްއވެސް ވަރެއް ބަެޖޓުގެ ެއއްެވސް ހިސާބަކުން ދެއްވޭނެފަދަ ގޮެތއް އޮތްތޯ 

ނަވާނެ މިކަން ފާސްކޮށްގެން ައޅުަގނޑުމެން ުކރިއަށް ގެންދިޔަަޔސް ހަމަ ނެތްތޯ ޗެކްކުރުން. ދެން އެނގިަވޑަިއގަން

ނޑު މިދަންނަވަނީ ކޮމިޓީގެ ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ޕީ.ޕީ.އެމާިއ، އެމް.ޑީ.ޕީ  ާއއި، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ  ތަކުރާރުކޮށް އަުޅގަ

އަލީަގއި މިއަދު ވަޒީރަށް އަޅުަގނުޑ  އެމް.ޑީ.އޭ ގުިޅވަަޑއިގެން. އެހެންވީމާ، އެ ބޭފުޅުންގެ ެއ މަސައްކަތްޕުޅުގެ އާއި

ތެރޭަގއި  ދަންނަވާލި ނުކުތާަގއި ނުރަްސމީ ބައްދަލުވުމަކަށް ައޅުަގނުޑމެންގެ މި ޓީމު ދިޔަ ވާހަކަ ަދންނަވާލަން. އޭގެ 

ނޑުމެންގެ ިމ ދެންނެވި  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސާ ލީޑަރުން ވަަޑއިގެން އެ ބޭފުޅުންގެ މި  4އެުކގައި އަުޅގަ

ނޑަށް ވަނީ ޚަބަރު ްސވުމަކަށް ެވގެންދިޔަ އެއްބަްސވުމެއް އޮތްއެއްބަ ލިބިފަ. އެހެންވީމާ،  ކަމަށް މިހާރު އަޅުގަ

މި ގްރޫުޕގެ ލީޑަރު  ރާތުން މެޖޯރިޓީ ޕާޓީއަށްވާތީވެއަޅުަގނޑު ހަމަ އިޚްލާޞްތެިރކަމާއެކު ދަންނަވަން ޕީ.ޕީ.އެްމގެ ފަ

 ރިޔާޒު ރަޝީދު އެ ހުށަހަޅުްއަވއިދެްއވުން.  

 

 ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒު ރަޝީދު ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުމެންގެ ަބއްދަލުވުން ން ތެެރއި ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މުަޤއްރިރު. މިއަދު މުަޤއްރިރު ފާހަގަކުރިހެން އަުޅގަ

ގައި އެމް.ޑީ.ީޕެގ ތެރޭ  އެުކގައި ަބއްދަލުކޮށްލިން. އޭގެ އަޅުަގނޑުމެން ނުރަސްމީ ގޮެތއްަގއި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާ

هللا ފަރާތުން ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނާޝިދު، އަދި ކިނބިދޫ ދާއިާރގެ ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑު ޕީ.ޕީ.އެްމގެ ފަރާތުން. އަދި މި ބައްދަލުވުމުެގ  އެމް.ޑީ.އޭގެ ަފރާތުން ޢަލީ މަޢުރޫފްއަދި  ރިޔާޟް، އަދި އަޅުގަ

ނޑުމެން ނުރަސްމީވަކި ހިސާަބކުން ައޅު  ަގނޑުެމންގެ ކޮމިޓީ މުަޤއްރިރު ވެސް ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި. އާދެ! އަުޅގަ

އެުކގައި މިނިވަން މުައއްަސސާތަކުން އެދުނު މިންވަރު  ގޮތެްއގައި މި ވާހަކަ ދެްއިކން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާ

ފަހަރަށް ލިބޭ އެއްަޗކަށްނުވާީތވެ އާމްދަީނ ހުރި އާމްދަނީއަކީ އެއީ ެއއް ދެވިދާނެތޯ. އެހެންނަމަވެސް މި ލިބެން

ހުރި އާްމދަނީއެއް ގޮތުަގއެްއ ނޫން  ލިބެމުންދާނީ މިހެން ލިބެމުން ލިބެމުންދާ އެއްަޗކަށްވާީތވެ، ެއއް ފަހަރަށް ލިބެން

ދު ހުރިހާ އާމްދަނީ ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައި އެހެރީ. އެހެންވީާމ، ެއއަށް ބަދަލު ައއިއްިސަކމަށް ވެއްޖެްއޔާ މިއަ



  

އަޅުަގނޑުމެން އެހާބޮޑަށް އަދަދެއް ލައިފިކަމަށް ވަންޏާ ެއ ނުދެވިއްޖެކަމަށް ވަންޏާ ނުުކންނާނެ މައްސަލަ މާބޮޑު. 

އެހެންވީމާ، ލިބޭ މިންވަރަކުން ދައުލަތުގެ ޚަރަދުތައް އިތުރުކުރުމަކީ މިއަދުގެ ޕޮލިސީކަމަށް އެ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވި. 

އިތުރު އެހެން ކަންތައްތައް ވެސް ކޮށްދިނުމުގެ ޝައުޤުެވރިކަން އެމަނިކުފާނުގެ އެަބ  އަދި އެ ލިބޭ މިންވަރަކުން އަދި

އަން މިލި 50މިެވވުނީ ޖުމްލަ  ހުންނެވިކަން ހަމަ ފާހަގަކުރެއްވި. ދެން އެގޮތުން އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެއްބަސް

ނުޑ މިލިއަ 50ން މިނިވަން މުއައްސަސާތަކަށް. އެއީ ކޮންޓިންޖެންސީ ބަޖެޓު ތެރެއި ން މިދެންނެވި އަޅުގަ

ނޑު މިދަންނަވާ މިންވަރަށް އިތުުރކުރަްއަވން. އެގޮތުން އިތުުރކުރަނީ  މިދަންނަވަން މިއުޅޭ މުއައްަސސާތަކަށް އަުޅގަ

 10އޮފް ޖުޑީޝަލް ެއޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް  މިލިއަން. އަދި ޑިާޕރޓްމެންޓް 1ށް ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނަ

މިލިއަން. އަިދ  7ކިުއޓަރ ޖެނެރަލަށް މިލިައން. އަދި ޕްރޮސެ 2މިޝަނަށް ްޕޝަން ކޮމިލިއަން. އަދި އެންޓި ކަރަ

މިިލއަން. އަިދ  10މިިލއަން. މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރިވސްއަށް  10މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުިނަވރސިޓީއަށް 

ށް ދެން ރާއްޖޭަގއި ހުރި ކައުންސިލުތަކަްށ، މާލޭ ސިީޓ ކައުންސިލު އަދި އަްއޑޫ ސިޓީ ަކއުންސިލު ނުހިމެނޭޮގތަ

މިލިއަން. ދެން މި އިތުރުކޮށްދިންއިރުގައި  50މިލިއަން. އެހެންވީމާ، ޖުމްލަ  10ހުރިހާ ކައުންސިލުތަކަކަށް 

ގޮުތަގއި އިތުުރކުރެވުނު ފައިސާ. އެހެންނަމަވެްސ  މިވާ ަފއިާސއަކީ މި ރިކަރަންޓު ޚަރަުދގެ އިތުރުކުެރވިފައި

ޕީ.އެސް.އައި.ީޕގެ ޕްޮރގްާރމުތައް ހިންގުމަށް ޓަަކއި  އީ މިލިއަނަކީ މި 10ިދން ޔުނިވަރިސިީޓއަށް އިތުުރކޮށް

އިތުރުން ކައުންސިލުަތކަށް މި އިތުުރކޮށްދެްއވި ފަިއސާއަކީ މި ޔުޓިލިޓީްސ  ަފއިސާ. ދެްނ ޭއގެ އިތުރުކޮށްދެްއވި

އްޔެ މިތާ ވަޑަިއގެންނެވި ކަންތައްަތްއ ކޮންމެހެން ކަންތައްތަކަށް ކައުންސިލުތަކަށް ބޭނުންވާނެކަމަށް އެ ބޭފުޅުން އި

ފުރިހަމަކޮށްދެއްވުމަށް ދެއްވި ފައިސާކަމަށް ބޮޑަށް ައޅުަގނޑުމެނަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ. އެެހންނަމަވެސް މި ފައިސާ 

ވާހަކަދައްަކވަިއގެން އެ ހަމަޖެހޭ އުސޫލެްއގެ މަތިންކަމަށް  އެ ފަރާތްތަކާ ދޫކުރައްވާނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ

ނޑުމެންނަްށ މިއަދު އެއްބަްސެވވުނު އަޅުަގނޑު މެން އެންމެންނަްށ ޤަބޫލުކުރެވުނީ. އެހެްނވީމާ، މި އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ކަންބޮޑުވުމަށް މީގެ ޙައްލެްއ  އެއްބަްސވުމަކީ. އަދި އަުޅަގނޑު ހަމަ މި ޕާޓީތަކުގެ ފަރާތުން އަޅުގަ

އަދި އަޅުަގނޑުެމންނާއެކު ތި ހޭދަކުެރއްިވ  ޓަރ ތިދެއްެވވި އެއްާބރުލެއްވުންގެނެސްދެްއވުމަށް ފިނޭންސް މިނިސް

ވަރަށް ޝުކުރުވެިރކަމާއެކު ައޅުަގނުޑމެން ބަލައިގަންނަ ކަމެއް. އެހެންކަމުން މަނިކުފާނަށް އަދި  އީވަގުތު އިނގޭތޯ މި

 ޚާއްޞަކޮށް މި ސަރުކާރަށް ަވރަށްބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަދު ނާޝިދު އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުްނ.މެންބަރު އަޙްޢިއްޒަތްތެރި 

 

 މަދު ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެުވން:ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްކޮމަންޑޫ 



  

ނޑުމެން މި ދެކެވުުނ  .ކަންނޭނގެ ވަރަށް ރަނގަޅު. ދެން ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ތަކުރާރުކުރުެމއް ނެތް ެއއީ ައޅުގަ

ނޑުމެ ރުވެ އަުޅަގނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވީ އެހެްނ ރަން މިތަނަށް ހާޟިންނަށް ޤަބޫލުކުވާހަކަތައް. ދެން އަުޅގަ

ކައުންސިލުތަުކގެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ޤަބޫލުފުޅުކުރެވޭެނަކން. އަޅުަގނޑުމެން ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ހަމަ 

ަގނޑުމެން ފިނޭންސް ޅުބޭނުންފުޅުވޭ ހަމަ މެކްސިމަމް ބަޖެޓެއް ދޭން ދެވެން އޮތް މިންވަރަކުން. ެއގޮތުން ބަލާފައި އަ

ވާހަކަފުޅު ދަްއކަވާފައި ިމވަގުތަށް އަުޅަގނޑުމެންގެ މިތާ ކުރެވުުނ މަޝްވަރާތަކުގެ އަލީަގއި  މިނިސްޓަރާ

 އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނުނު އެންމެ ނީޑީ ފަރާތްތަކަށް މިވަުގތަށް ދެވެން އޮތް ެއއްެޗއް ެއ އަޅުަގނޑުމެން މިއޮތީ އެ 

ނަޑއަާޅފަ. ދެން މިއަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއއްބަސް  ވަރަށް އިްނޞާފުވެރި ނިންމުމެއްކަމަށް  އީެވވޭގޮެތްއގެ މަތިން ކަ

ނޑުމެން ވެްސ ޤަބޫލުުކރާ އަދި އަޅުގަ  ެއއްކޮްށ ހިމެނޭ ކޮމިޓީގެ ހިމެނޭ  ނޑާ އަޅުަގނުޑ ދެކެން. އެއީ ައޅުގަ

ނޑު  ނެ ނިންމުމެއްއެމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރުން ވެްސ ތާއީދުކުރާ އަދި އެހެން ބޭފުޅުން ވެސް ތާއީދުކުރާ ކަމަށް އަޅުގަ

 ޤަބޫލުކުރަނީ. ވަރަށްބޮޑަށް ުޝކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ރިޔާޟްهللا ޢަބްދު ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ޖޭ.ީޕގެ ފަރާތުން

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: ރިޔާޟްهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުކިނބިދޫ 

ސަބް ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ފާހަގަކުރެްއވިހެން މި ބަޖެޓަކީ ޙަޤީޤަތުގަިއ  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިނގޭތޯ. ހަމަ ދެންމެ 

ނޑު ވެސް  މިނިވަން މުއައްަސސާތަކުން މިނިމަމް ބޭނުންވާ ކަމަށް ަކނޑަެއޅި އަދަދުތަެކއް ނޫން. އެކަން އަުޅގަ

 މިވަގުތު ލިބޭނެ އާމްދަނީ ހަމަ އެާއެއއްކޮށް މި ކުެރވުނު މަޝްވަާރގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަށް  ފާހަގަކުރަން. އަދި

 50ޕެއްގެ ގޮތުަގއި ދެްއވި ެރވޭނެ ކަމަށް ވިދާުޅވި އެންވެލޮ އާއި މި ހުރިހާ އެއްަޗކަށް ައންދާޒާކުރަްއވާފައި އެލޮކޭޓުކު

ތެރޭގައި ހިމެނިފައި  މިލިއަންގެ މި ބެހިގެންދާނެ ގޮތް. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނުޑ ވެސް ހުށަހެޅި ދާއިރާތައް މީގެ

ރަށް ހެޔޮފުޅުކޮްށ ސަބް ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިުރ މިކަން ގެންދެވިކަން އަުޅަގނޑު، ވިލުފުށީ ދާއިރާެގ އެބަހުރި. ވަ

ނޑު ފާހަގަކުރަން. ދެން  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޒު ރަޝީދު ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކުރިއަށް ގެންދެވިކަން އަުޅގަ

ކުގެ މަަސއްކަްތ ހުއްޓުމެއްނެތި މިއަންަނ މީދުކުރަން މީގެ ސަބަބުން މިނިވަން މުއައްސަސާތަ އަޅުަގނޑު އުން

 އެްއކޮށް ޚިދުމަތްތައް ެއއްވެސް ފަސްޖެހުމެއްނެތި ދިެވހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަާސސީ  ަގއި ރަްއޔިތުންނަށް ޔަޤީންކަމާއަހަރު

ރެއްިވ ެއއްގޮްތވާގޮުތގެ މަތިން މިނިވަން މުއައްސަސާތައް ކުރިއަށްދާނެކަން އަދި ެއ ބޭފުޅުން ފާހަގަކު އި ޤާނޫނާއާ

ިވޔަސް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ވަރަށްބޮޑަްށ  ކަމުގައި އެއް އިޝޫ އަދި ބަޖެޓު ިމހެން ހަމަޖައްސާފައި އޮތް

ކޮންޓްރޯލުކުރަްއވަމުން ގެންަދވާ ވާހަކަ މި ކޮމިީޓގެ ގެްނދިޔަ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނުޑ އެ އިޝާރާތްކޮށްލާފަިއ 



  

މު އުފައްދާފައި މިވަނީ ވަރަށް މުހިންނުއަސާސީން ދަންނަވާލަން ބޭނުން މިނިވަން މުއައްސަސާަތއް ޤާނޫ

ެއއްކޮށް އެ މީހުންގެ ަމސްޢޫލިއްޔަތު ފުރިހަމައަްށ  މަޤުޞަދެއްގަ. ޙަޤީޤަުތގަިއ ެއ މީހުންނަށް އެންމެ މިނިވަންކަމާ

ދި ސްޓަރ އައެކަން މިނި، މަ ދޫކުރައްަވިއގެން. އެހެންވީމާއަދާކުރެވެނީ އެ މީހުންނަށް އެލޮކޭޓުކުރާ ބަޖެޓު ވެސް ހަ

އަދި މިތަންތަން  އި މިތަންތަން ނުހުއްޓޭނެ ގޮތަށްދޭތެރޭގައި ރަނގަޅަށް ވިސްަނވާފަ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އެކަމާ

 އެްއކޮށް އޮޕަޭރޝަނަލީ މަސައްކަތް ކުރެޭވނެ ގޮތަށް އިންތިޒާމުތައް ޚާއްޞަކޮށް ފައިނޭންސް  މިނިވަންކަމާ

ނޑުމެން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން އެދޭ އެދުެމއްކަްނ މި ފުރުޞަތުގައި ވެްސ  ކޮންޓްރޯލުނުކުރެްއވުން ެއީއ އަުޅގަ

 އަޅުަގނޑުމެން ފާހަގަކުރަން. ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފް އެމް.ޑީ.ޭއގެ ފަރާތުން.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުްނ: ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފް ކެނދިކުޅުދޫ

ނޑު ވެސް ފާހަަގކޮށްލަން މިނިވަން މުއައްސަސާަތްއ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްެތރި މު ޤައްރިރު. ހަމަ އަޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ  ވަަނ  2015ގޮތުަގއި މި  އަޅުަގނޑުމެން ގެނެސް ވާހަަކ ދެއްކި ވާހަކަދެއްކުާމއި ެއކީަގއި، އަދި އަުޅގަ

މެންެޓއް ދީފަ. އެއީ ހަމަ ހުރިހާ ތަނަކަށް ކަށް ވަނީ ވަރަްށބޮޑު އިންކްރިން މުއައްސަސާތަ އަހަރުގެ ބަޖެުޓގައި މިިނވަ

 ިވޔަސް. އެހެންވީމާ، އަދި މިނިސްޓަރ ޔަީޤންކަން ދެއްަވއިފި އެ ބޭފުުޅންގެ މުސާރަ ހަމަ ލިބޭނެ ކަމުގައި  ބެލި

ވީމާ، އެީއ އުފާވެރި ޚަބަެރއް. ދެްނ ކަމަށް. އެްއވެްސ ބޭފުޅަކަްށ މުސާރައިގެ ދަިތކަން ނާންނާނެކަން. އެހެން

ން ވެސް ެއ ރުމަށްފަހު މި ތާށި ބަޖެޓުގެ ތެެރއިއަޅުަގނޑުމެން ަމއިަގނޑު ޮގތަކަށް މި ކޮމިޓީން މަަސއްަކތް ކު

މިލިއަްނ  50ެއކީަގއި މި  ބޭފުޅުންގެ ހުރި ދަތިކަން ޙައްލުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ކުިރ މަސައްކަތް މިނިސްޓަރާ

ނުޑ ދަންނަވާނީ މި އިތުރުެވގެންދިޔަ ަހމަ މިނިވަން މުއައްސަސާަތކަށް ލިބުނު ވަރަށްބޮުޑ  އީދިއުން އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ކޯލިޝަން  ނޑު ވެސް ހަމަ އެމް.ޑީ.ޭއގެ ފަރާތުން ޚާއްޞަކޮށް ައުޅގަ ކުރިއެރުމެކޭ. އެހެންވީމާ، ައުޅގަ

ރަްއވާ މަަސއްކަތަށް އަދި ޚާއްަޞކޮްށ ސަރުކާރުން މިއަދު މިނިވަްނ މުއައްަސސާތައް ދެމެހެއްޓުަމށް ޓަކަިއ މި ކު

 ފައިނޭންސް މިނިސްޓަރަށް ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން. ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން ހަ  މަ ކޮމިޓީ ނިންމާލުމުގެ ވަގުތާ އާދެ! ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން. އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާލާނަްނ މިހާރު މިއޮތީ ހަމައަްށ  ހުށަހެޅުމެއް އަޅުަގނޑުމެންނާ ވެސް ކައިިރ މިވަނީ. އެހެންީވމާ، އަުޅގަ



  

އަިއއްސަ. އެކަީށގެންވާ ަޙއްެލއް ލިބި ހުރިހާ ޕާޓީތަކުގެ ެމދުގައި އެްއކުރެވުނު ިޚޔާލުތަުކގެ އަީލަގއި ޑިމޮކްރަީސެގ 

ނޑުެމންނަށް ހުރިހާ ޕާޓީތަކަށް އިޚްލާޞްތެރިަކމާއެކު އަޅުަގނުޑ ޝުކުުރ  ތީއެއްބަްސެވވުނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން އަުޅގަ

ދަންނަވަން. އަދި ަވޒީރު ެއ ބޭފުޅުންނާއިއެކު ހޭދަކުެރއްިވ ވަގުުތކޮޅާއި އަދި ދެްއވި މަޢުލޫމާތަށް ވެސް ޝުކުުރ 

ނޑު ހިތުން މިހާރު މި މަސައްކަތް ނިންމާ މަތިވެރި ދާއިރާގެ  ަގނޑުެމންނަށް؛ލުމަށް ޓަކައި އަޅުދަންނަވަމުން އަޅުގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިްނ މުޙައްމަދު. 

 

 މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފާހަގަކޮށްފަިއވާނެ އެިކ  މިހާރު މި ކައުންސިލުތަކަށް ވެސް ކޮންމެވެސް އެްއޗެއް އިތުރުކުރަން މިއޮތީ. އަުޅގަ

ލަށްވުރެ ވެްސ ދަށްކޮށް ވަނަ އަހަރުގެ ެލވަ 2014ރުމުަގިއ ގަިއ ބަެއއް ަކއުންިސލުތަކަށް ފައިސާ ޫދކުސްޓޭޖު

އެބަހުރިކަން ފައިސާ ދޫކުރެވިފަ. އެކަމަށް މީގެ އެްޑރެސްކުރެވޭނެތޯ މިނިސްޓަރު އިންނެވި ވަގުެތްއަގިއ 

 ލިބެންވާނެ ދެއްތޯ؟ ކުޑަިމނުން  ގައި ހުރިވަރަށް އެންމެ 2014ދަންނަވާލަންވެގެން. އެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތެއް އޭރު ދިނީ. އަުޅަގނޑަށް އެނގޭ. މަތިވެރި  އާދެ! އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ވިދާުޅވެދެްއވި ނުކުާތއަށް...

 

 ޖިހާދު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ޢަބްދުމިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ 

ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. މިނިވަން މުއައްސަސާަތުކގެ ބަޖެޓަށް މިހާރު އިތުރުކުރަން 

ނޑުމެން ކޮންޓިންޖެންސީން އެ ތިބޭފުޅުން ތި ނިންމާފައި އޮތްގޮތުގެ  50ހުށަހަޅުއްވާފަިއވޭ  މިލިއަްނ ރުފިޔާ. އަޅުގަ

ނޑަށް ުކޑަަވގުތުކޮެޅްއގެ ތެރޭަގއި ތިޭބފުޅުން ވޯޓަށް ައއްަސާވ މަތިން ޢަމަ ލުކުރާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުާރގޮުތގަިއ ދެން އިތުރު މާބޮުޑ  ކަންނޭނގެ ނިމުނީ ނިމުނީމަ ކަމަށް ބެލެވޭނީ. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. އެ  ބަދަލެއް ނާންނާނެ ނުޑމެން ހަމަޖައްސާނީ އެއަށް  50ކަމަށް އަޅުގަ މިލިއަން ރުފިޔާ އަުޅގަ

ނޑު ަޤބޫލުކުރާ ރިކުއެސްުޓ އަންނަ ގޮުތގަިއ އަހަރު ކުީރކޮޅުަގއި ދަތިތަެކއް ނާރާނެ.  ގޮތަކުން އެ ބަލާފަ. އެއީ އަުޅގަ

ރޮޖެކްޓަށް އެ ލާރި އަދި ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީކަހަލަ ޕްޮރޖެކްޓެއް ހިންގަން ބޭނުންާވ ަކމަށް ވަންޏާ އެ ޕީ.ެއސް.ައއި.ޕީ ޕް

ދޫކުރާނީ އަސްލު. ދެން ރިކަަރންޓު ޚަރަދު ދޫކުރާނީ އެ ިރަކރަންޓު ޚަރަދުގެ ޯކޑުަގއި ލާިރ މަދުވާ ހިސާބަށް ދިަޔއިމަ 

ނޑު މިކަން ކުރާނެ ގޮްތ އަޅުަގނޑުމެން ކުަޑކޮށް ތިބޭފުޅުންނަށް ޝެއަރކޮށްލަން  އަސްލު. ެއގޮތަށް މި އެއީ ައޅުގަ

ދާުޅވި ުޙސައިން ވިދާޅުިވ، ަބއެްއ ފަހަރަށް އަސްލު ަބއެްއ ަކއުންިސލުތައް ހުރެދާނެ ވަރަށްބޮުޑ ބޭނުންވާތީވެ. ދެން ވި



  

އެްއޗެއް މި އަހަރަށް ޚަރަދުެވފަ. އެކަމަކު މިއަންނަ އަހަރަށް ޚަރަދުނުވާ ކައުންސިލު ެވސް ހުރެދާނެ އެ އަދަދަށް. 

ނޑު ދެން ތިބޭފުޅުންނަށް ހަމަ ޔަޤީންކަން އަރުވަން  އެހެންވީމާ، ެއގޮތަށް ވިސްނާަފއި ހަދާފައި ހުންނާނީ. ދެން އަޅުގަ

ނުޑ ބަޖެޓު ބައްަޓންކުރާނީ. އެ ޔަޤީންކަްނ  އެްއވެސް ކައުންސިަލކަށް ެއްއވެސް ގޮތަކަށް ދަތިުނވާނެ ޮގތަށޭ އަުޅގަ

ކުން މިހާރު އަރުވަމޭ. ެއއްެވސް ކައުންިސލެއް ހިންގުމަށް އެއްވެސް ަދތިކަމެއް ނާރާނެ. އެކަމަކު ެއ ކުންފުނިތަ

ނޑަށް ވެސް ނޭުރވޭެނކަމަށް ޤަބޫލުކުރަްއވަންވާނެ  މިސާލަކަށް އެ ަކއުންސިލުތަަކށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ފައިސާއަްށ އަުޅގަ

އާއި އޮޕަރޭޝަނަށް  ކަންނޭނގެ. ެއކަމަކު ަކއުްނސިލުތައް ބޭނުންވާ ކަރަންާޓިއ، ފެނާއި، ުމވަްއޒަފުންގެ ުމސާރަ

ނޑުމެން ހަމަޖައްސަމުންގެންދާނަން. އެ ޔަޤީންކަން އަުރވަން. ބޭނުންވާ ހުރިހާ ޚަރަދުތައް އަ  ޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ވަޒީރު. އަދި ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ކުރެއްވި ސުވާލަށް އެ ލިބިގެންދިަޔއީ 

ކަމަށް ދެކެން. ދެން އާދެ!  ބޭނުންވެފައި އޮތް ސުވާެލއްރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަންޮކޅެްއގަިއ ވެސް ހަމަ ޖަވާބު ހޯދަން 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހިސާބުން ވޯޓަކަށް ދާން އެބަޖެހޭ. ެއނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ފަދައިްނ ޕާޓީތަކުގެ މެންބަރުންެގ 

ނޑުމިނިވަން މުައއްސަސާތަުކެގ ތެރެއި މެދުގައި އެއްބަްސެވވުނުގޮތަށް  ވަްނ މިނި 6ރުކުރީ މެން ހާޟިން އަުޅގަ

ކަމަކަށް މި  7ިއދާރާއަކަށް  7އިތުރުން ކައުންސިލުތަުކގެ ރަޢުޔުތަާކ ވެސް ެއުކގައި ޖުމްލަ  މުއައްސަސާ. ޭއގެ

ނޑުމެން  މަސައްކަތް ކުިރއަށް ގެންިދއުމަށް ނިންމި ނިންމުމަށް ހުށަހެޅިގެންދިޔަ ކަރުދާްސ ހެނދުނު އަޅުގަ

ކުރެވުނު  . ނަމަވެސް ޢިއްަޒތްތެރި ވަޒީރާެގ ވާހަކަމިލިއަން  357.1ބަލާލިއިރުަގއި އެއީ ގާްތަގނޑަކަށް 

މަޝްވަރާތަުކގެ އަލީަގއި މި ބޭފުޅުންނަށް އެއްބަސްެވވުމަކަށް އާދެވުނު ކޮންޓިންޖެންސީ ބަޖެޓޭ މިކިޔާ ބަޖެޓު ނުވަތަ 

ޅަ އެއްަބއި ން ތިންބައިކުތެރެއި މިލިއަުނގެ  150އެކަަށއެިޅފައިވާ ބަޖެޓުގެ ތެޭރގައި ިހމެނޭ  އަށްކޮންޓިންޖެންސީ

 1މިކަމަށް ޚާއްޞަކޮށް ވަޒީުރެގ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން އަދި މި ނިންމެވިގޮތަށް ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް 

. އެހެްނވީމާ، ވަރަށް ގާްތކޮށްފައި 1.2މިލިއަން، އެ ބޭފުޅުން ފުރަަތމަ އެދިވަަޑިއގެންނެވީ އެންމެ މިނިމަމް އަދަދަކީ 

 2އިން  2.1މިލިއަން. އެންޓި ކަރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް  10ން އި 192ޝަނަށް މިއޮތީ. ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިްސޓްރޭ

މިލިއަން. މޯލްޑިްވސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީ  7މިލިައނުން  9.1ކިއުޓަރ ެޖނެރަލް އޮފީހަށް މިލިއަން. ޕްރޮސެ

އަދި  މިލިއަން. 10މިލިައނުން  20މިިލއަން. މޯލްޑިވްސް ަކސްޓަްމސް ސަރވިސް  10މިލިއަނުން  22.5

ކައުންސިލުތަްއ ޖުމްލަގޮތެްއަގއި ދެންމެ އެ ވިދާުޅވެދެްއީވ އޭރިާއ ެއކުަގއި މާލޭ ިސޓީ ކައުންސިާލއި އަްއޑޫ 

މިލިއަން. މި އޭރިއާތަކަްށ ަކނޑަައޅަިއ މިނިސްޓަރުގެ ބެއްެލވުމުގެ  50މިިލއަން. ޖުމްލަ  10ކައުންސިލު ނުހިމެނި 

ނޑުމެްނގެ ދަށުން މިކަން އެ ބޭފުޅުން އެދިވަަޑއިގަން ަނވާ މިންވަރަކުން ދައްެޗއްނުވެ ކުިރއަށް ގެންދެޭވނެގޮތަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން އެކަަށއަޅާ ނިންމަންޖެހޭ  މި ބައްދަލުވުމުެގ މިނިވަްނ މުއައްަސސާތަކާ ބެހޭގޮތުްނ ބަޖެޓުގަިއ އަުޅގަ



  

ންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ކަމަށް ބަލައި ިމގޮތަށް ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރު އީނިންމުންތަކުގެ ފައިނަލަކީ މި 

ރިހާ ތިއްެބވި ހު ރުވެަވޑަިއގެން މިަވގުތު ވަަޑއިގެންން އެދެން. އާދެ! ކޮމިޓީއަށް ހާޟިދެއްވު މެންބަރުން ވޯޓު

ނޑުމެންނަށް  ފަރާތްތަކުގެ އިއްތިފާޤުން އަިދ އެއަށްވުރެ އިތުރަށް ދަންނަާވކަމަށް ހުރިހާ ޕާޓީއެއްގެ ރުުހމާއެކު އަުޅގަ

ެއއީ ބަޖެޓުގެ  ކަމަށާއި މިލިައން 50ގެން މިދިޔައީ. ިމނިވަން މުއައްަސސާތަކަށް އިުތރުކުރެވޭނެ ބަޖެޓަކީ މިކަން ނިމި

މިލިއަންެގ  150ކޮންޓިންޖެންސީ ބަޖެޓުގަިއ ހިމެނޭ  ށް ގެނެވޭ އިތުރެއް ނޫްނކަމަށާއި ބިލިއަނަ 24.3އަދަދަށް 

ވަޒީރު ބަލަހައްަޓަވއިގެްނ ކުރިއަށް ގެންދަާވގޮތަްށ ތިންބައިކުޅަ ެއއްަބއި މިކަމަށް ޚާއްޞަކޮށް ރިޒަރވްކޮްށ 

ނޑު އިޢުލާނު ކުރަން. އޭގެ ނުޑމެންނަށް އޮޅުންފިލައިގެން އިތުރު  ނިމިގެންދިޔަކަން އަުޅގަ ން ދަންނަވާލާނަން އަޅުގަ

ނޑުމެން ކުރީ ަބއްދަލުުވމުގައި ކުިރއަށް ގެންދި ހިނގައްޖެ ދައުލަތަށް އާމްަދނީ ހޯދުމާ ަޔ ބެހޭގޮތުން އަޅުގަ

ނޑުމެން އެުދވަހު ވަިކގޮތަކަށް ނިމިފައި  . ސަބަބަކީނުކުތާއަކަށް މިއަދު މިތަނުަގިއ އަލުން ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މައްސަލަެއްއ ނެތޭ، އެއްޗެއް ދެންނެވުުމގެ ކުރިން، މިނިސްޓަރުގެ  އޮްއވާ ދައުލަތަށް ހުއްދަ އަޅުގަ

ތުރު ވޯޓަކަށް ދިުއމުގެ ކުރިން މިނިސްޓަރ، ޮކމިޓީގެ ނައިބު މުޤައްރިރު މަސައްކަތްޕުޅު މިހިސާބުން ނިމުނީ. އި

ަޔރ! ވަރަށް ކުަޑކުޑަ ހަމަ ވޯޓެކޭ. އަޅުަގނޑުމެްނ މިނިސްޓަރ ބޭރަށް ގެންދިއުމަށް. )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( 

ށްލަްއވާ. އޭރަށް ވަރަްށ އަވަްސކޮ، ރަށް ސައި ެއބަ އޮތް. އެހެންވީމާއެއްބަްސވެލުމަކަށް ައއީމަ ެއ ނިމުނީ. ވަޒީ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަޒީާރއެުކ ސައިބޯން ެދވޭނީ. ހެނދުނުއްސުރެ ހަމަ ަސއިތައްެޓއް ެވސް ނުބޮއެ ތިިބ ކަމަށް ިމ 

ނޑުމެން ކުީރގަިއ ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ިމ  ވަނީ. ވޯެޓއް ނޫން އިނގޭތޯ. މިއީ ޚިޔާލު އެްއގޮތްކޮށްުލމެއް. އަުޅގަ

ނުޑމެ ވަނަ ނުކުތާ، ޓައިމްލައިންގެ. ތި ބޭފުޅުންގެ އަތްޕުޅުަގއި އޮންނާނެ މި  3ންނަށް ދެންނެވި، ކުރީަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ  10.11.2014ވަނަ ނުކުތާގައި އޮންނާނީ  3ކަރުދާސް. މި ކަރުދާހުގެ  ހޯމަ ދުވަހު އަޅުގަ

ގުޭޅގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް  ހުރި ކަންކަމާ ނޑައަުޅއްވާަފއިދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ކަދަލުވުން. އެ ަބއްދަލުވުމަްށ އާމްބައް

ނޑައެީޅ، ެއ ދުވަހުަގއި މިތާ ިނންމީ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ  ނޑައެޅުން. ގޮެތއް އަޅުަގނޑުމެން އެ ދުވަހު ކަ ގޮތެއް ކަ

ނޑުމެން ެއއްބަހޭ. އަދި އެގޮތަށް ނިންމި . ހޯއްދަދެއްވުމަށް ޖުމްލަ ގޮތެްއގައި ފޮނުވާަފއި ހުރި ކަންތަްއތަކަށް އަުޅގަ

ނަޑއެުޅއްިވ  ނަމަވެސް އޭގެ ފަހުން އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެނގުނީ ޭއގެ ތެރެއިން ގްރީން ޓެކްްސގެ ޮގތުގުަގއި މި ކަ

ނު މިހާރު މި ލިބު، އަދު ަވޒީރު އަރިހުން. އެހެންވީމާއަދަދު އުނި. އެކަން ައޅުަގނޑުމެން އޮޅުންފިލުވާ މި ނިންމީ މި

ނޑަައޅުްއވާފައި ހުރި ގޮތަށް މިދިޔަ އިޞްލާޙުތައް ޖެޓުމަޢުލޫމާތުތަކުގެ އަލީގައި ދައުލަތުން ބަ ގައި މި ކަ

ެއކުަގިއ އާމްދަނީ ހޯއްދައިެދއްވުމަްށ ދައުލަތުން ނިންމިގޮތާިއ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނިގގެން މިދިޔަ ބަދަލުތަކާ

ނޑު މާތުގެ އަލީގައި މި ގޮތް އެ އެނގުނު މަޢުލޫ، މެން ނިންމަން ވެއްޖެ. އެހެންވީމާމެދުގައި ގޮތެއް ަކނަޑއަޅާ ައޅުގަ

ނޑުމެން ގޮތެއް ނިންމާލަން މި ޖެހެނީ.   ރަނގަޅުތޯ، ނުރަނަގޅުތޯ އަުޅގަ

 



  

  ވާަހކަދެއްެކުވން: ރިޔާޟްهللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

އަޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ އަުޅަގނޑުމެން ޯވޓަކަށް އަހަން ޖެހޭ އިޝޫެއއްތޯ ފުރަތަމަ އަޅުަގނުޑ ުސވާލު. ެއއީ 

ގައި ހުށަހަޅާފައި ހުރި އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހުރި ކަންކަން މެން އިން ޕްރިންސިޕަލް މި ބަޖެޓުޑުއަޅުަގނ

 އެއްބަްސވާކަމަށް ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެއްބަްސެވވޭނީ...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރަނގަޅު. ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ހަމަ....

 

  ކަދެއްެކުވން:ވާހަ  ރިޔާޟްهللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 ީހގެ ރިޒަވޭޝަން ހުންނާނެ.... ޑޮލަރަށް ބަދަލުވުމާއި، އެ ެއއްޗެ 6ޑޮލަރުން  10މި 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނޫން، ނޫން...

 

  ވާަހކަދެއްެކުވން: ރިޔާޟްهللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 ބަޖެޓް، މި މަޖިލީހަށް ބިލު އަންނައިރުގަިއ. 

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

 ތި ނުކުތާ އަޅުަގނޑު ނޯޓުކޮްށފިން އިނގޭތޯ. 

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: ރަޝީދު ރިޔާޟްށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ވިލުފު

އަޅުަގނޑުމެން ކުރިން އޮންާނނެ ވޯޓަކުން އެކަން ނިންމާފައި އިނގޭތޯ. ދެން އެހެންނަމަވެސް އެއަށް ބަދަލެއް ައއީމަ 

ނޑަށް  ެއއަށް އަހަން. އެހުމާއި ނޭހުން އެންމެ ރަނގަޅު. ބޮުޑ އަދަދަަކްށ ރެކޯޑަށް ަޓކަިއ ހީވަީނ މުޤައްރިރު އަުޅގަ

އަނެއްހެން ނުދެކެން.  ނިންމާފައި އޮތީ. ދެން ކުަޑވުމަކީ އިތުރަށް އަހަން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަކަށް ައޅުަގނުޑމެން

ނޑުމެން އެއްަބސްވެފައި އޮތް ، އެހެންވީމާ ކަމެއްހެން. ދެން މުޤައްރިރު ތިކަން އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ އަުޅގަ

އައްަސވާލެްއވީމަ އެ ދެން ރަނގަޅު. ދެން އިޢުތިރާޟް ބޭފުޅަކު ކުރައްވާ ކަމަްށ ވަންޏާ އަލުން އެހުމަކީ 

 މައްސަލަެއއް ނޫން. 



  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނާޝިދު.

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު

ނޑުމެން ކުޑަ ޚިޔާލު ތަފާތުވުމެއް މި އުެޅނީ. ބައެއް ބޭފުޅުން އެަބ  އަނެއްހެން އެ ދާއިރާަތއް ރަނގަޅު. ދެން އަުޅގަ

ިޑއުޓީ ބިލު އަިއސްގެން ަކންނޭނގެ އެނގޭނީ. ތެލުން ތިމަންނަމެންނަކަށް ތާއީދެްއ  ގެވިދާޅުވޭ އެއީ ދެން ަކސްޓަމް

އްަސކުން ތާއީދެއް ނުކުރެޭވ. ކީްއވެގެންޯތ ރަން ޑިއުޓީ ކުޑަވަނީ. މުން ކާުޑގެ ބައެއް ެއްއޗެނިއްޔާނުކުރެވޭ. ނޫ

ިޑއުޓީ މަޢާފްކުރަންނޫންތޯ. އެކަހަލަ ޕަސަންޓޭޖް. އުސޫލެްއގެ ގޮތުން ިޑުއޓީ ސްޓްރަކްޗަރަށް ބަދަލެއް  ބާނޫނިއްޔާ ފައި

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ ކަމެކޭ. ދެން ޕަސަން ޭޓޖް އޭގެ ޑީޓެއިލަށް ގޮްސގެން ކަންނޭނގެ އެނގޭނީ. ެއއީ ގެނައުމަކީ އަުޅގަ

 ކޮށްލަން ބޭނުންވީ. ފާހަގަ އަޅުަގނޑު 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސްޕެސިފިކް ޑީޓެއިލަކަށް ނޫްނ. އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހުށަހެޅި ކަންތައްތަކަށް އަުޅަގނޑު ކުިރން އެއްބަސްވެަފއި ޮއއްާވ 

 ދަންނަވާަލން އަޅުަގނޑު ބޭނުންވީ ޓަަކއި މިތާ  ން މިހެން އައީމަ އެ މަޢުލޫމާތު ރެކޯޑަށްހަމައެކަނި ޚަބަރުގެ ގޮތު

 އިނގޭތޯ. 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ

  ޖެހޭ ކަމެއް... ލީހުން ނިންމަންމިހާރު މި ފަހުގެ މަރުޙަލާގައި މަޖިލީހުގައި ނިމަންޖެހޭ ކަމެއް އެއީ މަޖި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާދެ... އާދެ!

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ

ަގއި ފާސްކުިރ ޚިލާފަށް އަދަދު ތަފާތުވަންޏާ މި ކޮމިޓީން ނިންމަން ޖެހޭނެ މީގެ ކުރީ މި މަޖިލީހުން އޮތް އުސޫލާ

ހަމަ މުޤައްރިރު ެއ ، ގެ މަސަްއކަތް ނިމޭނީ. އެހެންވީމާއެްއގޮތަށް ިމ ފާސްކުރުމަށް. އޭރުން ކޮމިޓީ  މަ އެއާގޮތަށް ހަ

 ވިދާޅުވާ ގޮތަށް އޭތި ހަމަ އިުޢލާންކޮށްލީމަ ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ ބޭފުޅުން ވޯޓު ދެއްވާ އެކަން ނިންމާލެވޭނެ. 



  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސް ދަންނަވާލީ އެގޮތަށް. އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ގޮތް އަޅުަގނޑު ދެންމެވެ

އި އޮތްގޮތަށް ހަމަ ވަނަ އެޖެންޑާ އައިޓަމް. އެކަން އަޅުަގނޑުމެން ކުރިން ނިންމާފަ 3އަޅުަގނޑުމެްނގެ 

ހުގަިއ ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ ހުރިހާ ޓަކަިއ ބޭްއވުމަށްފަ މިދެންނެވި ބަދަލެއް މަޢުލޫމާތު ރެކޯޑަށް  އެއްބަްސވުން،

ނޑު، ( ެއހެންވީމާމެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވުން ެއދެން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު މެން މި ވަީނ ދައުލަތުގެ އުސޫުލ އަުޅގަ

މެދު އަޅުަގނޑުމެން ެއަބ  ުވމެއް ދެން އޮންނާނެ ދުވަހަކާ. އަޅުަގނުޑމެންގެ މި ކޮމިޓީގެ ަބއްދަލުފާސްކޮށް ނިންމާފަ

ނޫން. ނޫން. ނޫން. އެހެންވެގެންތާ އެ ާވހަކަ މި ނަގަނީ މިތަނުން.  ން. އާދެ! ހޮނިހިރު ދުވަހު އަޅު؛ނަޖެހޭ ވިސް

އަީކ  20، ދަން ހުރި ދުވަސްަތއް. އެހެްނވީމާކުިރއަށް ގެންއެ ައޅުަގނޑުމެން ، 25، 24، 23، 20، ހެންވީމާއެ

ނޑުމެން ކޮށް ނިންމަ ންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އަސްލު މިއަދު، ބުރާސްފަތި ދުވަހު އަުޅގަ

ނޑައަޅާ  ނޑުމެން އެޖެންާޑއާމާ، ނިންމިއްޖެ. އެހެންވީމާ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްޮރގްރާމްަތކުަގއި ގޮތެއް ކަ  ނަ ައީކ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ކު 23ދޫކޮްށ ، 22، 21، 20ހަމައަށް ބަރާބަރަށް ނިންމާލެވިއްޖޭ.  ިރއަށް ވަނަ ދުވަހު ދެން އަުޅގަ

ސަަޓޑޭަގއި ކުރިއަްށގެްނދަން މި އަީއ ރަސްމީކޮްށ  22ޭއގެ ބަދަުލގަިއ ، ތަށް ކުރިްނ އެޖެންާޑ. އެހެންވީމާގެންދެޭވގޮ

ނޑުމެން ދެިވގެ ކަތްަތކާއި ރެކޮމަންޑޭޝަންތަކާޕީ.އެސް.ައއި.ީޕގެ މަސައް ، ން، ކުރިއަްށ މި ދަނީ. އެހެންވީމާއަުޅގަ

ތެރޭަގއި  ޅުތައް، މެންބަރުން ގެންދެިވ މަސައްކަތްަތއް މިނިސްޓްީރ އޮފް ފިނޭންސްޕީ.އެސް.ައއި.ީޕގެ މަސަްއކަތްޕު 

ނޑުމެންނަށް  ނިމެމުން މި ދަނީ. ދެން އިތުރަށް އެ މައްސަލަަތއް ުއޭޅ ހިސާބުތަކާއި، މިސާލަކަށް މިއަދު އަުޅގަ

ނަޑއެީޅމަ  ވެސް ޕީ.އެސް.އައި.ީޕެގ ފެނިގެން ހިނގައްޖެ ނެޝަނަލް ޔުނިވަރސިީޓގެ ބައި ެވސް މި އުސޫލުން ކަ

ނޑުމެންަނށް ގޮތްތަކެއް ނިންމުމަށް  މަސައްކަތެއް ކަމަށް. އެހެންވެއްެޖއްޔާ އެ ވާ ފަރަޤުތަުކގެ މައްޗަށް އަުޅގަ

ހޮނިހިރު ދުވަހު އިށީންނާނީތޯ، ނޫނީ އާދިއްތަ ދުވަހު އިށީންނާނީތޯ؟ އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވީ. 

މެ ބޭފުޅެއް، އެކަނި. މައްޗަށް ނަންގަވާ. އެން ދުވަހަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ޭބފުޅުން އަތް )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ހޮނިހިރު

ނޑަށް ހީވަނީ ދެން އާދިްއތަ ދު، އެހެންވީމާ ޓަށް އަހާކަްށ ވަހު. އާދިއްތަ ދުވަހު އެގޮތަށް ވޯދެން ބާކީ އަޅުގަ

ނޑު ބައްދަުލވުން ދެން އޮންނާނީ ޖެހިެގން އަންނަ އާ ިދއްތަ ދުވަހު ކަމުގަިއ އިޢުލާންކުރަމުްނ ނުޖެހޭނެ. އަޅުގަ

 .وبركاته هللا ورحمت. عليكم سالموއަޅުަގނޑުމެްނގެ މިއަދުގެ ަބްއދަލުވުން ނިންމާލަން. 

__________________ 

 

 

 


