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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުެމން މިވަނަ ަބއްދަލުވުްނ މިހާ 26ޓީގެ އިޤްތިޞާދީ ކޮމި`.  ފަށަނީ. ފަށާއިރުގަިއ  ހިސާބުން އަޅުގަ

ނޑުިތއްބެިވކަން އަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. މިއަދު  މެންބަރުން ވަަޑއިގެން އެބަ 5ޢިއްޒަތްތެރި  ގޮތެްއަގއި  މައިގަ

އުފެދިފައި އިއްެޔަގިއ ބައްދަލުވުމުގައި  ބައްދަލުކޮށް، ބައްދަލުކުރުން. ނޭންސް މިނިސްޓަރާފި އަޅުަގނޑުމެން އޮންނާނީ

ނޑު ހަމަ މި ބައްދަލުވުމުގަިއ ހޯދުމަށް އެ މަނިކުފާނަށް ދެންނެވުން. ދެން ހުރި ބައެއް ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު އަޅުގަ

ހަގަކުރަމުން، ފާ ނި ަވޑަިއގެން ތިބިކަްނ އަޅުަގނޑުޕީ.ޕީ.އެމްގެ ައދި އެމް.ޑީޭއގެ މެންބަރުން އެކަފާހަގަކުރަން 

ނޑު އެހެންވީމާ، ެދވަނަ ައއިޓަމުގަިއ؛ ޭއގެދާނީ.  އަޅުަގނޑު ކުރިއަށް މެން ބިލުގެ މަސަްއކަްތ ފަހުން އަުޅގަ

ނޑުމެްނ ކުރިއަށް ގެންދާނަން މި ބިލާ ގެނެސް ދިރާާސކުރުމުގެ މަސައްކަތް އައިޞްލާޙު ، ގުޅޭގޮތުން. އެހެންވީމާުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން  އެންމެ  ތިާރޟު އޮތްތޯ މީޑިއާ ވެއްދުމާއެއްވެސް ބޭފުޅަކު އިޢުފުރަތަމަ ކަމަކަށް އަޅުގަ

ނޑުމެްނ މީޑިއާ ުނވައްދާ ކުރިއަްށ  ،ކަމަށް ވާނަމަ މެންބަރުން އިޢުތިރާޟުނުކުރަްއވާއެހެންވީާމ، ގުޭޅގޮތުން.  އަުޅގަ

ނޑުމެ ގެންދާ ނޑައަޅަނީ. )ވަގުގޮތަށް ބައްދަލުވުން ައޅުގަ ނޑު މިހާން މި ކަ ހިސާބުން ފިނޭންސް ތުޮކޅަކަށްފަހު( އަުޅގަ

ނޑު  މަނިކުފާނުގެ ޓީމަށް ދަންނަވާލަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( މިނިސްޓަރާއި އެ މެން ބައްދަލުވުން ފެށިގެން އަުޅގަ

ނޑުމެން ވަނީ މިނިސްޓްީރ އޮފް ފިނޭންސްގެ މިހާ އަދި އޭގެއިތުރުްނ ޖިހާދު  ސްޓަރުމިނިހިސާބަށް އައިއިރުަގއި އަުޅގަ

ވަނީ  ގުިޅވަަޑއިގެންފައި މި ގެ ީޓމެއް ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނާވެރިންޖިހާދުގެ ޓީމު، އަދި ޭއގެއިތުުރން ކަސްޓަމްސްގެ 

ނޑުމެންގެ ިމ  ގެ ޓީމުެގ ތެރޭން. އެހެންވީމާ، އެކަމަށް ަޓކައި ތި މިނިސްޓަރު ބޭފުޅުންނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަމުން އަުޅގަ

ނޑުމެން މިނިސްޓަރާގޮތެއް  މިޓީގެ ަބއްދަލުވުން ކުިރއަްށ ގެންދާނީ. މައިަގނޑުކޮ  ގެ ޓީމާ އަދި މިނިސްޓަރު ގައި އަުޅގަ

 މި ޤާނޫނަށް ، 79/31ނޫނު ނަންބަރު އެީއ ޤާ ެގ ެއކްސްޕޯޓު އިމްޯޕޓުގެ ޤާނޫނު؛ިދވެހިރާއްޖޭބައްދަލުކޮށްލަން ބޭނުންވީ، 

ގުޭޅގޮތުން އިްއޔެގެ  އެހެންވީމާ، އެ ހުށަހެޅުއްވުމާ ވަނީ ހުށަހަޅުްއވާފަ. ގެނައުމަށް ސަރުކާރުންއިޞްލާހުތަކެއް 

ެއއްކޮްށ  ާސފުކުރަން ބޭނުންފުޅުވާ މަޢުލޫމާތުތަކެއް ހުރުމާ ބަެއއް މެންބަރުންއަޅުަގނޑުމެން ަބއްދަލުވުުމަގއި 

ނޑު ށްމިނިސްޓަރަ ގުޅޭގޮތުްނ  ނެވޭ އިޞްލާޙާމަ ކަމަކަށް މި ގެ އެހެންވީމާ، ފުރަތަދަންނަވާލީ.  މި މެން އަޅުގަ

ނޑު ފުރުޞަތު ހަމަ ސްޓޭޓްމެންޓެއް މިނިސްޓަރު އަރުވާނަން. ދެން ޭއގެުކރިން އަޅުަގނޑު ހަމަ ހުރިާހ ދެްއވުމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ފުރުޞަތު ގެ މިނެޓު 5އަރުވާނީ މެންބަރުންނަށް ވެސް ދަންނަވަން ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ވެސް އަުޅގަ

ގެ މިނިސްޓަުރގެ ޓީމު ބޭފުޅުންގެ ފަސް މިނެުޓެގ ތެރޭގަިއ މިނިސްޓަރަށް ޫނނިއްޔާ އެ  ފަހުން ފުރުޞަތެއް. ޭއގެ

ނޑު ފުުރޞަތުއަރުވަމުން  ބޭފުޅުން އެ ކުރައްވާ ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުާވ  ގެންދާނަން. އެބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަ

 އަރުވަނީ ޢިއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރަށް މި  މިދެއްވުމަްށ. އެހެންވީމާ، މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ލޫމާތެއް ސާފުކޮށްމަޢު

 ސްޓޭޓްމަންޓެއް ދެއްވުމަށް. ޝުކުިރއްޔާ އިނގޭތޯ. ގެނެވޭ އިޞްލާޙުތަކާ ގުޭޅގޮތުން މިނިސްޓަރު

 



  

 ޖިހާދު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ ޢަބްދު

ނޑު މި ކުރީގެ ބަޖެޓް ކޮމިޓީގައިއާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މުޤައްރި  ެވސް މި ބިލަށް މި  ރު. ައޅުގަ

ފަހަރު  ގޮތުން މަޢުލޫމާތު އަރުވާފައި ާވނީ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑު އަދިެވސް އެއް ބެހޭ ގެނައި އިޞްލާޙާ

ދާތަްއ އް ާމއްބައެ މްޕޯޓް ެއކްސްޕޯޓާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެއިނަން ބޭނުންވާ ބަދަލަކީ، ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މި ގެން

ޮކސްމެޓިކްސް. ، ހިނގާ ޕާފިއުމްސްލަ އެއްޗެހިަތއް. މިސާލަކަްށ ބަލަމާނުޖެހޭ ކަހަނަންުހން އެބަހުރި އަސްުލ ޒީރޯ ޭރޓު

 ެއްއޗެއް ނޫނޭ  ވެސް ަލގްޒަީރ ގޮތަށް ބަލާ އްަސކީ ަލގްޒަރީ އަިއޓަމެއް ނޫނޭ. ދުނިޔޭެގ އެހެްނ ޤައުމުތަކުަގއިމި އެްއޗެ

ކޮށްފައި އޮތީ. ެއީއ  މު؛ ަވކި ހިސާބަކުން ޒީޯރ ރޭޓުލަްގޒަރީ ައއިޓަ ކޮންމެެވސް ހިސާބެއްަގއި ގެޕާފިއުމަކީ. ރާއްޖޭ

. ޭއގެކުރިން ެއއީ ޑިުއޓީ ނަގާ ެއއްެޗއް. ފަހުން އައިސް ަވކި ނަޝީދު ސަުރކާރުަގއި ޒީރޯ ރޭޓު ކޮށްފަ ކުރީގެ ރައީސް

 އީ މިކަހަލަ ގޮތްގޮތުން އާމްދަނީ ލޫޒްާވ ކަމަށް ވަންޏާ އެ  ސަރުކާރަށް ުތގައި ގޮ ޑިއުޓީ ނުަނގާ. އަޅުަގނޑު ަޤބޫލުކުރާ

. ބެްއދުމުގެ ގޮތުން ކުެރވޭ ކަމެއް ޙަޤީޤަތުގައި މިކަހަލަ ލޯަވޅުއިޝޫެއކޭ. އެހެްނވީމާ، ސަރުާކރުން މިކަހަލަ ލޯވަޅުތައް 

ބު އެއީ. އަނެއް ނަ ސަބައަުޅަގނޑުމެންނަށް ޑިއުޓީ ނަގަން ފެންއިން  އެހެންވީާމ، ކޮސްމެޓިކްސް ެއއް ކަންތައްއެއީ 

އަށް ވާތީ ާރއްޖެ  ދާއިާރއެްއގަިއ ކުރާ ަޤުއމަކަށް ފަތުރުެވރިކަމުގެ ާދއިރާ ވަރަށް ުފޅާ ކަމަކީ ރާއްެޖ އަކީ 

ފުކުރުން. ޑިއުޓީ ޒީރޯ ރޭޓަށް ލަ އުޅަނދުފަހަރުން ޑިއުޓީ ކުޑަކުރަންޖެހޭ. ޑިއުޓީ މާކަހަ ކަމަށް ގެންނަ ބައެއް ފަތުރުވެރި

ސް އެންޑް ވެހިކަްލސް ނުވަތަ ލަްގޒަރީ ނުވަަތ ކަމަށް. މިސާލަކަށް ލަްގަޒރީ ވެސަލްކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ގެނައުން. އެއީ 

ކަމަށް ވަންޏާ  ިރޒަމް ކުރިއަުރވަން ބޭނުންވާ. ެއއީ އަުޅަގނޑުމެންގެ ޓުއަކަހަލަ އެއްޗެހި ސްޕޯޓްސް އަށް ގެންނަ ބައެއް 

މާ، ެއގޮތަށް ބަލާފައި ޭއތި ކުޑަކުރަން ައޅުަގނޑުމެްނ ވާނީ. ެއހެންވީށް އިންސެންިޓވަކަކުެރިވގެން ޭއގެ އޭގެ ޑިއުޓީ ކުޑަ

ކަންނޭނެގ  . ޤަބޫލުކުރައްވާނެކަހަލަ އެްއޗެހި ޮގތުން ބައެއް ހުރީ ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ ންނާނީ. ދެންސަޖެސްޓުކޮށްފައި އޮ

ކަމަށް ވަންާޏ  އިތުރަްށ ގިނަެވއްޖެ މިހާރު ތޮއްޖެހިފަިއ އޮންނަ މާލޭގައި ބަެއއް ާކރާއި ދުްއވާ ެއއްޗެހި ،މާލޭގައި

ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުުކީރ  އިތުރަްށ އުނދަޫގވެގެންދާނީ. އެހެންވީމާ، މީހުންނަށް ހިނގާބިނގާވެއުެޅން މިހާރު އަނެއްކާ

 ިޑއުޓީ ،ގެ ތެރެއިްނ އެކަން ކުރެވޭތޯ. މިސާލަކަްށ މާލެ އެތެރެކުރާ ބައެއް ވެހިކަލްސް އަގުޮބޑުކޮށްޓެކްސް މެކޭނިޒަމު

ނުވަަތ މާލެ އަްށ ، ކުރަން ރާއްޖެ އަށް އެ ވާނީ އެތެރެައސްލު ޑުކޮށްފި ކަމަށް ވަންޏާ ޭއެގ ޑިސް އިންސެންިޓވަކަށޭ ބޮ

އަދި  .ކުރާ އެްއޗެހީގެ ިޑއުޓީ ބޮުޑކުރާ ގޮތަށްށް ިވސްނާފައި މާލެ ައށް އެތެރެކުރަން. އެހެްނވީމާ، ެއގޮތައެތެރެ

ނޑުމެން  ަގއި ާބއްވާއަދި މިހާރު އޮްތ ޑިއުީޓ ރޭޓުޏާ ކުރާ ަކމަށް ވަންއަށް އެތެރެ ރާއްޖެތެރެ ގޮަތށް. އެގޮތަްށ އަުޅގަ

ައޅުަގނޑުމެން  ،ކޮްށފައި އޮންނާނީ. ދެން އަޅުަގނޑު ކުރިްނވެސް ދަންނަވާަފއި އޮންނާނެސަޖެސްޓު ، ޚިޔާލުކޮށްފައި

ށް ކުރެިވއްޖެ ކަމަްޕލެޓު ތަފާތުވާ ނަންބަރު މިސާލަކަށް މާލޭގަިއ ދުްއވާ ނަންބަރު ޕްލެޓާ އަދި ރާއްެޖތެރޭގައި ުދއް 

 މާލޭގައި ދުއްވާ ެއއްެޗއްކަން. މާލޭަގއި ދުއްވާ ެއއްޗެީހގެ ނަންބަރު  އީނގޭނެ މިވަންޏާ އޭރުން އަޅުަގނޑުމެްނނަށް އެ

އްޙަތަށް ގެއްލުން އް ކަންތައް. ދެން މިހިރީ ޞިވެސް އެ ން ޑިއުޓީ ބޮޑުވާނީ. އެހެންވީާމ، އެ ތަފާތުވާނެ. އޭގެ ޕްލެޓް



  

ރުފިާޔ  1 އޮތީ ނުވަދިހަ ސެންޓުން ދުންފަތް މިހާރުވެސް މި .ހިނގާ ދުންފަތުންމިސާލަކަްށ ބަލަމާކަންތައްތައް.  ހުރި

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ އަށް ލާރި 25 ކުރާ މީހުން ރުވެސް ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުގޮތުގައި މިހާ ބޮޑުކުރާ ގޮަތށް. އަޅުގަ

ވަންޏާ ކޮންމެވެސް  އިތުރު މައްޗަށް ގެންދެިވއްެޖ ކަމަށް ރޭޓު  އޮތް ޑިއުޓީ މިހާރު ؛ޙަޤީޤަތުގައި އަިދވެސް އެ ެޓްކސް

ސިނގިރޭޓުން  ސްތިޢުމާލުކުރުން؛ ކޯްއޗެއް؟ދުންފަތުގެ އިޑިސް ސެންޓިަވކަށް ވާނޭ. ެއގޮތަށް ވިސްނާަފއި ކަހަލަ 

ނެވި ފަދައިން ޕްލާސްޓިުކ ޑު ެދންކަހަލަ ކުރިން ައޅުަގނ އެބަހުރި ބަެއއް  އޮތީ. އަިދ މީގެއިތުރަށް ބޮޑުކުރާ ގޮތަށް މި

ރާ ކުކީ ވެސް ާރްއޖެ ކަހަލަ ނާޒުކު މާޙައުލަްށ ވަރަށް ބޮޑެތި ެގއްލުންކޮތަޅަ  ތަޅު ކަހަލަ އެްއޗެހި. ޕްާލސްޓިކުކޮ

ަގއި އޮތް އޮތީ ވަރަށް މިާހރުވެސް ޒީރޯ ރޭޓު ވެްސ. ދެން މި އޮތީ ނަގާ ގޮތަށް މި އެްއޗެއް. އެހެންވީމާ، ެއއިން 

ނޑޫ، ހަކުރު، ފުާށއި ެތލާވަރަްށ ބޮޑަށް ުގޅޭ ައއިޓަމެްއ. އެ  ނާ. ޢާއްމުންއެްއޗެއް ނޑޫ، ހަކުރު،ީއ ހަ ފުަށކީ  . ހަ

ނޑޫ، އް. ދެން އެހެންނަމަވެސް ަގއި އޮތް ެއއްޗެ މިހާރު ޒީރޯ ރޭޓު ފުށް ބޭނުންކުރަނީ ދިވެހީން ެއކަންޏެްއ  ހަކުުރ، ހަ

އުޅޭ. އަދި ބޭރުން އަންނަ  އުޅޭ. ބޭރުގެ މީހުން އެބަ އެބަ ނޫން. ރާއްޖޭގެ ވަރަށް ބޮޑު އާބާދީއެއް ބޭރުގެ ޕޮޕިއުލޭޝަން

ނޑު ބެިލއިރު އުޅޭ. ޓުއަރިސްޓުން ވެސް އެބަ ނޑަކަށް ޕްރޮޕޯޝަނަށް ބަލާއިުރ ގާތްަގނަޑކަށް ސިކްސްޓީ  އަުޅގަ  ،ގާްތގަ

 ލާ ކަމަށް. އެެހންވީމާ، ެއގޮތަށް ބަލުސްބިދޭސީން ެއ ބޭނުންކުރަނީ އަ 40% ،ިދވެހީން 60%އޮންނަނީ.  ފޯޓީ މި

ނޑު ބެލީ އަްސލު  ށް ޕޮޕިއުލޭޝަން އަދަދަށް ބަލާ ކަމަށް ވަންޏާ. އެކަމަުކ އެ ބޭނުންކުރާ ނިސްބަތަ އެއީވަންޏާ އަުޅގަ

 . ަބއެްއ މީހުން ބުނޭ ބަންގާޅީން ކާނޭ ބަލާ ކަމަށް ވަންނާ އަދި ކޮްނސެމްޝަން މާ ހައިވާނޭ ފޮިރން ޕޮޕިއުލޭޝަންގެ

ގިނައިން  ޓޫރިސްޓުން މާ އަދި ބޭރުން އަންނަސޮރީ ސަމާސައަކަށް. އެހެންވީމާ،  ،ގުނަދެދިވެހީން ކާ ބަތްތައްޓެްއގެ 

ނަޑށް ފެންނަނީ ކީއްކުރަން  ކީއްވެގެންހޭ ދައުލަތުން ފޮރިން ބޭނުންކުރާނެ. އެހެންވީމާ، ެއގޮތަށް ވިސްނިއިރު އަުޅގަ

ބަދަލުަގއި ހުރިހާ އެންމެން އަތުން ބަލަމާ  ޭއގެ ގެ ާބވަތްތަކުން. އެހެންވީމާ،ކާޑު  ވީކުރަންޕިއުލޭޝަނަށް ސަބްސިޑަިއޒް ޕޮ

ހިނގާށޭ. ހުރިހާ ނަ ޖީބަ ލާރިލެވޭ ގޮތަށް ހަދަމާއެންމެ ނީީޑ މީހާ ޓްރާންސްފަރވާ ގޮތަށް ނުވަތަ އޭ ،ޑިއުޓީ ނަގާަފއި

ކާރުްނ ރުރު މީހާ ގަްނނާނީ އޭނަ އަށް ސައެއް ައެގއްަގއި. އެހެންނަމަވެސް ފަގީއެންމެން ވެސް ގަންނައިރު ަގންނާނީ 

ކޮްށގެން ހުރިހާ ވީމާ، އެކަހަލަ ިނާޒމެއް ޤާއިމުކޮށްެގން. އޭނަ ސަބްިސޑީެގ ގޮުތަގއި. އެހެންދީފައި ހުރި ލާރި ބޭނުން

ނޑޫ ފްލެޓު  .. ބާޒާރުން ލިބެްނ ހުންނާނީ އެްއ ައގެްއަގއިހަކުރު، ފުށް ިވްއކާނީ އަސްލު، ރޭޓް ނުވަތަ ެއއްވަަރަކށް ހަ

މު ވަެރްއގެ ތަފާތެއް. އެހެންނަމަވެސް، ޢާއް ރާންސްޕޯޓް އަގު ޮބޑުެވގެން ކޮންމެވެސްދެން ހުރެދާނެ ކަންނޭނގެ ޓް

ރު މީހާ ގަންނާނީ އޭނަ އަށް އްކަން ހުންނާނީ. އެހެންނަމަވެސް އެންމެ ފަގީ ރޭޓެއްަގއި ވި ގޮތެްއގައި ހުންނާނީ ެއވްރެޖު

ހީން ވެސް ަދއްކަންޖެޭހ ހީން މުއްސަނިދ ދިވެކޮށްގެނޭ. މުއްސަނދި ދިވެހުންނަ ސަބްސިޑީ ބޭނުންސަރުކާރުން ދީފައި 

ނޑަށް ޤަބޫލެއް ނުކުެރވޭބޮޑު ރޭޓު ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަކަށް. ިސޑަިއޒްއް ސަބްރިސޯޓް އޯނަރެ ގައި ގަންނަންޖެހެނީ. އަޅުގަ

ނޑޫ، ހަކުރު، ފުށް ފުްޑ  އެއީ  ަގއި ވަރަށް ުކޑަކުަޑ ެއއްެޗއްޯހލްޑު ބަޖެޓުއޭަނގެ ހައުްސ  މިސާލަކަށް ހަ

ނޑުމެން އެޒެމްކޮން އޮތީ. އެހެންވީމާ، ިމ  ވެސް ލާފަިއ މި ބައި ޝަނަކީ. އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް ވިސްނާފައި އަުޅގަ



  

 ވެސް. ެއއީ މި އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން އިޝޫޒް ކަހަލަ އޮތީ. މީގައި އެބައުޅޭ ަބެއއް ގޮތުން ބަލާއިރު ހަދާފައި މިގޮތް

ނޑުމެންނަށް ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް  ެއއާ ބެހޭ ކޮށްަފއި ހުރި ގޮތުން. އެހެްނވީމާފަހަރު ކޮޑިފައި ގޮތުން އަުޅގަ

 އެކަހަލަ ެއއްޗެހި .އެއްޗެހި ބައިސްލުނުކުޅެދޭ މީހުންގެ  ؛މަޢުލޫމާތުތަކެއް ދެއްވާނެ. ދެން އެބަހުރި ނުކުޅެދޭ މީހުންނަށް 

ނޑު ދެން އެ  ނޑު އިތުރުކޮށްލަްނ އަޅުގަ އިތުރަށް އަކަށް ނުދާނަން. ދެން މީގެއިތުރަށްވެސް އެބަުއޅޭ. އަުޅގަ

އަކީ ވެސް ހަމަ އެހެން ޤައުމުތަކެކޭ ެއއްފަދައިން  ޝޮޕް. އަޅުަގނޑު ބޭނުންވޭ ރާއްޖެބޭނުންވަނީ ރާއްޖޭގެ ިޑއުޓީފްީރ 

ެވސް އޮންނަން. ރަނަކީ ވަރަށް އަގުބޮޑުކޮށް ިވކޭ އެްއެޗއް.  ރަނުގެ ވިޔަފާރިކުރާ ވަރަށް ބޮޑު މާކެޓެއް ރާއްޖޭަގއި

ކުރެވިދާނެ ހަމަ ރަނުގެ ވިޔަފާރި ވެސް  އަށް ކޭ އަދި ދިވެހިރާއްޖެއެކޭ، ސިްނގަޕޫރެ ކަށް ޑުާބއީ އެހެންވީމާ މިސާލަ

ދެކެ ޮމޔަވެަފއި ތިބޭ ބަެއއް. އެހެްނވީމާ،  ގޮުތަގއި. އެއީ ަބއެްއ ަޗއިނާ މީހުންނަކީ ވަރަށް ރަން އަޅުަގނޑު ޤަބޫުލކުރާ

ްއޗެްއ ގެންދަން. ފަެށއް ނަމަވެްސ އަިދ ކޮންމެވެްސ އެހެން އެލަ ރަންކަހަ އިން ާދއިރު ބޭނުްނވާނެ ކޮންމެވެސް  ރާއްޖެ

ފައި ިމ ކުެރވޭ ކަަހލަ ގޮތަކަށް ވިސްނާރާއްޭޖގަިއ ިޑއުޓީފްރީ ޝޮޕްތަކުަގއި ފުޅާ ރަުނގެ ިވޔަފާރި ވެސް މި އެހެންވީމާ،

ނޑުމެންގެ މި ވި ހުށަހަޅާފައި މި ބަދަލުތައް ގެންނަން ސްނުން ހުރި ގޮތަކީ. ދެން އޮތީ. ޖުމްލަ ގޮތެއްަގިއ މިއީ އަޅުގަ

ނޑު  .އޮތީ މި ޕޭޕަރުގައި މި ދެން މީގައި ހުރި ތަފްޞީލުތައް   ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މީަގއި ހުރި ބައެއް އަޅުގަ

ނޑު ާއ  ބެހޭއިމްޕްލިމެންޓާޝަން އިޝޫޒް  މިތާ ެއބަ އޮތް. އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ށް ބޮޑު ޓީމެއް މެްނގެ ވަރަގޮތުން އަޅުގަ

އަޅުަގނޑު މިހާހިސާބުްނ އެހެންވީމާ، ދެްއވޭނެ އެ ބޭފުޅުންނަށް. ވާ ހުރިހާ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުބޭފުޅުން ކުރައް ތި

 ރ ޖެނެރަލް އެއްެޗއް ވިާދޅުވާން...އެީކގައި ކޮމިޝަނަ ުޒނަޔާޢިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިުރގެ ޢި

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން:އޮފް ކަސްޓަމްސް އަޙްމަދު ޒުހޫރު ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް 

ނޑުމެން ޢިއްޒަތްތެރިއާދެ! ޑިއު ނޑުމެން މެންބަރުން.  މުޤައްރިރު މަޖިލީހުގެ އެންމެހައި ޓީ އަުޅގަ ޑިއުޓީ ނަގަން އަުޅގަ

ނަޑއަޅާފައި އޮތް ކަންަތއްަތކުގެ ތެޭރގައި ަބއެއް ކަންތަްއތައް އެބަހުރި ައޅުަގނޑުމެްނނަށް ދިމާވާ ދަތިތައް . ދެން ކަ

އަންަނ  ކުރުމުގައި މިެއތެރެ ާށއި ރާއްޖެތެެރ އަށް މި ކާރު ސަިއކަލްއަފާހަގަކުރެއްވިހެން މާލެ ދެންމެ ހަމަ ޖިހާދު

ހެްނވީމާ، ޕާޓްސް ވެސް. އެޏާ ޭއގައި އެބައުޅޭ ހަމަ ސްޕެއަރހަމަ އޭގެ އެ ތަފާތު އަންނަ ކަމަށް ވަން ؛ތަފާތު

ހިނެއްތޯ ކި ށް ވަންޏާތަނަށް ދާ ކަމަނުވަތަ އެ  ވަންޏާ ޕާޓްސް ރާއްޖެތެރޭގެ ނަމުގައި އެތެރެކުރާ ކަމުަގއިސްޕެއަރ

އަކީ ވެސް  ޕާޓްސްސްޕެއަރ އުފެދޭ ސުވާލެއް. ެއއީ އަޅުަގނޑަށްވެސް ހަމަ  އެއީ ؟ދާނީ  ށްއަޅުަގނޑުމެން ކުރިއަ

ިއތުރުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހުރި އެކިެއކި ޗެޕްޓަރުަތކަށް ނަގާނެ އެްއެޗއް. ދެން އޭގެ  50% ގޮތުން މިހާރު ބުނާ

ވެްސ މި ވެސް އޭީތގައި  ަގއި އެަބ ހިމެނޭ ހަކުރު ހިމެނޭ ބާވަތްތަކަށް ބަލައިާލިއރ17ުވެސް ޗެޕްޓަރ  ބަލާއިލިއިރު

މިހެންގޮސް އެިކ  . މެޓާ، ޗޮކްލެޓު،އުޅެނީ އެބައުޅޭ ަހކުރު ހިމެނޭ ވަރަށް ބަިއވަުރ ބައިތައް މި އިއެިކއެކި ަބއިގަ 

ފަހަރު އިމްޕްލިމަންޓޭޝަންގައި  ބައެއްހުރީމަ ތަފްޞީލް ނުލިބި ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކަންތައްތައް. އޭަގއި



  

 ލްސްކޮށް އަޅުަގނޑު މި ކަރުދާހުގައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެިކއެިކ ދަތިތައް އެބަ ދިމާވޭ. ދެން ހަމަ ޑީޓޭ

ގަިއ  27ޗެޕްޓަރ ، އޮތީ. ދެން ހަމަ އަނެއް ޕޮއިންޓަކަށް ކޮށްަފއި މިްނގެ ކޮމެންޓާ އެކީަގއި ތައްޔާރުއަޅުަގނޑުމެ

ބަެއްއ  . އެހެންނަމަވެސްމިހާރު އިނގޭތޯ 5%މީގައި ވެސް ިމ އޮންނަނީ ؛ އި ހައިޑްޯރލިކު އޮއިލް އިލާ ލުބްރުކޭޓިން އޮ

ވެސް ތެލުގެ  ންނަިއރު ދެން މިތެލުގެ ބާވަތްތަކޭ ބުނެވިފައި އޮ 10އޭރިާޔގައި މި ބުނަނީ އޮއިްލ އަށް ނެގޭ %

ގޮސް މިކަހަލަ ޓާރ ެވސް. މިހެންއަދި  .ރީސް ވެސްއަދި ހިމެނޭ ގް . އެހެންވީމާ، ތެލުެގ ބާވަތްތަކުަގއިބާވަތްތަކޭ

ހާ ޕެޓްރޯލިއަމް ޕްރޮޑަކްެޓއްތޯ؟ ބައިވަރު ެއއްޗެހިތަެކއް. އެހެންވީމާ، އެއީ ހަމަ ތެުލގެ ބާވަތްތައް ހިމެނެނީ ހުރި

ނުޑމެ އެހެންވެއްެޖއްޔާ އެ އިންަލިއންކޮށްދެއްަވއިފިްއޔާ އް އެއް ިޑއުޓީ ންނަށް ޕެޓްރޯލިއަމް ޕްރޮޑަކްޓުން ހަމަ އެއަުޅގަ

ން ބަިއ ވަން. ެދން މި އޮތީ ސެންުޓ ދެއްތޯ. ކުރަން ވަޖެހެނީ ހަމަ ކެޓަގަަރިއޒް މި ތަށް ނެގިދާނެ. އެހެންނޫނިްއޔާގޮ

 20ބާވަތްަތކުން މި ނެގޭ ިޑއުީޓގެ ތެރޭަގއި % ސްއާދެ! ަލގްޒަީރ ޮކސްމެޓިކް .މި ހިމެނެނީ ލަގްޒަީރ އައިޓަމް ސެންޓު

ވަތަ ނު ްސ އޭގެތެޭރގަިއ ހަމަ ސެންޓު ވެސް އޭގެތެޭރަގއި ވަކިން ިހމެނޭތޯ،  ނޫންތޯ؟އެހެންނަމަވެއެބަ ނެގޭ. 

ނޑުަތކެްއގެ ދަތިކަން އަުޅަގނޑުމެއަިއޑެންޓިފައި  5% އެހެނިހެން ކޮސްމެޓިކްސް ންނަށް އެބަހުރި ހަމަ ކުރާނެ މިްނގަ

 ހަމަ އެންމެ  . ދެންވާަހކަ މި ދައްކާލަނީ ނެރަލައިޒްކޮށް އަޅުަގނޑުމެންވެސް. ދެްނ އަނެއްހެން ޖެ ތަުކގައިމި އޭރިޔާ

ނަގާ ގޮތަްށ  400%ެއއަށް މިހާރު  .ގޯނި ޓިކުން ހަދާފައި ހުންނަ ކޮތަޅާއިޕްލާސް ަކމެއް ބޮޑު ެއއް ދަތިކަމެއް ދިމާވާ

  ންނަ އެްއޗެއް. އެހެންނަމަެވސް އޭަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި ދިމާވާ އެއް ދަްއޗަކީ...އޮ

 

 ން ބޭފުަޅކު ވާހަކަެދއްެކވުން:ކަސްޓަމްސްގެ ފަރާތު

ނޑު ތަްފޞީލުކޮށް ދަންނަވައިލާނަން.  ތަންކޮޅެއް ވާހަކަަތއް ކޮމިަޝނަރ ވިދާޅުވި .އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް އަުޅގަ

 ލަން.ގޮތުން އިތުރަށް ތަފްޞީލުކޮށް ބެހޭ ޚާއްޞަކޮށް ޕްލާސްޓިކު ކޮތަާޅ ބެހޭ ގޮތުން ވިދާޅުވަމުންެގންދެވި ވާހަކައާ

އޮންނަނީ  ގަިއ )ނ( ަގއި މި 39 ވަަނ މާއްދާގެ ޗެޕްޓަރު 7ދެން  79/31ގޮތުން މީގެ  އޮތް މިހާރު ޤާނޫނު

އި ޕޮލިތީން ޕޮލިތީން ޝީޓާ ފިލްމާއި ޕޮލިތީން ލާސްޓިކް ޯގންޏާއިކޮތަާޅއި ޕް ބަޔޯޑީގްޭރޑަބަލް ނޫން ޕްލާސްޓިކު

ރާއްޖެ އަށް އެތެެރކުރާ މިހާރު  ،އަކީ  ލަަނގާށޭ. މިހެން އޮތުމުން ދިމާވާ އެންމެ ބޮޑު މައްސަ 400% ޓިއުބްރޯލުން

ޕްލާސްޓިުކ މަސަްއކަތްކުރުުމގަިއ ބޭނުންކުރާ  ؛ޝީޓް  ޕްލާްސޓިކުބޭނުންކުޭރ  ވެސް ކޮންސްޓްރަކްޝަންސް ާދއިރާަގއި

ދާން އެބަޖެހޭ.  400%އްޔާ ޕޮލިތީން ެއކުލެިވއްޖެ  ވެސް ެއކިެއކި ބޭނުމަށް ެގނެވޭ ސަތަރި ކަހަލަ ެއއްޗެހީަގއި އިޝީޓާ

ނޑުމެންނަށް ަޤބޫލުކުރެވޭނީ އަސްލުަގއިދެ ވަރަށް ޮބޑެތި  ިމގޮތަށް އޮތީަމ އިމްޕޯޓުކުާރ ފަރާތްތަކަށް ން އަުޅގަ

ބަހައްޓަން  ،ތައް ވަކި ގޮތެއް ނުނިމިގިނަ ދުވަސްވަންދެން ޝިޕްމަންޓު ފަހަރު ވަރަށް މައްސަލަތަކަށް ެވގެން ބައެއް 

ންނާތީ. އާދެ! ޕޮލިތީން އޮތުމުގެ ބަދަލުގައި އަޅުަގނޑުމެްނ ލިތީން އޮއަކީ މިތާ ޕޮ އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ، މައްަސލަ

މާއްދާ އިޞްލާޙުކުރަްނ  މީތި، މި އިރު ޤާނޫނު އިޞްލާޙުވާ  ،ެވގެންދާއިރު ހަރު މި އިޞްލާޙުފަ ބޭނުންވަނީ މި



  

ެގ ބާވަތްތަުކެގ ލާސްޓިކުނަކީ ޕްލާސްޓިކުެގ ބާވަެތްއ. ޕްޮޕލިތީ ބޭނުންވަނީ ޮޕލިތީން ލިޔުމުގެ ބަދަލުަގއި، އަޅުަގނޑުމެން

ބަދަލުަގއި ހަމައެކަނި އޭގެ  .ައކީ ވެސް  އާއި ޕީ.ވީ.ސީ ޕޮލި ޕްރޮޕަލީން ،ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޕޮލިތީންގެ އިތުރުން

ީމގައި މިހިަރ  ،ަނގާ ގޮތަށް އޮވެަފއި 400%ށް ގޯންޏާިއ ޕްލާސްޓިކު ިޓުއބްރޯލަ ޕްލާސްޓިކު ކޮތަާޅއި ޕްލާސްިޓކު

އަށް ނެގޭ ކަހަލަ ގޮތަކަްށ  20ރޯލް ކަހަލަ އެއްޗެހި މި ޗެޕްޓަރުގެ ދަށުން %ދެންނެވީ ފިލްމު މި ؛ޝީޓާއި އެހެނިހެން

ދޭން. މި ކަންކަމަީކ ވަރަށް ާޢއްމު ފަރާތްތަކުން ކަސްޓަމްސް އަށް މަްއަސލަ ހުށަހަޅަމުންދާ ކަމެއް. ބަދަލުކޮށް

ަނގަން ނިންމާފައި އޮތް  400%އި މީަގއި އަސްލުގަ  ؛އެހެންވީމާ، ެއއީ އަސްުލަގިއ އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ބޮަޑށް

ނޑުމެ ކުާރ ނުންކޮށްލާފައި ޑިސްޕޯސް ކޮތަޅަކީ ވަރަށް ައވަހަށް ބޭ ްނނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނީ ޕްލާސްޓިކު ސަބަބެއް ކަމަށް އަުޅގަ

ސްުލގަިއ ކުރުމަށް ޓަަކއި. އެހެންވީމާ، އެީއ އަގެ ސަބަބުން ލިބޭ ެގއްލުން ކުޑަ އެްއޗަކަށް ވާތީ އެންަވޔަރަމަންޓަށް މީ

 .ދެކޭ ކަމެއް މެންކުރުމަށް ައޅުަގނޑުއިން ރަނގަޅު ކަސްޓަމްސް  މި އިޞްލާޙުގައި އިޝޫއެްއ، އިމްޕްލިމަންޓޭޝަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މެ ށް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާަލްނ ންބަރުންނަށް ހުޅުވާލުމުގެ ކުރިއަ ޝުކުރިއްާޔ އިނގޭތޯ ވަރަށް ބޮޑަށް. މީގައި އަުޅގަ

ނޑު ގޮެތއްަގއި އިޞްލާުޙގެނައުމަްށ މި ފޯކަސް އަުޅަގނޑުމެން ،ައކީ ތް ވާހަކައޮ ކުރަނީ މިހާރު މައިގަ

 ތަކުގެ ަމއްޗަށް. އެހެންވީމާ، ދެންމެއަކު މިސާލަކަްށ ތި ަގއި ހިމެނޭ ޗެޕްަޓރުމެންނަށް މި ފޮނުވިަފއި އޮްތ ބިލުއަޅުަގނޑު

ދެްނ . 39. އެއީ ޗެޕްޓަރ ގޯނި ފަދަ ތަކެތި ދެްއތޯ ،ފައި ހުރި ކޮތަޅުޕްލާސްޓިކުން ހަދާ ؛ކޮތަޅުގެ ވިދާޅުީވ ޕްލާސްޓިކު 

ބޭފުޅުން  ހިމެނިފައެްއ ނެތް. ދެން ތި 39ފައި އޮތް އިޞްލާޙުތަުކގެ ތެޭރގައި ޗެޕްޓަރ ލިބިއަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު 

މަ ހަ ،ވާނަމަ ން ބޭުނންފުޅުވާ ކަމަށްްއވަބަދަލުކޮށްލަ ކޮށްލެްއވުމަށް ޓަކައިކުރެްއވުމުަގއި ިއތުރަށް ރަނގަޅުއޭަގއި ބަދަލު

ގެ ގޮތުަގިއ ކުެރއްވުމަށްފަހުަގއި ައޅުަގނޑުމެންނާ ހިސާބަށް އިތުުރ އިޞްލާޙެއް މިނިސްޓަރާ އިތުރަށް މަޝްވަރާ

ދޭނަން އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ. މިހާރުން މިހާރަށް ޞްލާޙު ކުރިއަށް ގެންގޮސްލެްއވުމުން އަޅުަގނުޑމެން އެ އިފޮނުވައި

ނޑުމެންނަްށ ދަންނަވާ  ނޑުމެންނަށް މިހާރު މި ފޮނުވިފައި އޮތް ޗެޕްޓަރަތކުެގ ބޭރުން އަުޅގަ ކަމަށް ވަންޏާ އަުޅގަ

ގެ ތެެރއިން މި ޗެޕްޓަރތަކު ެނވޭނެ އިނގޭތޯ. އެހެންނަމަވެސްއް ނުެއއް ގެގެ ގޮތުން އިޞްާލޙުތައުސޫލެއް 

ވާނެ ގޮތަކަށް ފުޅުންނަށް ފަސޭހަފުޅުބޭ ޔާ ތިގެެނވެންހުރި އިޞްލާޙުތަކެއް އިރާަދުކރެއްިވއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ނޑުމެްނ މަސައްކަތްކުރަމުން ގެނެސް ގެންދާނަން. ދެން މިހާހިސާބުން އަޅުަގނޑުމެން ބައެްއ މެންބަރުން ދެވޭތޯ އަުޅގަ

އަރުވާނަން މެންބަރުންނަށް. އަުޅަގނޑު ފުރުޞަތު، އެކު ވެސް ސާފުކުރަްއވަން ބޭނުންފުޅުވާ ކަންތައްތަެކއް ހުރުމާ

 އަރުވާނަން. އަޅުަގނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު އެގޮތުން ޙުަސއިންމަނިކު ދޮންމަނިކަށް

 

 ދޮންމަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙުސައިންމަނިކު މެންބަރު ދާއިާރގެ ގުރައިދޫ .ތ



  

ނޑު މިނިސްޓަރު ްނ އަރިހުން ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މި ބަދަލު އައުމާ ގުިޅގެ އާދެ! ޝުކުިރއްާޔ މުޤައްރިުރ އަުޅގަ

ނޑުެގ ދައުލަތައް ކިާހވަ ރެްއގެ ފަިއސާއެއް ލިބޭނެތޯ ޑިޔުީޓއަްށ އަންނަ ބަދަލާ ގުިޅގެން. އެއީ ީމގައި އަުޅގަ

ނޑޫ، ަހކުުރ، ފުށް ހިމެނިފައި އަދި ތެޔޮ ހިމެނޭތީ. މި  ނޑުމެން ޒަރޫީރ  3ކޮންސަރނަކީ ހަ އަކީ ެވސް އަުޅގަ

ެޗއް. ެދން އަޅުަގނޑު މިދިޔަ ހަފްތާ އަށް އަތޮޅަށް ދިޔުމާ ގުިޅގެން ބޭނުންތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ާލމެހި، ގުޅިފަިއވާ ެއއް

ނޑޫ، ހަކުރު، ފުުށގެ ައގަށް ބަދަލެއް އަންނާނެ  ދާއިރާގެ މީހުން ވެސް މި ކަމުގައި ވަރަށް ކޮންސަރން ވެަފއި ތިބީ ހަ

 އަޅުަގނުޑގެ ސުވާލަކީ މި ެއުކ ގިނަ. ެއއާ . މީގެ ސުާވލުތައް ވަރަށްމީހުންނަކަށް މިވާނުވާެއއް ނޭނގޭހެއްޔޭ؟ އެ 

ގުޅިގެން ދައުަލތަށް ލިބޭ އެއްޗެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ޓަކައި މިނޫން ކޮންމެސް އައިޓަމަކުން ޑިޔުޓީ ނެގޭ  ބަދަލު އައުމާ

ނުޑަގއި ދުސޭނެ ާބވައޭ. މި ބަދަލު ގެނެސްގެންގޮތެއް ހަމަނުޖެއް ްއާވ . އެީއ އެއް ސުވާލު. ދެން ެދވަނަ ސުވާލަކީ ކަ

 ވުރެ ކުޑަނުކުެރވޭނެތޯ؟ ވަރަށް ޑިޔުޓީ މިހާރު އޮތްނަގާ  ން މިސް ނުވަތަ އިންޖީނު. މީގެރކެތީގެ ސްެޕއައިންޖީނުލީ ތަ

 ން ވަރަްށ ހާލުގައި އުޅެނީ. ޚާއްޞަކޮްށ ދޯނިފަހަރު، އޮޑިދޯނިފަހަރާ އެއީ ެވސް ވަރަށް ހާލުގައި ުއޅޭ އެްއޗެއް. ރަްއޔިތު

ދޭތެރޭަގއި  ބޭ އެްއޗަކުން ޮބޑަށް. އެހެންވީމާ، އެއާ ްނ ލިދަނީ ޭއގެއްޖެތެރޭގެ މީހުްނ ދިރިއުޅެމުންގެންލައިގެން ރާ 

އަށް ުކޑަ އިޞްލާެޙއް ެގނެސްގެން ނޫނިއްޔާ ޑިޔުީޓ  ޑިުޔޓީ ،ޭއގެ ބަދަލެއް  އޮތްތޯ؟ އެްއވެސް ވިސްނުންފުޅެއް އެބަ 

މިހާރު ބަޖެޓް ޑެފިސިްޓ  ންނީގުިޅގެން ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމުދަކުަޑކޮށްގެން އަންނަ ބަދަލަކާ  ވުރެ ވަރަށް މިހާރު އޮތް

 ވުރެ  ތަކުން އެްއޗެއް މިއަށްދެންނެވި އައިޓަމު ހަމަޖެއްސުމަށް ޓަކައި މިއަންނަ ބަދަލުން ނަގާ އެއްަޗުކން މި

ނުޑގެ ުސވާލަކީ އިނގޭތޯ. ެއއީ، ނަ ބަދަލަކުން ހަމަޖެއްސިދާނެތޯ؟ އެހެންވީމާކުޑަކޮްށގެން އަން ސުވާލު  މި އަުޅގަ

 ނާ ރން ހަމަ ވަރަށް ގިނައިން ރަށްރަށުން މީހުން ގުޅާފައި އަދި މީހުން. ހަމަ މި ކޮންސަބޭނުންވަނީ  އަޅުަގނޑު ކޮށްލަން

ނޑުާލއި އެކުވާހަަކ ދައްކާތީ. އެއާ  ބައްދަލުވީމަ ެވސް މި ނުޑ ހަމަ ބޭނުންވޭ ތެލާއި ހަ ހަކުރާއި ފުުށގެ ާބވަތުގެ  އަުޅގަ

ނޑު ކުރީ ދުވަހު އަުޅަގނޑު  ތަންކޮޅު ކުޑަކޮށްފައި އެ، 10އޮތް % ޑިޔުޓީ މިހާރު މި هللا ދުގެ މެންބަރު ސަޢުމެންއަުޅގަ

ނޫީނ . ނޫންތޯއޭމަހާިއ ރަލުން ނަގާ ިޑޔުޓީ ތަންކޮެޅއް ބޮޑުކޮށްަލިއގެން މިކަން ހަމަޖައްސަންވީޙިލްމީ ވާހަކަދެއްެކވި އޫރު

ބޭފުޅުން ގެންގުޅުްއވަިއގެްނ  ތި އަރަނީ މި ވިސްނުން ނަގާ ޑިޔުޓީ ބޮޑުކޮށްލަްނވީނޫންތޯއޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު ހިތަށް

ނޑު ހަމަަގއިމު މި ވާީތ  ކުރާ މެންބަރަކަށްެއއް ތަމްސީލުދާއިރާ ެވސް ރާއްޖެތެރޭގެ  ކަމަށް ބަދަލެއް ގެނެވިދާެނތޯ. އަުޅގަ

 ނގޭ މިނިސްޓަރުހުންނަން. އަޅުަގނޑަށް އެ ންވަރަށް ބޭނުންވޭ ރައްޔިތުންގެ އިހުސާސްތަާކއި މިއާ ގުޅުއަޅުަގނޑު 

ަވޑަިއގަންނަވާެނކަން. ވަަޑއިގަންަނވާނެކަން. އަިދ އެހެން ބޭފުޅުން ވެސް ވިސްނާބޮޑަށް ވިްސނާ ރަށްވަވެސް 

ނޑު މި، ތިބޭ ބައެއް. އެހެންވީމާ ކުރަން މެން މީ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްއަޅުަގނޑު ވާހަކަ ދައްަކވާލަްނ  މިގޮތުން އަުޅގަ

 ބޭނުންވީ އިނގޭތޯ. ުޝކުރިްއާޔ ދެއްވި ފުރުޞަތަށް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ގުޭޅގޮތުން ެއއްެޗއް  ފުކުރަން ބޭނުންވި ކަންތައްތަކާސާ ،ވިދާޅުވި  އަރުވާނަން އެއަޅުަގނޑު މިނިސްޓަރަށް ފުރުޞަތު

 ވިދާޅުވަން.

 

 ޖިހާދު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ ޢަބްދު

ނޑު ކުރިްނ ދެ ނޑޫ،ޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަ  އިޝޫއަކަށް ވެަފއި މި މި އިޝޫ އިކޮނޮމިކު؛ ހަކުރު، ފުށް ންނެވި ފަދައިން ހަ

ކާރުން ިޑޔުޓީ ނުނަާގ . އަޅުަގނޑު ދެންެނީވ ސަރުއޮތީ އަސްުލ ޙަޤީޤަތުަގއި ޭއގެ ިޑޔުޓީ. ޑިޔުޓީ ނުަނގާ އިޝޫ

ނޑޫ ޕޮޕިއުލޭޝަން، އެންމެ މުއްސަނދި މީހާ ވެސް އަތުން ޑިޔުޓީ  ކީްއވެގެންހެްއޔޭ ފޮރިން ، ހަކުރު  ،ނުނަގައޭ ހަ

ނަގާފައި އެންމެ މުއްސަނދި މީހާ އަތުން ލިބޭ ލާރި މި ޑިޔުޓީ ހުރިހާ މީހުން އަތުން އެ، ފުށަކުން. އެހެންވީމާ

ކަމަކީ  ކުރަން. ެއއީތާ ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުުމތަކުަގއި ވެސް ކުރާއެންމެ ފަގީރު މީހާ ސަބްސިޑައިޒް ބޭނުންކުރަނީ

ިއޒްކުރާ ވަންޏާ ކްރޮސް ސަބްސިޑަ ބަލާ ކަމަށް ޖިޮއގްަރފީ ގޮތުންން ޤަުއމުތަކުގައި މިސާލަކަށް އަސްލު. ދުނިޔޭގެ އެހެ

ކުރާނީ. ހަަމ އި ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން ފައިދާނުވާ ކުންފުނިތައް ސަބްިސޑަިއޒްހުރި ގޮތުގަ ވެސް ފެނެއޭ. ެއއީ ފަިއދާ ތަން

ނޑޫމެތި، ކަށް ނިކަެމތިން ނުވަތަ ފަގީރުްނ؛ ިނކައެގޮތަށް މިސާލަ  ފުްށ ، ހަކުރު ،ފަގީރުން ބޭނުންކުާރ ހަ

ނޑު ބެިލއރު. އަޅު އްސަނދިން އަތުން ޑިޔުޓީ ނަގާފަކުރަްނވީ ނޫންތޯ މުސަބްސިޑަިއޒް ނަޑކަށް ޖުމްލަ  ގަ ގާްތގަ

 މި މިލިއަން ެއހެންނޫންތޯ ލިބެނީ. ޑިޔުޓީ މިގޮތަށް، ދިވެހިންގެ އަތުން  40ދަނީ.  މިލިއަން ަވރު މި 40ގާތްަގނޑަކަށް 

ނޑަކަށް ނެ ، ހިނގާ ފަގީރުން. އެހެންވީމާޑް ބަލަމާތާ  ތެރެއިން އަުޅަގނޑުމެން ވަންމިލިއަނޭ. ޭއގެ 40ގެނީ ގާްތގަ

ނޑަކަށް މިލިއަްނެގ ތެރެއިން ގާތް  40ގާތްަގނޑަކަްށ   12، ވަރަކަށް މިލިއަން 11ނޫނީ  ވަރަކަށް މިިލއަން 10ގަ

އޭ ާޓގެްޓކުރާ ވަރަކަްށ މިލިއަން ރުފިޔާ 12ޖެހެނީ އަސްލު.  ން މިކުރާ މީހުންނަށް ދޭމިލިއަން ރުފިޔާ އަސްުލ ޓާެގޓު

ނޑު އެންމެ ބޮޑަށްމީހުންނަށް އެންމެ ބޮޑަށް ބެލިއިުރ  ބެލީ؛ އެންމެ ރަނގަޅު ހިސާބު ނެހެދިގެން؛ . އަޅުގަ

ށް އަުޅަގނޑުމެން ސަބްސިޑީ ގޮތަކަ  މިިލއަން ރުފިޔާއޭ. އެކަމަކު 84ދަނީ  ގާތްަގނޑަކަްށ ފަގީރުންނަްށ މި

ނޑުމެން ، މިލިއަްނ އެަބއަރާ. އެހެންވީމާ 400 ޑިޔުޓީ ަނގަިއގެން ލިބޭ ާލރި އިމްޕޯޓް އެޖެސްޓުކޮްށގެންނާއި އަުޅގަ

 ެވއްޖެ ކަމަށްއަސްލު. މިގޮތަށް މެކޭނިޒަމް އެސްޓެބްލިޝް ެއއްިމލިއަން ރުފިޔާގެ ސޭވިން 320ސް އެބައުޅޭތާ އަިދވެ

ޮބޑު ެއއްެޗއްާތ  އާދޭ. ވަރަށް މިލިައން ރުފިޔާ އިތުރުެވގެން އެބަ 320ތުަގއި ވަންޏާ ސަރުކާރަށް އިތުރު ާއމްދަނީގެ ގޮ

 87ހިނގާށޭ. އަތުލާފައި ފަގީރުންނަށް ނދިންގެ ައތުން އެބައި އަތުލަމާމުއްސަ ؛ބައި އަސްލު. ފަގީރުންގެ އަތުން އެ

މިލިއަން ރުފިޔާ  300ން ުރފިޔާ، މިލިއަ 400ބޮޑު އިޫޝއެއް ނޫނޭ.  މިލިއަން ރުފިޔާ ދޭންޖެހުނު ކަމުގައި ވިޔަސް މާ

މުއްސަނދިންެގ  . އެއީ އަސްލު ކުރަްނ ބޭނުންވާ؛ވާނަމަ ޕްލަސް އެަބޮއތޭ މިކަން ކުރެވިއްޖެ ކަމަށްސަރުކާރަށް ސާ

ކުރަންޖެހެނީ. ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަުކގަިއ ޓްރާންސްފަރ މެކޭނިޒަމެއް ޤާއިމުދަނީ.  އަތުން ނަގާފައި ފަގީރުންނަށް މި

 ކުރާ މުއްސަނދިން ސަބްސިޑައިޒް  ފެނޭ މިހާތަނަށް ބެލިއިރަކުޤައުމެްއގައި ައޅުަގނޑަށް ނު ގޮތަކީ މިއޭ. އެްއވެސް ކުރާ



  

ދުނިޭޔގެ އެހެން ިމ އޮންނަނީ ކުރާ ގޮތަށް ަފއި ަފގީރުންނަށް ސަބްސިަޑއިޒް ކޮށްމުއްސަނދިްނގެ އަތުްނ ޓެކްސްތަނެއް. 

ެއ ކުރަނީ. ދެން އަދި މި ިވސްނުމުގައި އަސްލު މިކަްނ  އެ  އް؛އި ވެސް ޓްރާްނސްފަރ މެކޭނިޒަމެޤައުމުތަކުގަ 

ނޑުެމން ކުރިންނުވެެގންމެކޭނިޒަމް މުޅިން ޤާއިމު ވެސް ޚިޔާލުކުރާ ަކމެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން . އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ލް ށް އޭޕްރީލް މަހު، އޭޕްރީފައި ެދއްވުން. މިސާލަކަ ލައްވާ ނޫނު ފާސްކޮށްދެއްވާއިރު ަވގުތުތަެކއް ނުވަތަ ޕީރިއަެޑއްޤާ

އޮތް  ެޓްއގެ ގޮުތގައި އޮތުން. މިހާރު މިިޓވް ޑޭުނވަތަ އިފެކް ،ކުރާ ގޮތަށްމިސާލަކަށް އިމްޕްލިމެންޓު މަހުން ފެށިގެން

ވާނެ އޮންނަނީ. އެއީ ތަންކޮެޅއް އުނދަގޫ  ކުރަްއވާ ދުވަހުން ފެށިގެން ވާ ގޮތަށް މިއޮންނަނީ ތަޞްދީޤު ގޮތުން މި

ތަށް ގޮ ވާމަހުން ފެށިގެން މި އިފެކްޓިވް ކުރަން. އޭގެ ބަދަލުގައި މިާސލަކަށް އޭޕްރީލްމެކޭނިޒަމް ޤާއިމުކަންނޭނގެ 

ނވެއްޖެ  . ެދން  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޑުމެންނަްށ އެ މެކޭނިޒަމް ާޢއިމްކުރެިވދާނެ. އެގޮތަށް ވިސްނާފައްޔާ އަުޅގަ

ވެސް ޖީ.ެއސް.ޓީ ވެސް ނަާގ އެްއޗެއް ނޫން. އެހެންނޫންތޯ. ްއގޮތަކަށް ަލކީ މިހާރު މިހާރު އެތެ ތެުލގެ ިޑޔުޓީ.، ވިދާޅުވި 

މުއްސަނދިން ވެސް. ތެޮޔ  ހަމަ ދިވެހިން އެކަންޏެއް ނޫނޭ. ތެޔޮ ވެސް ބޭނުންކުރޭ ތެޔޮ ބޭނުންކުރަނީ ހަމައެކަނި

ގާަފއި ފަގީރުްނ ނަ ެއގޮތަްށ ވިސްނާފަިއ މުއްސަނދިންެގ އަތުން، ބޭނުންކުރޭ ރިސޯޓް އޯނަރުްނ ވެސް. އެހެންވީމާ

ކުރަން ދެން ޤަބޫލެއް ނު އަސްލު. ައޅުަގނެޑއް  ުކރަނީ މިކަން މި ިޚޔާލުކޮށްފައި ކުރާ ގޮތަށްސަބްސިޑަިއޒް

މީގެ ެއއްވެްސ ކަހަލަ ބުރަހެލިކަމެއް  ވަންޏާ ފަގީރުންނަށް ކުެރިވއްޖެ ކަމަށްމި ޓާގެޓު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ރަނަގޅަށް 

، ން އަންނާނީ ހަމަ މުއްސަނދިންނަށް. އެއީ އަސްލުއް ނާންނާނެ. ޓެކްސް ާބޑުނާންނާނެ އަސްލު. ދެން ބާޑުންއެ

، ނޫންތޯ. ދެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާޅުވިށް ހަމަ މުއްސަނދިންނަށް އެހެންން އޮންނަންޖެހެނީ ބޮޑަޓެކްސް ބާޑު

ނޑަށް ހީވަނީވަންޏާ ދެ ތެލުން ނަގާ ޑިޔުޓީ ބޮޑުކުރާ ކަމަށް އޫރުމަހާއި  ައނެއްކާެވސް އީ.ވައި.ސީ އަށް ން އަޅުގަ

ނޑުމެން އީ.ަވއި.ސީ އަށްއެއް  އިކޮނޮމިކު ކައުންސިލުން ނިންމާފައި އޮތްޖެހެނީ.  ގެންދަން މި  ޗެްއވީމަ އަނެްއކާ ައޅުގަ

ތަންކޮެޅއް ގިނަ ުދވަސް ަނގާފާނެ އަނެްއކާ. ައޅުަގނޑުމެްނ ، ހުށަހަޅައިގެން ެއކަން ކުރަްނޖެހޭނީ. އެހެންވީމާ

ނަ ުދވަސްތަެކއް ނެތް. ގި އެީކަގއި މިއިޞްލާޙު ާފސްެވގެން ައއުން. އެއަށް މާ  އޮތީ ބަެޖޓާ މި  ވިސްނާފައި

 އިްޞލާޙުތައް ހުށަހެޅިދާނެ. ދެންމެ ާތަގއި މިއަންނަ އަހަރު ވެސް  ށް އޮތްަގނޑަށް އަިދވެސް ކުިރއައަޅު، އެހެންވީމާ

ކުރަން ވެސް ަބެއްއ ޕްލިމެންޓޭޝަން އިޝޫޒް ރަނގަޅުއެމް؛ ންސީްސޓަވިދާުޅވި ކޮންސި ަކސްޓަމްސް އެ  ،ވިދާޅުވި  މިތާ

ބޭފުޅުްނގެ  ކުރާކަށް ނޫން. އެއީ އެޖެހޭ. އެއީ ކޮންމެހެން ރެވެނިއު އިތުރު  ކަހަލަ އިޞްލާޙުތައް ހުށަހަަޅން އެބަ

ނޑު ހީކުރަން  ރަނަގޅުކުރަން ވެހެން ބައެއް ަކހަލައެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން   އިޞްލާޙުތައް ހުށަހަޅަންޖެހޭ. އަޅުގަ

އަސްލު  ހުރި ގޮތް ވަގުތު ދެން ވިސްނުން ކުރެްއިވ ސުވާލަށް ޖަވާުބއެރުވުނު ަކމަށް. ދެން މިތެރި މެންބަރު ޢިއްޒަތް

 .ކަމުގައި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ންޏާ ވަ ވާނަމަ ފުރުޞަތު އެބައޮތް އިނގޭތޯ. ނެތް ކަމަށް ފްލޯއަޕް ސުވާލެއް އޮތް ކަމަށް  ޙުސައިން މަނިކު ދޮންމަނިކު،

އަށް. ޭއގެ ކުރިން ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ކަސްޓަމްްސެގ  ޙިލްމީهللا އަރުވާނީ ސަޢުދު ފުރުޞަތު ދެން އަޅުަގނުޑ ދެން

 ދެންނެވީ ބަެއއް ބަސްތަކަށް ބަދަުލތައް ގެންނަންޖެހޭ ކަމަށް ދެ މި ؛ގިނަ ިވދާޅުވި ވަރަށް ކޮންޓްރޯލަރ އެ ؛ބޭފުޅުން

ކުރުމަްށ ކަންތައް ރަނގަޅު ބޭފުޅުންގެ އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން ސްޓޭޖުގައި އެ . ތިބޭފުޅުން ވެސް ފާހަގަކުރައްާވފައިވޭ

ނޑުމެން ވަރަށް ްއ އެްއޗެއް ަހއްދަވާފަިއ އޮތް ޭބފުޅުން އެކަހަލަ ޕްރޮޕޯޒަލެ ތި ،ބޮޑަށް އެދެން ޓަކައި. ދެން އަުޅގަ

ތަކަށް ހުރި ޗެޕްޓަރ ތައް ހުށަހެޅިފައިއަޅުަގނޑުމެން މި ޤާނޫނަށް މިހާރު މި އިޞްލާޙުިވއްޔާ އިނގޭތޯ.  ވަނީ ކަމަށް

ނޑުމެންނަށް އެ  ،ާވނަމަ ބަސްަތކަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން ހުރި ކަމަށް. އިތުރަށް ސާފުކުރުަމށް ޓަކައި އިނގޭތޯ  އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ވިސްނުުމގައި ބަހައްޓަިއގެން އަޅުގަ  ނޑުމެން ހަމަ އަޅުގަ ނޑުމެން ފޯރުކޮށްދެއްވުމުން އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ އަުޅގަ

ނޑަށް ވަރަށް ރަނގަޅު ންދާނީ އިނގޭތޯ. އެހެންީވމާ، ވަޑަިއގަތުމުގެ ކުިރއަްށ ގެބިލުގެ މަސައްކަތްތައް ކުިރއަ ށް ައޅުގަ

ނުޑމެންނަށް ފޯރުކޮށްދެއްވުން.  ެއއްެޗއް އޮތް ކަމަށް ވަންޏާއެކަހަލަ  ނުޑ އަުޅގަ މިހާހިސާބުން އަޅުގަ

 އަށް. ޙިލްމީهللا އަރުވާނަން ސަޢުދުފުރުޞަތު

 

 ޙިލްމީ ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

ދަންަނވާލި  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ުމޤައްރިރު. އަޅުަގނޑުމެން ުކރީ ދުވަހު ވެސް ސާުފކޮށްލަން ބޭނުންވެގެން

ނޑުމެތަންކޮޅު ތަފްސީލު ނީ ކޮންބަޔަކަށްތޯ. އެ ކުރަ ގެޓް މި ވާހަކަެއއް އެއީ ޓާ  އްާޔ ންނަށް ލިބިއްޖެކޮށް ައޅުގަ

ވިދާޅުވިހެން ކަންބޮޑުވުންތަެކއް އެބަހުރި  ފަސޭހަވާނެ. އެއީ ރައްޔިތުްނެގ މެދުގައި ދެންމެ ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު އެ

ނޑޫ، ހަކުުރ، ފުށް؛ ޚާްއޞަމިދާނީ ކިހިނަކުން ނޫޑ މިހާރު ގިަނ ގޭޭގަގއި، ފުދުންތެރި ޭގގޭަގއި، ކަން. ެއއީ ހަ ކޮށް ހަ

ނޑަށް އެނގިަފއި އޮތްޓްތަކުގަ ރިސޯ ނޑޫ. ދެން އަޅުގަ ވެއްޖެްއޔާ މިހާރުވެސް އެީއ  ގޮތުން  އި ބޭނުންކުރާނީ ބާސްމަތީ ހަ

ނޑުމެންނަށް އެކަަމކު އެކަމުަގއި އުުޅއްާވ ބޭފުޅުން ޑިޔުޓީ ނަާގ ެއްއޗެއް. ނުނަގާެނތޯ. ނުނަގާ. އާދެ! ކުީރ ދުވަުހ އަުޅގަ

ތް. އްޔާ ަމއްސަލަެއއް ނެެވއްޖެ ކަމަށް ކުށް ގެމަޢުލޫމާތު، މާތު؛ އެހެންވީމާ ދާޅުވި ޑިޔުޓީ ަނގަމޭ. އެެހންވީމާ، މަޢުލޫވި

މިިލއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެ ވާހަކަ  400ބޮޑު އެއްެޗއް  އަރާ މިހެން ބަދަލުވެގެންދާއިރު ަވރަށްއަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ހިތަށް

ނ ކަންަތއް  ރުމުގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭކުޑަީކ ދައުލަަތށް އާމްދަނީ އިތުރު ދެންމެ މިނިސްޓަރު ވިދާޅުިވ. ދެން އަުޅގަ

ނޑު ހިތަށްކުރާ މީހެއް. ކުރުމަށް ހަމަ ތާއީދު ނޑޫއެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ ެއއީ  ؛ފުށް  ،ހަކުރު ،އަރަނީ މިސާލަކަށް ހަ

 ބޭނުންކުރާ އެއްެޗކޭ. ެއކަމަކު އޭގެތެެރއިން ކިތައް ޕަސެންޓު  ލައްަކ އެތައް ބިދޭސީން ވެސް 1ރާއްޖޭަގއި މި އުޅޭ 

ސަުރކާރުެގ ަވޒީފާތަުކަގއި ތިބޭނީ. މިސާލަކަށް ޮޑކްަޓރުން، ނަރުހުން، ޓީޗަރުން، ޭލބަރުން ވިޔަސް އަދި އެހެން  ބާވައޭ

ނޑޫ، އަކުރު، ފުށް ައގުޮބޑުެވސް. އެހެންކަމަށްެވއްޖެއްޔާ ިމ އެތި އަގު ކަމުަގއި ިވޔަސް ބަޔަކުވީ ބޮުޑވީާމ ވީާމ، ހަ

އްޔާ ހަމަ މި އަތުން ވަދެފައި އަނެއް އަތުން ދިއުުމގެ ން. އެހެންކަމަްށވެއްޖެ ބާވައޭ އޭތި ޖައްސާލަ ސަރުކާރަށް ނުޖެހޭނެ



  

އަކީ ކޮންސްޓްރަކްޝަްނގެ  މީހުން އުޅޭ އެއް ދާިއރާމިސާލަކަށް އެންމެ ގިނައިން ބޭރުއޮތޭ. ދެން  ފުރުޞަތު ވެސް އެބަ

ްއާޔ މި ޤާނޫނު ތަޞްދީޤުކުރާ ގޮތުން ވެއްޖެ އަށް ބަލާއިރު މި ާޤނޫނު ބުނާ ދާއިރާ. ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާ

އޭގެ ފަހުން ކޮންޓްރެކްޓަުރން ހުށަހަޅާ ބިޑުތަކުން ވެސް  ންޖެހޭނެ. އެހެންކަމަށްވެއްޖެއްޔާ ޢަމަލުކުރަ ދުވަހުން ފެށިގެން

ެވސް ސަރުކާރުން ހަމަ އިތުރަށް  އްޔާ އެވެގެންދާނެ ަސރުކާރުގެ ޕްރޮޖެކްޓުތަކުން ެވސް. އެހެންވެއްޖެ ހަމަ އޭތި ބޮޑު

ލަރު އަގުޮބޑުެވގެން އަިދ ވެސް ޑޮތެްއ ވެއްޖެްއޔާ މީގެ ކުރިން އެއްަޗކަށް ވާނީ. ދެން ައދި ކުއްލިައކަށް މިކަހަލަ ގޮ ދާނެ

 ހަމަ އޭތި އިތުރަށް ،ވެސް ސަބަބުަތކާ ހެދި ޑޮލަރު ކޮންޓްރެކްޓަރުްނނަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ައގުއެނޫން

ކަމަީކ މިސާލަކަްށ  ެވސް މީހުން ވެސް އުޅޭނެ. ެދން އަނެއް ުކަގއިސް އަދި އެނޫން މަސައްކަތްތަކޮންޓްރެކްޓަރުން ވެ 

ނޑޫ ން ބޭރުން ގެނެއްސަ ހުންނަ މީހާ،މުސްކުޅި މަންމަ ބަލަން ނޫނީ ބައްޕަ ބަލަ މަންމަ؛ ފުށް  ،ހަކުރު ،އެ މީހާގެ ހަ

ކަމަކަށް މާ، އެ ހުރިހާ ވެސް ހަމަ އުސޫލެއްގެ ޮގތުން ހަމަ ދިވެއްސަކު ިހއްސާކުރާނީ ައގު. އެހެންވީ 

ނުޑމެ އްޔާބައްލަަވއިލެްއވިއްޖެ ކަމަށް ެވއްޖެ އެއީ އަޅުަގނޑު މި  ންނަށް މީގެން ސަލާމަތްވެދާނެތޯ؟ކިާހވަރެއް އަުޅގަ

ގައިމު ވެސް ސަރުކާުރން ދާނެ އެއްަޗކަށް ވާނީ ީޓަޗރުން، ނަރުހުން، ޑޮކްޓަރުްނ އަކީ މިސާލަަކށް ހަމަ ދެންނެވި ވާހަކަ

ކެއް ަކނަޑއެޅިފަ. މީހުންގެ މިހާރު ހުންނާނީ ކޮންމެވެސް ވަރަކަްށ އަދަދުތަ އެމިކަހަލަ މީސްމީހުންނަށް. 

ނޑަކަށް ނޭނގޭ. ދެން އެގޮތަށް ބެއްލެވިފައެހެންކަމަށްވެއްެޖއްޔާ އޭތި ިއތުރުވީމަ   އެބަ  އިދެން އަންނަ ބަދަލެއް އަޅުގަ

 ދެން އަޅުަގނުޑގެ ފުރަތަމަ ސުވާލު އެއީ. އޮތްތޯ؟

 

 ޖިހާދު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ ޢަބްދުމިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭން

އަށް ބޮޑަްށ އޮތީ އެންމެ ފަގީރު މީހާ  މި އިވެސް ދެންނެވި ފަދައިން ޮބޑަށް ބަލާފައި ދެން ައޅުަގނޑު ކުިރންމީގަ

 ސިވިލް. ަސރުކާރު މުވައްޒަފުން ނުވަތަ ސަރުކާރު މިސާލަކަށް އަޅުަގނޑުމެން މިތާ ތިބޭ ސަބްސިޑަިއޒްކުރާ ގޮތަށް

މީހުން ވެސް ދަްއކާނީ ފުލް އަދަދޭ.  . އެއި މިއޮތީނޫނޭ ިވސްނާފަ މީހުން ސަބްސިޑަިއޒްކުރާ ގޮތަކަށް ސަރވަންޓުން އެ

ސަބްސިޑައިްޒކުރާ ގޮތަށޭ. ައށް  އޭނަ އިއަކީ ކާކުތޯ ބަލާފަ އެންމެ ނިކަމެތި މީހާ؛ ފުލް ޕްރައިޒް. ނިކަމެތި މީހާ 

ށް މި ސަބްސިޑީ އް ނުކުރެވޭނެ. ދުވަެހްއ ދުވަހަކަނީ މި ސަސްސްޓެިއނެނީ. އެހެންނޫއެގޮތަށޭ ގެންދަންޖެހޭ

ނޑަށް ހީވަނީ ެއގޮތަށް ާޓގެޓުކުރަގޮްސ ނުހިފެހެއްޓޭ ހިސާބަށް ދާނީ. އަބޮޑުެވގެން ޖެހޭހެން މިހާރު. އެީއ  ން އެބަުޅގަ

ގޮުތގަިއ  ބައެއް މީހުން ބުނާ ،ސްދިވެހި ީޓޗަރެއް ވިޔަ  ،އަދި ިމސާލަކަށް ބޭރުގެ ީޓޗަރެްއ ިވަޔސް . އެހެްނވީމާ،އަސްލު

ގިނަ  ދީގެން މާމީހުންނަށް ތަންތަނަށް ޓިއުޝަން . އެޭދސީ ޓީޗަރުން މާ ގިނަ ލާރި ލިބޭބި ރެވު ދިވެހި ޓީޗަރުންނަށް

ބަލް އިންކަމް މާ ބޮޑު މީހުންގެ ޑިސްޕޮޒި ބޮޑަށް އެ ލާރި ނަގާ އަސްލު ޙަޤީޤަތުގައި. އެހެންވީމާ، ދިވެހި ޓީޗަުރން މާ

އުޭޅ ޓީޗަރުން ދެން ައޅުަގނަޑށް  އިހިނގާ އަޙްމަދިްއޔާގަ އި. މިސާލަކަށް ބަލަމާ ބައެްއ ޓީޗަރުން ައސްލުގަ ކަމަށް

. އެހެންވީމާ، ވުރެ ދިވެހި ޓީަޗރުންނަށް އިބޮޑު އަސްލުގަ ބަލް އިންކަމް މާ މީހުންނަށް ޑިސްޕޮޒި ކައިރިން ފެންނާތީ. އެ



  

އެހެްނވީމާ،  ން އެކްސްކުލޫޑުކުރާ ގޮތަށް ވެއްެޖއްާޔ އުނދަގޫވާނެ.ހުރިހާ އެންމެ؛ ގެޓްހުރިހާ އެންމެނަށް ޓާއެއީ 

އެންމެ ނީޑީ  ،އެއަށް  އި،އިމުކުެރވޭތޯ. ކޮްށފައް ރަނގަޅަށް މިކަހަލަ ޓްރާންސްފަރ މެކޭނިޒަމެއް ޤާހިނގާ ތަންކޮޅެބަލަމާ

ހިނގާށޭ. ދެން ހުރިހާ ދަމާބޭނުންވާ މީހުންނަށް މި ޓާގެޓް ސަބްސިޑީ ދެވޭ ގޮތަށް ހައެންމެ ބޮޑަށް  ،މީހުންނަށް

ނޑުމެން ކީއްކުރަންޯތއޭ ސަބްސިީޑ  އެންމެން އުޅޭނީ ހަމަ އަުގަގއޭ. އަުޅަގނޑުމެން ހުރިހާ ެއންމެން ވެސް. އަުޅގަ

ނޑުމެން ސަްބސިޑަިއޒްކުރަ ިއގެން ތިބެންީވކީ. އެހެންނޫންތޯ.ނަގަ ނޑުމެނަށް ލިބޭ މުސާރަ  ހެއްޔޭ؟ ންޖެހޭއަުޅގަ  ައޅުގަ

ންމެހެން ސަބްސިޑީ ނަާގ ނުލާ އުެޅވޭނެ. އަދި ތި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ެވސް ކޮ ނަށް ސަބްިސޑީއާއިން ައޅުަގނޑުމެ

އޮތީ.  މި އިއޮޓަމެޓިކަލީ އެހެންނޫންތޯ. އެހެންވީމާ، ައސްލު ެއޮގތަށް ވިސްނާފަހިތަކުށް ނޫން. ސަބްސިޑީ ލިބޭނެ 

މީގެ ރެސިޓެންސް އައުމަީކ ވެސް އެކަށީގެްނވާ ކަމެއް.  އިކޮޅުގަ ނޫން އެއީ. ފުރަތަމަ އެހެންވީމާ، އުނދަގޫފުޅު ކަެމއް

ޤާއިމުކުރެވޭޯތ  އެހެންނަމަވެސް މިކަން ކުރަންވެއްޖެ. ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކުގައި ވެސް އޮްނނަ ނިޒާމެއް

ދެން ިއން މަސައްކަތްކުަރްއވާ.  މިހާރު އެންސްޕާ .ޝަންތަެކއް ައސްލުމަސައްކަތްކުރަނީ. ދެން ީމަގއި ހުރި އޮޕް

ގޮތުން ައޅުަގނޑުމެންެގ ސްޓާފް އިސްމާޢީލް ުކޑަޮކށް އެްއޗެްއ ވިާދޅުވެަލއްާވ.  އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ އެއާ ެބހޭ

 .އި..ޒުނައާ އެީކގަނޑު ިޢއްަޒތްތެރި މުޤައްރިރުގެ ޢިއިސްމާޢީލަށް އަޅުގަ 

 

 ން:ފަރާތުން ިއސްމާޢީލް ވާހަކަދެއްެކވުފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ  މިނިސްޓްރީ އޮފް

ދެތިން އޮޕްޝަނެްއ ، ޝަްނތަކެއްމި ހަފުތާތެރޭގައި އަދި މީގެ އޮޕް އިން ވިދާޅުވި ޮގތަށް އެންސްޕާ އާދެ، މިނިސްޓަރު

 އޮތީ. އިަރއީސް އޮފީހަށް ފޮނުއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައި ކުރަްއވާފަވޯްކއައުޓު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކަށްތޯ ގޮްއސަ އޮތީ؟ ހިސާބަބޭފުޅުންނަށް އެއްކަލަ ޯވކިން ސްޓޭޖް ކިހާ ޝަންތައް ަވކިން އެހެން، މިހާރު ތި އޮޕް

 ކަމަކަށްތޯ؟ ޭއގެތެެރއިން ބޮޑަްށ ބުރަވެވެނީ ކޮން އި އޮތީ؟ބޭފުޅުންނަށް ބެއްލެިވފަ ަޝންތޯ ތިގާތްަގނޑަކަށް ކިތައް އޮޕް

 އޮތްޯތ؟ އެބަ އިއެހެން ބެއްލެވިފަ

 

 ފަރާތުން ިއސްމާޢީލް ވާހަކަދެއްެކވުން: ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް

 ޝަނަކަށް އެއޮޕްޝަނެއް. އެއް އޮޕްޝަނަކީ އެންމެ ފައިނަލް އޮޕް 3ިއ މިހާރު އޮތީ އޭަގއި އެބޭފުޅުން ހައްދަވާފަ 

އި އޮތް. ދެން އަެންއ ކުރަްއވާފަިއ އޮތީ ަހމަ ކޭޝް ޓްރާންސްފަރ އޮްޕޝަން ވެސް ެރކޮމަންޑިބޭފުޅުން ދެއްވާފަ

ެއއްކަލަ ވަުއޗަރެއް ނޫނީ ، ކާެޑއް ެމދުވެރިކޮށް އެިޑއުކޭޝަްނގެ ސަބްސިޑީ ދެވޭ ކަހަލަ ގޮަތަކށް ށް އޮތީ އޮޕްޝަނަކަ

 .އި އޮތްކުރައްވާފަ ބޭފުޅުން ސަޖެސްޓު ޝަެނއް ވެސް އެ އެކަހަލަ އޮޕް



  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ތިްއޔާފޮލޯއަޕް ުސވާލެއް އޮ އަށް ުފރުޞަތުއަރުވާނަންهللا ޢުދު އަޅުަގނޑު ސަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙިލްމީهللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

ނޑަށް ބޭނުންވި ޖަވާބެއް މިނިސްޓަރުގެ ފަރާތުން ނުލިބިގެން ހައްތަހާ ވެސް މި އުޅެނީ އިނގޭތޯ. އެީއ  އަސްލު އަުޅގަ

ނޑުމެން ހަމަ ތައްޔާޭރ މިކަން އަޅުަގނުޑގެ ވާހަކަ ވަނީ  މަވެސް މައްސަަލއަކަށްކުރަން. އެހެންނަ ައކީ ައޅުގަ

ދަދު ވެސް ފުދޭވަރަކަށް ބޮޑުވާނޭ ބޭރުމީހުން. ދޭ މީހުންގެ އަ ކޮއްތު، ބައެްއގެ މުސާރަ ސަރުކާރުން އެ

 ދިޔައިމަ ދެން އޭގެ ބަދަލު ސަރުކާރުން އެނެގޭ ެއއްެޗއް ެވސް ބޮޑުެވގެން މީުހންގެ އަތުން އެ އެހެންކަމަށްވެއްެޖއްޔާ

ޅުތާލު ވެްސ ފަހަރެއްގައި ހަމަ ދިމާވާ ގޮަތކުން ހަ ނީ؟ކިހިނެއްތޯ އެކަން ހަމަޖެހޭ ހޭނެތޯ ނޫނިއްޔާމީހުންނަށް ދޭކަށްނުޖެ 

ެއކަހަލަ، އެ  ޮބުޑވިްއޔޭ ިކޔާފަ؟ ނޫނީ ައގު އިކިޔާފަ  ލިބެންޖެހޭ އެއްެޗއް ނުލިިބއްޖޭ ތިމަންނަމެންނަށްކޮށްފާނެނޫންތޯ 

ސަރުކާރަށް  އަނބުރާ އުސޫެލއްގެ ގޮތުން ހަމަ؛ ންޓެއްއަކީ. ކިހާ ބޮޑު ޕަސެ އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވާ ާވހަކަ

ބައި ލިބޭ. އެކަމަކު ދާ އެްއޗެއް ެވސް ބޮޑުވާނެ. އެއީ ުހރިހާ ގޮތަކުން ވެސް ެއގޮތަށް  ެއއީ ެއއް  ބުރަވެގެންދާނެތޯއޭ؟

ނޑު މި ދެންނެވީ އިނގޭތޯ. އެ ކިހާވަރެއް ޭސްވވާނެތޯ އެހެންެވއްޖެއްޔާ؟  ބަލާފައި އެ ވާހަކަ އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަޅުަގނޑު މިނިސްޓަރަށް ފުުރޞަތުއަރުވާނަން.

 

 ޖިހާދު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓެރެޜަރީ ޢަބްދު

ނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގިއ  އެކަހަލަ ސްަޓޑީެއއް ދެން ިމހާތަނަށް އަދި ހެދިފައެއް ނެްތ. އެހެންނަމަވެސް، ދެން އަުޅގަ

ނޑުމެން ީމެގތެރެއަސް އިތުރު މީހުން ާލ ކަމަށް ވަންޏާ ގިަނވާނީ ސަބްސިޑީ ދޭންޖެހޭ މީހުން  އެގޮތަށް އަުޅގަ

ހައްތަހާވެސް. އެހެންވީމާ، ސަރުކާރުން ދެން މުސާރަ ތަންތަނުގެ މުސާރަ ބޮޑުކުާރ ގޮތަށް މުސާރަ ބޮޑުކުރާެނތާ 

ނޑަްށ ހީވަނީ މީގައި ރަނގަޅީ އަސްލު ިމގޮ ަތށް ޓާގެުޓކުރެިވއްޖެ ކަމަށް ަވންޏާ ވީހާވެްސ ނިކަމެތި މީހާ އަސްލު. އަުޅގަ

އަށް ޓާގެޓުކޮށް މި ދެވޭ ގޮތެއް ވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އަސްލު. އެހެންނޫނީ ހަމައެކަނި ސަރުކާރުން ކޮއްތު ދޭ މީހުން 

ތިމަންނަ ވެސް މި ބިލު އެކަންޏެއް ނޫން. ސަރުކާރުން މުސާރަދޭ މީހުން، މުސާރަވެރިން ވެސް އަންނާނެ މީގެތެރެއަށް. 

ބޮޑުެވއްޖޭ. މިހާރު އެހެންވީމާ، ތިމަންނަ އަށް ތިމަންނަގެ މުސާރަ ބޮޑުކޮށްދޭށޭ. އެހެންވީމާ، އެ އިޝޫ ެވްސ 

ނިކުންނާނެ. އެހެންވީމާ، މިީއ ފަށައިގަތުން އަސްލު. ދެން މީގައި އިތުރަށް ދެން އަދި ިމ ސިސްޓަމު ހަރުދަނާކުރުމަށް 



  

ނޑު ހަމަ އިތުރުކޮށްލަން ބޭނުން ކުީރގެ ކުރެވޭ ކަންތައްަތއް ކު ިރއަށް އޮތް ތާނަގއި ފެނިގެންދާނެ ައސްލު. ދެން އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުސެން ވިދާޅުިވ، މި ިޑއުޓީ އަށް ކިހާވަރެއްތޯ ލިބެނީ؟ އަޅުަގނޑުމެން މި ބަދަލު ގެނެސްފި 

ނޑަކަށް  ނޑުމެްނ ބިލިއަން ވަރު ައހަރު 1.1ކަމަށް ވަންޏާ ލިބޭނީ ގާތްގަ ދުވަހަށް ބަލާ ކަމަށް ވަންޏާ. އެކަމަކު އަުޅގަ

ނޑަްށ ޤަބޫލުކުރެޭވ ގޮތުްނ  ލަފާކޮށްފައި މި އޮތީ ޮބޑަށް ހާފް ޔިއަރ ބަޖެޓުަގއި ޖަހާފައި މި އޮތީ. އެހެންވީާމ، ައުޅގަ

ހާފައި އޮްތ އަދަދަށް މީތި ކުޑަތަންކޮެޅއް އޭޕްރީލްހާ ހިސާބަށް ޖައްސައިިފ ކަމަްށ ވަންޏާ ައޅުަގނޑުމެން ބަެޖޓުގަިއ ޖަ

ނުޑ  ވުރެ ކުޑަތަންކޮެޅއް އިތުުރވެެގން އަންނާނެ. އޭރަށް އެއްކަލަ އޭގެ ބޭނުމަކީ އަސްލު އެއްކަލަ ކުރީަގއި އަުޅގަ

މިލިއަން ރުފިޔާަވރު އިތުރުވެގެން އަންނާނެ މީގެން. އެހެންވީމާ، އެ ަބއި  100ގްރީން ޓެކްސް އިން މަދުވާ ބައި، 

ނޑަށް ފެންނަނީ މި ބައި، އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން ޑޭޓު ތަންކޮޅެއް ުކރިއަށް ޖައްސާލަން. އޭރުްނ ހިމަނާ ގޮތަށް އަޅުގަ

އެބައި ހަމަޖައްސައިެލވޭނެ ަކމަށް. ދެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަދިވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މިކަހަލަ 

ނޑުމެންނަށް ސްޓަޑީެއއް ހަދަން ވަގުތު ވެސް ސްޓަޑީެއއް ހަދާ ކަމަށް ވަންޏާ ވަރަށް ގިނަ ދުވަސް ނަގާނެ. އަޅު ގަ

ނެތް. ދެން ސްޓަޑީ ވެްސ ހެދިދާނެ. އެކަމަކު ިމއީ ކުރަންވެއްޖެ ކަމެކޭ. އެހެންނޫންތޯ! ކުރަންވެއްޖެ ކަމެކޭ. 

 އެހެންވީމާ، ފިުއޗަރަގއި ދެން ޖެހޭ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރަުމންގެންދާނީތާ އަސްލު.

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

 ފަޒާދަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަުތ އަރުވާނަން.

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ފަޒާދު ޢަލީ މެންބަރު ދާއިާރގެ މެދު ފުވައްމުލަކު

ނޑު ަހމަ ފުރަތަމަ ވެސް ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ފަގީރުންނަށް  އާދެ، ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްެތރި މުޤައްރިރު. އަޅުގަ

ނޑު ގޮެތއް ަގއި މި ދެެކވެނީ. ދެކެޭވއިރު މިހާރުވެްސ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަބްިސޑީެގ ދެން ސަބްސިޑީ ދޭ ވާހަކަ މައިގަ

ނިޒާމަކީ ދެން އެހާ ހަރުދަާނ ނިޒާމެއް ނޫން. މިނިސްޓަަރށް ކިހާވަެރއްެގ ޔަޤީންކަން ެއބަ އޮތްތޯޭއ ކާޑުްނ މި ނަާގ 

ނޑު ޑިއުީޓގެ ސަބަބުން ފަގީރުންނަށް ދޭންޖެހޭ ސަބްސިޑީ އޭތި އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކަށް ދެ ވޭނެތޯ؟ އެއީ އަުޅގަ

 ސުވާލަކުން ުސވާލަކުން ދާނަން އިނގޭތޯ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިނިސްޓަރަށް އަޅުަގނޑު ފުުރޞަތު އަރުވާނަން.

 

 ޖިހާދު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓެރެޜަރީ ޢަބްދު



  

ނޑަށް ހަމަ  މި ސިސްޓަމު ހަރުދަނާކުރުމަށް ޓަކައި ދެން މިހާރު މަސައްކަތްތަެކއް ކުރަމުްނގެންދަނީ. އަުޅގަ

ނަޑއެިޅގެން އެނގޭ ކިހާވަެރއްކަން މިތިބީ  އަހަރުން މަތީ މީހުންގެ އެ  65އަހަރުން މަތީ މީހުން. އެހެންވީމާ،  65ކަ

ނެ. ދެން ރުފިޔާ ޖަމާކުރީމަ އެ މީހުންނަށް ލިބޭ 5000މީހުންގެ އެކައުންޓަށް މި ލާރި ޖަމާކުރަނީ. އެކައުންޓަށް 

އަހަރު ނުވާ މީހުންނަށް މި ސަބްސިޑީ ދޭ ކަމަށް ވަންޏާ ހަމަ އެކައުންަޓށް ޖަމާކުރާނީ އެހެންނޫންތޯ.  65މިސާލަކަށް 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މީގެ އެންމެ ފަސޭހަ ގޮތަކަށް އޮންނާނީ ފަގީރަކީ ކާކުތޯ ބަލާފައި އޭނަގެ  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑު ކުރިްނވެސް ދަންނަވާފަިއ އޮންނާނެ އެަކއުންޓަށް ލާރި ޖަމާކުރު ން. އޭރުން މާ ފަސޭހަވާނެ މިަކން ކުރަން. އަުޅގަ

ރުފިޔާ ަސބްސިޑީގެ ގޮުތަގއި އެބަ ޖެހޭ  7000ރުފިޔާ ސަބްސިީޑެގ ގޮތުގައި.  7000މިހާރުވެސް އެބަ ޖެހެއޭ ބޮލަކަށް 

ލަކަށް ކޮންމެ ދިވެއްަސކަށް ދޭންޖެހޭ ހެއްޔޭ؟ ރުފިޔާ ކޮންމެ ބޮ 7000މިހާރުގެ ސިސްޓަމުގެ ތެރެއިްނ. އެކަމަކު ކޮންމެ 

ރުފިޔާ ދޭންވީ ހެްއޭޔ  7000ނުވަތަ ދިނުމަކީ ރަނގަޅު ަކމެއް ހެއްޔޭ؟ އެންމެ މުއްަސނދި މީހާ އަށް ވެސް 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި އެ  ރުފިޔާ އެންމެ ފަގީރު މީހާ އަްށ  7000ސަބްސިޑީގެ ގޮުތގައި. އެހެންވީމާ، ެއއީ އަުޅގަ

ރުފިާޔ  10000މަށް ވަންޏާ އޭނަ އަށް މާ ރަނގަޅަށް އުެޅވޭނޭ. ނުވަތަ ެއއަށްވުރެ ބޮޑު އަދަދެްއ، މިސާލަކަށް ދީފި ކަ

ނޑު އެ އަަދދެއް ކޮންމެހެން ދަންނަވާކަށް ނޫން މި އުޅެނީ. އޭނާ މާ ފުދިގެން އުެޅވޭނޭ އެ ބަދަލުން.  ނަމަވެސް. އަުޅގަ

ވެީނ ވީާހވެްސ ބޮޑަކަށް އޭނަ އަށް ސީާދ އަމާުޒކޮށްގެން، އޭނަ އަށް އެހެންވީމާ، ެއގޮތަށް ައޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުރެ

ނޑުމެްނ މިގޮތަށް ނިންމީކީ ނޫން. އެ  އެަކއުންޓަށް ޖަމާކުރެވޭ ގޮތެްއ ވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ މާ ފަސޭހަވާނެ. ދެން އަޅުގަ

ނޑަށް އެންމެ 3 ބުރަވެވެނީ ެއކަހަލަ  އޮޕްޝަން މިހާރުވެސް ެއންސްޕާ އިން ބައްލަވަމުން އެ ގެންދަނީ. އަުޅގަ

 ސިސްޓަމަކަށް ދެިވއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އެކަމަކު ސަުރކާރުން ެއކަން ނިންމަވާނީ އެންމެ ފަސޭހަގޮތަކީ ކޮަބއިތޯ ދޭން. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ފަޒާދު ޢަލީ މެންބަރު ދާއިާރގެ މެދު ފުވައްމުލަކު

ތުމުގައި އެްއކަލަ ވެިހކަލްތަުކން ޑިޔުޓީ ކަންތަކުަގއި އޭެގ އާދެ، ުޝކުރިްއޔާ. ދެން މިނިސްޓަރުގެ ވާހަަކއިަގއި ފަށަިއގަ 

ރެޖިސްޓްރޭޝަން ޒޯންތަކެްއ ބަދަލުކުރެވިއްެޖއްޔާ ތަފާތުތަެކއް ައއިސްދާނެކަުމގެ އިޝާާރތެއް ކުެރއްވި. ދެން އެކަހަަލ 

އި ެވސް އޭގެ ބަެއްއ އެްއވެސް ވާހަކަަތކެއް ދެން މިހާރު ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ވެސް، އިކޮނޮމިކު މިނިސްޓްރީގަ

އެބައުޅޭ. އެހެންވީމާ، މިނިސްޓްރީތަކުގެ ތެޭރގައި ީމގެ އެްއެވސް ކަހަލަ މެކޭނިޒަމެއް ޭރވުުމގެ މަސަްއކަތް އެބަ ކުރިއަްށ 

 ގެންދެވޭތޯ؟

 

 ޖިހާދު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓެރެޜަރީ ޢަބްދު



  

 އެ ވެހިކަލް ޕޮޕިޔުޭލޝަނާ އެއްޗެހި ނެގުމާ، ، ގެންދޭ ކުރަމުން އެބަ ގެ މަސައްކަތްމިހާރު ދެން ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ

ނޑަށް ފެންނަނީ އޭގެ އެދެވޭ ނަތީޖާެއއް ފެނިގެންދާނެ ކަމަށް އެ  ؛ތާނގައި  ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރިއަށް އޮތް އަުޅގަ

 މަސައްކަތުން.

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ފަޒާދު ޢަލީ މެންބަރު ދާއިާރގެ މެދު ފުވައްމުލަކު

ތަން.  ގޮތަށް އޮތް  އޮތް ހަމަ މި 5މެޓާ % ގެ )ށ( ގައ17ިއި ކޮށްލާނަން. ދެން ޗެޕްޓަރ އަޅުަގނޑު ުސވާލެއް ގޮުތގަ

އަސްލު ޙަޤީޤަތުަގއި ދެން މިީއ ބައެއް ބެލެނިވެރިން ހަމަ ުކދިންނަށް އެހާ ދޭން ބޭނުންވާ އެްއޗެއް ވެސް ނޫން. ދެން 

 ؛މެޓާ ހަމަ ބޮޑުކޮށްލުން ހަމަ ވަނީ ީކއްވެތޯ؟ ހިމެނިފައި މިގޮތަށް  ނުކުރާގަިއ މީގެ ިޑއުޓީ ޮބޑުވިސްނުމު  މަނިކުފާނުގެ

ނޑުމެންގެ ޒައެއީ އަޅު ވުރެ  މިއަށް 5%ޅިފަިއވާ ެއްއޗަކަށް ނުވާތީވެ ރޫރީ ބޭނުްނތަކާ ގުަގނޑަށް ހީވަނީ ައޅުގަ

 މައްޗަށް ޖައްސާލުން ކިހިނެއްޯތއޭ ވާނީ؟

 

 ޖިހާދު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ންސް އެންޑް ޓެރެޜަރީ ޢަބްދުމިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭ

ނޑުމެން ބޮޑަށް ޓާގެޓުޮކށްފައި މި ހަކުރު  އޮތީ ހަކުރަށް. ހަކުރު މައްޗަށް ދާތީ، އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ދެން އަޅުގަ

ބޭނުންކުރާ  ވަންޏާ ހަކުރު ހެލްތު މައްސަލަ ވެސް ނިކުމޭތާ. އެހެންީވމާ، ޑިއުޓީ ބޮުޑކޮށްފި ކަމަށްމައްޗަށް ދާތީ 

 ގިނަ މީހުން ބޭނުންކުރާ ެއއްެޗއް ނޫން. ހަކުރަީކ މާނެ ކަމަށް. ދެން އެހެންނަމަވެސް މިންވަރު ވެްސ ދަށްެވގެން ައންނާ

އެއީ އަސްުލ  10ވަންޏާ ވަރަށް ުކޑަކުޑަ އަދަދެއް އަސްލު. މިހެން % ކަމަށް ޭއގެ ނިސްބަތުން ބަލާ ހަކުރަކީ

. ދެން މެޓާގެ ލުސްގެ ގޮުތަގއި ލިބެނީ އަކުޑަ ެއއްެޗއް އަސްލު ދައުލަތަށް ޑިއުޓީކިހާވަރެއްތޯ؟ އަސްލު ވަރަްށ ކުޑަ

 ެއއީ. އަދި  ކީ ކޮބައިތޯ ެވސް. އެހެންވެއަ މެޓަ ؟ގޮތް ތަފާތު މީހުން މާނަކުރާ އިޝޫަގއި ެވސް ދެން ބައެއް 

ވަރަްށ ބާްއވަން. ދެން އޮތް  ުޓ ބޮޑުކުރާ ގޮތަކަށް. މިހާރުަޕސަން އޮތް މެޓާެގ މި އަޅުަގނޑުމެން ނެތް ވިސްނާަފއި

ވަންޏާ ބައެއް ބެލެނިވެރިންނަށް ވެސް ޭއގެ މައްަސލަ ނިކުންނާނެ ކަންނޭނގެ.  އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ބޮުޑކޮށްފި ކަމަށް

ނޑުމެންގެ ުކޑަުކދިންގެ ުޑވާނެ. އެހެންވީމާ، މި ޮއްތ ވެސް ބޮ ގެ ޑިމާންޑުއާބާދީ ބޮޑުވަމުންދާއިުރ މެޓާ ދެން އަޅުގަ

ވަންާޏ  ނޭދެޭވ އަސަރުކުރާ ކަމަށްއޭގެ އަސަރު،  ހިނގާ. ާބއްވާަފއި ފިުއޗަރަގއި ުކޑަކުިދންނަށްބާްއވަމާ ލެވަލްަގއި

 އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ބޮޑުކުެރިވދާނެހެން.

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ފަޒާދު ޢަލީ މެންބަރު ދާއިާރގެ މެދު ފުވައްމުލަކު

ދަނީ. ދެން މީތި ހަމަ  އަްށ މި 20ގެ ާބވަތްތައް %ގެ )ނ( ގައި ަލްގޒަރީ ކޮސްމެޓިްކސ33ްދެން މި ޗެޕްޓަރ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި  އަދިވެސް ހަމަ ކުަޑކޮށް ލަްގަޒރީ ކޮސްޓެމެޓިކްސް ައސްލު ބޭނުންކުރާ ނިސްބަތަކީ އެއީ ައޅުގަ



  

ވަންޏާ މީތި ކަމަށް. އެހެންވީމާ، އެހެންވެއްޖެ ހަމަ ރާއްޖޭގައި ދިރިުއޅޭ ެއންމެ މުއްސަނދި ބޭފުޅުން ބޭނުންކުރައްވާނީ

 އަށް ދިޔުން ކިހިެންއތޯއޭ ވާނީ؟ 25ހަމަ 

 

 ޖިހާދު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓެރެޜަރީ ޢަބްދު

ނޑު ބަލަނީ ވީހާވެސް ދެން ބޮޑުކުރާއިރު އްމުން ބޭނުންކުރާ އެއްޗެްއ ބޮޑު ޕަސަންޓޭޖަކުން ޢާ ެވސް މާ ދެން އަޅުގަ

މިސާލަކަށް ސެންޓު ބާއްވަން. އެއީ ސެންަޓކީ މިހާރު ޒީރޯ ރޭޓުގައި އޮތް ެއއްެޗއް. ދެްނ  ަގއި 20ހަމަ % ،ބޮޑުނުކޮށް

ނޑުމެންނަށް ތަންކޮޅެއް އުނދަޫގ  ލަގްޒަރީ ކޮސްމެޓިކްސް ކިަޔސް ލަގްޒަީރ ކޮސްމެޓިްކސް އަކީ ކޯްއޗެއް ކަމެއް އަުޅގަ

ލަްގޒަރީ ކޮސްމެޓިކްސް ޑިަފއިން  .ވިދާުޅވީ ވެސް. ދެން އެހެންވީމާ، އެ މައްސަލަ ެދންމެވެސް އެ ޑިފައިންކުރަން

ނޑަށް ފެންނަނީ ތި ލަގްޒަީރ  ތް ުކޑަކޮްށ ވިދާޅުވެެދއްވުްނ،ގޮ ބޭފުޅުން ޑިފައިންކުރާ ކުރަންވެސް އުނަދގޫވަނީ. އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ އަްސލު މަޤްޞައަކީ ޯކއްެޗްއކަ ކޮސްމެޓިކްސް ނޑުމެންގެ މަޤްޞަދަކީ  ދަކީން. އަުޅގަ  ކޮބައިތޯ؟ ައޅުގަ

ނޫން.  އްޓޮއިލެޓްރީޒެ އެކަހަލަ ެއއްެޗހިތައް  ޓޮއިލެޓްރީޒް، އެކަހަލަ އެްއޗެހި ،ހުންނަ ބްރޭންޑެޑް އެއްޗެހިބްރޭންޑެޑް؛ 

އެންމެ މުއްސަނދި  ނީބޭުނންކުރާއީ އެ ައގު މަްއޗަށް ޖެއްސުން. އެ ޭއގެ، ކޮސްމެޓިކްސް ތެޭރގައި ހިމެޭނ އެްއޗެހިތައް

ްށ ގޮތަ ޒީރޯ ރޭޓުަގިއ ނުބާއްވާ ސަުރކާރަށް ކޮންމެވެސް ެއްއޗެއް ލިބޭ ،ލާފައި 20. އެހެންވީމާ، އެއަށް %ނޭމީހުން

ވަނީ  ދެން މީގައި އިޫޝއަކަށް .ފިއުމެކޭ ެއއްވަރަްށ ލަްގަޒރީ ކޮސްމެޓިކްސްހަމަޖައްސަން. އެހެންވީމާ، ޕާ

 ންނަނީކީ. އެ ިއޝޫ މިއޮ އެްއގޮތަކަށް ނޫްނ ލަގްޒަރީ ކޮސްމެިޓކްސް މި . ހާމަނައިޒު ސިސްޓަމާކްލެސިފިކޭޝަން

ެއއް. ދެން ލަްގޒަީރ ކޮސްމެޓިކްސް ކިޔަސް ވެްސ ތިމަންނަމެންނަށް ތަންކޮޅެއް ވަރަށް ބޮޑަށް ޖައްާސ މައްސަލަ ބޭފުޅުން

 އީ.ވައި.ސީންކޮބައިތޯ ލަގްޒަރީ ކޮސްމެިޓކްސް އެހެންނޫންތޯ. އަޅުަގނޑުމެންގެ ނަން. އުނދަގުލޭ ދެނެގަން

 އޮންނަނީ އެހެނ . އެކަމަކު ކްލެސިފިކޭޝަން މިއޮތީ ބަހެއް ގޮތަށް ބަލާފަ އިރު ބޮޑަށް މިމިކަން ބެލިއަޅުަގނޑުމެން 

ނޑަށް ހީވަނީ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް ކަހަލަ ގޮތަކަށް ކްލެސިފައިކޮްށފަ . އެހެންވީމާ، އެ އިޝޫ ނިކުމޭ. ދެން އަޅުގަ

ނޑަށް ީހވަނީ ލަްގޒަރީ ކޮސްމެޓިްކސް ޗެއް ވިދާުޅވެ؛ކުޑަކޮށް އެއް  ޑިފައިްނކޮށްފައި ލިސްޓެއް ދީަފިއ  އަުޅގަ

ންނާނެ. ގްޒަރީ ކޮސްެމޓިކްސް އެހެނެްއ ނޯބާއްވަންޖެހޭނީ ކަސްޓަމްްސ އަށް. ކަސްޓަމްްސ އަށް. މިހާރު ލަ

ެއއީ ލަްގޒަީރ އެ ބޭފުޅުންނަށް އެރުވީމަ އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ހަދަންޖެހޭނީ ލިސްޓެއް ހަދާފައި ލިސްޓު މިހާރު 

ނޑުގޮތު  ގެކޮސްމެޓިކްސް  މެން ލިސްޓު ޑިފައިންކުރަންޖެހޭނީ. ގައި ަބްއލަވާނީ. ެއގޮތަށް ހެދޭނީ. އެހެންވީމާ، ެއއީ އަުޅގަ

 އޭ. އެހެންނޫނީ ފަހަރެއްގައި އެ  20އޭ. އެހެްނވީމާ، މި ބާވަތްތަުކން ނަގަންޖެހޭނީ %ލަގްޒަރީ ކޮސްމެޓިކްްސއަކީ މި 

އެއްޗެްއ  ޮކމިޝަނަރ ޖެނެރަލް . އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީބޭފުޅުންނަށް މި އިމްޕިލިމެންޓޭޝަން އިޝޫެއއް ނިކުމެާދނެ

 .ޢިއްޒަތްތެރި މުަޤއްރިރު.. ވިދާޅުވުމަްށ؛

 



  

 ާވހަކަދެއްެކވުން:ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސް އަޙްމަދު ޒުހޫރު 

ނޑުމެން މީގައި ވާ ،މީގައި މިހާރު މީގައި ލަގްޒަީރ ކޮސްމެޓިކްސްއާ ބެހޭ ގޮތުން ލުގައި މުާދ ނަށް އަސްގޮަތކީ އަުޅގަ

 ވޯްލޑް ނުންކުރަނީ ހާމަނައިޒް ކްލެސިިފކޭޝަން ސިްސޓަމު. ޑަބްލިޔު.ސީ.ޯއ؛ބޭ ކުރުމަށް ައޅުަގނުޑމެން މިކްލެސިފައި

އެއް ނެތް. ދެން އަނެއްކާ ހަދާފައި އޮންނަ. ދެން އޭގައި މިކަހަލަ ކެަޓގަރީ  ކަސްޓަމްސް އޯގަަނއިޭޒޝަނުން

ނޑު މެންނަށް ވަރަށް ދަތި އޭގެތެޭރގައި ހިމެނޭ ލަްގަޒރީ ފެންވަރުގެ ކޮސްމެިޓކްްސ ޕްރޮޑަކްޓުތަކަށް ބަލަިއގެން ައޅުގަ

ނޑުމެންނަްށ އުނދަގޫ ވަންޏާ  ކުރާ ކަމަށް އެކަން .ވާނީ ކަމަކަށް އައިޓަމުތަަކކީ ކޮބަިއކަން ދެނެގަންނަން. އަުޅގަ

 އަުޅަގނޑުމެން ގެްނގުޅެގެން އެކަން ކަހަލަ ޮކސްމެޓިކްްސގެ ބާވަތްތަުކގެ ލިސްޓެއް ވިދާޅުވި ގޮތަށް ވަކި މިނިސްޓަރު

ގެްނދަން. މީގައި އެ ފަސޭަހވާނެ ލިްސޓު ޖެހޭނެ އަޕްޑޭޓުކުރަމުން  ދުވަހުން ދުވަހަށް އެ ރަންޖެހޭނީ. އެހެންވެއްެޖއްޔާ ކު

މިހާރު  ،އޮތް ސެންޓު ހަމަ ޗެޕްޓަރުގެ )ރ( ގަިއ މި މި މާއްދާަގއި ، މީގައި  ،ގޮތަކަށް އަޅުަގނޑުމެން ދެެކނީ

 20. ދެން ސެންޓަށް %އެއީނޫން  ނެގުން މައްސަލަެއއް 20ސެންޓަށް % .20އްވާފައި އެބައޮތް ސެންޓަށް %ޅުހުށަހަ

އްމުން ބޭނުންކުރާ ނެގިދާނެ، މިސާލަކަށް ބޮޑީސްޕްރޭ ކަހަލަ، ޢާ 20މައެކަނި ސެންޓަށް %ވެސް ހަމަ ހަ ނަގާއިރު

ނޑުމެންނަށް ކުރެވިދާނެއެކަން އަ  ލަ އެްއޗެހި އެކްްސކުލޫޑުކޮށްފަ.ޑިއޮޑްރެންޓު ކަހަ ނެތް.  އެކަހަލަ މައްސަލަެއއް .ޅުގަ

ވަކި ފެންވަރެްއގެ  .މިދެންނެވި ކަހަަލ ލިސްޓެއް މެއިންެޓއިންކުަރންޖެހޭނީ .އުޅޭ ަލގްޒަރީ ީމގައި ެއބައެކަމަކު 

ގެން ައޅުަގނޑުމެންނަްށ ކޮށް ގެ އެކަންކަން ލަިއގެން ލިސްޓެްއ ވަކި ބްރޭންޑުތަެކްއގެ ެއއްެޗހިތަކެއްގެ ެލވަލް ޕްރޮޑަކްޓު

 ކުެރވޭނެ ކަމަށް ބަލަނީ. އެކަން

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ފަޒާދު ޢަލީ މެންބަރު ދާއިާރގެ މެދު ފުވައްމުލަކު

ން ހަދާފައި ހުންނަ ކޮތަޅުތަކާއި ޕޮލިތީނު ަގއ39ިެޗޕްޓަރ ، ދެން ކުރީގައި ކަސްޓަމްްސެގ ބޭފުޅުން ފާހަގަކުރެްއވި

ނޑުމެން އަތުަގއި މި ޯތ ެއއީ؟ ެއކަމަކު  39ެޗޕްޓަރ އެްއޗެހިތަކުެގ ވާހަކަ. ެއއީ  އޮތް ކަރުދާހުަގއި ޗެޕްޓަރ  އަުޅގަ

ން ހަދާފައި ހުންނަ ކޮތަޅާއި ގޯނި އެކަނި. ޕޮލިތީނުއޮންަނނީ ހަމަ  އޮންނަނީ. އޭަގއި މި ވާަހކަ މި ގެ )ބ( ގައި އ63ެ

ނޑަށް ނުިވސްނޭތީ. އެއީ އާއި ެއކަހަލަ އެއްޗެހި އަްނނަންޖެހޭ ކަމަސަތަރި  ދެން އޭގެތެރޭަގއި ކަށް ދެން އަޅުގަ

ދުްއވާ އިންޖީނުލީ ަގއި )ރ( ގައި ެއއްގަުމގައި  63ަގއި. ދެން ހަމަ  63ދެން އަދި ކަމެއްތޯ؟  ކިހިނެއްެވގެން އުޅޭ

ގައި ދުްއވާ ހުރިހާ ވެދާނެ ދެން މީގައި ެއއްގަމު  އަށް ދަްއޮކށްލާފަ. އެ 50އިން % 75% ،އެްއޗެހީގެ ގޮދަޑީގެ އުރަ

ެވސް ވެދާނެ. ދެން އެހެންވީމާ،  ކަމަށްޔނިފޯމްކޮށްލީ އަށް  50އިންޖީނުގެ ބާވަތްަތކާއި ހުރިހާ އެްއޗެއް % ޗެހީގެއެއް 

ނޑުގެ އަނެްއ  އެމަްސ ބޭފުޅުން އެހެން ވިދާޅުވީމަ، އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ކަސްޓަ ބައި ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންޭވ. ދެން އަޅުގަ

ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޭއގެ )އ( ަގއި މިއޮންނަ އިލެކްޓްރޯނިްކ  ަގއި މި 85ސުވާލަކީ މިސާލަކަށް ޗެޕްޓަރ 

ފޮޓޯ ފެންނަ  ،ޓެލެވިޜަން ،ންނަނީ ހަމަ ސުން ރޭޓުގައި. ެއކަމަކު ވީިޑޔޯމާނު. ދެން މި އެއްޗެހިތައް މި އޮގެވެހި ސާ



  

 5% މަިއަގނޑު ހުރިހާ އެްއޗަކުންއިެލކްޓްރޯނިކްސް  ،ދެން މި އެއްޗެިހތައް ؛ވީިޑޔޯ ކެމެރާ ،ހަދާފައި ހުންނަ ތަކެތި

. މީގެ އަސްލު ބޭނުމަކީ ންނަނީ ސުން ޕަސަންުޓގައިއޮ ިމ އިލެކްޓްރޯނިްކ ެގވެހި ސާމާުނ މިއެބަ ނަގާ. އެހެންނަމަވެސް،

 ކޮބައިތޯ؟

 

 ޖިހާދު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓެރެޜަރީ ޢަބްދު

 އެކީަގއި އެ  ނިސްޓްރީގެ ބޭފުޅުން ތިއްބެވުމާޑިވެޮލޕްމަންޓު މި ޖަވާބު އިކޮނޮމިކުއަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މި ސުވާލުގެ 

 ...ވެފައިގޮްތ. ކޮލަބްރޭޓިވް  ހުރި ބޭފުޅުންގެ ވިސްނުން . ތިަޖވާބުބޭފުޅުން ކުޑަކޮށް ވިާދޅުވެެދއްަވންވީ ނޫންތޯ އޭގެ 

 

 ވުން:ވާހަކަެދއްކެ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކު ިޑވެލޮޕްމަންޓުގެ ބޭފުޅަކު 

އް ަވކިަވކިން އަުޅަގނޑުެމންނަށް ގޯތްރޫކޮށްލެވިދާނެތޯ. ޤައްރިރު. އާދެ، ކޮންމެ ޗެްޕޓަރެއާދެ، ޝުކުިރއްޔާ އިނގޭތޯ މު

ޕްލާސްޓިކުން  ރުގައި މިހާރު ހިމަނާފައި މި އޮތްދެްއތޯ ޗެޕްޓަރ ނަންބަރު؟ ޗެޕްަޓރ ނަންބަ އ63ޭފުރަތަމަ ވިދާޅުވީ 

ކްލެޝިފިކޭޝަުނގަިއ  ! މިހާރު އޭގައި ޕްލާސްިޓކުން؛އެބައިތޯ؟ ޕޮލިތީނު. އާދެ ދެއްތޯ. އި ހުންނަ ކޮތަޅާއި ގޯނިހަދާފަ

. އެހެންވީމާ، ުތގެ ައއިޓަމުން ދެއްތޯ ހަދާފަންނަ ގޮތުން ވެއްެޖއްާޔ މިސާލަކަށް އައިޓަމެއް ހުެރދާނެ އެކި ބާވައޮ މި

ންނަ އައިޓަމުތަްއ ިއނގޭތޯ. އެހެްނވީމާ، މީަގިއ ހަދާފައި ހު މިހިރީ ޕްލާސްޓިކުންމިހާރު މި ޗެޕްޓަރގަިއ ހިމަނާފައި 

 ދާ ޤާނޫނުގައި ޢަމަލުކުރަމުން މި  ޢަމަލުކުރަމުން މި ަގއި މިހާރުވެސ400ްޅާއި ގޯނި %ޕޮލިތީނުން ހަދާފައި ހުންނަ ކޮތަ

ދެއްވާށޭ ަހމައެކަނި ބަދަލުކޮށްލަ ،އަށް ކަސްޓަމްސް ޭބފުޅުން އެ ހުށަހަޅުއްވަނީ ަޕސަސް. ކްލެސިފިކޭޝަންގެ ޕާދަނީ

 .ހަމަ ރަނގަޅު އާދެ،؛ ޕްލާސްޓިކުން ހަދާފައި ހުންނަ ކޮތަޅާއި ގޯނި. ެއގޮތަށް. އެއީ މިހާރު ޕޮލިތީނުން ހަދާފައި

  ދެއްތޯ. 63 އިނގޭތޯ. 63ޗެޕްޓަރ ނަންބަރަކީ 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން:މޯލްޑިވްސް ކަްސޓަމްސް ސަރވިްސގެ ބޭފުޅަކު 

ނުޑ ގޮތެއްަގއިއާދެ، އަސްުލގަ ނޑުމެން އޭރުަގއި ހަމަ ދެންނެވީ އި މަިއގަ ގޭޯތ. އެީއ ގެ ވާހަކަ އިނ39 އަުޅގަ

ެއއް ޙައްލުކުރުމުެގ ރާ ފަރާތްތަކަށް ދިމާވާ މައްސަލަބާވަތްތައް ެއތެރެކު އަސްލުަގއި ރާއްޖެ އަށް ކޮަތޅާއި ޕްލާސްޓިކު

ތަނުަގއި ައޅުަގނޑު ކުރިން ދެންނެވި ގޮތަްށ  ގައި އެ 39 ދަންނަވަނީ. ޙަޤީޤަތުގައި ޭއގެތެޭރގައި ވާހަކަ މި ގޮތުން އެ

ޑިުއީޓ  400އްސަށް %ތަރި އާއި އެކަހަލަ ބަެއއް އެްއޗެއިން އެތެރެކުރާ ަބއެއްފަހަރު ސަ ރާއްޖެ ،ލިޔެފައި އޮންނާތީވެ 

އެހެންވީާމ، އެއީ ޖަްއާސ އިނގޭތޯ. ށް ބޮޑަށް އެބަ އެކަމާ މައްސަލަނަގަންޖެހުނީމަ އިމްޕޯޓުކުރާ ފަރާތްތަކުން ވަރަ



  

ނޑުމެންނަށް އެކަމުަގިއ އުނދަގޫތަެކއް ކުރިމަިތވާ  އަސްލު ބަެއއް ބޭފުޅުންނަށް  ކަމެއް. އެ ފަހަރު ައޅުގަ

ނޑުމެން އެ ކޮންިސސްެޓންސީ ގެންނަން ބޭނުންވަނީ. މި  ަގއި 63 ،ވެސް ތަނުގައި ފަސޭހަކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް  ނުަގއި ޕްލާސްޓިކު ލިޔަން. ޕްލާސްޓިކު ތަ ލުގައި އެވެސް ހަމަ ބޭނުންވަނީ ޕޮލިތީންގެ ބަދަ ލިޔުނީމަ އަޅުގަ

ޕީ.ވީ.ސީތޯ ބަލަން  ،ޭއގެ ޕޮލިްޕރިޕްލީންތޯ ،އަކީ އެ ޕޮލިތީން ޕްލާސްޓިކުން ހުންނަ އެްއޗެްއގެ ޕޮލިތީންތޯ ވާ ފަސޭހަ މި

ކަމެއް. ރާއްޖޭގައި  ދައެއް ކުރަންޖެހޭކަމަކީ ހޭ  ކުރަން. މި ޖެހެނީ ލެބޯޓްރީ ޓެސްޓެއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި

ޖެހިގެން އުޅޭ ފަހަރެއް ވެއްޖެްއޔާ ޝިޕްމަންޓެއް ހިފަހައްޓައިގެްނ ނުކުރެވޭ. ދެން މައްސަލަ ލެބޯޓްރީތަކަކުންނެއް މިކަމެއް

ގެންނަން  ަގނޑުމެން އެ ބަދަލުކަންކަމަށް ދަތިވާތީވެ އަޅު  ކުރަްނވީމާ އެ  އަޅުަގނޑުމެން ސާމްޕަލް ފޮނުވަިއގެން އެކަން

 ނީ.ބޭނުންވަ

 އާދެ...މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކު ިޑވެލޮޕްމަންޓުގެ ބޭފުޅަކު ވާހަކަެދއްެކވުން:

އާދެ! އެހެންވީަމ، ކަސްޓަމްްސ އިން އެ ހުށަހަުޅއްވާ ހުށަހެުޅއްވުމަީކ ސްޕެސިފިކްކޮށްލަދިުނން މި ޗެޕްޓަރަގއި. މިހާރު 

ނޑުމެން ހުށަހަ 63މި އޮތީ  ޅާފައި މި އޮތް ޤާނޫނުގައި އެބަ އޮތް އެްއގަމުަގއި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ ގައި މިހާރު އަުޅގަ

ނޑީެގ އުރަ % އަށް ެދއްތޯ ދަށްކޮށްލަން ުހށަހަޅާފަ. އެހެންވީމާ، ޗެޕްޓަަރށް އއިޞްލާެޙއް ހުށަހެޅިފައި  50އެްއޗެހީގެ ގޮ

އި ްސޕެސިފިކަލީ މި އައިޓަމު، )ބ( އެބައޮތް މިހާރުގެ އިޞްލާުޙަގއި ވެސް. އެހެންވީމާ، އެ ިއޞްލާޙު ގެންނަވާއިުރގަ 

ގައި މި އޮތް އެތި ތަންކޮެޅއް ސްޕެސިފިކުކޮށްލަދެްއވާފަިއ އެއީ ޕްލާސްޓިކުން ހަދާފައި ހުންނަ ކޮތަޅާއި ގޯނި، 

ޕްލާސްޓިކު ޓިއުބު ދެއްތޯ. ރޯލް ކަމަށް އެގޮތަށް ސްޕެސިފައިކޮށްލަދެްއވާށޭ. އޭރަށް އެ ބޭފުޅުންނަށް 

 ތަންޮކޅެއް ފަސޭހަފުޅުެވގެންދާނޭ. އިމްޕްލިމެންޓޭޝަންގައި

 

 ޖިހާދު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓެރެޜަރީ ޢަބްދު

ދެން މީގައި އަސްލު އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އަޅުަގނޑުމެްނ ޤާނޫނު ލިޔެފައި އޮތީމަ މުޅިން ހާމަނައިޒް ސިސްޓަމާ 

ންވެގެްނ އަސްލު ނުކުންނަ އިޝޫޒްތައް މި ނުކުންނަނީ އަސްލު. އެްއގޮތަކަށް ނޫން ޤާނޫނު ލިޔެފައި މި އޮތީ. އެހެ

ޗެޕްޓަރ އެބައޮތް. އެ ިތން ޗެޕްޓަރ އޮންނަ ގޮތުްނ  3މިހާރު ބަނގުރަލާ؛ ކޯްއޗެއް؟  ރާ ހިމެނޭ އެއްޗެހި، އޭަގިއ 

ބަނގުރާ ބަލާނީ. ބައެއް ފަހަރަށް އުނދަޫގވޭ ިކހިނެއްތޯއޭ ދެނެގަންނާނީ އަްސލު ބަނގުރާ. ކިތައް ަޕސެންުޓ ހެއްޔޭ 

ވިޔަސް ބަނގުރާ ކަމަށް ބެލޭނެ ހެއްޔޭ؟ ނުވަތަ ޢާއްމު ގޮތެްއަގއި ބަނގުާރ  0.1ޒީރޯ ޕަސެންޓު ިވޔަސް ބަނުގރާ. %

ވިޔަސް. އެހެންވީމާ، އެެވސް އެކަހަލަ  0.2ވިޔަްސ، % 0.1ރާއްޖެ އަށް އެތެރެކުރުން މަާނ ކަމެއްތާ އަސްލު. އަދި %

ނޑި، ުއޅަނދުގެ ފުރޮޅު މި އޮންނަނީ އިޝޫތަކަށް އެބަ ޖެހޭ. އަދި ބަ އެއް ފަހަރަށް މިސާލަކަށް ނުކުޅެދޭ މީހުންނަށް ގޮ

ނޑުން  ނޑު. ލޯގަ އެއް ޗެޕްޓަރަގއި. އަެނއް ޗެްޕޓަރގައި މި އޮންނަނީ ޝީޓު. އަނެއް ޗެޕްޓަރގައި މި އޮްނނަނީ  ލޯގަ

ނޑުން މި އޮންަނނީ % 5މި އޮންނަނީ % . އެކަމަކު އޭގެ ފުރޮޅަށް ިމ .  ޒީރޯ ޕަސެންޓ5ުއެހެންޫނންތޯ. ލޯގަ



  

. އެހެންވީމާ، އެކަހަލަ މަްއސަލަތަކެއް އެބަ ުއޅޭ. އެހެންވީމާ، އެއާ ބެހޭ ގޮތުްނ 5އޮންނަނީ މިސާލަކަށް %

އަޅުަގނޑުމެން މިކޮޅަށް ކުަޑ ޕޭޕަރެއް ފޮނުވާލަދޭނަން. އެއަށް ބޭސްކޮށް ުކޑަުކޑަކޮްށ ބައެއް ކަހަލަ ބަދަލުތަްއ 

ނޑުމެްނ ގެނެިވއްޖެއްާޔ ފަސޭހަ ވާނެ ިއމްޕްލިމެންޓޭޝަން ސްޓޭޖުގައި. އެހެންނޫނީ ވާ ެއއްަޗކީ ޮކންމެ ކަމަކަށް އަުޅގަ

ޑިފައިންކުރަންޖެހޭނީ. އަނެއްާކ ވަކި ޚާއްޞަ ލިސްޓެއް ހަދާފައި، އެ ލިސްޓު މިހާރުވެސް އެކަން ކުރައްވަނީ ެއކަހަލަ 

ތައް ވެސް ވަރަށް ގިނަ ފަހަރަށް އެކަހަލަ އޮޅުންތަކެްއ ގޮތަކަށް ކަންނޭނގެ. މިއަހަުރގެ ކުރީކޮުޅަގއި ގެނައި ބަދަލު 

އަރާފައި އެބަހުރި. އެހެްނވީމާ، މި ފަހަރު ތަންކޮޅެއް ބޮޑަށް އެ އޮޅުންނާރާ ގޮތަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނާއި 

ޅެއް ީއޒީވާނެ ލައިފް ތަންކޮ މުޤައްރިރުންނާ އެ މަސަްއކަްތ ކޮށްދެްއވައިފިްއޔާ ވަރަށް ރަނގަޅުވާނެ. މި ބޭފުޅުްނގެ

 ރުން.އޭ

 

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

 މާއްދާގެ.... 63މީގެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .ތޯޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ަވގުުތ ހަމަވެއްޖެ އިނގޭ

 

 :ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު ވާހަކަދެއްެކވުން

ނުޑމެން އިޞްލާޙުކޮށްފިއްޔާފަހު ސުވާލު.  ގޮތުން ހަމަ ފުށުއެރުންތައް އޮންނާެނ  ގައި އެ އޮތ39ްހަމަ  )ބ( އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އޭ ގައި ިތ  39ގެ )ބ( އިޞްލާޙުުކރިޔަސް އަދި 63މިސާލަކަށް ތި ނޫންތޯ. އެހެންވެއްޖެއްޔާ އަުޅގަ

ނޑަށް ހީވަނީ އަސްލު . ްއލެއް ނެތް ނޫންތޯންނަކަށް ޙައި ައޅުަގނޑުމެީމގަ ގޮތަށް އޮެވއްޖެއްޔާ ވިދާޅުވާ ަގއި  63އަޅުގަ

ފަގީރުން ވެްސ ގެދޮުރ  ައކީ އަސްުލ އެންމެ ޢާއްމު ިނަކމެތި ންނަނީ ހަމައެކަނި ކޮތަާޅއި ގޯީނގެ ވާހަކަ. ސަތަރިމި އޮ

 ސިމެންތި...ތްކުރަން ބޭނުންވާ ސާމާނު. ދެން މުއްސަދިން އިމާރާ

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

 ފަޒާދު، ކުރުކޮށްެދއްވާ!

 

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު ވާހަކަދެއްެކވުން:



  

އަސްުލ ބޭނުންވަނީ މިސާލަކަށް ދެން އަޅުަގނޑު އިތުރަށް މިނިސްޓަރަށް ދަންނަވާލަން ، އާދެ! އެހެންވީމާ

 ބައިސްކަލް ކަހަލަ  . އެހެންކަމަށްވަްނޏާ ހަމަ ގިނައިން ތިމާވެށީގެ ވާހަކަތައް ވަަރށްއެބަ ދައްަކން އަޅުަގނޑުމެްނގެ 

ޏާ ވަން ކަމަށް ކުުރވޭނެ ކަހަލަ ނިޒާމަކަށް ދާވެސް އެ ެއއްެޗއްސަްށ އަހުލުވެރިއަދި ތަކެތިން ހަމަ ޑިއުޓީ ކުޑަކޮްށ،

  ަގއި. އެކަހަލަ ވިސްނުމެއް ނެތްޯތޭއ؟15%ންނަނީ މިހާރު މި އޮ

 

 ޖިހާދު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ރެޜަރީ ޢަބްދުމިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓެ

ނޑުމެްނ މާލޭގަ އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ވެސް ަބއިސްކަްލ  އިމިހާރު ދިވެހިންގެ ލައިފް ްސޓައިލް ހުންނަ ގޮތުން އަުޅގަ

އެއީ ގިނަ މީހުން  .ދަނީ އަސްލު. ބައިސްކަލް ދުއްވާ މީހުންެގ އަދަދު ދުއްވާ މީހުންގެ އަދަދު ވަރަށް މަދުވަމުން މި 

ގިނަ މީހުންެގ ، ންވާ ތަަނކަށް ދެވޭތޯ މަަސއްކަްތކުރަނީ. އެހެންވީމާނުންވަނީ ވީާހވެސް އަވަހަަކށް އެ މީހުން ބޭނުބޭ

އަސްލު  އިޒަމާުނގަ މި، ސައިކަލު ބޭނުންކުރަނީ އެހެންވީމާސަިއކަލު.  އިއޮންނަނީ މަިއަގނޑު ގޮތެްއގަ އަސްލު މި

ނޑުމެންނަށް އި ވެްސ. ވެސް އަދި މާލޭގަ  އިއަދި ރާއްޖެތެޭރގަ .ނުފެނޭ އެހާ ބޮޑަކަށް ބައިސްކަލް ދުްއވާ މީހުން އަުޅގަ

ބިހެވިޔަރަލް ޕެޓަރން ، ންއެ ޕެަޓރނަމަވެސް  އެހެންވީމާ، އަދި ބަިއސްކަލުްނ މިސާލަކަށް ކިތަންމެ ޑިއުޓީ ކުޑަކުރި

ނިކުންނަނީ. ގިނަ ފަހަރަށް  މި އެ އިޝޫ މިހާރު ހުރި ގޮތުންހިޔެއްނުވޭ. އެއީ ލައިފް ސްަޓއިލްގެ  ބަދަލުވާނެހެނެއް

އި ެއއްޗެިހ ަބއިސްކަލު ފަހަތުގަ  .ބައިސްކަލް ދުްއވަނީ ބަންާގީޅން ކުނިއުކަން ބޭނުންކުރާ ާގޑިއަލެްއގެ ގޮތަށް އަސްލު

 އެކަހަލަ ގޮަތކަށް މި ބޭނުންކުރަނީ އަސްލު. .އަސްލު ދަނީބަހައްޓަިއގެން 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ން.ށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަޅުަގނޑު އަމީތައަ

 

 މަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު ވާހަކަެދއްެކވުން:

. އަޅުަގނުޑ؛ ޙަޤީޤަތަކީ ދެން މިނިސްޓަރު މުަޤއްރިރު. ޝުކުރިއްޔާ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. މުޤައްިރރު ޝުކުރިއްޔާ

ހުރި  އިރުަގިއ އަނެންހެން ޑިއުޓީ ބޮޑުކުރަން ހުށަހަޅުއްވާފަބަލާއިމިނިސްޓަރު ތި ފާހަގަކުރެްއވި ނުކުތާތަކަށް 

އޮތީ ހަމަ އެންމެ ނުކުތާއެއް ފާަހގަކޮށްލަން  އިނެތް. އެހެންނަމަވެސް ދެން މީގަ ކަންބޮުޑވުމެއް މާ ބޮޑު އިކަންތަކުގަ 

އަށް ލަސްކޮށްލަން. ހަމަ އެްޕރީލާ، މަސް ފި ގާތްަގނޑަކަށް ތިންފާހަގަކުރަްއވައި . މިނިސްަޓރުއިނގޭތޯ ބޭނުންވާ

ނޑުގެ ުސވާލަކީ ލަސްކޮށްުލން ރަނގަޅު ކަމަށް. ދެން އިފެކްިޓވްވާ ޑޭޓް  އި ޙަޤީޤަތުގައި މި ޑިއުޓީ ބޮޑުކޮށްފަ  އަޅުގަ

. ކަމަށްއި ތި ވިާދޅުވަނީ ވަގުތު ބޭނުން ޓަކައި އަސްުލގަ ކުރުމަށް ކޮށްދޭ މެޭކނިޒަމް އެސްޓަބްލިޝް ސަބްސިޑަިއޒް މި

 ގޮތަށް މެކޭިނޒަމެއް  ނުވާ. ލީކުތުެގ ތެރޭގައި ފުލް ފުލެޖް މެކޭނިޒަމެއް އިނގޭތޯއެ ަވގު، އެހެންވީމާ



  

ޮއތްތޯ؟ ދެން ސަބްސިޑީޒް ފޯރުކޮށްދޭއިރުަގއި، ޙަޤީޤަުތގައި  އެސްޓަބްލިޝްކުެރވޭނެކަުމގެ ަޔޤީންކަން ކިހާވަރަކަށް އެބަ

. ޖެހެނީ ޓެސްޓިން މެކޭނިޒަމް ކަށް ވާން މިމު އެއް ަބޔަކޮށްދޭއިރުަގއި ޭއގެ އެންމެ މުހިއްޒް ފޯރު ޓާގެޓް ސަބްިސޑީ

 ލިބޭ މުސާރަ  ޖެހުނީ. މިސާލަކަށް ސަްބސިޑީޒް ފޯރުކޮށްދޭން މިއިތޯ ކޮށްފަ އި، ކޮން ކަންތަްއތަކަކަށް ޓެސްޓުޓެސްޓުކޮށްފަ

 ބަލާރުފިޔާގެ މުސާރައިގެ މިންގަެޑއް  ހާސް 10މިސާލަކަްށ އަދި  އި،ކޮށްފަިއ، އިންކަްމ ޓެސްޓުއަށް ޓެސްޓުކޮށްފަ

ިއވަުރ މިކަހަލަ ބަ، ލިބޭ މީހަކަށް ވެސް. އެހެންވީމާ ގެ ކުްއޔަށް ދީގެން ާއމްދަނީ ލވަންޏާ އޭަނވެދާނެ އާްމދަނީ ކަމަށް

ނޑުމެން އެންމެންނަށް ވެސް އެނޭގ ރާއްޭޖގަިއ  ެތރޭގައިފެކްޓަރސް އަނެންހެން މީގެ ހިމެނިގެންދާނެ. ދެްނ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ޝައްކެްއ އި އަސްލު ފަގީރުންގެ އަސްލު ޙަޤީޤަތުގަ ނޑެއް އެްސޓަބްލިޝްކުރެވިފަެއއް ނެތް ައޅުގަ މިންގަ

މިންވަރަށް. ެއވަރުެގ ފުރިހަމަ އިންޑެޕްތު ދިރާާސއެއް އަސްުލ ކުރެވިަފއި ނެތީ ޙަޤީޤަުތގައި. ދެން ެއވަރުެގ ދިރާސާެއްއ 

އެހާވަުރގެ ދިރާސާއަކަށް ފަހުގަިއ  ކުރަން ވަގުެތއް ވެސް ނެތް. އެންމެ ފުރިހަމަ އަށް މިކަން ކުރެވިގެންދާނީ

އަޅުަގނޑުމެން ރޮނެގއް ދަމަިއލާފައި މީގެ ދަށު މީހުންނަކީ ލިބޭ މީހުންނޭ. އެހާ ކްލިއަރއެއް ނުވާނެ. ގްރޭ އޭރިޔާތަްއ 

އުޅޭނެ. އެހެންނަމަވެސް މި ތަނަށް ކުރައްވާފައި ހުރި މަސައްކަތްތަކަށް ބަލާއިރު އެްނސްޕާ އިން ކަންނޭނގެ މިކަން 

ނޑުމެން ޢަ މަލީ ގޮތުން ކުރަްއވާނީ ެދްއތޯ. އެހެންވީމާ ކިހާވަެރއްެގ ޮކންފިޑެންސެއް މިނިސްޓަރަށް އެބަ އޮތްތޯ؟ އަުޅގަ

ޙަޤީޤަތުގައި ޓާެގޓް ސަބްސިޑީޒަށް ރުޖޫޢަކުރާއިުރގައި ޭއގެތެރެއިން މިސާލަކަށް ލީކޭޖުއުޅޭ ކަމަށް ވާނަމަ، ޭއެގ 

ަގއި. ޕަބްލިުކ ފްރަސްޓްރޭޝަން ވަރަށް ބޮޑުެވގެންދާނެ. އެހެންވީމާ، ޕްރެޝަރ ވަރަށް ބޮުޑވާނެ އަސްލު ޙަޤީޤަތު

އަޅުަގނުޑ ސާފުކޮށްލަން ބޭުނންވީ މިނިސްޓަރަށް ކިާހވަރެްއހެ ކޮންފިޑެންސެއް އެބަ އޮތްޯތ ޑިއުީޓ ނަގަްނ ފަށާއިރުަގއި، 

ނޑު އެހާ ތަނަށް އަންނައިުރަގއި ިމ މަސައްކަތް ކާމިޔާބުކުެރިވގެްނދާނެ ކަމާ މެދު އިނގޭ ތޯ؟ ެދން އޭެގއިތުރަށް އަުޅގަ

ނޑަކަށް ދެން  ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ، މިސާލަކަށް ސަބްސިޑީޒް ޯފރުކޮށްދޭއިރުަގއި މިނިސްޓްީރގަިއ؛ އަުޅގަ

އަނެއްހެން؛ ފަހަރެއްަގއި ދެން ވެދާނެ އެހާ ބޮޑަށް ކްލިއަރނުވާ ކަމަށް. މިނިސްޓަރަށް މަސައްކަތް ގޮއްސަ ހުރި 

ނގެ މިކަްނ ސާފުވެގެންދާނީ. ސަބްސިީޑޒް ފޯރުކޮށްދޭއިރު މިސާލަކަްށ ބައްލަވާނެ ފެކްޓަރތަަކކީ، ލެވެލަކުން ކަންނޭ

އިންކަމް ޓެސްޓުކޮށްަފއިތޯ؟ ނޫނީ ކިހާވާރެްއގެ އާމްދަނީެއއް ލިބޭ ބައެއްތޯ މީގެތެެރއަށް ފޯލްވެގެންދާނީ؟ އެ ވިސްނުްނ 

 ވާަފއި ހުރި ކަންކަމަކީ އިނގޭތޯ؟ ކިހާވަރަކަށް އެބަ އޮތްތޯ؟ ކޮަބއިތޯ މިނިސްޓްރީން ވިސްނަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިނިސްޓަރަށް އަޅުަގނޑު ފުުރޞަތުއަރުވާނަން އިނގޭތޯ.

 

 ޖިހާދު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓެރެޜަރީ ޢަބްދު



  

ޕާއާ ގުިޅެގން ކުރާ ކަމެއް އަސްލު. ދެން ދެން މި ކަމަކީ ހަމަ މިނިސްޓްރީއާ؛ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސާއި އެންސް

އެންޑޯސްމަންޓް އީ.ވައި.ސީްނ ދޭ ގޮތަށް. މިހާރު ހުރި ގޮތުން ދެން މުޅިން އަދި ފައިނަލައިޒެއް ނުޭވ. އެހެންވީމާ، 

 އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުާރ ގޮތުން ރޮނގެއް ދަމާލަންޖެހޭނީ، ކޮަބއިތޯއޭ މިނިމަމް، މިސާލަކަށް މިނިމަމް އިންކަމަކީ މީހަކު 

ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާ؟ އެހެންވީމާ، އެ އަދަދަށް ބަލާފައި އެއަށް ޭބސްކުރާނީ. ދެން ީމގަިއ މި އޮންނަނީ އެ މީާހ 

އަމިއްލަ އަށް ައއިސް އެ ީމހާ އެޕްލައިކުރަންޖެހޭނީ. އޭނަ އަކީ ސަބްސިޑީ ަޙއްޤު މީހެއްކަން އެޕްަލއިކޮށްފައި އޭނަ 

ށް ީހވަނީ ބަެއއް ީމހުން ތިބޭނެ ކަންނޭނގެ އަމިްއލަ އަށް ޮގސް ތިމަންނަ އަީކ ސްކްރީންކުރާނީ. އެހެްނވީމާ، އަޅުަގނޑަ

ހަމަ ފަގީރެކޭ ބުނަން ނުކެރޭ މީހުން ރާއްޖޭގަިއ. އެހެންވީާމ، ެއކަހަލަ މީހުން ނުދާނެ ހަމަގައިމު ވެސް. ދެން ދާނީ 

ނޑުމެްނ އެގޮތަށް ބޭނުންާވ؛ ައޅުަގނުޑމެންނަށް ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ޕެނަލްޓީއެއް ވެސް  ދެވިދާނެ. މިސާލަކަށް އަުޅގަ

ސަބްސިޑީ ދެމުންދަނިކޮށް އެނގުނީ މީނަ އަކީ މިކަމަށް ޙައްޤު؛ އެހެންވީމާ، ކުރިން އޭނަ އަށް ދީފައި ހުރި ލާރިތައް 

 އަނބުރާ ޖަމާކުރަންޖެހޭނީ އަސްލު. އެގޮތަށް ެވއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ. އެއީ އެ އޮތީ ޙަޤީަޤތުގައި ޮއޅުވާލުުމގެ ތެރެއިންތާ 

ނޑުމެންނަށް އެކަހަލަ  އެކަން ކޮށްފަ. އެހެންވީާމ، ޕެނަލްޓީއަކާ އެީކގައި އެ ާލރި އަނބުރާ ޖަމާކުރާ ގޮތަްށ އަުޅގަ

މެކޭނިޒަމެއް ޤާއިމުކުރާނަމޭ. އޭރުން ފުލް ޕްރޫފް އެއްޗަކަްށ ވާނީ. އެހެންވީމާ، އަދި މުޅިން ނުއެއް ނިމޭ ކިހިނެއްތޯ 

ައޅުަގނޑަށް ހީވަީނ ކުރިއަށް އޮތް މުސްތަޤްބަލްގެ ތެރޭަގއި ތަންކޮެޅއް ބާުރ މިކަން ކުރާނީ އަސްލު. އެެހންވީމާ، 

ސްޕީޑެްއގައި އެ މަސައްކަތް ކޮށްފި ކަމަށް ވާނަމަ، އަުޅަގނޑަށް ޔަޤީންކަން އެބަ އޮތް އެންމެން ގުޅިގެން މަަސއްކަްތ 

ނޑުމެން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީންނާ އަދި ކަމާ ބެހޭ  ކޮށްފި ވާނަމަ، ވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން. އެހެންވީމާ، ައުޅގަ

އެޕްރީްލގައި އެކަން ވާނެ  1ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ މުައއްަސސާތައް ުގޅިގެން އެކަން އިާރދަކުރެއްިވޔާ ޔަޤީްނކުރާނަން 

  ކަމަށް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިނެޓު އިނގޭތޯ. 1އަށް ުފރުޞަތުއަރުވާނަން هللا އަޅުަގނޑު ސަޢުދު 

 

 ޙިލްމީ ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ރާގެ މެންބަރު ސަޢުދުތިނަދޫ އުތުރު ދާއި

ނޑުމެންނަށް އެ  ޢިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު ވަރަްށ އަޅުަގނޑު އެދެން، އެމް.ޑީ.ޕީ، ޖޭ.ޕީ ބޭފުޅުން ނެތުމާ އެކީަގއި އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ދެތިން ުސވާެލއް ހަމަ ކުރަން  ވެފައި އެަބ ފުރުޞަތު ވެސް ޭދ ގޮތަްށ ހައްދަވާލަދެްއިވއްޔާ އިނގޭތޯ. ައޅުގަ

ނޑުމެން މި ކިޔާ ގޮތަށް ހުންނާތީ. މިހާރު  އޮތް. ެއއީ ބަެއއް ކަންތައްަތއް ެއއްކަލަ ތާކުންތާކުނުޖެހޭ ގޮތަށޭ އަުޅގަ

ދެން އެކަމަކު ލިޔެކިޔުުމގެ  .ސުން ޕަސެންޓު އިނގޭތޯ، ހޭރަބަރުގެ )ށ(، )ނ( ގައި މި އޮންނަނީ ފ40ޮޗެޕްޓަރ 

. ދެން ނޭނގެ އެ، . ެއހެންވީމ10ާިލޔެކިޔުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތިން އެބަ އޮތް %ގައި 96ބައިގެ ތެޭރގަިއ، ޗެޕްޓަރ 



  

އެހެންވީމާ، އެކަހަަލ  ކުރަނީ ކަމަށް ވެސް.ހެން ކޮންމެވެސް ކަމަކަށް ބޭނުންވެދާނެ އެ އިރަބަރު ފަހަރެއްގަފުހޭ

ނޑުމެންނަށް ނޭނޭގ ކަންތައްަތއް ވެސް އެބަ ހުރި. ދެން ހަމަ ޭއގެއިތުރަްށ ކަންތައްތަްއ އެަބ ހުއްޓޭ. ެދން އަުޅގަ

ެގ )ށ( އަށް ިމ ގެންނަ ބަދަލު އިނގޭތޯ. 89އަޅުަގނޑަްށ ވަރަށް ޮބޑަްށ ފާހަގަކުެރވޭ ކަެމއް، ޗެްޕޓަރ 

ނުޑަގއި ދުްއވާ ލަގްޒަރީ އުޅަނދުފަހަރު  އަށް ބަދަލުކުރާ  0އިން % 25ފަތުރުވެރިކަމަށް ބޭނުންކުރަން ގެންނަ ކަ

ނޑަކަށް ނަޑށް ހީވަނީ އީ.ވައި.ސީން މިީއ އަލުން މުރާޖަޢާކުރަންޖެހޭ  ބަދަލުކުރުން. އަޅުގަ ނޭނގެ ދެން އޭތި. އަޅުގަ

ނުޑ ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން.  ނޑަށް ހީވަީނ. ދެން ހަމައެއާެއީކގައި ީމގަިއ ނުހިމެނޭ އެއްެޗއް އެީއ، އަުޅގަ ކަމެއްހެން އަުޅގަ

ޕޯޓެއްގައި އޮްނނާނެ އެނަރޖީ ޑްރިންކްސް ވަރަށް ފަހުން ވެސް ޑަބްލިޔު.ެއޗް.އޯ އިން ކަންނޭނެގ ނެރުނު ރި 

ބޭނުންކުރަމުންދިއުމާ، ެއއިން ވަރަށް ބޮޑެތި ެގއްލުންތަކެްއ ޞިއްޙަތަށް ލިބޭ ވާހަކަ. އެހެންކަމަށްވެއްޖެްއޔާ ދުންފަތުން 

ން. އެ ލިބޭ ެގއްލުމުގެ ތެޭރގަިއ ކޮންމެވެސް ބަެއއް ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެނަރޖީ ޑްރިްނކްސްގެ ތެޭރގައި ވާނެހެ

ނޑަށް ހީވަނީ މިާހރު އެއިން ަނގަނީ % ކަންނޭނގެ  25ަކންނޭނގެ، % 20އެހެންކަމަށްވެއްެޖއްޔާ އެ ެވސް އަުޅގަ

ނަގަނީ. އެހެންވީާމ، އޭތި ވެސް ދެން ބޮުޑކޮށްލަން. ދެން އަޅުަގނޑަށް ހަމަ އެބަހުރި ބައެއް އެްއޗެހި ހަަމ 

ހި. ިމސާލަކަށް ހަމަ ސެންޓު ކަހަަލ އެްއޗެހިން ައޅުަގނޑުމެން ބޮޑުކޮށްލަން، ޢަލީ ފަޒާދު ެއ ވިދާުޅވި ކަހަލަ އެްއޗެ

މިހާރު ނަގާ ވަރަށް ވުރެ ބޮުޑކޮށްފައި ޢާއްމު ރައްޔިތުންނާ ގުޅުންހުރި އެްއޗެހިތައް ހަމަ ކުޑަކޮށްލަން އެބަހުރި، ދެްނ 

ނޑަކަށް ޭނނގެ ައއިސްއަލަމާރި ގެންގުޭޅނީ ކިހާވަރެްއގެ ބަެއއް ކަެމއް . އެކަމަކު އައިްސއަލަމާރިން މިސާލަކަށް، އަުޅގަ

ނޑަކަށް ނޭނގެ ޗެޕްޓަރ  0ވެސް ހަމަ % ގެ )އ(، އިެލކްްޓރިކުގެ ެގވެހި ސާމާނު. މި 85މި އޮންނަނީ. ދެން އަުޅގަ

އެްއޗެހި ބޭނުންކުރަނީ ކޮން ކަމަކަށް ކަމެއް، މިސާލަކަށް ިއސްތިރި، އެކަހަލަ ކަންތައްަތަކށް ކަންނޭނގެ ބޭނުންކުރާނީ. 

. އެހެންވީމާ، އެކަހަލަ؛ ޓީ.ވީަތކުން، ޓީ.ވީ ކަހަލަ އެއްޗެހީނުން 0ވެއްެޖއްޔާ ޭއގައި ވެސް މި އޮންނަނީ %އެހެންކަމަށް

. ެއއީ ވަރަްށ މުހިއްމު އެްއޗެްއ. މިހާރު މަޖިލިސް ވެސް ނުފެންނާނެ ޓީ.ވީ ނެތިްއޔާ. އަޅުަގނޑުމެން 5އެބަ ނަގާ %

ނެގުމަކީ ވެްސ،  5ނަގާފަިއ އެހެން އެްއޗެހިން % 5ން ެވސް %ކުޅޭ ޑްރާމާަތއް ެވސް ނުފެންނާނެ. އެހެންވީމާ، ޓީ.ވީ

އެކަހަލަ ގޮަތކަށް ގޮތަކަށް ިވސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއްހެން. މީގައި ދެން ައޅުަގނޑު އެންމެ ޮބޑަށް ހައިރާންެވގެންދިޔަ ެއއް 

ނުޑ މި ދެންނެވީ، ލަގްޒަރީ  ށް ިދޔަކަން ެއއީ. އަ 0ުއޅަނދުން ބޮޑު އެްއޗެްއ؛ ހަމަ %ކަންތަކުގެ ވާހަކަ އަުޅގަ

ނުޑަގއި ދުްއވާ ލަގްޒަރީ އުޅަނދުފަހަރުން % އަށް ގޮްއސަ  0އިން % 25ފަތުރުވެރިކަމުަގއި ބޭނުންކުރުމަށް ގެންނަ ކަ

އޮތްކަން. އެހެންވީާމ، އެކަްނ އަޅުަގނޑު ހަމަ ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. ދެން ހަމައެއާެއކީަގއި ނުކުޅެދޭ މީހުން، 

ތިބޭ މީހުން؛ އެ މީހުން އަދި އިންޖީނުލީ އެއްޗެއް ުދއްިވޔަްސ އަދި އެހެން އިލެކްޓްރިުކ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި 

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދޭން. އެހެންނަމަވެސް  އެްއޗެއް ދުްއވިކަުމގައި ިވޔަްސ، އެ މީހުންނަށް އަޅުގަ

ނޑަްށ މީގައި މި ބުނާ ގޮތުން ވެއްެޖއްޔާ ހަމަ އެ މީހުން ދުއްވާ އެްއޗެ ހީން ވެސް އެބަ ިޑޔުޓީ ނެގޭ. އެ ދެން އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ދައްކާ ވާހަކަ އާއި ޢަމަލާ ައނެއްހެން ނުގުޅޭ ކަެމއްހެން އެއީ. އެހެންވީމާ، ުނކުޅެޭދ  ހީވަނީ އަުޅގަ



  

މެވެްސ މީހުންނަށް ލިބޭ އިނާޔަތްތަކުެގ ތެރޭގައި އެކަން އެހެން ކޮްށލާފައި، ައޅުަގނޑުމެން ކުޅެޭދ މީހުން ކުރާ ކޮން

ނޑު ދެން މާ  އެހެން ކަމަކުން އެ ަބއި ބޮުޑކޮށްލިއްޔާ ރަނގަޅު ކަމަށް ެފންނާތީ އެ ވާހަކަ ހަމަ ދަންނަވާލީ. އަުޅގަ

ނޑު ބޭނުން ހަމަ ޖޭ.ޕީގެ ަވގުތުތަކާ ެއއްޗެހި  ގިނަ ވާހަަކ ދެން ނުދައްކާަނން އިނގޭތޯ މުޤައްރިރު. ެއަކމަކު އަުޅގަ

 ހޯދާލަން. ވެސް 

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

 އަޅުަގނޑު މިނިސްޓަރަށް ފުުރޞަތުއަރުވާނަން.

 

 ޖިހާދު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓެރެޜަރީ ޢަބްދު

އިންކޮްނސިސްޓެންސީ އެބަ ުހއްޭޓ ަބއެއް ކަހަލަ ކުދިކުދި  ވިން މީގެ ކުރިންވެސް މި ޤާނޫުނގައިއަޅުަގނޑު ދެންނެ 

ރު ކުީރ ކޮުޅގައި އެ ފާްސވި ިއްޞލާޙުތަކުގަިއ ވެްސ ކުދިކުދި އިންސްޓަންސީސް؛ ެއއާ ބެހޭ މިހާރު. އަދި މި އަހަ

ގޮތުން އަޅުަގނޑުމެން ކުޑަ ޕޭޕަރެއް ތައްޔާރުކޮށްަފއި ފޮނުވާނަން. ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި ބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންަނާވ 

ރީ ެވސަލްސްާއ ބެހޭ ގޮތުްނ މިނިސްޓްރީން، ިއކޮނޮމިުކ ގޮތަކަށް ބަދަލުކުރުމަީކ ައޅުަގނޑު އެދޭ ކަމެކޭ. ދެން ލަްގޒަ

 ޑިވެލޮޕްމަންޓް މިނިސްޓްރީން އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ މިކަން ުކޑަކޮށް ވިދާުޅވެެދއްވަްނވީނޫންތޯ.

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކު ިޑވެލޮޕްމަންޓުގެ ބޭފުޅަކު ވާހަކަެދއްެކވުން:

އަށް ދަށްކުރަން ހުށަހަޅާފައި މި  0އިން % 25ޔުޓީ ނަގާެނގުން %އާދެ، ޝުކުރިްއޔާ. ލަގްޒަރީ ވެސަލްސްތަކުން ޑި

އޮތީ ސަރުކާރުްނ މެރިޓައިްމ ސެކްޓަރގެ ޓްރޭްޑ ތަރައްީޤކުރުމަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ވިްސނުންފުޅު އެބަ ގެންގުުޅްއވާ. 

އި އެހެންނޫނީ ދިވެހިންގެ އެހެންވީމާ، މިހާރު މި އޮންނަ ޑިޔުޓީ ރޭުޓގެ ތެރެއިން އަުޅަގނޑުމެންގެ ދިވެހީްނގެ ނަންމަތީގަ

ެއ ިވޔަފާރިކުރުމަކީ އެހާ ފަސޭހަ ކަެމއް ނޫން. ރާއްޖެ އަށް ިމ ކުންފުނިތަކުގަިއ ވެސަލްަތއް ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން 

ގެންނަ ބޮޑެތި ވެސަލްތަކާ އެްއޗެހި ބެއަރ ބޯޑް ރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ ދަށުން މިހާރު ރާއްޖެ އަށް ގެނެސްގެން 

ންދަނީ. އެހެން ގެންދާއިރުގައި ައސްލުގަިއ، ޙަޤީޤަތުގައި ިދވެހީންގެ ނަންމަތީގައެއް ނޫން، ރަޖިސްޓްރީކުރަމުން މި ގެ

ނޫނީ ދިވެހިން ހިއްސާވާ ކުްނފުނީގެ ނަންމަތީގަެއއް ނޫން ގިނަ ފަހަރަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ކުރިއަށް މި ގެންދަނީ. 

ސްލުަގއި އެ ިދވެހީންެގ ނަންމަތީގަެއއް ނޫން އެ އެހެންވީމާ، ވެލް ޕާސްެޕކްިޓަވކުން ވިސްަނއިފި ކަމަްށ ވަްނޏާ އަ

އަންނަނީ. އެހެންވީމާ، ސަުރކާރުގެ ވިސްނުންފުޅުގެ ތެެރިއން، މެރިޓައިމް ސެކްޓަރ ަތރައްޤީކުރުމަށް މި ގެްނގުޭޅ 

 ވިސްނުމުގެ ތެރެއިން އެ ައއިޓަމުތަކަށް ޑިޔުޓީ ުކޑަކުެރވިއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ރާއްޭޖގެ މެރިޓައިމްގެ ސިނާޢަތު

ފުޅާވެގެންިދއުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފަހިވެގެންދާނެ ކަމަށް ބެލެވޭތީވެ ެއއށް މަގުފަހިކުރުމަްށ ޓަކައި މި ފަހަރު ޤާނޫނަށް 



  

އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާއިރުަގއި އެ ބައި، އެފަދަ ައއިޓަމުތަކުން ިޑޔުޓީ ކުޑަކުރަން ހުށަހަޅާފައި ެއ އޮތީ. ދެން ފާހަގަކުރެއްވި 

ކަ. މި އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހުަގއި ޤާނޫނަށް ގެެނވުނު ިއްޞލާޙުގެ ކުރިން ވަރަށް ދަށް އެނަރޖީ ޑްރިންުކގެ ވާހަ

ނޑުމެން ޑިުޔޓީ ަމތިކޮށްފައި އެ އޮތީ. % ގެ ޑިޔުީޓ ރޭޓެްއ މިހާރު  50ޑިޔުީޓއެްއގަިއ އޮްތ ެއއްެޗްއ އަުޅގަ

ުޔޓީގެ ކަންަތއްތަކަކީ ވެްސ ނަންގަވަމުންދާނީ. އެހެންވީާމ ކުއްލިުކއްލި އަށް އެ އައިޓަމުތަކަށް އަންނަ ޑި

ނޑުމެން ވެސް ދެެނަގންނަންޖެހޭ ކަމަކަށް ވާތީެވ،  ވިޔަފާިރވެރިންނަށް އަންނަ ިއމްޕެކްޓު ކޮންމެވެސް ވަަރކަށް އަުޅގަ

އެކަހަލަ ބައެއް ައއިޓަމުތައް މި ފަހަރު ޑިޔުޓީ އިވެުލއޭޓުުކރެއްިވއިރުަގއި، އެސެސްކުެރްއވިއިުރގައި ނުހިމަނުއްވާ ހުރި 

 ޓަމުތައް ެއއީ. އެހެންވީމާ، އެކަން ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން.އައި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ އިތުރު ކޮމެންޓެއް އެއަށް ދަންނަވާަލން، އިތުރު ކްލެރިފިކޭޝަނަަކށް ވެދާނެ ކަންނޭނގެ. އެީއ 

 7މި ދެންނެވީ މި ބިލުގެ  އި އެބަ ޮއވޭ އިނގޭތޯ.ވަނަ މާއްދާގަ 7އަށް ރިފަރެންސްދީފައި މި ޤާނޫނުގެ  89ޗެޕްޓަރ 

މިލިއަނަށް  6ވަނަ މާއްދާ އަށް އަކުެރއް ިއތުރުކުރަން ބުނެފައި އޮވޭ. ެދން އޭަގއި ކެޕެްއ އަުޅވާަފއި އެބަ ޮއވޭ. ެއއީ 

މަތި ކަމަށް މިލިއަނަށް ވުެރ އަުގގެ ގޮތުން  6އަށް ބަދަލުެވގެންދަނީ. އޭގެ މަތީ،  0ވުރެ ދަށުގެ އުޅަނދުފަހަރުން %

އިން ހަމަ ނެގިގެންދާނެ ކަމަށް ހަމަ މީގައި އެބަ ބަޔާންކުރޭ. އެހެންވީމާ، އެއީ އިތުުރ  25ވާނަމަ، %

 ކްލެރިފިކޭޝަނެއް ައޅުަގނޑުެމންނަށް ލިބިގެން އެބަ ދޭ ދީފައި މި އޮތް...

 

 ވަަޑއިގެންެނވި ބޭފުޅުންގެ ތެެރއިން ބޭފުޅަކު ވާހަކަެދއްެކވުން:

 0%ލްސް އި ފާހަގަކުެރްއިވ ލަގްޒަރީ ވެސަމީގެ ކުރީގަ ށް އިތުރު )ނ( އެއް އިތުރު މި ކުެރވެނީ، ވަނަ މާއްދާ އަ 7

 މި  މެންޓެއް ުނކުރެވޭ. ކުީރގެ )ށ(ގައިވާނަމަ އިމްޕްލި ކަމުަގއި ތަނަށް އިޞްލާޙެއް ނަިއސްފި މި ،ތިރިކުރާއިރު  އށް

ކަމަށް  ވުރެ މަތިވެއްޖެ މިލިައނަށް 12. ންޖެހޭނޭނަގަ 13% ،ވުރެ ަމތިވެއްޖެ ކަމުަގއި ވާނަމަ ށްއަ 6.4އޮންނަނީ 

)ނ(  އިޞްލާޙުކުރުމުގެ ވިސްނުމުަގއިއިތުރަށް  އޮްތ ތަންކޮޅު . އެހެންވީމާ، ެއގޮތަށް އެނަގަންޖެހޭނޭ 7، %ވާނަމަ

  އިތުރުކުެރވެނީ. ތަނަށް  އެއް އެ

 

 :މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކު ިޑވެލޮޕްމަންޓުގެ ބޭފުޅަކު ވާހަކަެދއްެކވުން

ެއ  ،އަްށ އިތުރުނުކޮްށފި ކަމަށް ވަންޏާ މިހާރު އޯްލރެޑީ މި ޝެިޑއުލްަގއި އަުޅަގނޑުމެން އެބަ ބުނަންއެ މާއްދާ އެ

ބުނާ ާމއްދާާއ  ވަނަ ާމއްދާގެ )ށ( ގަިއ އެ 7ގެ ިޑއުީޓެއއް ދޭ ވާަހކަ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، 0%ލްތަކަށް ވެސަ

ލްސް އިމްޕޯޓުކުާރ ޑިއުޓީ ރިަޑކްޝަން އެކަަހލަ ވެސަ އިފެކްޓިވްލީ އެ އެްއގޮތަށް ޑިއުޓީ ކަެލކްޓުކުާރ ކަމަށް ވަންޏާ



  

ގެ ދަށަށް އިތުރުކުރަން ައޅުަގނޑުމެްނ ަވނަ މާއްދާގެ )ށ( 7ްއ ެއގޮތަށް އިުތރު މާއްދާއެ، ފަރާތްތަކަށް ނުދެވޭތީވެ 

 . އޮތީ މިހާރު ޕްރޮޕޯސްކޮށްފައި އެ

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

 ހިސާބުން. ށް ފުރުޞަތެއް އަުރވާނަން މިހާނައަޅުަގނޑު ޙުަސއި

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: މަނިކު ދޮންމަނިކުޙުސައިންދާއިާރގެ މެންބަރު ތ. ގުރައިދޫ 

ނޑު ދެން މިނިސްަޓރު ޝުކުިރއްޔާ މުަޤއްރިރު.އާދެ،  ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު އަިދ އެހެން ބޭފުޅުން ދެއްކެިވ  އަުޅގަ

ވެސް މި ބިލު  އީ.ަވއި.ސީން، އޮތީ އިފިން. ވިސްނުނީ ދެން މި ޤާނޫނު މިހާރު މިވާހަކަފުޅު ވަރަށް ރަނގަޅަށް އަުޑއަހަ

އޮތީ ވަރަށް ރަނަގޅަށް ަތއްޔާރުކުަރްއވާފައި ިމއަދުން މިއަދަށް ެވސް ޢަމަލުކުރަްއވަން ބޭނުންފުޅުވެފައޭ. އެހެންވީމާ،  މި

ގޮތުްނ  ދެން މިނިސްޓަރގެ ވާހަކަފުޅު ހުރި  .ޖެހެއޭ އިރު މި ބިލު ފާސްވާްނ އެބަކުރިއަށް އޮތް ބަޖެޓު ފާްސވެެގންދާ

ގެން ފާހަަގކުެރވުނީ، ިމއިން ދިމާވާ އުނދަގޫތައް ކުރިއަްށ އޮތް ތާނަގއި ިއޞްލާޙު ހުށަހަޅައި ޮބޑަށް އަޅުަގނޑަށް 

 ގެ. އެހެންަކމަށްވުމާއެކު އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މިތިބީ އެއް ޕާޓީއް ގެނެވިދާނޭ. ނޫނިއްޔާ ަބދަލުތަފާސްކުރެވިދާނޭ

ނޑަށް ދެން ނުފެނޭ އިތުރު ވާހަކަތަކެއް ދެން މިއާއެއް ޕާޓީގެ  މީހުން، ގޮތުން  ބެހޭ މެންބަުރން. ތިބުމާއެކު އަުޅގަ

ނޑުމެން ނިންމާލަ ދައްކާކަެށއް. އެހެްނވީމާ، މި ބިލުގައި އޮތް ނޑަށް ފެންނަނީ އަޅުގަ ލާފައި ން. ނިންމައިގޮތަށް އަުޅގަ

ނުޑގެ މިއަދުގެ ވާހަކަ ނިންމާލަން ބޭނުންވާތީ އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. އެހެންބިލު މަޖިލީހަށް ގެންދަން.    ވީމާ، އަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

 ރޫފަށް އެއްޗެކޭ ވިދާޅުވާްނ. އަޅުަގނޑު ފުރުޞަުތއަރުވާނަްނ މަޢު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުްނ: މަޢުރޫފް ޢަލީދާއިާރގެ މެންބަރު ކެނދިކުޅުދޫ 

ބޮޑަށް މަރުޙަބާ  ޓީމަށް ދެން ހަމަ ވަރަށް ގެމިނިސްޓަރު ދެން ހަމަ މިނިސްޓަރަށާއި އްރިރު.ޝުކުރިްއޔާ މުޤައާދެ! 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ނޑު ބުނަމުން މިގޮ ދަންނަވަން. ދެން އަޅުގަ މީގައި ރައްޔިތުންާނިއ  ،އަންނަނީ ތުަގއި އަބަދުވެްސ އަޅުގަ

އުޅެނީ ސިޔާސީ ބޭފުޅުން ދައްާކ  މީަގއި މި. އިގަ ބޮޑު ަކންބޮޑުވުމެއް ނެތޭ ިޑއުޓީ ނެގުމު ވިޔަފާިރވެރިންގެ މާ

ވާހަކަތަެކއްެގ ސަބަބުން ރަްއޔިތުން ކަންބޮުޑވަނީ. ުއސޫެލއްގެ ގޮތުން ބަާލއިރު ހަމަ އަޅުަގނަޑކީ ވެސް ުޓއަރިޒަމް 

 .ށްއަ ސަރުކާރުން ދެްއވައިިފ ޓުއަރިޒަމް ދާއިރާބޮޑު ލުޔެއް  ވަރަށްވާތީ،  ދާއިރާަގއި މަސައްކަްތކުރާ މީހަކަށް

ފައިދާތައް ޓުއަިރޒަމް  ބޮޑެތި ރަށް ވަ ދީފައި ޑިއުޓީ ފްރީެއއް އަހަުރގެ 3 ،ިޑއުޓީ ނަާގއިރު 15%މިސާލަކަށް ތެލުން 



  

ނަޑކަށް އަޕް މާކެުޓގައި މިއި ހަމަ ދިވެހިން ހަމަ އިންވޯލްށް ކޮށްދީފަ. އަދި ޭއގެ ބަދަލުގަސެކްޓަރަ  ނުވާ ވަރަށް ގާްތގަ

. އެހެްނވީމާ، އެ ބޭފުުޅން އަތުން މިވަރު ެއއްެޗއް 90% ،ެއއަްށވުރެ ވެސް ބޮޑު  އްތޯ.ޅެނީ ހަމަ ބޭރު މެޖޯރިޓީ ދެ އު

ނޑު ހަމަ ޤަބޫލުކުރާ ކަކަމަ  ނެގުމަކީ ހަމަ އެްއވެސް މަްއސަލައެއް ނުޑ ނުދެކެން އަސްލު. އެހެންވީާމ، އަުޅގަ  ށް އަުޅގަ

އްޓެނިވި ގޮތަކަްށ އެހެްނވީމާ، އޭތި ދެމެހެ ފިޔާ.މިލިއަން ރު 3.5ދޭ  ށް މިހާރު އެބަތުަގއި މީަގއި ާޓގެޓު ސަްބސިޑީޒަގޮ

ނޑު ޤަބޫުލކުަރނީ ހަމަ. ނެބޮުޑވާ ަރއްޔިުތންގެ އުާފވެރިކަން މާ ީމގައި ކުރެިވއްޖެއްޔާ  ތިދެން އެހެންވީމާ،  ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހޭ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ޝުުކރިއްޔާ  . ބޭފުޅުންގެ މި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

 އަރުވާނަން އިނގޭތޯ.ން އޮތިްއޔާ ައޅުަގނޑު ފުުރޞަތުކޮމެންޓެއް ކުރަްއވަ މިނިސްޓަރު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ޖިހާދު هللا މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ ޢަބްދު

ބިލިއަން ދައުލަތަްށ  1.1ގެނެިވއްޖެްއޔާ ލާޙުމިގޮތަށް އިޞްައޅުަގނޑު ކުރިންވެސް ދެންނެވިން،  ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު.

ބޮުޑ ިއމްޕޯޓަކީ ތެޔޮ. އަދި ދުނިޭޔެގ  އަންނަނީ ތެުލގެ ާބަވތުން. ރާއްޖޭެގ އެންމެ އެ މިލިއަން  770. އޭގެތެރޭން ލިބޭނޭ

އިޝޫެއކޭ. ބޮޑު  ރަށްވަ އީކަމަށް ވަންޏާ އެ ޮގތަށް އޮންނަ ލިބޭނުބޮޑު އިމްޕޯަޓކީ ތެޔޮ. ތެލުން ޑިއުޓީ  ވެސް އެންމެ

ނުވަތަ އަދި އެހެން މީހުން  ތަުކން ބެޑު ވިްއކާ ރޭޓު ކުޑަތޯ؟ކިޔާފަިއ ރިސޯޓު ތެލުން ިޑއުޓީ ނުނެގިޔޭ އަޅުަގނޑަށް 

ނޑަށް ހީވަނީ ދައުލަށް ޭއގެން  ޗާޖަސް ނަގާ ރޭުޓ ުކޑަހެއްޔޭ؟ ކުަޑއެއް ނޫން އަސްލު. އެެހންވީމާ، ޙަޤީޤަތުަގއި އަުޅގަ

ތިމާޢީ އަދި އެހެން އިޖް، ންޏާ އެ އާމްދަނީ ބޭނުންކުރެވޭނެ އެހެން ތަރައްޤީ މަޝްރޫޢުތަކަށްކަމަށް ވަ އާމްދަނީ ލިބިއްޖެ

އަށް ަޓކައި. އެހެންީވމާ، އެ ވިސްނުމުަގއި އަސްލު ބޭނުންވަނީ އެކަން ކުރަން. ެއހެންވީމާ، މި އިޞްލާޙުތަުކެގ  ތަރައްޤީ

ސް ވަރަށް ކުޑަުކޑަ އެްއޗެއް. އެހެންވީމާ، ޭއގެ އިމްޕެްކޓު އޮީތ ތެލުގެ ިޑއުޓީ. ކާބޯތަކެތި ވެ  ބޮޑު ެއްއޗެއް މި އެންމެ

ނޑުމެން ދެން ންވަރަށް ކުަޑވެގެން އަންނާނެ. ތެލުގެ ޑިއުޓީ ކޮންމެވެސް އެހެން ގޮތަކުްނ  ދެން އިމްޕެކްޓު އަުޅގަ

ރުކާރަށް ޓެކްސް އެހެންނަމަވެސް އެންމެ މުއްސަނދި މީހާ ސަ ސާނަން.އަސަރުނުުކރާ ގޮތަށް ހަމަޖައް ޢާއްމުންނަށް އޭގެ

ގޮތަށް  ވިދާޅުވި ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މަޢުރޫފްއިމްޕޯޓު ޑިުއޓީ ވެސް ދަްއކަންޖެހޭނެ. ދައްކަންޖެހޭނެ. 

ފުކޮށްދެނީ. އަދި ދާ ހުރިހާ ރިސޯޓުަތއް ިޑއުޓީ މާބޮޑެތި ުލއިތަކެްއ ދީފި. ައޅުަގނޑުމެްނ އަލަށް ހަ ވަރަށް  ންސަރުކާރު

. އެހެންވީމާ، ޭއގެތެރޭަގިއ ވެސް ިޑއުޓީ މާފުކޮށްދެމޭ ބަެއއް މަރާމާތުކުރަން ބޭނުންވިޔަސް އެމިސާލަކަށް ރިސޯޓުގެ 

ށް ފުެވގެން އަންާނނެތާ ތެޔޮ އިތުރުކުރާ ކަމަކަމަށް ވަންޏާ ތެޔޮ ވެސް މާ ދެން ތެލުގެ ޑިއުޓީ ެވސް، ތެޔޮ ގެންނަ

ބައެއް ނޫން ތެޔޮ.  ބީ.އޯ.ކިުއގެކަށް. އެ ނުކުރޭ ހިމެނޭނެ ކަމަވަންޏާ. ތެޔޮ ދެން އަޅުަގނޑަކަށް ޤަބޫލެއް 

އަށް ވެސް  އަދި ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާ އޮތީ. ދެއްާވފައި މިބޮޑެތި ލުއިތައް ސަރުކާރުން  އެހެންނަމަވެސް ވަރަށް



  

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ މިހާރު ހަމަޖައްސާފައިގޮތަށް  ބޮޑެތި ލުއިތައް ދޭ ސަރުކާރުން ވަރަށް ަގިއ ގޮތު  އޮތީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ށް ވިސްާނއިރު ދެން އެހެންވީމާ، އެގޮތަގޮތަކަށް އާމްދަނީ ލިބިގެންނޭ.  ލުއިތައް ދެވޭނީ ކޮންމެެވސް އެހެން އެ

 ށް އާމްދަނީ ލިބިގެންތައެްއޗެހި ވެސް ހިންގޭނީ ދައުލަ މެންބަރުން ބޭނުންވާ ޕްރޮޖެކްޓުތަކާ ޢިްއޒަތްތެރި އަޅުަގނުޑގެ؛

ނޑުމެން އެބަރެވޭ ގޮުތގައި ކޮންމެވެްސ ގޮތަކަށް އާމްދަނީ ހޯދަން ކަމަށް ވާތީ، އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކު  ނަށްޖެހޭ. އަޅުގަ

ބޮޑު ިއޝޫއަކަށް ވާނެ. އެހެްނވީމާ،  ވެއްޖެްއޔާ ވަރަށްޓާގެޓުކޮްށގެން ޓެްކސް ބޮޑުުކރަން ށްުޓއަރިޒަމް ސެްކޓަރަ އަބަދަކު

 . އެހެންވީމާ، ރިޕްރެޒެންޓުކުރަން ބޭނުންވާނޭން ވިތައުުޓ ޓެކްސޭޝަޕްރެޒެންޓޭޝަބައެއް؛ މުހާވަާރއެއް ޮއވޭ ޯނ ރެ

ށް ވަންޏާ ޓެކްްސ ބިލިޓީ ބޮުޑކުރާ ކަމަނައަކީ، ރައްިޔތުންގެ އެަކއުންޓެޖެހޭނެ. މާކަމަށް ވަންޏާ ޓެކްސް ދަްއކަން

އްކާ އެ ފުރުޞަތެއް ނޯންނާނެ ޓެކްސް ނުދަ ރުކާރުން ކޮންކަމެްއތޯ ކޮށްދެނީ؟ސަ ،ތިމަންނަ ލާރި ދެމޭ ދައްކަންޖެހޭނޭ.

އަސްލު ބޭނުމަކީ.  އީކުރެވޭނީ އަސްުލ. އެރައްޔިތުންނަށް ސަރުާކރު ޖަވާބުދާރީ ކަމަށް ވަންޏާ. ޓެކްސް ދެއްކީމައޭ

ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ އިނގޭޯތ  ވަރަށްކުރުވާނެ ސަުރކާރު. ަވރަކަށް ރަްއޔިތުން ޖަވާބުދާރީ  ޓެކްސް ދަްއކާލެއް ޮބުޑވާ

 ދެއްވި ފުރުޞަތަށް.

 

 ްއެކވުން:ވާހަކަދެ ރިޔާސަތުން

ނޑުމެން މިހާދެން  ނޑުމެންގެ ބައްދަުލވުން އަޅުގަ  ބައި އަޅުަގނޑުމެން އެްއޮކށް އޮތް މިނިސްޓަރާވެސް ހިސާބުން އަޅުގަ

ނޑުމެން ބައްދަލުވުން ލާފައި ނިންމައި އެުކ އަުޅަގނޑުމެން ކުިރއަށް ގެންދާނީ.  ހަމަެއކަނި ކޮިމޓީގެ މެންބަރުންނާއަުޅގަ

ފަހު ގަޑީގައި  އެންމެހަމަ ދެން މިނިސްޓަރުގެ ޓީމު، އަޅުަގނޑު ހަމަ އަށް މެންބަރުންނަށް ދެން ވަކިލެވުމުގެ ކުރި 

ނޑު މި ނޑު ނަންފުުޅތައް  ތަޢާރަފުކޮށް އަރުވަްނވެގެން ައޅުގަ ލާނަން ހަމަ ދަންނަވައިހުންނަނީ. ދެން އެހެންވީމާ އަުޅގަ

އަލްފާޟިްލ ތިއްބެވީ  ސްގެ ފަރާތުން ވަޑަިއެގން މިމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭން އެއީ ވަަޑއިގެން ިތއްބެވި ބޭފުޅުންެގ.

. އަލްފާޟިލް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުްލޙަލީމް ޢަބްދުލްޣަފޫރު، ޑެޕިުއޓީ މިނިސްޓަރު. ޖިހާދު، ެއއީ މިިނސްޓަރުهللا ޢަބްދު

ދެްނ  ރެޓަރީ. އަލްާފޟިލް ޢަލީ ރަޝީދު، އެިސސްޓެންޓު ޑިރެކްޓަރ.މަނިކު، ޕާމަނަންޓު ސެކްއިސްމާޢީލް ޢަލީ

އްބެވި. ެއއީ އަލްފާޟިލާ ތި ޑިވެލޮޕްމެންޓުގެ ފަރާތުން ެވސް ދެ ބޭފުޅުން ވަޑަިއގެން ެއބަ ނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކުމި

އިޝަތު ޝައުޝަން، އެސިސްޓެންުޓ ޑިރެކްޓަރ. ދެން މޯލްިޑވްްސ ސަޢީދާ ޢުމަރު، އެީއ ކޯޑިނޭަޓރ. އަލްފާޟިލާ ޢާ

މަދު ޒުހޫރު، އެއީ ކޮމިޝަނަރ ބަތިއްެބިވ. އެީއ އަލްފާޟިލް އަޙްޭބފުޅުން ވަަޑއިގެން އެ 3ކަސްޓަމްސްގެ ފަރާތުން 

ވަީޙދު، ޗީފް ސްޕްރިންޓެންޑެންުޓ. ދެން އަލްފާޟިލާ ޚަދީޖާ هللا ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސް. އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

ޮބޑަށް  ހަމަ ވަރަށް ބޭފުޅުްނނަށް ވެސް 9މުޙައްމަދު، ޑެޕިއުީޓ ޗީފް ްސޕްރިންޓެންޑެންޓު. ދެން ހަމަ ވަަޑއިގެންިތއްބެވި 

ނޑުމެހަމަ މިނިސްޓަރަށް ހަމަ ޚާއްޞަކޮށް ވަރަށް ، ދަންވަމުންޝުކުރު  ންނާ ވަރަށް ދަތިފުޅުކޮށް ުއޅުއްވަމުން އަުޅގަ

ބޮޑަްށ  އަށް ވެސް ވަރަށް ވީ. އަދި ޭއގެއިތުރުން ކޮމިޝަަނރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސްހިސާބަށް ތި ވަޑަިއގެންދެއް 



  

 ިހސާބުން އަޅުަގނޑުމެންގެ ތި އަުޅަގނޑުމެންނަށް ދެއްވީތީ. މި ބޭފުޅުންގެ ަވގުތުކޮޅު ތި ހަމަ ޝުކުރު ދަންނަވަން

ނޑުމެން މިހާއެއްކޮށް އޮތް ެސޝަން އަޅުަގނޑު މި ނިންާމލަނީ. )ވަގުުތކޮ ބޭފުޅުންނާ ހިސާބުން ޅަކަށްފަހު( ައޅުގަ

ބޮޑު  ން ދެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ހިސާބުމިހާ ފަށަނީ ބިލުގެ. މިއެހެންވީމާ ދިރާސާކުރުމުގެ މަސަްއކަތް 

މިނިސްޓްރީެގ  ރު އަދި އޭގެއިތުރުން އިކޮނޮމިކުގުޭޅގޮތުން ފިނޭންސް މިނިސްޓަ ދިޔައީ ބިލާ އިންސައިެޓއް ލިބިގެން މި

ގޮތުން  ކަސްޓަމްސްެގ ފަރާތުން ބޭފުޅުން ވަޑައިގެން. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ  ފަރާތުންނާއި

ކަމަށް ޤަޫބލުކުރެވޭ. ދެން މިހާހިސާބުން  އްޖެގިނަ މަޢުލޫމާތުތަކެއް ސާުފވެ މެން ސާފުކުރަން ޭބނުންވި ވަރަށް އަޅުަގނޑު

ނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވައޮ ގުޭޅގޮތުން ިއޞްލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވަން ބޭފުޅުން ބިލާ  ތި  އަމީތު.ނަން. އިލާތިްއޔާ އަުޅގަ

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން:މަނިކު ތު އަޙްމަދުއަމީާދއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މަޑުއްވަރީ 

ނޑު ހުށަ އެ ފާހަގަކުރެއްވި ނުކުތާަތަކށް ރިޢާޔަތްކޮށް މި ބިލަށް  ދާދި ދެންމެއަކު މިނިސްޓަރު ،ހަޅަންއާދެ! އަުޅގަ

 އެޕްރީލުން ފެށިގެން އިނގޭތޯ. ޝުކުރިއްޔާ.  1 ،އަށް ވަނަ މާއްދާ  4އޮތް  ޢަމަލުކުރަން ފަށަން މިހާރު މި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަ  ުތއަރުވަން.ހުސެން، އަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކުއިާރގެ މެންބަރު ދާތ. ގުރައިދޫ 

ނޑު  ނޑު ދަންަނވާލަން ބޭނުންަވނީ ދެންމެ އަމީތު އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އަުޅގަ ޢިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު، އަުޅގަ

ނަޑށް ވެްސ ފެނޭ، އެީއ ރ. ބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު ންަމޑުްއވަރީ ދާއިާރގެ ިޢއްޒަތްތެިރ މެ ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ. އަުޅގަ

އެޕްރީލުން  1މަށް އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން. އެާއއެްއކޮށް ްއވު މަނިކު. އެ މަނިކުފާުނ އެ ހުށަހެޅުްއވި ހުށަހެޅުއަޙްމަދު

 . ވީމާ، އެ ވާހަކަ ެވސް ދަންނަވާލަންފެށިގެން މި ބިލަށް ޢަމަލުކުރުން އެއީ ައޅުަގނޑަށް ވެސް ފެންނަ ގޮތެއް. އެހެން 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ތުންރިޔާސަ

ނޑު އެްނމެ ނޑު ބަލައިއަޅު  އެއަށް އިޢުތިރާޟުކުރަްއވާ ބޭފުޅަުކ އިންެނިވތޯފުރަތަމަ  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ  ލާނަން.ގަ

ން މި ބިލަށް ޢަމަލުކުރާ އިން ެފށިގެ 2015އެޕްރީލް  1ކަމަށް އިނގޭޯތ.  ނެތްކަމަށް ވާނަމަ އަޅުަގނޑު ބަލާނީ ފާސްވީ

އަށް  ޙިލްމީهللا )ވަގުުތކޮޅަކަށްަފހު( ސަޢުދު ކަަމށް ވަންޏާ... ތޯ އަުޅަގނޑު؛ ނެތްއިޞްާލޙެއްއޭެގ އިތުރު  ގޮތަށް؛

 އަރުވަން. އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު 

 



  

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙިލްމީهللا ސަޢުދުދާއިރާގެ މެންބަރު ތިނަދޫ އުތުރު 

ންބަރު އެ ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙާ އެީކގަިއ މަނިކު، މަޑުއްވަރީ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންމެ މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުދެ

  ގޮތަށް ފާސްކުރަން އަޅުަގނޑު ހުށަަހޅަން.  އޮތް މި ބިލު މިހާރު މި

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

 އަރުވަން.ންމަނިކު ދޮންމަނިކަށް ފުރުޞަތުއަޅުަގނޑު ޙުަސއި

 

 ންމަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން:ތ. ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮ

ނޑު ދެންމެ ސަޢުދު ޙިްލމީ، ގދ.ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު އެ ހުށަހެޅުއްވި هللا ޢިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު، އަުޅގަ

 އެއްކޮށް ފާްސކުރަން އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރާ ވާަހކަ ދަންނަވަން.  މި ބިލު އެ އިޞްލާޙާ ،ހުށަހެޅުމަށް

 

 ން:ވާހަކަދެްއެކވު ރިޔާސަތުން

ތާއީުދ  ،ެއއްކޮށް ާފސްކުރުމަށް ހުށަހެޅި އޮތީ މި ބިލު މިހާރު މި ލިބުނު އިޞްލާޙާ ހިސާބުން މިއަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާ

ނޑު ވޯޓަްށ އަހާނަން. އެހެންވީމާ، މިހާރު މި ބިލު މި  ،ގޮތަށް އޮތް ވެސް ލިބިފަ. އެާއއެްއކޮށް ެދން އެއަށް އަުޅގަ

ޅުން ވެސް ހިމަނުއްަވއިގެން ފާްސކުރުމަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅުން އަތްުޕުޅ މުޙައްމަދު އަމީތު ހުށަހެޅުއްިވ ހުށަހެ

ތިއްބެވި ޢިއްަޒތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންގެ  އަށް ވަޑަިއގެން މައްޗަށް ހިއްލާލަދެއްވުން އެެދން. އެހެންވީމާ، ކޮމިޓީ

ނޑަައޅަން. މިހާ އިއްތިފާޤުން ބިލު ފާސްވެއްޖެ  ކަމަށް  ބައްދަލުުވން ވެސް ނިމުނީ ހިސާބުން ކޮމިޓީގެކަމަށް ކަ

ނަޑއަޅަން.  ކަ

_____________ 

 


