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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުާރ  2017ގުިޅގެން އުފެދިފަިއވާ  އާއި އިޤްތިޞާދ  ކޮމިޓ އާކޮމިޓ   މާލިއްޔަތު`. 

މެހައި ިއްއޒަތްތެރި ވަނަ ަބއްދަލުވުމަށް ަވޑަިއގެން ތިއްެބިވ އެން 2ާރ ކޮމިޓ ގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ދިރާާސކު

ނަން ދަންނަވާނުލި  ހާިޒރުވެަވޑަިއގެން ތިބި މެންބަރުންގެ . ކޮމިޓ ގެ ކޮމްޕޮޒިޝަނާއިމަރުޙަބާ މެންބަރުންނަށް

ވަން. ނާނެ ވާހަކަ ދަންނަމުގޮެތއްަގއި އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަޖިސްޓްރ ގައި އެ މަޢުލޫމާތު އޮންނަމަވެސް ޢާއް

 ހަމަވާގޮތަށް ޖުމްލައަކ  މިދެންނެވި، އިްސވެ މި ދެްނނެވި ދެ ކޮމިޓ ގެ ހުރިހާ މެންބަރުން އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ކޮމިޓ  

ދަލުވުން އަުޅގަނޑުމެން . އެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެ ފަަދއިން މި ކޮމިޓ ގެ ފުރަތަމަ ަބއްމެންބަރުންނާއެކު އުފެދިފަ 24

މިއަުދގެ ފުރަތަމަ ދަންނަފަޅ ގެ  އްވުމަށްަފހުގައި ނިންމާފައިވާނެނޮވެމްބަރުގައި ބ   8ސް ކުރިން، ދުވަމ ގެ ދެ

ވަނަ އަހަރަށް  2017އެްއޮގތަށް  ޅުގަނޑުމެން ކަނޑައެިޅ ސުންަގޑިއާމަސައްކަތް ައޅުގަނޑުމެން ުކރިއަށްގެންދާނ  އަ 

ބެހ ގޮތުން. ެއއ   ރުކުެރވިފަިއވާ މަަސއްަކތްތަކާއްޔާކަނޑައަުޅްއވާފަިއވާ ބަޖެޓުަގިއ އާމްދަނ  އިތުރުކުރުމަށް ތަ

ނުކުތާގަިއ ހިމެނ  އާމްދަނ   2ހަމަޖަްއސާފައިާވ ދެ ތާވަުލގެ އަުޅގަނޑުމެން ގަިއ ބ ްއވުަމށް  10.11.2016

އިތުރުކުރުމަށް ކަނޑަައޅާފަިއ ހުރި ކަންކަމާ ގުޅ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ަކނޑައެޅުން. މިގޮތުން އަިދ 

އެުކަގއި ސަރުކާުރގެ އޮފ ސްތަކުގެ ބަޖެޓާ ގުޅ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ކަނޑަެއޅުމަކ  ވެސް އަުޅގަނޑުމެްނ މިއާ

ކަރުދާހުގެ ފޮތުެގ  އި އަިދ ބަޖެޓުމެންބަރުންގެ ފައިލްކޮުޅަގޔާ ްއޒަތްތެރިއި ކުރިން ދުވަހު ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއް.

ގަިއ ވާނެ ަދއުަލތަށް ލިބ  ތަކެތި ނުވަތަ ަވން ޞަފުޙާ 55ދެން. ންދެްއވުން އެއަށް ވަަޑިއގެޙާވަނަ ޞަފު 55

ގޮތެްއގަިއ އާމްދަނ  އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކުން ލިބ  ރ ަގއި ޚާއްޞަ ތެ އ ގެއުލަތަށް ލިބ  އާމްދަނ . ދަ

ޑު ގޮތެްއގަިއ ްއވަރު ކުަރއްވާަފިއވާ މިންގަނޑުތަެކއް. މިއ  މައިގަނތަޞައާމްދަނ  ކަމަށް އެކަށަައޅުްއވާ 

ާވތ ވެ ހަމަ އެ ުދވަހުެގ ކަުމގައި ފިލުވަންޖެހ  ބައިތައްސުވާލުކޮށް އޮޅުން ޅުގަނޑުމެން މިއަދު ަވޒ ރުންނާއަ

ކޮމިޓ ގެ އިދާރ މ ުޒގެ ފަރާތުން ވާނ  ދެންނެވިފައި  އި މިނިްސޓްރ  އޮފް ފިނ ންސަށްބައްދަލުވުމަށްފަހުގަ

ން މި މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވައިދެްއވަން. މިގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ބައްދަލުވުމަށް ވަަޑއިގެ

ދަންނަވާލި ދަންނަވާލުމަކަށް މިއަދުގެ މި ބައްދަލުވުމަށް ައޅުގަނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވުމަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް 

ޙްމަދު ޒުހޫރު އަދި ާފޟިލް އަިއކޮނޮމިކް ޔޫުތ ކައުންސިލުގެ ެޗއަރ އަލް ،ފިނ ންސް އަޙްމަދު މުނައްވަރުގެ އިތުރުން

ދު، މިނިސްޓަރ އޮފް ުޓއަރިޒަްމ ންޓް އަލްފާޟިްލ މުޙައްމަދު ސަޢ ކޮނޮމިްކ ޑިވެލޮޕްމެމިނިސްޓަރ އޮފް އި

އަލްފާޟިލް މޫސާ ޒަމ ރު އަދި މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުންސިންގ އެންޑް އިންފްރަރ ސްޓްރަކްޗަރ ޑރ.މުަޙއްމަދު 

ލ މް ޢަބްދުލްޣަފޫރު އަދި ޢަބްދުލްޙަ ފިނ ންސް އެންޑް ޓްރެޜަރ  އަލްފާޟިލް މުޢިއްޒު، ޑެިޕޔުޓ  މިނިސްަޓރ އޮފް

އެގްޒެެކޓިވް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަރުވަޝް އާދަމް، އެިސސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިްލ  ފައިނ ންޝަލް ބަޖެޓް

މަސަްއކަތްތަކަކ  ހުުޅވާލެވިފަިއާވ  މުގޮެތއްަގއި ބަޖެޓު ކޮމިޓ ގެމް ވަޑަިއގެން އެބަ ތިއްެބވި. ޢާއްޢަލ  ރަޝ ދު އިބްރާހ 
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ކުރަްއވާތ  ައޅުގަނޑު ވާތ ވެ އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރުން ވަކި ގޮތަކަށް އިޢުިތރާޟްނުއި ކުިރއަށްދާ ަބއްދަލުވުމަކަށްމ ޑިޔާގަ 

. އަދި ައޅުގަނޑުމެންނަށް މ ޑިާޔ ހާޒިުރގަިއ ތިކަމަށް ވާނަމަ މ ޑިާޔ ކޮމިޓ އަށް ވައްދަން ،އިދާރ މ ުޒގައި  ދަންނަވަން

)ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު(  ށް ކޮމިޓ އަށް ދަޢުވަތުދިނުމަށް.އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަޑަިއގެްނ ތިއްބެވި އިްއޒަތްތެރި ަވޒ ުރންނަ

ވަނަ  24ކަރުދާސް ފޮތުގެ ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލާނަން. އަޅުގަނޑުމެްނގެ ބަޖެޓު ކަރުދާސް ފޮތް

 ލު ތި ޞ ހުރި ތާވަލު. އ ގެ އިތުރުން ތަފް އިކުރެވިފަތާަވލު އަކ  55ދަންނަވާލި . އަޅުގަނޑު ދެންމެ މި ޞަފުޙާ

ގެ އިތުރަށް ހުރި ޙާފުޞަ ވަނަ 24އިްނ. އެހެންވ މާ، ޙާ ފުޞަވަނަ  24ފެނިވަޑަިއގަންނަވާނެ  ބ ފުޅުންނަށް

ުޅގަނޑަށް ކޮމިޓ ެގ ޕާޓ އެްއގެ އައެ ބ ފުޅުން ކުރައްވަން ބ ނުންފުޅުވާ ސުވާލުތައް  މަޢުލޫމާތުގެ އިތުރުން ތި

 އާދެ! އެ  އި ކޮންމެ ޕާޓ އަކުން ވެްސ ލ ޑްކުރަްއވާވަގުތުަތއް ކަނޑައެޅިަފއި ހުިރ ވަގުތަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުުމގަ

ރަްށ ބޮޑަްށ ކުރައްވާނެ ގޮތެއް ތަރުތ ބު ކޮށްދެއްވުްނ ވަ ،ބ ފުޅަކު އަޅުގަނޑާ ހަމައަށް އެ ސުވާލުތައް ގެނެވ ނެ ގޮތަށް

ލިޙު އިރުކޮަޅކުން ަވޑަިއގަންނަާވނެ. އަދި މިދިޔަ އަހަރެކ  ޞާމް މުޙައްމަދު .ޕ ގެ ފަރާތުްނ އިބްރާހ އެދެން. އެމް.ޑ 

 މުކޮށް މި އްޢާ ކުރަން. ދެން އަޅުގަނޑުށް ައޅުގަނޑުެމން އެ ޕާޓ ން ލ ޑްކުރައްވާނެ ބ ފުޅަކު ސެލެކްޓްވެސް ެއއްގޮތަ

 ޟް ރިޔާهللا ގެ ލ ޑަރު ޢަބްދުންތައްތައްެކްއގެ ލ ޑަރު. ޖ ޕ ކަމުކޮށް ހަމަ ހުރިހާ އްޢާފެންނަނ  ޝަރ ފް. ޝަރ ފަކ  

 .ޟްރިޔާهللا ޢަބްދުދެން ޕ .ޕ .އެމްގެ ފަރާތުން، ކ ކ ތޯ؟ ޑެޕިއުޓ  ލ ަޑރ ވަަޑއިގެން އެބަ އިންެނވެވި. 

 އަޅުގަނޑު ހަމަ ހިތުެގ އިޚްލާޞްތެރިކަމާެއކުަގއި ަދމުންއާދެ! ޮކމިޓ ގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 

ވަޒ ރުންނާއި އަދި  4މަޢުލޫމާތު ދެއްވުމަށް ކޮމިޓ އަށް ވަަޑިއގެންދެއްވި އިްއޒަްތތެރި މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަށް 

ބާއެއް ދަންނަވަން. ޙަވަަޑއިގެންެނވި ޓ މަށް ހޫނު މަރުަވޒ ރުންނާއި އެ  5 ،ަވޒ ރުންނާއެކު ަވޑަިއގެްނނެވިއެ 

 ވަނަ ައހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު  2017މިއަދުގެ މި ބައްދަލުވުމަކ   .ންއަޅުގަނޑު އަިދވެސް ތަކުރާުރކޮށްލާނަ

ޔަތު ޓަކައި ރައްިޔތުންގެ މަޖިލ ހުން އެކުލަވާލާފައިވާ މަޖިލ ހުގެ ދެ ކޮމިޓ  ހިމެނ  ގޮތަށް މާލިއް ކުރުމަށްދިރާސާ

ކުރާ ސާދިރާ އަހަރުގެ ބަޖެޓު މިއަންނަ ،ބަރުންގެ މައްޗަށް ހިމެނ  މިއަހަރުގެންޓ  މެކޮމިޓ  އަދި އިޤްތިޞާދ  ކޮމި

އަޅުގަނޑުމެން ދަންނަވާލި ދިޔަ ފަދައިން ދަންނަވާިލ މަ ބައްދަލުވުމުގައި ފާްސުކރެވިކޮމިޓ . އަުޅގަނޑުމެންގެ ފުަރތަ

ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން އޮޅުންފިލުވަން  މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނ ންސްގެ އިސްެނންގެވުމަށް އަދި ދަންނަވާލުމަކަށް

ކަނޑައަުޅއްވާަފިއވާ އާމްދަނ   ަގއިލަުތގެ ބަޖެޓުގޮތެްއަގއި ދައު ާޚއްޞަ ޓަކައި ންމު މަޢުލޫމާތަށްހިމުބ ނުންފުޅުވާ 

މަށް ކަނޑައަޅާަފިއ ހުރި ކަންކަމާ ގުޅ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮެތއް ކަނޑައެޅުން ެއއ  މިދަންފަޅ ެގ ރުއިތުރުކު

ށް މެންނާ ހަމައަޑު. އަޅުގަނރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާފަތެނ  އިްއޒަތްމިހާރުވާއެޖެންޑާ. މިގޮތުން ހަމަ އަޅުގަނޑު 

ވި ނުކުތާގެ ވާހަކަަތްއ ނެލުކޮށް މިދެންޞ ގައި ވަރަށް ތަފްޞަފްޙާވަނަ  24ފޮތުގެ  ކަރުދާހު ލިބިގެން މިދިޔަ ބަޖެޓު

ނ  އިތުރުކުރުމަށް ހިމެނ  ޚާއްޞަގޮތެްއގަިއ އާމްދަ ވަނަ މާއްދާަގިއ މި 55ލިޔުްއވާފައި އެަބއޮތް. އެާއއެުކއެކުހެން 

 ވާނެ  އަުޅގަނޑު  .ންާޑގެ ތަރުތ ބަކ ިމއަދުގެ މި އެޖެއެއ  ން ޗަްށ ވާހަކަެދއްކުެގ މައްއ ިރއާމި ހުށަހަޅާ ކަންތައްތައް 
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ބ ފުންފުޅުވާ ސުވާލުތައް އަދި ަގނޑުކޮށް ޕާޓ ތަކުން ަވކިްނ  ންިއއްޒަްތތެރި މެންބަރުން ކުރައްވަަވކިަވކި ދަންނަވާފައި 

ކުރިއަށް ގެންދާނެ ވާހަކަ. މިގޮތުން އަޅުގަނޑު ހަމަ  ހުޅުވާލަިއެގންނުންފުޅުވާ ުސވާލުތަކަށް ފުރުޞަތު ކުރަްއވާ ބ 

މިކަމާ ގުޅ ގޮތުން މު ގޮތެްއގައި ވަަޑއިގަންަނވާ ަވޒ ރުން އްޢާފް ފިނ ންސަށް ދަންނަވާލާނަން މިނިސްޓްރ  އޮ

ވާނަމަ އިްއޒަތްތެރި ަވޒ ރުންނަށް  އިލޫމާތު ހުރިކަމުގަނުންފުޅުވާ މަޢު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަިކވަކިްނ ދެއްވަން ބ 

ވެސް ވަޒ ރުންނަށް  5 އެހެންވ މާ، އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު އަރުވަން މި ސްކޯޕުގައި ާވހަކަފުޅު ދެއްކުމަށް.

މި މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނ ންސް ވެސް ޚާއްޞަ ގޮތެްއަގއި ައޅުގަނޑުމެން ދެންމެ  ހަމަ ނޫނ  ހަމަ ވަކިން

ކުރުމަށް ކަނަޑއަޅާފައި ހުރި ކަންކަމާ ުގޅ ގޮތުން މަްޝވަާރކޮށް ގޮެތއް ކަނޑަެއޅުމުަގއި ހަޅާފައިވާ އާމްދަނ  އިތުރު ހުށަ

ން އެކި ޕާޓ ތަކާއި އަދި . އ ގެ ަފހުއުމަށްށް ގެންދިޓަަވއިގެން ވާހަކަފުޅު ުކރިއައްަވޒ ރުން ފުރަތަމަ ފައިްއޒަތްތެރި 

އަރުވާނަން. އަުޅގަނޑު ިމހާރު ފުރުޞަތު އަރުވަން އަޅުގަނޑު ންނަށް ފުރުޞަތު ވަިކވަކިން ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒ ރު، މިނިސްްޓރ  އޮފް ފިނ ންސް އަޙްމަދު މުނައްވަރު.

 

 އަޙްމަދު މުނައްވަރު ވާހަކަެދއްެކވުން:އެންޑް ޓްރެޜަރ   މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނ ންސް

ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނާ ެއއްޮކށް ޓ މުގައި ަވޑަިއގެންނެިވ  ތޯ. އެންމެ ފުރަތަމައާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރްއޔާ އިނގ 

ފަދައިން އަުޅގަނޑުމެންެގ  ންަނވާނ ިގވަަޑއިގަނހުރިހާ ވަޒ ރުންނަށް އަުޅގަނުޑ ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރު އަދާުކރަން. އެ

ލާތަކެއް އަުޅގަނޑުމެން ގިނަ މަރުޙަ ުކރުމުގައި ވަރަށް ގިނަ ޕްރޮެސސްތަކެްއ، ވަރަށްޤ ޤަތުގައި ތައްޔާރުޙަ ބަޖެޓު

މެްނެގ އ .ަވއި.ސ ، ިއކޮނޮމިކް ގަނޑުކަމަށް ފާހަގަކުރަނ  އަޅު  ންމުހިމުއެންމެ ކަޑައްުތކުރ މު. ައޅުގަނުޑ ހަމަ 

 އެަތއް ގިަލއްވާނެ އަުޅގަނޑުނއެއަުޅގަނޑު . އިންނެވި ކައުންސިުލގައި ެޗއާެއްއގެ ޮގތުގައި ހަމަޖެއްސެވި ޒުހޫރު

ކަށްފަހު ތަރަށް ބޮޑު އިންޓެންސިވް ޑިްސކަޝަންވަހަމަ އަުޅގަނޑުމެްނ  ވި. އެހެންެވ،ކުިރއަށް ގެްނދެކެއް ސެޝަންތަ

ދަންަނވާނަމަ މުިޅ އެކ ަގއި ފަރުމާކޮށް ނިންާމފައި އިންނާނ . ދެން ވަރަްށ ކުރުކޮށް  އަޅުގަނޑުމެންގެ ބަޖެޓު 

މިއަހަރު އަުޅގަނޑުމެން ހުށަހަޅާފައި މިވާ ބަޖެޓަކ ،  ގައި އަުޅގަނޑުމެން މިއަހަރު އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނ  ބަޖެޓު

ޤ ޤަތުގަިއ މ ގެ ކުރ  އަހަރުތަކާ ޚިލާފަށް ވަރަށް ތަފާތު ގޮެތއްަގިއ ޙަކާރުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓަކ  ސަރު

ިވ ރަދުތައް ދެމެހެއްޓެނިޚަމ ގެ  އަޅުގަނޑުމެން ހުށަހަޅާފައި އިން ބަޖެޓެކ . ވަރަށް ބޮޑަްށ ވިސްނާފައި މިހިރ 

އާމްދަނ ތައް ވެސް އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންިދުއމަށް ޓަކައި ހަމަ އެގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބ   ްއގައިގޮތެ

ކުެރވ ނެ އ ިރޔާތަކަށް ބަާލފައި އެ ތަނަށް އިތުުރކުރެވ ެނ ބައިތަކަށް ބަލާފައި އަުޅގަނޑުމެން މިހިރ . ދެން ހަމަ ގްރޯ

އިރު ެވސް ަވރަށް ކޮންޒަވ ޓިވް ުނވަތަ ރު އިތުރުކުރަން ިވސްނާފައި ހުރިހައެގޮތަށް އަުޅގަނޑުމެން އާމްަދނ  މިފަ

މިސާލަކަށް ފަދަ އާމްދަނ ތަކެއް ޖަހާފައި މިހިރ . ހަމަ ނަށް ހޯދ ނެއަޅުގަނޑުމެން ޔަޤ ނުން ވެސް އަޅުގަނޑުމެން

ވެސް ައޅުގަނޑުމެންނަށް  ވެސް. އެހެންވ މާ، އެ  ކޮންމެ އާމްދަނ އެއް ނުހުންނާނެ ޖަހާފައިއަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ
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ހުރި ހަމަތަކެއް. އ ގެ އިތުރަްށ ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ވަަރށް ވިސްނާފައި ހުންނާނެ  ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނާަފއި

އަޅުގަނޑުމެންގެ އިޤްތިޞާދު ކުރިއަރަމުންދާ މިންވަރަށާއި ައދި ދުނިޔ ގެ އިޤްތިޞާދަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ މައްޗަށް 

ހަމަތަކަށް ބެލުމަށްފަހު އަޅުގަނޑުެމންގެ ޓޯޓަލް ގްރޯތް އިން ރެވެނިއު ޙަޤ ޤަުތގައި އެންމެ  ވެސް. އެހެްނވ މާ، މި

ވަނަ އަހަރަށް  2017ުޖމްލަ  މުޅި ފެންނާނެ އަޅުގަނޑުމެންފޮތުން  ބ ފުޅުންނަށް ބަޖެޓު މައިގަނޑު ގޮތެްއަގއި ތި

ާއއި  ން. ދެން ޓެކްސްއަިބލި 19ގާތްގަނޑަކަށް  ުއ މިއޮތ އާމްދަނ ގެ ގޮުތގައި މިހާރު ިލބ ނެ ކަމަށް ޓެކްސް ރެވެނި

ން މި ލިބެނ . އަަރަކށް ބިލިވަ 21އާއި އަދި މުޅި ޖުމްލަ ނޮން ޓެކްސް ރެވެނިއު ހިމަނައިގެން  އަދި ހިލ  އެހ 

 2 ގައި މި ޖަހާފައި މިއިނ ެރވެނިއު ގޮތު  އުތެރ ގައި އަުޅގަނޑުެމން އަލަށް އައެހެންވ މާ، މ ގެ ތެެރއިން މި އަހަރު 

 އިންނަށް ން ރުފިޔާ. އެހެންވ މާ، މ ގެ ތަފްޞ ލުތަްއ ައޅުގަނޑު ހިތުން އަުޅގަނޑުމެްނގެ ކެބިނެޓް ކޮލ ގްސްއަބިލި

ވާތ ެވ ހުރި ހަމަ ރެވެނިއު ޕެކ ޖަކަށް  ވެސް ައޅުގަނޑުމެން އެންމެން ގުިޅގެން ހަދާފައި ވަތު މި ދިން ސަބަބަކ ޢުދަ

ރިކަާމއެކު ދަްނނަވާލާނަން އެންމެ ފުރަތަމަ އަުޅގަނޑުމެންގެ ޗެއަރ އެހެންވެ އަޅުގަނޑު ހަމަ ަވރަށް އަދަބުވެ

ޓަރ ޒުހޫރަށް ކޮންމެެވސް ވަަރކަށް ބްރ ފް ދެްއވުަމށް އެއަށްފަހު ޝަހ ދު ވެްސ އަދި މިނިސްޓަރ ޒަމ ރު މިނިސް

ާރަގއި ހުރި ވެސް އ ގެ އިތުރަށް މިނިސްޓަރ މުޢިއްޒު ވެސް. މި ކޮްނމެ މިނިސްޓަރަކު ވެސް އެ ބ ފުޅެއްގެ ދާއި

އ ރުން ކަންނ ނގެ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ކުރިއަށް  .އަލިއަުޅވާލަން ވަރަށް ބްރ ފްޮކށް ބައެއް ޓެްކސް ރެވެނިއުަތކަށް

ފައި މައިގަނޑު ގޮެތއްަގިއ ހުރިހާ ރެވެނިއުތަކެއް ވެްސ އަޅުގަނޑުމެން ކުރިން ފާހަގަކުރި ގޮތަށް ބ ސްކޮށް .ދެވ ނ 

ކޮންމެ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ނަާގކަށެއް ނޫން. މިސާލަކަށް ކުމަތްތެރި ހަމަ ކޮންމެހި މިހިރ  ހަމަ ވަރަށް ބޮޑެތި

ފ  ކަމުގައި ވިޔަސް ުނވަތަ ެއއަރޕޯޓް ފ  ކަމުގައި ވިަޔްސ މި ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް  ންޖެޝަންއަޅުގަނޑުމެން ކޮ

ން އަޅުގަނޑު ހަަމ އްތަކަަކށް. ދެވަރަށް ބޮޑަށް އަޅުގަނޑުމެން ބައްޓަންކޮށްފައި މިހިރ  ަވކި ސްޕެސިފިކް ކަންތަ 

ތުްނ އަކ  އަޅުގަނޑުމެން ދައުލަމި ފ  ށްން އޮތ  އެހެން ފ ސްތަކާ ތަފާތަގެ ކަންަތކުަގއި ދަންނަވާލައެއަރޕޯޓް ފ 

ރިންގ ިޑވަލޮޕްމަންޓް ވަޅުަގނޑުމެން، އަުޅގަނޑުމެންެގ ސަެއއް ނޫނ . އަ ޚަރަދުކުރާ ގޮތަކަށް ާރވާފަިއ އޮތް ފ 

ކުރަން ނިންމުމާ އެއްކޮށް މި ފަންޑަށް މި ފައިސާ ދާނ . އ ގެ މާނައަކ  މަ ފަހަރަށް ސަރުކާރުން ގާއިމްތަފަންޑެއް ފުރަ

ލިބުން ކަމުގައި ިވޔަސް އަުޅަގނޑުމެން އަހަރު ތެރ ގަިއ  މިއ  އަޅުގަނޑުމެން ޑޮމެސްޓިކް ރެވެނިއު ގޮތުަގއި

ޑުމެން ފަހަށް ރައްކާކުރާ ޮގތަށް ސިންކިންގ ފަންޑެކ  ޚަރަދުކުރާ ގޮތަށް ވިސްނާ އެްއޗެއް ނޫނ  މިއ ކ . މިއ  އަޅުަގނ

މެކ ނިޒަމެކ . އެހެންވ މާ، މިއ  އަުޅގަނޑު  ރާނުވަތަ އަުޅގަނޑުމެންގެ ިޑވަޮލޕްމަންޓް ފަންޑެއްގެ ގޮތުަގއި ބ ނުންކު

 ދަންނަވާނ  ވަރަށް ބޮުޑ ަތފާތެކ  މި އެހެން ރެވެިނުއތަކާ ވެްސ. މާނައަކ  މި ޔެއަރ މާްކކޮށްފައި ވަކި

 ޕޮލިސ އަކ .މި ސްއަކަށް ަވކި ކަމަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ސަރުކާރުން ނިންމާފައި އިން ޕޮލިސ އެއް ޕަރޕާ

 

 އިކޮނޮމިކް ޔޫތު ކައުންސިުލގެ ޗެއަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ުޒހޫރު ވާހަކަދެއްެކވުން:
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 މެން މި ބަޖެޓު ފަދައިން އަޅުގަނޑު` އާދެ! މިނިސްޓަރ އޮފް ފައިނ ންސްގެ ވާހަަކފުޅުގައި ވިދާޅުވި 

އަހަރުެގ ިމ  7އިތުވި އެގޮތުން ފާ .ތައްޔާރުކުރުުމގަިއ އަުޅގަނޑުެމން ވަރަށް ގިނަ ޕްރޮސެސްަތކެއް ގެންދިަޔއިމު

ުޗއަލް ކޮންމެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަރަނި ައދި ދަރަނި ހިނގާފައި ހުރި ގޮތްގޮާތއި އަދި ައޅުގަނޑުމެންނަށް އެކް

ގަިއ މެން މި އަރަނ ގެ ގޮތުަގއި ނުވަތަ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ލިިބދާނެ އާމްދަނ ގެ ގޮތު ަގއި ައޅުގަނޑުއަހަރެްއގެ ބަޖެޓު

ފަދަ ކުރިއަްށ މިލ ްޓވަމުންދާ ދަރަނި ދެއްކ ނެއުއަިދ މި އެކި އިއިތުވިދިޔަ ތަނަށް ބަލަ ބެލި ނަމަވެސް ނުލިބިދިޔަ ފާ

، އެއާއެކު ގަނޑުމެން ބަލަމުން ދިޔައިމު. ހަމައޮތް ތާނގައި އަދި މި ޚަރަދުތައް ކުޑަ ކުެރވ ނެ މިންގަނޑުތަކެއް އަޅު 

ޮބޑަްށ  ކާމެދު އަުޅގަނުޑމެންގެ ވިސްނުންތައް ނުހުއްޓި ކުރިއަށް ެދވ ނެ ގޮތްތަ މިހާރު ފެއްޓިފައިވާ ޕްރޮޖެްކޓު

ރަދު ކުުރމަށް ރިކަރަންޓު ޚަދުަތއް ވ ހާ ބޮޑަކަްށ ުކޑަބައްޓަންކުރެވުނ . ހަމަ ެއޮގތުންމެ ސަރުކާރުގެ ޚަރަ

ޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބ ނެ ތަން ކުޑަކުރަން މަސަްއކަތްކުރ މު. އެހެންނަމަވެސް، އަ ނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑު އަޅުގަ

އަށް ބެލިބެލުމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގުނ  އަޅުގަނޑުމެން ބ ނުންވާ ހުރިހާ ޚަރަދުތަކެއް އާމްދަނ 

އަްށ ގެ ހުރި ތަރައްޤ  ންމަވެސް، އަުޅގަނުޑމެއަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވ ކަށް ނެތްކަން ކުރިއަށް އޮތް ތަނަުކ. އެހެންނަ

ގޮތުން ެއއަރޕޯޓް ިއރު ހަމައެޮރޖެކްޓްތަކެއް ެފއްޓިފައި ހުރިހުރަސްތައް ނ ޅ  މިންގަނެޑްއގެ ތެރެއިން އަދި ބޮޑެތި ޕް

 ކަާތއިްފލެޓް އެޅުމުެގ މަސައް 17000ދިނުމަށް ޓަކައި ތަނަވަްސކަން ހޯދައި އަދި ބްރިޖް އަދި ޒުވާނުންނަްށ ގެދޮރުގެ 

މި ފައިސާ  އަްށާވއިރުމިލ ޓްވަމުން ވެސް ކުިރއަށް އޮތް ތާނގައި ދަްއކަންޖެހ  ފައިސާއުމި ހުރިހާ ކަންތައްތަކަކ  ެއކި 

އަުޅގަނޑުމެންގެ މިއަންނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓަށް ބ ނުންވާ މުހިންމު  އެއާއެކ ަގއި ދެއްކ ނެ މަގު ތަނަަވސްކުރަުމން ހަމަ

މި ތައްޔާރުކުަރމުންދިޔައ . އެއ  މަިއގަނުޑ ގޮތެއްަގއި އަުޅގަނޑުމެން  ން ބަޖެޓު އް ލެިވގެން އަުޅގަނުޑމެބައިތަ

އެއާއެކ ަގއި ރެވެިނުއ ގޮތުގައި ހަމަ ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް އަުޅގަނޑުމެން  މިގޮތަށް އެކުލަވާލާަފއި މިވަނ  ހަމަ

ނަމަެވސް، ެއ އާމްދަނ  ނުލިބި އެހެން .ވަރަށް ގިނަ ކަންަތއްތަކެްއ ޖެހ  އާމްދަނ  ލިބ ނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ

ލ ޓްވަމުންދާ ދިުއން އެއ  އަުޅގަނޑުމެްނގެ ދަރަންޏަށް އިތުރުވަމުންދާ މިއުގަނޑުމެން ކޮންމެ އަހަރަކު އެކި އަޅު

އަދަދަކަށްވާތ ވެ އަުޅގަނޑުމެން މިއަހަރު ހަމަ ވަރަށް ޮކންޒަވ ިޓވްކޮށް އަުޅގަނޑުމެްނނަށް ލިބ ނެ އާމްދަނ ތައް 

ފުޅުންގެ ސުވާލުތަކާ ތި ބ  ހަމަ  ނ . އ ގެ ތަފްޞ ލު އަޅުގަނޑުމެންގެ ހަމަ ހުރިހާ ކޮލ ގުން ވެސްއެކުަލވާލާފައިވާ

 ްއވާނެ. ދެއެްއގޮތަށް 

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ޓުއަރިޒަމް ޫމސާ ޒަމ ރު ވާހަކަދެްއެކވުން:

މި ޕްރޮސެސް މި  ުޅގަނޑުމެން ބަޖެޓުއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. އަުޅގަނުޑ ވެސް ފާހަގަކުރަން ހަމަ އެ ވިދާޅުވިހެން އަ

އިތުރުން  އޮތ  ވަަރށް ކޮންސަލްޓ ޓިްވ ޕްރޮސެްސއެއް އަުޅގަނޑުމެން ގެންދިަޔއ . ދެން އ ގެ  ގެންގޮސްަފއި މި

 އްކޮށް އެާއއެ  އަިދ ހަމަ .ވަރުެގ ބަޖެޓެއް ެގނައުން ެއއ  ައޅުގަނޑުމެންގެ ވިސްނުމުަގއި ހުރި ެއއް ކަންތައްރިޔަލައިްޒވާ 
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ާވނެ. އެނގިަވޑަިއގަންަނވާނެ ށް ބޮޑަށް މަސައްކަތްކުެރވިފައި ން ކުެރވ ތޯ ވަރައިކޮންޓެ ސްޕެންސަސްރިކަރަންޓް އެކް

ޓިކަްލ އ ގެ ތެރ ގައި އެންމެ ކްރި .ޓްަތކެއް މިހާރު މިއޮތ  ފެށިފައ މިހާރު ވަރަށް ބޮޑެތި އިންފްާރސްޓްރަކްޗަރ ޕްރޮޖެކް

 އެާއއެކު އެ ެއއަރޕޯޓް  ވަލޮޕްކުރުން. ހަމަކ  އިންޓަރނ ޝަނަލް އެއަރޕޯޓެއް ޑި އެއް އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރަ

ޕްލ ން ޑިވަލޮްޕވާއިުރގަިއ ެއއާ އެްއކޮށް އެަބއާދ  ރ ޖަނަލް ެއައރޕޯޓްތަކެއް ޑިވަލޮްޕކުރަންޖެހ  ހަމަ މި ސ  

ޓެކްސް އިތުރުކުރުމުެގ  ގެ ށް ޓޫރިސްޓުން ގެނެސްގެން ބަޖެޓުކުރަންޖެހ . އިތުރަ ޑްން އޮޕަރ ޝަން އެބަ އެކްސްޕ 

އަުޅގަނޑުމެންގެ ެއއް އަމާަޒކަށްވާތ  އެ ދިމާލަށް ދެވ ތޯ  އ އި ޓެކްސް ބ ސް ވަިއޑްކުރުން އެ ބަދަލުގަ

ށްފައި އެބައޮްތ މަސައްކަތްކުރަން. ދެން ފެނިވަޑަިއގަންނަވާނެ މި އެއަރޕޯޓް ޗާޖެއް އަުޅގަނޑުމެން މިހާރު ޕްރޮޕޯސްކޮ

ން އަމިލި  1.3ގާތްަގނޑަކަށް  .މި ގެންދަނ ިޓވްކޮށް އަުޅގަނޑުމެން މިހާރު މި ބަލަމުން ވ ވަރަށް ކޮންޒަ 

 އި ދެން މި ފައިސާައކ  ައސްލުގަ  .ން ރުފިޔާއަލި މި 565އްާޔ ޑޮލަރސް ދައްކައިފި ކަމަށް ެވއްޖެ 25ޕެސެންޖަރސް 

ރޮޖެކްޓްތަކަްށ އިންފްރާސްްޓރަކްޗަރ ޕްވި ކްރިިޓކަލް ޑެްއގައި ބަހަްއޓަިއގެން މިދެންނެރިންގ ވެލްތް ފަންވަސަ

ރ ޓިންގ  ނަށް މިއެނގިަވޑަިއގަްނނަވާނެ މި ފަހުން އަޅުގަނޑުމެން .ޕ މަންޓަށާ އެްއކޮށްއެ ރި ބ ނުންވާނެ

ެގ ގންރޯވިއަުޅަގނޑުމެންނަށް ބޮ އިގައި ވެސް އަސްުލގަގއަުޅގަނޑުމެްނނަށް ލިބިގެންދިޔަ ރ ޓިން ،ސްޓަބްލިޝްއެ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި  ެއއް ހުރި ކަމަށާއި އަދި އ ެގ ލާޖް ރެވެނިއު ބ ސް ންގރޯވިޝަނަލް ބޮކޮންސެ

އެ ހުރިހާ އިންޑިކ ޓަރސްތައް ފައިން ޓިއުްނ  އި ކުެރވ ނެކަުމގެ އިންޑިކ ޝަންތަކެއް ހުރ މަ ެއއަށް ައސްލުގަކްރިއ ޓް

  .އޮތ  ރެވެނިއު ސައިޑް ހަދާފައި މި ގެބަޖެޓު މި މިހާރު މިއޮތް އިވެގެން އަސްުލގަށްގެން ބަހައްޓަިއގެން ގެންަދންކޮ

ކަމާ ބެހ  ގޮތުން އަޅުގަނޑު ފަހުން އެސްޕެސިފިކް ސުވާލެއް އޮިތއްޔާ  ދެން، ޅުގަނޑު ދަންނަވާލަންއެ ދެން އަ

 ޖަވާބެއް އަުރވާނަން. ޝުކުިރްއޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .މުނަްއވަރު ވ ތޯ. އާދެ!އެްއޗެއް އިތުރުކޮށްލަން ބ ނުން

 

 މަދު މުނައްވަރު ވާހަކަެދއްެކވުން:އަޙްއެންޑް ޓްރެޜަރ  މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނ ންސް 

 ވަގުތު ސަލާމަތްކުރުމަށް ޓަަކިއ ވަކި ސްޕެސިފިކް ުސވާލުތަެކއް ހުރިއްޔާ ކުިރއަށް ގެންދެުވމަށް ދަންނަވަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މި ާޚއްަޞ  ްއޒަތްތެރި ހުރިހާ ވަޒ ރުން ވެސް އަުޅގަނޑުމެންގެ މިއަދުގެއިއާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުިރއްޔާ 

. އެނިގވަަޑިއގަންނަވާެނ ކުުރންވަރާއި ހުރި ކަންކަމާ ގުޅ ގޮތުން މަޝް ހެޑްލައިނަކ  އާމްދަނ  އިތުރުުކރަން ކަނޑަައޅާފަ
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 55ނަންބަރު  ޙާއަދި ޞަފް 24ނަންބަރު  ޙާން ވެސް ދަންނަވާލިން ހަމަ ޞަފްކަރުދާހުގައި ައޅުގަނުޑ ކުރި ބަޖެޓު

ތެރި ވަޒ ރުން ިތ އްޒަތްއި  .ތާގެ ތަފްޞ ލު ަހމަ ފެނިވަޑަިއގަންނަވާގައި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ިތ ނުކު

އަްލ ޖުމެންބަރަކު އަދި ވަކި އިންިޑވި ެދްއވި ވާހަކަފުުޅތަކުގެ އިތުރުން އެްއވެސް ާޕޓ އެްއގެ އެްއވެސް ހުށަހަޅުއްވައި

ަލށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މެންބަރަކު އޮޅުންފިލުވަން ބ ނުންފުޅުވާ ސުވާލެއް އޮތް ަކމުގައި ވަނ ވިްއޔާ އެ ުސވާ

ަނވާ ބ ފުޅެއް މަރަދޫ އްމު ގޮތެްއގައި އަުޅގަނޑުެމންނަށް ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގަންޢާ މިގޮތުން ހަމަ  .ހުޅުވާލަން

 ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަރ ފް. އެހެންވ މާ، އަުޅަގނޑު ޝަރ ފަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. އިދާއިރާގެ 

 

 މް ޝަރ ފް ވާހަކަދެއްކެުވން:މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހ 

ފިނ ންސް މިނިސްޓަރާ ކުރަްއވާ ސުވާެލއް. އާމްދަނ  އިތުރުކުރަްއވަން  ސ ދާހަމަ ! ފުރަތަމަ ކަމަކ  އަޅުގަނޑު އާދެ

މި ވާހަކަ ދަްއކަާވއިރުަގއި ިމ ރިގްރެިސވް ޓެކްސްަތއް ެނންގެވުުމގެ ބަދަލުަގއި ޕްރޮގްެރސިވް އިންކަމް ޓެކްްސ 

އ ގެ ފަހުަގއި އަުޅގަނުޑ  ނުގެންގުުޅްއވަނ  ކ ްއެވގެންތޯ؟ އެ ވިސްނުންފުޅު ތޯ؟ވަނ  ކ ްއވެެގންވެަވޑައިުނގަންނަ

އާމްދަނ  ލިބ ނެ ކަމަށް ވިދާޅުވާ އަދަދަށް އާމްދަނ  ނުލިބ ތަން  ނަން ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ބަޖެޓުދަންނަވާލާ

ޑެފިސިޓްަވމުން މިދަނ . އެހެންވ މާ،  ދުވަހަށް ބަޖެޓުުދވަހުން އަެނއް ދަނ . އަދި އ ގެ ސަބަބުން އެއްމި ފާހަގަވަމުން 

 ؟ތެރެއިން ހާސިލުކުރައްވަން ގަސްދުކުަރއްވާ ަމިއގަނޑު އަާމޒަކ  ކޮަބއިތޯ ޙައްުލކުރުމަށް ޓަކައި މި ބަޖެޓު އެކަން

 .އޮތ  ވަރަށް ބޮޑުތަން މައްޗަށް ގޮސްފައި މިމާރކެޓުަގއި ވެސް ޑޮލަރުގެ އަގު ވެސް ބްލެކް  މިހާރު

ވެސް އޮތް  ދެން މ ގެ މިދިޔަ އަހަރު .ގޮސްފައި މިއޮތ  ވެސް ބަޔާ ހަމައަށް 17ން އި 15.42 ިގވަަޑއިގަންަނވާނެއެނ

 ބިން ވިއްަކިއގެން ެއކަށ ގެްނާވ ފައިސާެއއް ލިބިަވޑައިުނގެން ވެސް މިއަދާ ހަމައަށް އަހަރު ނިމިގެންދާއިރު އަދި ބިން

. އެއެއް ނެތ މަ ނ ނގެ ފޮތް  ބަޖެޓު . އެނ  އަުޅގަނުޑ ހަނދާންވަނ އަބިލި އެއް، އެއް ވިްއކަިއގެން އެްއވެސް އާމްދަނ  

. މި ިމއަހަރު ވެސް އެބައޮތް އަޅުގަނޑަށް ޝައްުކވާ ކަހަލަ ދެ ކަެމއް. މި އެސް.އ .ެޒޑްއެ އަދަދު ލިބިފައެއް ުނވ . 

ކަމުަގއި ގަނޑު ހަނދާން ކޮށިޖެުޓގައި އަޅު ގެ ބަތަކުެއކި އަަހރުއައިެހވަން ޕްރޮޖެކްޓުން ނޫނިއްޔާ  އެސް.އ .ޒެޑް 

ލަފާކުރައްވާަފއި އެބައޮތް. ެއއިން އެްއެވްސ ބައެއް އަހަރުަގއި ލިބ ނެކަމަށް ވެސް ނެއްހާ ރުފިޔާ އަދެ ބިލި ނުވަނ ނަމަ

ސްޓްމަންޓުން މިފަހަރު މި އެސް.އ .ޒެޑް އިންވެ  ވެފަެއއް ނުވ . އެހެންވ މާ،ލައިޒް އެްއޗެއް މިހިސާބަށް ރިޔަ

އެކަން ކުރާނެ  .ޮކށްފައިތޯގައި ޖައްސަވާަފއި އޮތ  ކަށަވަރުބިވަޑަިއަގންނަވާނެ ކަމަށް ބަޖެޓުލި އެިކއުޒިޝަން ފ 

ކޮށްގެން ބިންވެރި އެހެންމެ އިންވެސްޓަރުން ލިބިަވޑަިއގެްނތޯ. ނޫނިއްޔާ އެއ  ހަމައެކަިނ އުންމ ދ  ކަމެއްތޯ. ހަމަ

އެބަ އޮތް. މިދިޔަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ެވސް މިއަށްވުެރ މިލިއަން ރުފިޔާ ޖައްސަވާފައި  500އާމްދަނ  ލިބ ނެ ކަމަށް 

ުޑވާ ކަމެްއ ތިޔަ ވިދާުޅާވ ވެސް ވެފަެއއް ނެތް. ދެން ރައްޔިތުން ވަރަށް ކަންބޮ މާބޮޑު އަދަދެއް އޮވ . އެކަން 

ނެކަމުގެ މިލިއަން ޑޮލަރު ނަގާ ވާހަކަ. ޮޑމެސްޓިކް އެއަރޕޯޓްތަކުން ދިެވހިން އަތުން ނަގާ 25ފަންޑަށް  ގންސަވަރި
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ނުވ . ދިވެހިންގެ  އަޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ފެތުރިފަިއ މިއޮތ . މި ބަޖެޓުގައި ހުށަހެޅުނުއިރުަގއި އެބައި ވަިކކުރަްއވާފަެއއް

. އެކަން ހަމަ ވަރަށް ސާފުވާން އެބަ ޖެހ . ބަޖެޓުގައި މިކަން ލިޔުއްވާަފއި އޮްތ ތޯއަތުންތޯ ބ ރު މ ހުންގެ އަތުން

ުކރުމުގެ ކުރިން އިޞްލާުޙވާްނ އެބަ ޖެހ . ދެން އޮތ  ބ ރުގެ ހިލ  އަުޅގަނޑުމެން ކަމަށް ވަންޏާ ބަޖެޓު ފާސް

މިލިއަްނ ރުފިޔާ ލިބިވަޑަިއގެންފަިއ  637ވަނަ އަހަރު  2015ކަންބޮޑުވަނ . ހިލ  އާމްދަނ  ލިބ ނެ ކަމަށް މިދިޔަ 

ުނވ . އަދި ރިަވއިސް ކޮށްފަިއ  ގެންަފއެއްއޮތްއިރު މިހާރު މިއަހަރަށް ހުށަހެޅި ބަޖެޓު ހުށަހެޅުއްވި ވަަރކަށް ލިބިވަަޑއި

ެއއ  ކިހިނެްއ ދިމާވި ކަމެއްތޯ ެއ ކުަޑވެގެްނ ދިޔައ . ދެން  މިލިއަން ރުފިޔާއާ ހަމައަށް. 479، 2016މިހާރު މިއޮތ  

ިމލިއަން ރުފިޔާ ލިބިވަަޑިއަގންނަވާ ކަމަށް ވިދާުޅވެފަިއ އެބަ ޮއވ . މި އަދަދު  876ވަަނއަށް  2017

ތި  ްއ ކުރަްއވާފަިއ ތި އޮތ  ރިޯތ. ނޫނިއްޔާ ހަމަ އަންދާޒާއެ ްނ ތި ބ ފުޅުން އެްއވެސް ކަހަލަ ކަމެްއ ކުހާސިލުކުރައްވަ

ކުަރްއވަިއގެން ެއކަން ކުަރްއވަން. ިމކަންކަން އެަބ ޖެހ  އެހެްނވ މާ، އިންކަމް ެޓކްސް ބ ފުޅުން މަސައްކަތް

ކޮންެމެވސް ހިސާބަކުން އެބަ ޖެހ   ިވއްޔާވަނ ކަމަށް ރެސިވް ޓެކްސް ަނގަމުންދާޕްރޮގްރެސިްވކޮށް ނުނަންަގވާ ރެގް

ނޫނިއްާޔ ަޑއިގެްނ މި ްޕރޮގްރެސިްވ ޓެްކސ ޝަނަކަްށ ދާން. އެހެންވަނގ ތޯ ސަރުކާރުން މިއަްށ ވިސްނާ އި

ަރއްޔިތުްނގެ މެދުގައި ހިތްހަމަނުޖެހުން ބޮޑުވަމުންދާނ . މިތާނގަިއ  ތެރ  ގެޕް ބޮޑުވެފަގ ރުންނާއި މުއްސަނދިންނާ ދ 

ވެސް ވަރަށް ބޮޑު އިޖުތިމާޢ  މައްސަލައަކަށް މިކަން ެވްއޖެ. ދެން އެހެންވ މާ، މި އާމްދަނ  ލިބުން ކަމުގައި 

ބަލާިއރު އާމްދަނ  ހަމަ ވަރަށް އިޓާ އަޅަ އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ކަންބޮޑުާވ ދެކަމެއް އެބަ އޮތް. ދެން ސަރުކާރުގެ ބަޖެ

ސިޓް އޮންނާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އާމްދަނ  ލިބ ނެ ކަމަށް ކުޑަކޮށް މި ލިބެނ . އަދިވެްސ ވަރަށް ބޮޑު ޑެފި

ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ކަންަތއްތަުކން މި ދިމާވަނ . އެހެންވ މާ، އަސްލުަގއި ބަޖެޓެއް ނިްނމަވާއިުރގައި މި ޕޮިޒޓިްވ 

ވާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ވިދާޅުިވޔަސް އެ ކޮންމެ އަަހރަކު ވެސް ބަޖެުޓގައި ޑެފިިސޓް ން ވަަޑިއގަންނަވަކަށް ލެންސަބެ

ދަނ . އެހެންވ މާ، މިފަހަރު  ކުާރވަރަށްވުރެ ބިލިައނެއް، ދޮޅު ބިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ މަތިވެގެން މިއަންދާޒާ

ތި ބ ފުޅުން އާމްދަނ  މިހާރު ވެސް މިހާބޮޑު ޑެފިސިޓެއް އޮންނަ ގޮތަށް މި  ؟ނެކަމުގެ ގެރެންޓ ައކ  ކޮބައިތޯއެހެންނުވާ

 ؟ވ  ކ ްއެވގެންތޯޓު އެކުލަވާެލއްބަޖެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި ަވޒ ރުން ޖަވާބު ކުރިއަށް ވަަޑިއގަންނަވާ.

 

  މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނ ންސް އެންޑް ޓްރެޜަރ  އަޙްމަދު މުނައްވަރު ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޑު ވަރަށް ފާހަގަކުރަން ޝަރ ފަކ  ހަމަ އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރްއޔާ އިނގ ތޯ. އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް އަުޅގަނ

ވެސް ވަރަށް ޮބޑަށް އެ ބަޖެޓާ ބެހ  ގޮތުްނ  އިޤުތިޞާދ  ގޮތުން ވަރަށް ަތޖުރިބާ، ފުންނާބުއުސް ބ ފުޅެްއކަން. ރ ަގއި
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އް ދަްއކަވާަފއި އެބަ ހުރި ރ ގައި ޓ ވ ގައި ވެްސ ކެރަނގަޅު ވާަހކަތަވަރަށް އެންސިސް ވަރަށް ވަރަށް ރަނގަޅު، 

ރޯލްކޮށް ބަޖެޓު ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމަށް ރނޑު ފާހަގަކުރަން. ެއްއކަމަކަށް އަުޅގަނޑު ފާހަގަުކރަން އޯވައަޅުގަ

ނަގޅ . ފާހަގަކުރަްއވާފައި އެބަ އޮތް އިނގ ތޯ. އަުޅގަނޑުމެންެގ ޕ ޕަރ، ވިދާުޅވެފަިއ އެބަ އޮތް ަކރުދާސް ވަރަށް ރަ

ފައި އޮތ . ކުރަްއވާރަނގަޅު ކަމަްށ ފާހަގަވަރަށް ން ެވސް ކުރަނ  ފިޒިަކލް ޕޮލިސ ގެ ސިޔާސަތުބޫލުޤައަޅުގަނޑު 

ުމގެ ކުރިން ުފރަތަމަ ވެސް އަުޅގަނުޑ އުގަކުރެްއވި ކޮމެންްޓސްތަކަށް ދިއެހެންވ މާ، އަުޅގަނޑު ހަމަ ދެންމެ ފާހަ

ުޅގަނޑުމެްނ ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރު އަާދުކރަން ތި ބ ފުޅާ ދައްކާފަިއ ހުރ  ހަމަ ރަނގަޅު ވާަހކަތަކެްއ އިނގ ތޯ. އަ

ވެސް ޙަޤ ޤަުތގަިއ ތި ވިދާުޅވި ގޮތަށް މިފަހަރު ރެވެިނުއ އެހެން އަހަރުތަާކ ޚިލާފަށް މި ހުރ  ހަމަ ވަރަށް 

. ދެން ތި ވިދާޅުވި ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެްނގެ ތެރ ގަިއ ކ އްެވގެންހ  ރެގްރެިސްވ ކޮންޒަވ ޓިވް އެޕްޯރޗެއް ަނާގފަ

ޓެކްްސ ހެދިފައި އިން މި މިހާރު ރާއްޖ ގައި ވާނެ ފަދައިން ައޅުަގނޑުމެން ޓެކްސްައކަށް މިދަނ . އެނިގަވޑަިއގަންނަ

ވަރަށް ބޮޑަށް ައުޅގަނޑުމެން ބަލަިއގެންފައިާވ  އަދި އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެރ ގައި ވެސް ނިޒާމަކ  ވޯލްޑް ބ ްނކް، އ .ޑ .ބ 

ލަކ  ޙަޤ ޤަތުގައި އެހެްނ މި ބަދަ  އަހަރު ތެރ ގައި ޓެްކސް ނިޒާމު 5ނިޒާމެއް. އަުޅގަނޑުމެންގެ ެތރ ގައި މިދިޔަ 

ޓެްކސް ނިޒާމެއް. ތި ދެންމެ ވަރަްށ އަވަހަށް ގެެނވިފަިއވާ  ލާއިރު ވަރަްށ ތަފާތު ގޮތެއްަގއިއުމުތަކަށް ބަޤަ

ގްރެސިވް ޓެްކސް ނިޒާމު މުހިންމު އެއްެޗއް ކަންނ ނގެ ރެ ކޮށްލަންތަށް އަުޅގަނޑަށް ހ ވަނ  ރަނގަޅުކުރެްއވި ގޮގަފާހަ

އޮތ . ެއއ  ރަނގަޅު ވާހަކަެއއް ނޫން. މިހާރު ރާއްޖ ގައި ޓެކްސް ނިާޒމު ތެރ ގައި ބ .ޕ .ޓ  އަިދ މި އްޖ ގައި އެކަނި ރާ

ބިމުން ނެގ  ކުލިތަކަކ  އެއ  ހަމަ ޕްރޮގްރެސިވް ޓެކްސް ނިޒާމު އިނގ ތޯ. ޕްރޮގްރެިސވް މާނައަކ  މުއްސަނދިންެގ 

ދާނެއ . އެހެންވ މަާކ މުޅިައކުްނ ގެންކުރިއަާރވަރަކަށް އ ގެން ނެގި  ވިޔަފާރިތަްއ އިތުރަށް  .އަތުން ގިަނއިން ެނގިދާނެއ 

ކުރަމުން މިދަނ  ަހމަ ޕްރޮގްރެސިްވ ޓެްކސް ުޅވ ކ . އަުޅގަނޑުމެްނ ބައްޓަންރަނގަޅު ވާހަކަެއއް ނޫން ިތ ވިދާ

ނިޒާމަކ  ެއއްފަހަރުން ތެރެއިން ިހމެނ  ބައިތައް އަުޅގަނޑުމެން އިންޓައިމް ައޅުގަނޑުމެން ޓެްކސް  ނިޒާމަކަށް. މ ގެ

އަޅުގަނޑުމެން ވިޔަފާރިތަަކށް ޝޮކު ނުވާ ގޮތްގޮތަްށ  ަގއި ތެރ  ހުރިހާ ކަމެއް ޙައްލުވާނެ ިނޒާމެއް ނޫން. އ ގެ

ދާންޖެހ ނެ. މި ރަނގަޅުކަމުން ެއކަްއޗަކަްށ އެކަން ލާމެހިގެން މަޑުމަޑުން ިވޔަފާރިތަކާއި ެއކ  އަޅުގަނޑުމެން

ކުރަމުން މިދަނ  ންދާނެ ައޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްރ ގަިއ ތި ބ ފުޅުންނަށް ފާހަގަެވގެސަރުކާރުެގ ތިން އަހަުރގެ ތެ 

ާއއި އަދި ތަފާތު އެހެން ޓެކްސް ނިޒާމު ބ ފުޅުންނާއި ވަރަށް ގުިޅގެްނ  އަޅުގަނޑުމެން އިންލ ންޑް ރެެވނިއު އޮތޯރިޓ 

ން. އެހެންވ މާ، މިއ  މުކުރަ ަޙއްލު ސްތަކެއް ވެމ ގައި ހުރި ލޫޕްހޯލްސްތަާކިއ ނުވަތަ މ ަގއި ހުރި މަްއސަލަ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާުރެގ ވިސްނުމަކ . ފުރަތަމަ ޓެްކސް ނިޒާމެއް ޙަޤ ޤަތުަގއި ރަނގަޅު ނިޒާމެއް ގޮތުަގއި 

މު ރައްިޔތުން ވެސް ބަލައިގަންނަ އްޢާިރވެރިންނާއި ައޅުގަނޑުމެންގެ ފައްކާެވގެންދާނ  އަުޅގަނޑުެމންގެ ވިޔަފާ

ބ ފުޅުންނަށް ެފނިވަަޑއިގަންަނވާނެ އަުޅގަނުޑމެންގެ މިފަހަރުގެ ޓެކްްސ ނިޒާމު، ޙަޤ ޤަތުަގއި ެޓކްްސ  ނިޒާމަކަށް. ތި

މިހާރު ހުރި  ،ކުރަނ . އަޅުގަނޑުމެން މިދަނ  ފުރަތަމަ ރަނގަޅު ކުރާށ  އޯވަރލެޖް ގެންނާކަށް ނޫން ަމސައްކަތް މި
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އ .ޑ .ބ ގެ އެންމެފަހުން ފާހަގަކުރެްއވި ރިޕޯޓުން ވެސް  ކުރުން. އެއ  އެންމެ މުހިންމު ކަމަކ .ކަންތައް ރަނގަޅު

ޗެކްކޮށްާލއިރަށް ފެންނާނެ މިހާރު ޓެކްސް ނިޒާމަކ   ޅުން އ .ޑ .ބ  ވެބްސަިއޓަށް ވަދެފާހަގަކޮށްފައި އިންނާނެ ތި ބ ފު

ތަށް މި ސަރުކާުރގެ ޙަޤ ޤަތުގައި ވަރަށް ަވއިބްރެްނޓް ޓެކްސް ނިޒާެމއް. ދެންމެ މިނިސްޓަރ ޒަމ ރު ފާހަގަކުެރއްވި ގޮ

ން ޓުއަިރަޒމް އިންޑަސްޓްރ  ފުާޅވުޕޮލިސ އަކ  ެޓކްސް ބ ސް ފުާޅކުރުން. ޓެކްސް ބ ސް އިން އިތުރަށް މިސާލަކަށް 

ން ކަމުގައި ވިަޔސް، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބ ނެ އާމްދަނ  އިތުރުކުރާނ  އެގޮތަށ  އި ވިޔަްސ، ިވޔަފާރިތަްއ ފުޅާވުކަމުގަ

ސަުރާކރުގެ ބ ނުމަކ . އެހެންވ މާ، އެއ  ޙަޤ ޤަތުަގއި އެންމެ މުހިންމު ކަމަކ . ދެން އަޅުގަނޑުމެންގެ މި 

ފާހަގަކުރެްއވި ެއއްކަމަކަށް އަުޅގަނޑުމެން ކޮންމެ އަހަރަކު ެވސް ޖަހާ ވަރަށް ގިނަ އާމްދަނ ތަކެއް ރިޔަަލއިެޒއްނުވ . 

އާމްދަނ  އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ އެދ  ގޮތަކަށް ގިނަ ފަހަރު ތި ބ ފުޅުންނަށް ވެސް އެނގިލަްއވާނެ ބަޖެޓަކ  ހުރިހާ 

އެއްފަހަރު ލިބ ނެ އެއްެޗއް ނޫން. މިއ  އަންދާޒާއެއް. ަބޖެޓަކ  އަންދާޒާެއއް. ބަޖެޓުަގއި އަންދާޒާއަށް ދިމާނުވާނެ 

ރަދުތައް ެވސް މަދުކޮށްގެްނ ނަމަ އަޅުގަނޑުމެން ޚަރެވެނިުއ ޝޯޓްފޯލްތަކެއް އަންނަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ށް އަުޅގަނޑުމެްނ ދާނ . މިއަހަރުގެ ތެރ ގައި ވެސް ތި ބ ފުޅުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންަނާވނެ އެގޮތަ ކުރަމުންލްއިޓަރކާ

ހަމަ އެގޮތަށް ަސރުކާރުން ފައްޓާފައި ހުރި މުހިންމު ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހަމަ ދަނ . އަދި  ކުރަމުން މި ޚަރަދު މެނ ޖް

ދަނ . އެހެންވ މާ،  ކުރަމުން މިށް އަުޅގަނޑުމެން މަސައްކަތް ގޮތަކުރިއަށް މިގެންދަނ  އިނގ ތޯ. އެހެންވ މާ، އެ

އްސެްއ ނޫން. ދެން ހަމަ ަފހަރުން ވަގުތުން ލިބ ނެ އެްއޗެ ެލއްަގއި އަުޅގަނުޑމެން ލިބ  އާމްދަނ ތައް ެއއްޙާއެްއވެސް 

މެ މައިގަނޑު އެްއ އެގޮތަށް އަުޅގަނޑު ފާހަގަކުަރން މިއަހަރު ތެރ ގައި ރެވެނިއު ނުވަތަ އާމްދަނ  ދަށްވުމުގެ އެން

ންވަރާއި އަުޅގަނޑުމެްނ ފަތުރުވެރިކަމުގެ އިންަޑސްޓްރ  ކުރިއަރާފައި އޮްތ މި ގެ ސަބަބަކ  އަުޅގަނޑުމެން

ވަރަްށ ބޮޑަށް ދަށަށް ގޮްއސި. ހަމަ އަުޅގަނޑު ބަޖެޓު ސްޕ ްޗަގއި ވެްސ ފާހަގަކުރި ގޮތަށް ހަމަ  ވަރާކުރި ފޯކާސްޓް

ފެންނަނ  ގްލޯބަލް މާނައަކ  ދުނިޔ ގައި ިމއަންނަ ކަންތަކެއް ނޫން.  ށް މިމ ގައި ހަމައެކަނި އަޅުގަނުޑމެންނަ

ކުރަން ޓް މެންެގ ފަުތރުވެރިކަން ޮބއިކޮއަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރ ަގއި ަމދު ދިވެހިންތަކެްއ ވެްސ ޙަޤ ޤަތުގައި އަުޅގަނޑު

، ހެންވ މާ. އެކަމެއް ރަްނޖެހ ހިތާމައާއިއެކު ފާަހގަކުމިކަންތައްތަަކކ  ވެސް ައޅުގަނޑުމެން ވަރަްށ  ގޮވާލުާމއި

މ ދުތަެކއް ކުރި ކަުމގައި ިވޔަސް ންތަެކއް، ިކތަންމެ ރަނގަޅު އުޝަންން ކިތަންމެ ރަނގަޅު ޕްރޮޖެކްއަޅުގަނޑުމެ

މަށް ދަތިތަކެއް ުދ ކުރިއެރުޞާމިކަމަްށ އަޅުގަނޑުމެން އިޤުތި އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުުމގެ ބައެއް މ ހުންތައް

ސަރުކުރާނެ ކަންަތކެއް. އ ގެ ސަބަބުން ނ ދެވ  އަ ެއއ  އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ޤައުމަށް ނަމަކާެއއްކުރިމަތިކުރާ

ހުރި ބައިތަކަށް ހަމަ އި އިތުރަށް މ ގަމިއ  އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނ  މ ގެ މައިގަނޑު ައސާސްތަކަކ . ދެން ، އެހެންވ މާ

ދެން ހަމަ  އާރޕޯޓް ޓެްކސްގެ ކަންތަާކއިއެ ގޮތެްއަގއިޞަރުންަނށް ފުރުޞަތު ދ ނަން. ޚާއްއަޅުގަނޑު އެހެން ވަޒ 

 ފާހަަގކޮށްލަން އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލަން. ޒުއްއިނެގ  މު ހަމަ އެގޮތަށް ބިމުން މިސަޢ ދު އެގޮތަށް އެސް.އ .ޒެޑް 
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 މިނިސްޓަރ އޮފް ޓުއަރިޒަމް ޫމސާ ޒަމ ރު ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަން ބިލިއަންގެ  ބަކ  އެނގިަވޑަިއގަްނނަވާނެބާއްވަންޖެހ  ސަބަ އިވެލްފަންޑް އަސްލުގަ ގ ންވަރިސްއާދެ! 

ބިލިއަން ެއއާރޕޯޓް ިޑވޮލޮޕްެވގެން ނިމިގެންދާއިރު އަުޅގަނޑުމެންގެ ގެޓް އަންނާނެ.  1 ކްޯލޒް ޓު ގާތްގަނޑަކަށް

 ވެސް  ސްސަސޯ  އުއެކަަމކު ެއއަށް ބެކްކުރާެނ އެިޑޝަނަލް ރެވެނި، ނެޓްޓާރމް  އޮފްކޯސް ކޮންސެޝަނަލް ލޯންގް

ކަމަކ . ދެން ކުރެއްވި ބައެއް  ވިޔަސް. ެއއ  ެއއް ގައިމައެކަނި އެ ބިޒްނަސް ނޫން ކަމުޖެހ ނެ ކަމަށް ހަހުންނަން

މިއ  ައޅުގަނޑުމެން ޕްރޮޖެކްަޝންތަކެއް މިހިރ  ލާފައި. މުޅިން ނިންމާފައި އޮތް  އި މިއ  ސުވާލުތަކަކ  އަސްުލގަ 

އާިއއެުކ ޓ ިޓވް ޕްރޮެސސްތަކެއް މަޖިލިސް ދި އިތުރު ކޮންސަލްއްޔާ އަވެއްޖެ  ަފއިނަލ  މި ފ  ނަގާ ކަމަށް، އެހެންވ މާ

އަުޅގަނޑުމެންނަްށ ށް ެއއ  އަދި ފަހުން އެޑ ޓެއިލައެހެންވ މާ، ވެސް ހިނގާނެ ކަމަށް ައޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަނ . 

އް ޝަނެޕްރޮޖެކްހަމަ އޮތ   ކުެރވ ނެ ކަންތައްަތކެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނ . މިވަގުތު އެމަޝްވަރާ

 އަޅުގަނޑުމެން ބަޖެޓަށް ލާފައި. 

 

 މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާހަކަދެްއކެވުން:ންޑް އިންފްރަރ ސްޓްރަްކޗަރ ޑރ.މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުންސިންގ އެ

ހޯދުމަށް ޓަކައި ހިމަނާފަިއާވ ެއއްކަމަކ  ބިްނ ިވއްަކއިގެްނ ބިންވެރިކޮްށގެން ފަިއސާ  އު އާދެ! ައޅުގަނޑުމެން ރެވެނި 

އެނގިވަަޑިއގަންނަވާެނ ފަދައިން ސަރުކާރުން އާބާދ  ތަރައްޤ  އެއްފަސްކުރުުމގެ ިވސްނުމުގައި ދެމެހެއްޓެނިވި ހޯދުން. 

. ަގއި ބިން މިވަނ  އިތުރުކޮށްފަށް ޓަަކއި ހުޅުމާލެ އާއި އަދި ރާއްޖ ގެ އެކި ކަންޮކޅުތަކުން ބައެއް ރަށްރަށުކަތަރައްޤ އަ

ކަމާއި އަދި ން ހަދާފައި އޮންނަނ  ބޯހިޔާވަހިކޮށްގެން ލ ންޑް ޔޫސް ޕްލ ބިމުގައި އަޅުގަނުޑމެން ޕްލ ންއެ ދެން 

. ެއގޮތުން ބ ނުންތަކަށް ބިން ކަނޑައަޅާފަ ކަހަލަ އެކިައދި ދ ، އިޖުތިމާޢ  ޞާއުމްރާނ  ތަރައްޤ އަާށއި އިޤުތި އެިކއެކި

ޅިަފއި ދ  ބ ނުންތަކަށް ކަނޑައެޞާކޮމާރޝަްލ ބ ނުންތަކަށް އިޤުތި މި ކަނޑައެޅ  ބިމުގެ ތެރ ަގިއ ހިމެނ  އެކިއެކި

ބިންތައް ހިްއކުން  ހަމައަށް އަިއއިރުަގއި މިހާތަނަށް އަިއއިރުަގއި ެއްއވެސް ސަރުކާެރްއގައި އެ ހުންނަ ބިންތައް މިއަދާ

ކަނޑައަުޅްއވަނ  ބިން  މި ސަރުކާރުން ރައ ސް ޔާމ ން ނުހުރ . އެހެންކަމުން މި އްއެފިޔަވަިއ އިތުރު ކަމެއް ކުެރިވފަ

ދ  ޞާެއގޮުތން މިދެންނެވި އިޤުތި، ގޮެތއް ަކނޑައަޅަން. އެހެންވ މާ ކުރެވ ނެ އިތުރަށް އެ ބިންަތއް ތަރައްޤ   އްކުމުގެހި

ވެސް  ވ ހާ ހަމަ ބިންތައް މިއަންނަ އަހަުރ ތެރ ގައިޒޯންކުރެވިަފއި ުހންނަ ވިޔަފާރ ގެ ބ ނުމަށް ކަނޑަެއިޅފައި ހުންނަ 

ވިއްކާލަން މިދަންނަވާހެން އެ އޮންނަ އުސޫލެއްގެ ތެރެއިން ގާނޫނ  ނިޒާމުެގ ކުރ ކޮޅުން ފެށިގެން އަުޅގަނޑުމެން 

ޅުގަނޑުމެން މިހާތަނަށް ން ހޯދުން. އަަކިއގެން ދައުލަތަްށ ނަފާ އ ގެތެރެއިން އެ އޮންނަ ގޮަތކަށް ިވއް

ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން މި، މާއިއެކ ގައި މާެކްޓކުރެވ ނެ ކަމެްއ. އެހެންވ މާކައަންދާޒާކުިރއިރު މިއ  ވަރަްށ ފަސ ހަ

ރަށްތަެކއްަގިއ ގިނަ އަދަުދ އަޅުގަނޑުމެން ހިމަނާފައި މިވަނ  ހުޅުމާލެ އާއި އަދި ބޮޑެތި  ވާއަންދާޒާކޮށްފައި މި 
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އެކ ަގިއ  އިރާދަކުެރްއވިްއޔާމު ކާމިޔާބުކަމާ ކ މިކަމަ، ހޯދުމަށް. އެހެންވ މާ އުވާ ބިމުން އަޅުގަނުޑމެން ރެވެނިހިއްކާފައި 

 ެމއްގެ ގޮތުަގއި ައުޅގަނޑުމެން ފާހަގަކުެރވ . ޝުުކރިއްޔާ. ކުރެވ ނެ ކަ

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ިޑވެލޮޕްމެންޓު މުޙައްމަދު ސަޢ ދު ވާހަކަދެްއކެވުން:

ަހކަ ވިދާުޅވެފަިއ ވާ ވާނ ޓްގް ގެ ާވހަކަފުޅުގަިއ އާމްދަނ  ސްޓަ ލަިއކުމް. ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޝަރ ފުޢައައްސަލާމް

ހަމައެކަނި އެންމެބޮޑު އެްއ  ހަމަ ދަންނަވާލަން ބ ނުން އާމްދަނ  ރާއްޖ ގައި ލިބ  ެރއްވ މަށް ރިފަރކުއެސް.އ .ޒެޑަ

ލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ރައ ްސ ލަތަކ  ފަތުރުވެިރކަން. ދެން މި ގާތްގަނޑަކަށް އެނދުގެ އަދަދު ސަރުކާރަށް ރައ ސުޞ ވަ

ރި ނުހެދި ހުރި ރިސޯޓްތަކާއި އެްއކޮށް ވަރަށްބޮޑެިތ ހު  ވާލުެވވަަޑއިގެންެނިވއިރު ހަމަ ހިފެހެއްޓިފައިޙަޔާމ ން 

ބިލިއަނެއްާހ ރުފިޔާ ކޮންމެ ގޮތަކަށް  46 އްޔާކޮންސާރންތަކާިއއެކު ގާްތގަނޑަކަށް ދައުރުވާ ފައިާސއަށް ބަލައިފި

ައކާިއ ނަގާ ޓެކްސް ން މިލިބ ނެ. ދެން އ ގެ  އެ ކުރެވެނ  އަންދާޒާ މިއަުޅަގނޑުމެންނަށް ވިޔަސް  ވިްއކި ކަމުަގއި

ކުރެްއވި އެްސ.އ .ޒެޑް އެއ  އުއްމ ދ  ވާހަަކއެއްތޯ. ދަނ . ދެްނ ރިފަރ މިވެސް ހުރިހާ އެްއޗެއް  ލ ންޑް ރެންޓަކާއި މި

އް މަޝްރޫޢުެގ ދެން އ ގެ ތެރެއިން އަުޅގަނޑުމެން ހިންގަމުން ގެންދާ ނުވަތަ ހިންގަން ގަސްުދކުރާ މުހިންމު އެ

ފުާޅކުރެވ ެނ ހުރިހާ މަސައްކަތްތަެކްއ ބ ސް  ންނަވާލަން ބ ނުން ރާއްޖ ގެ ޓެކްސްއަޅުގަނޑު ހަމަ ދަ ވާހަކަ ވިާދޅުވ މަ

ަމސައްކަެތއް ެއސް.އ .ޒެްޑެގ  އްކޮމްޕޯނަންޓް ނުވަތަ އެ  އްސަރުކާރުން ކުރަމުން. އ ގެ ތެރ ަގއި ހިމެނ  އެ ދަނ   މި

ނަވާނެ ައޅުގަނޑުމެން އެންމެފަހުެގ މަސައްކަތަކ . އައިެހވަންގެ ވާހަކަ ފާހަގަކުެރއްވި. މިހާރު އެނގިަވޑަިއގަން

މާސްޓަރ ޕްލ ން  ށް. އެއ  އަަމލ  މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ކުިރން. އެއ އަމަސައްކަތް މިހާރު މިދަނ  ކުރި މަރުޙަލާގެ

ހަފްތާގެ ތެރ ގަިއ ައޅުގަނޑުމެންނަށް އެ މަަސއްކަްތ  15. ވާލުކުެރވިފަޙަ ހެދުމަށް ސިންގަޕޯ ކުންފުންޏަކާ މިހާރުވަނ  

ށްދާ ބަެއއް އައެއާއިެއކު ދެން އިތުރަށް ކުރި ރ ޕްލ ންގެ މަސައްކަްތ ނިމ ނެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ދެން ހަމަ މާސްޓަ

، ހަމަ ވަރަށްބޮޑަށް ތޮށްޖެހިފަ. އެހެންވ މާ އޮތ  މާލެ ކޮމާރޝަލް ޕޯޓް ވެސް މި، ގެ ތެރ ަގއި ޕޯޓްތަކުޕްރޮޖެކްޓު

މ ދ  މަސައްކަތްތަކެއް ައޅުގަނޑުމެން އެބަކުރަން. ންހަމަ ވަރަށް އު ބަދަލުކުރުމުގެ ޕޯޓްގެ މަސައްކަތް ތިލަފުށްޓަށް

ރު އަުޅގަނޑުމެން އ ގާނޫނު ގެނަިއއިުރ ވެްސ  ން. ދެްނ ެއސް.އ .ެޒޑްކުރަ އެބަ އް ދިވެްސ އެހެނިހެން މަސަްއަކތްތައަ

ކަެއއް ނޫން. އެހެންނަމަވެްސ ފަރާތްތަކަށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ވާހަ ބައެއް އިދިކޮޅު ާވހަކަދެއްެކވިހަމަ ވެސް 

ދިނިން މ ގެ ބ ނުމަކ  ބިމެއް ވިއްކުމެްއ އިތަށް ބަލާއިރު ައުޅގަނޑުމެން ކިޔަ ވާހަކަ ެގނައި ގޮތްގޮ އެވެސް މ ޑިޔާަގއި 

ށް އެއާރޕޯްޓ ަވޑަިއގަންނަވާނެ ޖ .އެމް.އާރަނޫނ . ނުވަތަ ތަނެއް ނުގޮތުގައި ނުައުގގައި ދިނުމެއް ނޫނ . އެނގި

ްނ ސްޓ ޓު އްަގއިސްޓ ޓް އިންޓަރެވންޝަނެ އިއިންޓްަރސްޓްގަ  އުންކޮމްޕަ 17ން ދިްނއިރުަގއި %ޑިވޮލޮޕްކުރަ

ދަނ .  ލުމެއް ވެގެން މި ހުރިހާ ގެއް ވަރިންގ ގެރެންޓ  ދ ަފިއ އޮތުމުގެ ސަބަބުން އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިސަ

ރައްޔިތުންނަްށ  މެންނަށް ދިވެހިރައ ސް ޔާމ ންގެ ަސރުކާރަކުން އަުޅގަނޑު ސަރުކާަރކުން މިއަދު، އެހެންވ މާ
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ފެންނަމުން އިނގ ތޯ.  ވެސް މިދަނ  ކަން މިއަދުދ  ޕްރޮޖެކްޓެއް ނުހިނގާނެޞާލުްނވާ ގޮތަކަށް ެއއްެވްސ އިޤުތިގެއް

ެއކު އަުޅގަނޑު ުކރުކޮށްލާނަން. ވަރަށްބޮޑަށް ވާހަކައާ އެ، މ ދ  ވާހަކައެއް. އެހެންވ މާންމިއ  ވަރަށްބޮޑު އު ، އެހެންވ މާ

 ރިއްާޔ. ޝުކު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އ ރު ކުރެއްިވ ސުވާލުގެ މައިގަނޑު ޖަާވބުތައް މިހާރު އިއްޒަތްތެރި  .ޕ ގެ ފަރާތުން އިބްރާހ މް ޝަރ ފް އެމް.ޑ 

އަުޅގަނޑުމެންަނށް އ ރު ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއގެންފައި އޮތ  ޖ ޕ ެގ  ވަޒ ރުން ެދއްަވއިފި ކަމަށް ޤަބޫލުކުރަން.

މަނިކުފާުނ  ސިްމ އިބްރާހ މް ވަަޑިއގެން ިއންނެވ ތ  އެޤާނަމަވެސް މިހާރު ޖ .ޕ ގެ ލ ޑަރު އެހެން .ންފަރާތު

 ށް ގެންދަާވނ ތޯ އަޅުގަނޑު ބ ނުން ބަލާަލން. އަވާނ ތޯ ނޫނ  ޑެިޕޔުޓ  ލ ޑަރ ކުރި ކުަރއްސުވާލު

 

 ސިމް އިބްރާހ މް ވާހަކަދެއްެކުވން:ޤާމާމިގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ިރާޔސަތުން ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަނޑު ިމވަގުތު އަދި މަޑުކޮށްލާފަިއ ވަރަށްބޮ

 ށް ގެންދާނަން. އަގަނޑުގެ ސުވާެލއް އޮިތއްާޔ ކުރިއަޅު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޟް.ރިޔާ

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: ޟްރިޔާهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު ކިނބިދޫ

އިނގ ތޯ މިއޮތ  ކޮށްލަން. މ ގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް  އްޔާ މުޤައްރިރު. ައޅުަގނޑު ހަމަ ދެތިން ސުވާލެއްޝުކުރި

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަރ ފުކުރެއްވި ސްެޕސިފިކް ުސވާލުތަކަށް ޖަވާެބއް ނުލިބ . އެއްުސވާލަކ  އެއާރޕޯްޓ 

އެ ޑ ެޓއިލްކޮށްލުން ވަރަްށ ، ވަތަ ނޫންތޯ. އެހެްނވ މާނު ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޗާރްޖ ެއއ  ިދވެހިން ވެްސ އ ގެ ހިމެނ ތޯ

ޖެއް ވެސް އެބައިން. ކޮަބއިޯތ ރޝަން ޗާޖެނޑު ވެސް އަހާލަން ބ ނުންވ  ކޮންއެއާިއއެުކ އަުޅގަ މުހިންމު. ދެން ހަމަ

އަިދ ފިޒ  ޓްެގ ެއއާިއއެުކ ސިނގިރ  ކ  ިމ ނެގުމަށް. ހަމަތަ މިގެންގުުޅއްާވ ސަރުކާުރގެ ިވސްނުންފުޅަކ  ސިޔާސަ

ސ ދާ ރައްޔިތުންގެ ގިނަ ބަޔަާކއި މި ، ހަކަ އެބަހުރި މ ގައި. އެހެންވ މާޑިޔުޓ  ބޮޑުކުރާ ވާއިމްޕޯޓް ޑްރިންކްސްގެ 

އ ގެ ސ ދާ ސްޕެސިފިކް އެހެންވ މާ، އަުޅގަނޑުގެ ، ދައްކަނ . އެހެންވ މާ ގުޅުންހުރި ކަންތައްތަެކއްގެ ާވހަކަ މި

 ބަޖެޓު  އި. އެެހން މިދަންނަވަނ  މިށް މުހިންމު. ސަރުކާރުެގ ސިޔާސަތު ެއކަމުގަ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުެދއްވުން ވަރަ

 ،ނާޔަތްަތއް ރަްއޔިތުންނަށް ލިބ ޢިމިލިއަން ރުފިާޔ މުސާރަ އާއި  117ފޮތް ބަލާލިއިރު ގާތްގަނޑަަކށް 
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އި ވިދާުޅވެފައި އެަބއޮްތ މިލިއަން މަދު. މިނިސްޓަރގެ ވާހަކަފުޅުގަ 117ފުންނަށް ލިބ  ފައިސާ ގާތްގަނޑަކަށް މުވަްއޒަ

ފުންެގ މުސާރަ ބޮޑުެވގެން ނުދާނެ ކަމަށް މިއަހަރު. އެހެންާވ ފުން އިތުރުނުުކރާނެ ކަމަށާއި، ުމވަްއޒަމުވައްޒަމ ހުން 

ެއކަމަކު  .މިލިއަްނ ރުފިޔާ މަދުވާ ކަމަްށވަންޏާ ރައްޔިތުން ކުރަންޖެހ  ަޚރަދު އެބަބޮޑުވ   117ކަމަށްވަންޏާ 

އެާއއިެއކު އިލެކްޓްިރކް ސަބްސިޑ  ކަނޑާލާފަިއ، ފެނުގެ  ވ . އަދި ހަމައެބަ ބ  މުސާރަ މަދުރައްޔިތުންނަށް ލި

ށް ކުޑަކުރެވިފައި މިލިއަނަ 130ން މިލިއަނު 300ޑ  ކަނޑާލާފައި، ުފޑް ސަބްސިޑ ން ގާތްގަނަޑަކށް ސަބްސި

މ ހުންނަށް  4513ށްަވންޏާ ރުފިޔާ އާއިާލއަކަށް ފުޑް ސަބްސިޑ  ދ  ކަމަ 2400އޮތްއިުރގައި ގާްތގަނޑަކަްށ 

މިއ  ސްޕެސިފިްކ ، ލިބެނ . އެހެންވ މާ ވެސް އި ާއއިާލއަކަށް ފުޑް ަސބްސިޑ އަޅުގަނޑު މި ހިސާބުކޮށްލިއިރުގަ

ދ  ހަރަކާތްތަކެއް ރަްއޔިތުންނަްށ ޞާސާރަ ބޮޑުނުވެފައި އިތުރު އިޤުތިސުވާލަށް ޖަވާބު ބ ނުންވާ ސަބަބަކ  މު

ބަޖެޓުން ނުފެނިފައި އިންކަމް އަނެއްާކ  ުއޅުމަށް ތަނަވަސްވާ ެއްއޗެއް އަޅުގަނޑަށް މިފައިދާވާ، ަރއްޔިތުންގެ ދިރި 

ދާންޖެހ ތ  އަޅުގަނޑަށް ހ ވަނ  ރައްޔިތުްނގެ ދިރިުއޅުމުެގ ފެންވަރު ދަށްވާނެހެން. މ ގެން ވެސް ރަްއޔިތުންގެ އަތުން

މިހާުރ  ޕްލަސްަގއި 17ގަނޑުމެންނަށް މިފެންނަނ  އެއ  މިހާހިސާބަށް ޑޮލަުރގެ ރ ޓް ވެްސ ެއއްެޗއް އަިއއިުރގަިއ އަޅު 

ކުެރްއވި ސުވާލުަތކަށް ސްޕެސިފިކްޮކށް އަޅުގަނޑުމެން ޖަވާބު ބ ނުންވާ ވާހަކަ ދަންނަވަން.  އެ، އުޅ ތާ. އެހެްނވ މާ

 އާކޮމިޓ  ދެން ހަމަ އެއާިއއެކު ުޓއަރިަޒމް މިނިސްޓަރ އަރިހުން ސާފުކޮށްލަން ބ ނުން ކުރިން މިނިސްޓަރ ހަމަ މި

ުނ ފައިސާ ހޯދާނެ ކަމަށް. ހުރި އެމް.އެމް.ޕ .އާރު.ސ  މެދުވެރިކޮށް ެގއްލުއެބަ ބައްދަލުކުރި ފަހަރެއްގައި ވިާދޅުވެފައި

ކުެރވ ނެތޯ. ިކހާވަރަކަށްތޯ ގާތްގަނަޑކަށް އި ެއްއވެސް ަފިއސާއެްއ ރިަކވަރތެރ ގަ  ބަޖެޓުން ނުފެނ  މިއަހަރު ން މިމ ގެ

ރަތަމަ ސުވާލަކ  ގެއްލުނު ފައިސާގެ އަދަދު މިހާރު ސަރުކާރަށް ހޯދިއްޖެތޯ. އަދި ފު ،ވަރަށް  އެކި މ ހުން އެކި

ކ  ކޮަބއިތޯ. ެއވެސް ާސފުކޮށްލަން ބ ނުން. ދެން ތެރ ގައި އެ ިރކަވަރކުރަްއވަން ގެްނގުުޅއްވާ ސިާޔސަތަ މިއަހަރު

އިތުރަށް ހަމަ ، ޓަރުންނާ. އެހެންވ މާބ ނެހެނެއް ދެން މިނިސްބަޖެޓުން އަޅުގަނޑަށް ހިެއއްުނވ  މިނޫން ފުރުޞަތެއް ލި

ގެރެންޓ  ދ ގެން އަމިއްލަ ފަރާތަކަްށ ވިޔަސް އަދި ސަރުކާުރ ވަރިްނގ ސަރުކާރުން ސަމި ކޮށްލަން ބ ނުންވ  

ން އަުޅގަނޑުމެންނަކަްށ ހާވަރެއްތޯ. އެ އަދަދުަތއް މ ގެހުރ  ކި ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކަށް ެވސް ގެރެންޓ  ދ ފައި

ގައި އަޅުގަނަޑށް ހ ވަނ  ބަޖެޓެއް އަންނައިރުގައި އެަބއިބައި ެވސް ހިމެނެންޖެހ ނެ ކަމަށް ފެންނާތ ވެ ނުފެނ . ޙަޤ ޤަތު

ކޮށް ގިަނ ޞަުޑވާ މައްސަަލއެްއ ިއނގ ތޯ. ޚާއް ވަަރށް ކަންބޮ ހަމަ ވާަހކަ ވެސް ދަންނަާވލ . އަުޅގަނޑު ދެން ހަމަ އެ

 ދާކުރާ މ ހުން. އެމ ހުން އަތުން ބޮޑު ޚަރަދުތަކެކ  މި ރވިސްގެ ަވޒ ފާަގއި އަސަ މ ހުންނަކ  ސަރުކާރުގެ ސިިވލް

 މިދަންނަވަނ  ގާތްގަނޑަކަށް ިސވިލް ،ލާއިރުއިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު މިހެން ބަލައިތުރު ދި، ދަނ . އެހެންވ މާ

ރުފިޔާއަްށވުރެ މަދުން މުސާރަ ލިބ  މ ހުން  10000ފުންނަކ  ގެ މުވަްއޒަ 98ފުންގެ %ސާރވިްސގެ މުވަްއޒަ

ރުފިޔާއަށްވުރެ މުސާރަ މަދުން ލިބ  މ ހުން. މިހެން އޮއްާވ  5000މ ހުންނަކ   44އެާއއިއެކު % ތޯ. ހަމައިނގ 

ބ ފުޅުންގެ ސިޔާސަތަކ . ދެން ވިދާުޅެވްއޖެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  މިކަންކަން މިހެން ހިނގާއިރު ކޮބައިތޯ ތި
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ންސް އޮފް ބޮޑެތި ޕްރޮޖެކްޓްތައް ވަރަށްބޮޑެތި މިލިއަ ވަރަށްބޮޑެތި ޕްރޮޖެކްޓްތަެކއްެގ ވާހަކަ. އިންފްރާސްޓްރަްކަޗރ

ހަދަނ  ބ ރު މ ހުން. ބ ރު  އް މިތަކެމާރާތްޢިހުރިހާ  ބަ ހައްދަވާ. އެކަމަކު އެމާރާތްތަކެއް އެ ޢިޑޮލާރސްގެ 

ުޅގަނޑުމެންނަށް ށް ނޫން މި ފުރުަޞތުތައް އަކަކުންފުނިތައް. ބ ރު މ ހުން ގެނެސްގެން ިދވެހި ކުންފުިނތަކަ

ފައިސާ މި ޤައުމުގައި ހިފެހެއްޓ ނެތޯ. އަޅުގަނޑުމެންަނށް ލިބ  މަޢުލޫމާތުގައި މި  މި، ުޑއިިވގެން ދަނ . އެހެންވ މާއަ

ކޮބައިތޯ މިކަން ، ފައިސާ. އެހެންވ މާދަނ   ގިނަ ފައިސާތައް މިދަނ  ހަމަ ބ ރުގެ ކުންފުނިތަކަށް، ބ ރަށް މި 

އި. ފައިސާ ޤައުުމގައި ހިފެހެއްޓުމަށް ަޓކަ ތަކ . ިވސްނުމަކ . މިޓަަކއި ސަރުކާރުގެ ިސޔާސަ ކުރުމަށްމިނިމައިޒް 

ލުކޮށް ޖަވާބުދެއްވުން އެއ  ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއްގެ ގޮުތގައި އަޅުގަނޑު ޞ މިކަންތައްަތކަށް ތަފް، އެހެންވ މާ

 ންދާ މައްސަލަ. އެވަރަށް ކަންބޮުޑވ  ދަރަނި ޮބޑުވަމުހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން. އަދި ގާތްގަނޑަކަށް ބަލާލިއިުރގައި 

ދެއްކ ނެތޯ. ގާތްގަނޑަކަށް ައޅުގަނޑުމެން  ދަރަނިފައިސާިއން މި މައްސަލައަށް ވެސް ކޮަބއިތޯ ވިސްނުންފުޅަކ . މި 

ހާްސ  18ަލއްކަ  1ބަލާލިއިރު ގާްތގަނަޑކަށް ކޮންމެ މ ހަކަށް ރާއްޖ ެގ ކޮްނމެ މ ހެއްގެ ބޮލަށް ިމއަދު ޖެހ   މި

ދ ތެރ ގައި ކޮބައިތޯ ވިްސނުންފުޅަކ . ދެން ހަމަ އެާއިއއެކު ުޓއަރިޒަމް އިތުރަށް  ެއކަމާ ،ރުފިޔާ ދަރަނި. އެހެންވ މާ

 ކުރިއެުރވުމަށް ކޮބައިތޯ ވިސްުނންފުޅަކ . މަސްވެރިކަުމގެ ސިާނޢަތާއި ދ ތެރ ގައި ސަުރކާރުގެ ސިޔާސަތަކ  ކޮަބއިތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިއަުދެގ  އުން އެދެން ށް ގެްނދިއަކުރި  ހަމަެވއްޖެ. ދެން އަނެްއކާ ަވގުތު ހަމަ ގެޓުމިނި  5އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 ތެެރއިން. ގެކޯޕްސް

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: ޟްރިޔާهللا ރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުކިނބިދޫ ދާއި

ކުރަން މ ދުންހެން. އަުޅގަނޑު ަވރަށްބޮޑަށް އުއަޅުގަނޑަށް ހ ވަނ  އަުޅގަނަޑށް ފުދ ވަރަކަށް ުސވާލުތަކެއް ކުރެިވއްޖެ

 ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަުކގައި. ުޝކުރިްއޔާ.  ކޮށް ަރއްޔިުތންނާޞަެދއްިވއްޔާ ާޚއް ތައްސްޕެސިފިކް ޑ ޓެއިްލސް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާަފއިށް މިގެންދަނ  އާމްދަނ  ިއތުރުއަުކރި ގައިައޅުގަނޑުމެން މިދަންފަޅ  އިްއޒަތްތެރި ަވޒ ރު މިއަދު

 ބެހ  ގޮތުން. އެ ފޯކަސްގެ ތެރ ގައި ހިމެނ  ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުެދއްވުން އެދެން. ހުރި ކަންތައްތަކާ

 

 އިކޮނޮމިކް ޔޫތު ކައުންސިުލގެ ޗެއަރ އަޙްމަދު ޒުހޫރު ވާހަކަެދއްެކވުން:
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ްއޔަތުން މި ވާހަކަދައްކަނ  ހަމަ އިކޮނޮމިކް ކައުންސިްލގެ ޗެާއރއެްއގެ ހަިއސި މިހަމަ `. އާދެ! އަުޅގަނުޑ 

. ބަލާފައި އޮންނާނ  ބަޖެޓް ވާހަކައަކ  ވަރަށްބޮޑަްށ އެކުލަވާލުުމގައި ވަރަށްބޮޑަްށ އިކޮނޮމިކް އެްނގަލްއިން އަުޅގަނޑު

ްޓ ޗާރޖަސް އަޅުގަނޑުމެްނ ޕޯއެގޮތުން ފުރަތަމަ ކުރެއްވި ސުވާލަކ  ެއއާރޕޯޓް ޗާރޖަްސގެ ވާހަކަ. އާދެ! އެއާރ

ދަނ . ހަމަ  ކުަރން ވަރަށްބޮޑެތި ޚަރަދުތަކެއް ކުރަމުން މިއެއާރޕޯޓް ިޑވެލޮޕްތ ވެ. ނަގަނ  އެއާރޕޯޓް ިޑވޮލޮޕްކުރާ 

ޑޮލަރު ގާްތގަނޑަކަްށ  ބިިލއަން 1ިބލިއަން ރުފިޔާއަްށވުރެ،  1މިނިސްޓަރ ޒަމ ރުގެ ވާހަަކިއގައި ވިދާުޅވި ފަދައިން 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވިގެންދާއިރު އ ެގ  މިފަދަ ބޮޑު ޚަރަދެއް، ދަނ . އެހެންވ މާ ެވގެން މިއެއާރޕޯޓަށް ޚަރަދު

އަންނަނ   ރު ބައެްއ މިކުރަނ  ވެސް ހަަމ ރައްޔިތުންނަށް. އަދި އެ ަރއްޔިތުންނަށް ކުާރ ފައިާދގެ ިއތު ފައިދާ މި

 5ށް އޮތް އަވަނ  ކުރިމި އަުޅގަނޑުމެންގެ އަމާޒަަކށް، ން އިތުރުކުރެިވގެން. އެހެްނވ މާށް ގިނަ ޓުއަރިސްޓު އެއާރޕޯޓަ

 މިިލއަން ޓުއަިރސްޓުން ރާއްޖެ އަންނާނެ 7އަހަުރގެ ތެރ ގައި  10އަހަރުެގ ެތރ ގަިއ ނުވަތަ  7އަހަރު ނުވަތަ 

މިނިސްޓަރ އޮފް ޓުއަރިޒަމް ހަމަ އެއަށް  ން މިލިއަން ޓުއަރިސްޓުން އަންނަންޏާމު 7އެ ، ކަމަށް. އެހެންވ މާ

އަުޅގަނޑު ެއ ސުވާލަކަށް ޑ ެޓއިލްކޮށް ، ރުމުަގއި. އެހެންވ މާ ުޓއަރިޒަމް ފުާޅކުވާަހކައަކ  ޕްލ ންކޮށްގެން ގެންދަވަނ  

އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ައޅުގަނޑު ނިންމާފައި އިންނާނ  އެއާރޕޯޓް ބ ނުންކުރާ ކޮންމެ މ ހަކ   ،ނުދާނަން. އެހެންނަމަވެސް

 ކި ގާނޫނަކުން އަދި ތި އެއ  ވަ ،ކުރެވ ނެ މ ހެއްގެ ޮގތުގައި. އެހެންނަމަވެސް ހަމަ އެއާރޕޯޓް ޗާރޖަްސ އެޕްލައިއެއ  

ކޮނޮމިކް ނަގާނ . އި ބ ފުޅުން ނިންމާނެ ކަމެއް. ާވހަކައަކ  ކޮންބަޔެްއގެ އަތުންޯތ ނަގާނ . ކޮންބަެޔްއގެ އަތުްނ ނޫންތޯ 

ކައުންސިްލގެ ެޗއާރގެ ަހިއސިއްޔަތުން މި ބަޖެޓް އެުކލަވާލިއިުރގައި އަުޅގަނުޑގެ ވިސްނުންހުރ  ހަމަ ކޮންމެ 

 ބ ފުޅަކ  އެއ  ެއއާރޕޯޓް ޗާރޖަސް ނެގ ނެ ބ ފުޅެއްގެ ގޮތުަގއި. އެކަން ެއގޮތަށް ކުރަން މި އެއާރޕޯޓް ބ ނުންކުރާ

މިވަނ  ާރއްޖ ެގ  ރުން މިއަދުކުާރއިރު ސަުރކާ ،ންގެ ެއއާރޕޯޓް މި ބ ނުންކުރަނ ޖެހެނ  ޙަޤ ޤަތުގައި ައޅުގަނުޑމެ

އެއާއިެއކ ަގއި ދެން  . ހަމަރުޞަތު ވެސް ދެއްވާފަރުވާގެ ފު. ބ ސްފަސަންދަ ވެސް ހަމަ ހުޅުވާލެވިފައާ ށްނިކަމެތިންނަ

ދެން އ ގެ އިތުރުން އަުޅގަނޑުމެންެގ ތެރެއިްނ  .އެކ ގައި ހުންނަ ކުންފުނިތަކާއި ސަުރކާރާދަތުރުކުރާ ދަތުރުކުރަން 

ވެސް، އެހެންނަމަމ ހުން އެބަ ރާއްޖެއިން ބ ރު، އެއްބަޔަުކ ހަމަ.  2000ދަތުރުކުރާ ގިނަ މ ހުންނަކ  ހަފްތާއަކު 

ބ ފުޅުންނަކ   އެ، ެއހެންވ މާ މެދު.ނގެ މިއ  މިާއއިހުރިހާ އެންމެން ވެސް ވިސްނާލަން އެބަޖެހ  ކަންނ އަޅުގަނޑުމެން 

ިއކޮނޮމ އަށް މިއަންނަ  . ދިވެހިރާއްޖ ގެނ ބ ފުޅުން ނިންމަވާނ  ތިއެކަން ކުެރވ ނެ ބަެއއްޯތ ނޫންތޯ. މި އެޕްލައި

މުންދާ ޚަރަދާއި މިުހރިހާ ކަމެއް ބަލާފަިއ ައޅުަގނޑުމެންގެ ހުރިހާ ކަމެްއ މި ކުރަ ބަދަލާއި އަދި ކުރިއެރުާމއި

މިދާގޮތަށް  ައޅުގަނޑުމެްނގެ ިދވެހިންނަށް ސަބްސިަޑިއޒްތޯ ކުރާނ  ުނވަތަ ނޫންތޯ މިގޮތަށް މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން

ބ ފުޅުން. އަޅުގަނޑުމެން  އެ ވެސް ނިންމަވަން ތިއްބެވި ބަޔަކ  ރަްއިޔތުންގެ މަންދޫބުން. ހަމަ ތި  ގެންދާނ ތޯ

ކުރުމަށް ކުރެވެންޖެހ  މަސަްއކަތްތަކެއް އަުޅގަނޑުމެން ތުން ރާއްޖ ގެ ިއކޮނޮމ  ރަނަގޅުއިކޮނޮމިކް ކޮމިޓ ގެ ހައިިސއްޔަ 

 ކުރަމުންދާނ . ދެން ވިދާޅުވެްއޖެ އިލެކްޓްރިކް ސަބްސިޑ ގެ ވާހަކަ. އަދި ފުޑް ސަބްސިޑ ގެ ވާހަކަ. އާދެ! ވަރަށް
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ަކއެއް ރާއްޖ ެގ އެއްެވސް ސަރުކާރަކުން މިކަންތައްތައް ރަނަގޅުކުރަން މަސައްކަތް ނުކޮށް މިއޮތ . ރަނގަޅު ވާހަ

ސްނާފައި މިކަންތައްަތއް މެދު ވަރަށްބޮޑަށް ވި ގެ ސަރުކާރުން ާރއްޖ ގެ އިކޮނޮމ އާާޔމ ންهللا ޢަބްދު ،އެހެންނަމަވެސް

 ސަބްސިޑ  އޮތ  ހުރިހާއަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރ ގައި ިމައދު  ދަނ . ކުރަމުން މިރުމަށް ވަރަށްބޮޑަށް މަސައްކަތްކުރަނގަޅު

ބ ފުެޅއްގެ ާދއިރާެގ  ކަމެއްަގއި. ބަނދަރެްއ ހެދިައސް ސަބްސިޑ އެްއކަން އެނގ ނެ. ކޮންމެ މެންބަރަކު ވެްސ އެ

ޑ . އެ ަބނދަރަކުން ވެސް އާމްދަނ  ލިބ  ކަންނ ނގެ. ނަރުދަމާ ެއއް އެޅިައސް މިއ  ސަބްސި  ،ބަނދަރު ވެސް ހަދަން

ކޮންމެ ރަށެއްގެ ކޮންމެ ދާއިާރއެްއގެ ނަރުދަމާ ވެސް ހަމަ އަޅަން ތިޔަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އެބަ ބ ނުންވ . ހަމަ 

ކަމަކ   ވެސް މިހެންގޮްސ ހަމަ ކުރާ ކޮންމެ އެއްެވސް، ފެން އިސަބްސިޑ . ސަރުކާުރގެ ބަޖެުޓން ހަމަ ޚަރަދުކޮށްފަ

ބްސިޑ ޒްގެ ގޮތުަގއި ޖެހިފައި ނެތަސް މިހިރ  ބިލިއަންސް އޮފް ސަބްސިޑަިއޒް އިނގ ތޯ. ިމ ބަޖެޓުގެ ސަ

ބިލިއަންސުން ސަބްސިަޑއިްޒަވމުންދާ ކަންތައްތައް. އެހެންވ މާ، މިކަންތައްތަެކއް ރަނގަުޅކުރުމަށް މުސްތަޤުބަލުގަިއ 

ކޮނޮމިކް ަކއުންސިލުން އެބަ އަުޅގަނޑުމެން ިވސްނުން ބައްޓަންކުރަން އެބަޖެހ . އެެހންވ މާ، މިއަދުގެ ސަރުކާރުްނ އި

ކުރަމުން މިދަނ . އެހެންނަމަވެސް، މިކަންކަްނ ރަނގަޅުެވގެންދާނ  ތިޔަ ތައް ރަނގަޅުކުރުމަށް މަސައްކަތްމިކަން

މަންދޫބުން ދެއްވި އެއްބާރުުލމެއްގެ ތެެރއިން. ިތޔަ މަްނދޫބުން އެންމެ ފަހުބަސް ބުނާނެ ބަޔަކ . އެހެންވ މާ، 

ކަންކަން ރަނަގޅުކުރުމަށް ަމސައްކަތްކުރަންޖެހ ނެ. އެހެންވ މާ، އެގޮތުން އިލެކްޓްރ  ސަރުކާރު ހިންގާ ަބޔަކު މި 

ެވްސ  މެދުލަތާޙާރަްއޔިތުންގެ  ސަބްސިޑ  ވެސް ައޅުގަނޑުމެން އުނިކުރ  ވަރަށްބޮޑަށް އެފިޝެންސ  ގެނައުމަށްފަހު

ވެސް އަސަރެއް ނާންނާނެ ގޮުތގެ ބިލަށް އެއް  80ވަރަށްބޮޑު ސަރވ ެއްއ ހެދުމަށްފަހު ދިވެހިރާއްޖ ެގ % އިބަލަ

ރާއްޖ ގަިއ އެކި ކަންކޮޅުަތކުަގއި ެއިކ  .ނޫން ބިލު ބޮުޑވެެގންދިޔަ. އ ުރގައި އޮތ  ހާމަނައިޒ ޝަެނއް 10މަތ ން. %

އްދެްއގައި ހާމަނައިޒު ުއޫސލަކުން މިވަނ  އިލެކްޓްރިކް ޙައަދު ރާއްޖ ގެ އެކި ހުރިހާ ސަރަވަރަށް ބިލުތައް ހުރ . މި

ހުރި ހުރިހާ  ވެފައި މާލެ ފިޔަަވިއ. މާލެއަކ  ވަރަށްބޮޑު އާބާދ ެއއް އުޅ އިރު މާލެ ރ ޖަން ފިޔަަވއި ދެން ރ ޓުތައް

 10އް ނުކުރާނެ. %މ ހުންގެ ބިލަކަށް ެއއްވެްސ ިއފެކްޓެ 80ތަނެއްަގއި ހާމަނައިުޒވެފައި ިމއޮތ . ހާމަނައިުޒވ އިުރ %

ސަރުތަކެއްކުރި. އެހެްނވ މާ، ައޅުގަނޑަށް ހ ވަނ  މިފަދަ ގެ މ ހުންގެ ބިލަށް އަ 10ވ  ކުޑަ. %މ ހުންގެ ބިލު

ކަންތައްތަެކއް ރަނގަޅުކުރަުމންދާއިރު މި ލިބުނު އެޗ ވްމެންޓަކ  ެއއ  ވަރަށް ފުރިހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅު 

 އަސްލު ޙަޤ ޤަތަކ  މި އެޗ ވްމެންޓެއްހެން. އަޅުގަނުޑމެން ވާހަކަދައްކަމުންދިަޔ ނަމަވެސް މި އިެލކްޓްރިސިޓ ގެ 

ކުރުމެއް މިގެނެއ  ތެޮޔ އަށް ައޅުގަނޑުމެން މިގެނައި ބަދަލު އުނިކުރުމުގައި ެއއ  ބޮޑު އުނި ސަބްސިޑ 

އެ ކުންފުނިތަކުގެ އ ރުަގިއ ގެންދިޔަ ރ ޓަށް ބަދަލު  އި ކޮށްގެންނާމި ކުންފުނިތައް އެފިޝެންޓު އިންނާ ކޮށްގެއަގުހެޔޮ 

ވެސް އެނގ ނެ  . ފުްޑ ސަބްސިޑ އަށް ައޅުގަނޑުމެން ބަލާލ މަގެނެސްގެންނާ. ހަމަ އެާއއެކ ަގއި ދެން ފުޑް ސަބްސިޑ 

ސުރެ ސަބްސިޑ  ދ ފައި މިއޮތ . ންާބޒާރުަގއި އެތެރެކުރަންޖެހުނުއިރު ރުިފޔާއަށް ކިޯލއެއް 2އަޅުގަނޑުމެން ފުޑް 

ވެސް  ގައިރުިފޔާއަށް އެިރއިރު  12އެތައް އަހަރެްއވެގެންދިަޔއ . މިއަދު އެ ައގު މިއޮތ  ހަނޑޫ ކިލޯެއއްގެ ައގު 
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ސަބްސިޑ  މިއޮތ . އެހެންވ ާމ، އަުޅގަނޑުމެން ވަރަށްބޮަޑށް ވިސްނުމަށްފަހު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައ  

ދަްއކަނ  ޓޫރިޒަމް ފުޅާކުރާ ވާހަކަ. ައުޅގަނޑުމެން އިންޑަސްޓްރ  ވަހެއް ުދވަހަށް އަޅުގަނޑުމެން ރާއްޖެއަށް ދު

ިއ ވަމުން މިދަނ . އެހެންވެއްޖެ ކަުމގައި ވަނ ނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރ ގަ ފުޅާވަމުން މިދަނ . ބ ރު މ ހުން އިތުރު

އެއް އޮތުުމގެ ބަދަލުގައި އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެ ސަބްސިޑ  ބ ނުންވާ ފަރާތަށް ދެވ ނެ ޑައިރެކްޓު ެއގޮތަށް ސަބްސިޑ  

ގެ ފައިދާ މާބޮޑަށް ކުރާނެ. ކޮށްެދވިއްޖެ ކަމަށްވަްނޏާމުން ދިވެހިންނަށް އ މަގު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތަނަވަސް

ެވސް ެއފަދަ ބަދަލެއް ގެނެއ . އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑު ހަމަ  އަށްން އަޅުގަނޑުމެން ފުޑް ސަބްސިޑ އެހެންވެގެ

އުފަލާއެކ ގަިއ ދަންނަވަން ޖެހެނ  މިއަދުގެ ސަރުކާރުން އެ ނެންގެވި ފިަޔވަަޅކ  ެއއ  ވަަރށް ފުރިހަމަ ވަރަށް ހަރުދަނާ 

ންތެރިކަމާ އެކ ަގއި ނަގަމުންދިޔަ ފިޔަވަޅެކ . އެހެންވ މާ، މިގޮތަށް ހުރި ސަބްސިޑ ޒްަތއް އ ގެ ހަމަ އަދި ވިސްނު

މަގަށް އަޅުްއވާ ިވއްސިވިހާިލވެފައި އޮތް އިކޮނޮމ އެއް އ ގެ އަސްލު މަގަށް އެުޅވުމަށް ކުރަންޖެހ  މަސައްކަތެްއ 

ތެރި އެއާއެކ ގައި ަމޖިލ ހުގެ ތިޔަ އިްއޒަތް ންދާނެ. ހަމައަޅުގަނޑުމެން އިކޮނޮމިކް ަކއުންސިލުގެ ފަރާތުން ކުރަމު 

ޑުމެްނ އެކ ަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ާއޚިރުގައި މިކަންކަން ރަނގަުޅވެގެންދާނ . އަުޅގަނ މެންބަރުންގެ އެއްބާރުލުމާ

ިއކޮނޮމ   ވާނ  ގައުުމގެކައުންސިލެްއގެ ވެސް އަމާަޒކަށް ވާނ  އަދި މިފަދަ އިކޮނޮމިކްސަރުކާރެްއގެ އަާމޒަކަށް 

ބައްޓަންކުރުން. އެހެްނވ މާ، ިއކޮނޮމ  ބައްޓަންކުރުމަށް ޓަަކިއ ކުރަންޖެހ  މަސައްކަތްތައް ައޅުގަނޑުމެން ކޮށްފައި ިތޔަ 

ތުން ހަމަ އިތުރަށް މަންދޫބުންނާ ހިސާބަށް ގެނެސްދެއްވާނަން. އަުޅގަނުޑެގ ކޮލ ގް ޓޫރިޒަމާ ބެހ  ގޮ

 ދެއްވާނ . ފާހަގަކޮށްލަ

 

  އަޙްމަދު މުނައްވަރު ވާހަކަެދއްެކވުން:އެންޑް ޓްރެޜަރ   ފް ފިނ ންސްމިނިސްޓްރ  އޮ

 ވެސް ފާހަގަކުރި ހަމަ ބައެއް، އަުޅގަނޑަށް ހ ވަނ  މިއަދުގެ ސެޝަނުގައި ބޮޑަށް ފާހަގަކުރުން އާދެ! ހަމަ ކުރިން

ވާލުތަެކއް ކޮށްފަިއ ހުރި ވާތ  އަުޅގަނޑު ބަެއއް ެއކްސްޕެންޑިޗަރ  ޑިަޑކްޝަން ސުމިއޮތ  ރެވެނިުއ ޑިްސކަޝަަނކަށް

ކަމަށްވިޔަސް ެއއަށް އަުޅގަނުޑ މިވަގުތު ަޖވާބެއް ނުދ ނަން. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނުޑ ހިތަށްއެރ  ފާހަގަކޮށްލަން 

ވެސް އަުޅގަނޑު ބ ުނންވި ސުވާެލއް އަޅުގަނޑު ހަނދާން ނެތިގެން އޮމިޓުކުރެުވނު އެްއޗެއް އެއ . ހަނދާްނ  ކުރިން

ހިސާބުތައް ބައްލަާވ ބ ފުޅުން ޑ ޓާތައް ތަފާސް އ  ބަޖެުޓ ޑެފިސިޓުގެ ވާހަކަ އިނގ ތޯ. ތިނެތިގެން ސޮރ  އެ 

ވެްސ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޑެފިސިޓު  އިން ފެށިގެން 2004އިން ުނވަތަ  2008ކަމަށްވާނަމަ ފެނިވަަޑިއގަންނަވާނެ 

ވެސް ހިސާބުތަކުން  ޑު ިމހާރުމިދަނ  ހަމަ އެއްދުވަހުން އަނެއްުދވަހަށް އިތުރުވަމުން. މިސާލަކަށް އަޅުގަނ

. އިގަ 2008، 10ިއން ފެށިގެން ވެސް ައޅުގަނުޑމެންގެ ހަމަ ޕްރައިމަރ  ބެލެންސް  2008ެވސް  ލާއިރުއިބަލަ

ހަމަ މިއަށްވުރެ މަތ ގައި ދަށަކު ނޫޅެ އަޅުގަނޑުމެްނގެ  6ަގއި % 2011، 13ގައި % 2010، 17ގައި % 2009

ބ ފުޅުން ތި ވިދާޅުވަނ  ޚަރަދު  ނޑުމެން ވިސްނަން އެބަޖެހ  އެއްޮކޅުން ތިބަޖެޓު ޑެފިސިޓު. އެހެންވ މާ، އަޅުގަ
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ކުޑަކުާރކަށް ނުޖެހ  ޚަރަދު ކުޑަ ކުރ މަ މައްސަލައ . އަނެްއކާ ވިދާޅުވާނެ ައޅުގަނޑުމެން އާމްދަނ  ހޯދާއިރު އާމްދަނ  

ރަނގަޅަށް ވިސްަނއިފިއްާޔ މާމަތިންނ  ނަގަނ . މި ހަމަނުޖެހ  ނޫންތޯ ދައްކާ ވާހަކައެއް. އަޅުގަނޑުމެން 

އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމިއްލަ ބަޖެޓަށް ވިސްނައިފި ކަުމގައި ވިަޔސް ޚަރަދު ވެސް ުކޑަކުރަންެޖހ . އަދި އާމްދަނ  ވެްސ 

ނަގަިއގެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ބަޖެޓު ޑެފިސިޓު ުކޑަކުެރވ ނ . ބަޖެޓު ޑެފިސިޓު ކުަޑކުެރވިގެްނ އަުޅގަނޑުމެންނަށް 

ނ . އެހެންވ މާ، މި ބަޖެޓުގެ ޙަޤ ޤަތުގަިއ މައިގަނޑު އަމާޒަކ  އެއ  އިނގ ތޯ. ދެން ވިދާުޅއްެޖ ދަރަނި ކުޑަކުރެވ 

އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން އާްމދަނ ، ސޮރ  ސެލެރ ން ަވރަށްބޮޑު އެްއެޗއް ކަނޑާަފއ  ހުރ . އެއ  ރަނގަޅު 

އްުޤ ޙަން އެ ުމވަްއޒަފަކަށް ދ ންޖެހ  ވާހަކަެއއްނޫން އިނގ ތޯ. އެްއވެސް މުަވްއޒަފެްއގެ ނުހުންނާނެ އަުޅގަނޑުމެ

މުސާރަ ކަމަށް ވާނަމަ އެ މުސާރަ ނ ންނާނެ ނުދ އެއް. މި ސަރުކާރުން ނ ންނާނެ ނުދ އެއް. އެހެންނަމަވެސް، 

އަޅުގަނޑުމެން މިފަހަރު އަމާޒު ހިފާފައި ހުންނާނ  އަޅުަގނޑުމެންގެ ތެރ ަގއި ވ ސްުޓ ނުވަތަ އަުޅގަނޑުމެްނގެ 

ޚާއްޞަކޮށް މިސާަލކަށް އޯޓި ނެގުމުަގއާއި އަިދ އެހެން ކަންތައްތަކުަގއި  ،ނގަޅު ާއދަތަކަށްގައި ހުރި ނުރަތެރ 

މިސާލަކަށް ކުރަން ނުޖެހ  މިސާލަކަށް މަސައްކަތްތަަކކަށް ައޅުގަނޑުމެންގެ ރަނގަޅު މޮނިޓަރިން މެކ ނިޒަމު ނުދަންޏާ 

ކުރާނަމަ އަުޅގަނޑުމެން ރަނގަޅަށް މަސަްއކަތް  ފުން ވެސްއެއ  ަމއްސަލަެއއްނޫންތޯ؟ ައޅުގަނޑުމެންެގ މުަވއްޒަ

އްޤު މުސާރަ ދ ނެ އިނގ ޯތ. ސަރުކާރުން ނުހުންނާނެ ޙަބ ފުޅުންނަށް ދ ންޖެހ   ރަނގަޅަށް މޮނިޓަރކުރެވ ނަަމ އެ

ެވސް ނުދ އެއް.  ވެސް އެ މުވަްއޒަފުންނަށް ލިބެންޖެހ  އެންމެ ލާރިއެއް ވެސް އެންެމ ސެންޓެއް އެންމެ ލާރިއެއް

ޑުމެން މި ވެސް އަުޅގަނ ހުރިއިރު އިވ މާ، އަުޅގަނޑުމެްނގެ ސަރުކާރުންނެއް އަުޅގަނޑު ިމފަހަރު ބަޖެޓު ކޮށްފައެހެން

ކުަރން ނުވަތަ ސަރުކާުރގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރަން ވިސްާނފައި ހުންނާނ  އެްއވެްސ އެފިޝެންސ  އިންކްރ ސް

އަުޅގަނޑުމެން ނ ންނާނެ އުނިކޮށްފައެއް. އެހެްނވ މާ، ެއއ   އްޤެއްޙަކަށް ލިބެންޖެހ  ގޮތެްއގައި އެްއވެސް މުަވއްޒަފަ 

 އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަށްބޮޑަށް ާފހަގަ، ދެންހުރި ސުވާލުތަކަށް އެހެން ބ ފުޅުން...

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ޓުއަރިޒަމް ޫމސާ ޒަމ ރު ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރިޔާޟްގެ ާވހަކަފުޅުގައި ފާަހގަކުެރއްިވ هللا ދުިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޢަބް ،އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ މިނިސްޓަރ. ރިޔާޟްގެ 

އަށް މިސާލަކަށް މި ބޮޑެތި ަޝން މި ފޮރިން ކޮންޕެނ ސްބްބަޖެޓު އެބްޒޯ ،ޝަން ވާހަކަބް ނުކުާތއެއް އެބްޒޯ އެއް

އް އޮތް އެންެމ ބޮޑު ެއއް ޗެލެންޖަކ  އަސްުލގައި ބަޖެޓު ބޮުޑ ބަޖެޓެ އިޕްރޮޖެކްޓުތައް. އެނިގވަަޑއިގަްނނަވާނެ ރާއްޖ ގަ 

ުނކުރެވ  ަމްއސަލަ. އެހެންވ މާ، އަުޅގަނޑުމެން އަސްލު ފޮރިން  ބްބްޒަރނިމިގެން އަންނައިުރގަިއ ެއ އެ

ކޮންޕެނ ސްތައް އެްނގ ޖުކުރަްނޖެހ  އެއް ސަބަބު. ައޅުގަނޑަށް ހ ވަނ  ކުރިން ައއި ސަރުކާރެްއގައި ިތއްބެިވ 

ބ ފުޅުންނަށް ބަޖެޓު  މިތާ އެބަ ިތއްބެިވ. އެ  ބަޖެޓުގައި ިތއްެބވި ވަރަށްިގނަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

ޝަން ަސއިުޑގައި. އެނިގވަަޑިއގަންނަާވނެ އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވާ ބްބ ފުޅުން ެއބަ ތިއްބެވި އެްބޒޯ ކުެރއްވިމަސައްކަތް
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ހާރު އެބަ ސްޓްރ ން މިވެސް އަޅުގަނޑަށް ހ ވަނ  އިކޮނޮމިްކ މިނި ވާހަކަައކ  ެއއ  ކ ްއެވގެންކަްނ އެހެންވަނ . އެކަމަކު

އަދި  އިމެދު ަސއިުޒގެ ވިޔަފާރިތަްއ ވެްސ އަދި އިތުުރކުރުމާ ،ކުަރއްާވ ކުދި އަިދ މެދު ވިޔަފާރިމަސައްކަތް

އެންޕަވަރކުރުުމގެ މަސައްކަްތތަކެއް. ދެން ފާހަގަކޮށްލެއްވި އަނެއް ޕޮއިންޓަކ  އަުޅގަނޑަްށ ހ ވަނ  ޖަވާބު ދެއްވައިފި 

ވެލްތް ފަންޑުގެ. އ ގެ އަސްލުަގއި ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން ބަޖެޓު، ފޮރ ބަޖެޓު ިރންގ ވައްތޯ ސަ ނ ނގެ ކިހިނެކަން

 ފިްކ ޑ ޓެއިލްސް އެއ  މަޖިލ ހާމ ގެ ސްޕެސި ރު އެހެރ  ގެނެސްފަ. ެއކަމަކުޕަރޕަސް އަުޅގަނޑުމެން މިހާ

ދާޅުވ  މަޝްވަރާކޮްށގެން ނިންމ ނެ ކަންތައްތަކެއްކަން ައޅުަގނޑު ކުރިން ވެސް ދަންނަވައިލިން. ދެން ވި

ޅުނު ޕޮލިސ ައކ  އެންެމ އެމް.އެމް.ޕ .އާރު.ސ ގެ ވާހަކަ. ސަރުކާރުން އެމް.އެމް.ޕ .ާއރު.ސ ގެ މައްސަަލއިަގއި ގެްނގު

ނުވާނެ ޮގތަކަށް މައްސަލަ ޙައްުލކުރުން. އެކަންތައް މިހާރު ވަރަށް ރު ދިމާވި ަމއްސަލަ ދެން ރިޕ ޓްކަމަކ  އ ފުރަތަމަ

ިވއްޔާ ކުރެިވއްޖެ. ދެން ެއ ފައިސާ ރިަކވަރ ގެ މަސަްއކަތް. ދެން ރިކަވަރ އަްށ ސަކްސެސްފުލްކޮށް އިރާދަކުެރއް

ބަލާއިރުަގއި އަސްުލގައި އ ެގ ތެރެއިން ވަރަށް ގިނަ މ ހުން ރާއްޖެއިން ބ ރުގައި. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަދި 

ތަކެއް އަިދ ހޯދ ނެ ގޮތް އެމ ހުންނާއި، އެމ ހުން ގެެނސްގެން ސުވާުލކޮށްގެން އެމ ހުންނަށް އެ ފައިސާ އިތުރަށް

ހުއްޓައެއް ނުލާ. ދެން  އެ މަސަްއކަތް ކުރެވެމުން އެބަދ  މިހާރު. ސަރުކާރުން އެ މަސައްކަތް ނުއެްއވ . އެކަމަކު

ކުރިން ދިމާވި މަްއސަލަ އިތުރަށް ނުވާނެ ގޮތަްށ މިހާރު މިސާލަކަށް، އެމް.ެއމް.ޕ .އާރު.ސ ައކ  އަސްުލަގއި  އެކަމަކު

އި މިހާރު ރާންސެްކޝަނެއް މިހާރު ބަލާ ބައެއް ނޫން. ހަމައެކަނި ޓުއަރިޒަމް ޕްރޮމޯޝަންގައ ގެ ެއްއވެސް ޓް

ން މަސަްއކަތްކުރަނ . ދެން މ ރާ އަުޅގަނޑުމެން މިދިޔަ ޮއކްޓޯބަުރގެ ތެރ ަގއި އޮންނާނެ އެމް.އެމް.ޕ .އާރު.ސ 

މަިއގަނޑު ެއއް ކަމަކަށް ދިމާވ  ލިބ  ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރ އަށް ިލބ  ހުރިހާ މ ގެ މައިގަނޑު، އެ ޚިޔާނާތުގެ 

މިާހރު އެްއވެސް އާމްދަނ އެްއ ، މާބ ނުންކުިރ މައްސަލަ. އެހެންވ  ފައިސާ ދައުލަތުެގ އާމްދަނ ައށް ނުވަދެ ބަޔަކު

ބަޖެޓުްނ އަސްލު ރިފްލެކްޓްވާނެ. ެއއ  މިއަހަރުގެ ެރވެނިއު ، ން ނުވާނެ ގޮތަށް ބަދަުލކޮށްފަ. އެހެންވ މާއެހެ

ވެްސ ރިފްލެކްޓްާވނެ އެ ކަންތައްަތއް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ރަނގަޅުކުެރވިފަިއ ހުރިކަން. ދެން ވިދާުޅިވ  ސައިުޑގައި 

އަުޅގަނޑަށް ހ ވަނ  އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ފަހުން މިއަހަރު ތެރ ގައި  ޑުވެގެން އެ ކޮންަސރން. އެކަމަކުދަރަނި ބޮ

 ސް މެކްރޯ އިކޮނޮމިކް ބެލެންސާެމންގެ ފިސްކަލް ޕޮލިސ މޯލްޑިވްްސގެ ރ ޓިންގ ނުކުތ . ނުކުތްއިރުަގއި އަުޅގަނޑު

ސްޕެންސަސް އެބަުހއްޓ . މި ެއކް ،ބެހ ގޮތުން އެބައޮތް ހަމަ ވަަރށް ރަނގަޅަށް ވިދާުޅވެފަިއ ލާޖް ރެވެނިއު ބ ްސއެކ 

ރެވެނިއު، ލާޖް އިުތރުން އެ އާއި އަދި އ ގެ  ައޅުގަނޑުމެްނގެ ޚަރަދުތައް ހުރ  ކޮންސެޝަނަލް ބަރޯވިންގްސް އެކަމަކު

ތަށް ގެންެދވިއްެޖ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު މި ގެންދެވ  ގޮ، ފޯކާސްްޓކުރެވިފައ . އެހެންވ މާ ރެވެނިއު ބ ްސއެއް

ދަްށ އ ގެ ރަނގަޅު ފައިދާކުރާނެ ކަމަށް އެބައޮތް. ދެން ވިދާޅުިވ ޓުއަރިޒަމް ކުރިއެުރވުމަށް ޞާތިޤުްއޔާ އިކަމަށް ވެއްޖެ

މި ކުރެވެނ . ެއއަރޕޯޓް ޑިވަލޮްޕކޮްށގެން ރ ޖަނަލް އެއަރޕޯޓުތަްއ އެފިޝަންޓްކޮށްގެން އަިދ ޓަކައި ކޮްނކަމެއްހ  

ދު ފުޅާކުރުމ  ޞާތިޤުއިތުރުކުރުން އެއ  ކަންނ ނގެ އި އިތުރަށް ޑިވަލޮޕްކޮްށގެން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ޓުއަރިސްޓުން 
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އެކަމަށް އަުޅގަނޑުެމން މިހާރު މިދިޔަ އަހަރު އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވާ ވާހަކައަކ . އިކޮނޮމިކް ބ ސް ފުާޅކުރުމ . 

ތެރ ގައި އޮންނާނެ ބ ރުގެ، ދެން ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރ ން މި ކުރެވުނު ކަމަކ ، ުކރި ކަމަކ  ހައި ލެވަލް 

ލަިއގެން މިހާރު ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓ އެްއ އެކުަލވާއަޅުގަނޑުމެންނަށް އެްޑަވއިަޒރ  ޕެނަލަކާއި އަދި އ ގެ ިއތުރުން 

ފުނިތައް ެއގޮތަށް ގެ އެންމެ ޓްރެންޑްކުރާ އެންމެ ކިހިނެއްތޯ ޓުއަރިޒަމް ކުރިއަށް ިޑވަލޮޕްކުރަނ  ބަލަިއ އެ ކުންދުނިޔ 

 ންެގ މާކެޓިންގ ބަދަލުކުރުމަށް ެއއްކޮށް މުްސތަޤުބަލުގައި ޑ ޓާ ޑްިރވަން އެޕްރޯޗަކަށް އަުޅގަނޑުމެ އެ އެްޑަވއިޒާ

ނޑުމެން މިދަނ  ހަމަ ޑެސްޓިނ ޝަން މާކެޓިންގަގއި ބަެއއް ފެއާތަކަށް. ޓްރެޑިޝަނަލ  މިކުރާ ކަމަކ  އަުޅގަ ،މިހާރު

މިހާރު ދުނިޔ ގެ މާކެޓަށް މިއައި ބަދަލުތަކަށް ބަލާފައި އެއަށް  ކަންތައް ެވސް ކުރާނެ. އެކަމަކުވެސް އެ ދެން އެ

ިއތުރުން އަޅުގަނޑަށް ހ ވަނ  ރިއެކްޓްކުރުމަށް ޓަަކއި އަުޅަގނޑުމެން މިހާރު މަސައްކަތްކުރަމުން މިދަނ . ދެން އ ގެ 

ދެން އަޔާޓާގެ ރެކޮމަންޑ ަޝންގައި ވެސް މި އޮންނަނ  މިސާލަކަށް، އެއަރޕޯޓް ޑިވަޮލޕްމަންޓަށް މި އެރޮނެޓިކަލް 

ރ  ސަރވިސަްސއިން ޗާްޖކުރުމުެގ ބަދަލުގައި ެޕސެންޖަރ ބ ސްޑް ެރވެނިުއއަކަށް ދާށ . އ ގެ އެްޑވާންޓ ޖްތަކެއް ހު

އެއ  އެންމެ ރަނގަޅު ގޮެތްއ ކަމަށް ފެންނާތ ވެ އަޅުގަނުޑމެން އެ ޕްރޮޕޯސްކޮށްގެން ، އެހެްނވ މާލޯންގް ޓަރމްގައި. 

އަދި އެކަމުގަިއ  ހާއޮތް މަސްތަުކގެ ތެރ ަގިއ މަޖިލ ބަޖެޓުގައި ހިމަނަިއގެން މިއުެޅނ . އަޅުގަނޑަށް ހ ވަނ  ކުިރއަށް 

 ކުރެވެމުންދާނެހެން.  ކޮންސަލްޓު

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 އަށް ގެންދަވާ. ކުރި ވަޒ ރު 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ިޑވެލޮޕްމެންޓު މުޙައްމަދު ސަޢ ދު

އަޅުގަނޑު ހިތަށްއެރ  ެޓކްްސ ސިނގިރ ޓް، ފިޒ  ޑްރިްންކސް ކަހަލަ ެއއްޗެހި ޖުމްލަކޮްށ އެހެން މެންބަރުން ވެސް 

ަތއް ކުަރްއވާނެތ  އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކަްށވާނ  ޖުމްލަކޮށް އެއަށް ޖަވާެބްއ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެްސ އެ ސުވާލު

އެރުިވއްޔާހެން. އ ރުން ތަުކރާރުނުވެ ދާނެކަމަށް އަޅުގަނޑު ބަލަނ . ދެން އިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ރިޔާޟްގެ 

.ޕ .އާރު.ސ ގެ މަަސއްކަްތ ވާހަކަފުުޅގައި ދިވެހި ކުންފުިނތައް ދެން އަޅުގަނޑު ހަމަ މިނިސްޓަރ ޒަމ ރު އެމް.އެމް

ކުރެްއވި މަސައްކަތްތަކަށް ހަމަ ކޮލ ެގއްގެ ހައިިސއްޔަތުން ައޅުގަނޑު ހަމަ މަރުޙަބާ  އެ ހަރުދަނާކުރައްވަން

. އަދި ކުަރއްވަމުން މިހާރު ވެސް އެ އެމަނިކުފާުނ ވަނ  ކުރަްއވާފަ ދަންނަވަން. ވަރަށް ފުރިހަމަ މަސައްކަތްތަެކއް

ފުނިތަކަށް ޙަޤ ޤަތުގަިއ މި ޖާގަ ނުިލބެއ  މި ވިދާޅުިވ ވިދާުޅވުމަކ  މުޅިން ތެދުފުޅެއް ނޫްނ ގެންދަނ . ދިވެހި ކުން

ސްމަންޓެއް ރާއްޖ ަގއި އެބަ ހަދަން. ން އެބަ ބަލަން ލޮޖިސްޓިކްސް އެސައިނގ ތޯ. ވަރަށް ހަމަ ބޮޑަށް އަޅުގަނޑުމެ

ން ރައ ސް ޔާމ ނުގެ ިއކޮނޮމިކް އެޖެންޑާައކ  ިއން ފެށިގެ 2013ހަދާއިރު މިސާލަކަށް، އަުޅަގނޑުމެންނަށް ހަމަ 
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ލިބި ހަމަ މިގޮތަށް ލިބެމުން މިދާ އާމްދަނ  ލިބިލިބިދު ޓްރާންސްފޮމ ޝަނަކަށް ދިއުން. އެއ  މިހާރު ޞާތިޤުއި

ދުނިޔެއަށް އަންނަ ޝޮކްތަުކަގއި މަޑުމަޑުން ހަމަ ދެފެން ދ ތެރ ގައި ައޅުގަނޑުމެން ތިބ ނ ތޯ ނުވަތަ ބޮޑު ރިސްކެއް 

ގާފައި ބޮޑު ހިސާބަކަށް ގެްނދާނ ތޯ. އެއ  އެނިގގެން އަުޅގަނޑުމެން ނަގާ ރިްސކަކަްށާވތ  އަޅުގަނޑު ެއއަށް ދެން ނަ

މ ގެ ފަހުން ރިސްކެކ  ނުވެސް ކިޔާނަން އިނގ ތޯ. ެއއ  އެހެންެވގެން އެއަރޕޯޓް ޑިވަލޮޕްމަންޓަށް މިދިޔައ . 

ގެ ެމނ ޖިންގ ޑިރެކްޓަުރގެ ވާަހކަފުޅުގަިއ ޖ .އެމް.އާާރއި އ ުރ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ެއއަރޕޯޓު

ޙަވާލުކުރިއިރު އާމްދަނ  ލިބުނުވަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޖ .އެމް.އާރު އަތުން އެއަރޕޯޓް ނަގާފައި ފުރަތަމަ އަހަރު 

އިްނ  2013ކަނި ްށ ބޮުޑވެގެންދިަޔ އިނގ ތޯ. އަިދ ެއއާިއއެުކ ހަމައެއައަުޅގަނޑުމެންނަށް އ ިތ ތިންގުނަވެސް 

ން އިންެވސްޓްކޮށްފިން އެއަރޕޯްޓ ގަނޑުމެްނގެ އަިމއްލަ އިންކަމުން ޑޮލަރު އަޅު އަމިލި 90ށް އަފެށިގެން މިއަދާ ހަމަ

މި ކަންތައްަތުކގަިއ ، ޙަޤ ޤަތުގައި އިނގ ތޯ. އެހެްނވ މާއިނގ ތޯ. ިމއ  ދިވެހިންނަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ކުިރއެރުމެްއ 

ދެވަނަ ރަންވ އެްއ އަާޅިއރު ބައިނަލްއަުޤވާމ  ބޮޑެިތ  ހަމަ، ތަކަކ  މިސާލަކަށް، ރަންވ  އަންނަ ބ ރު ކުންފުނި

އެއަރޕޯޓުތަުކަގއި ވެސް މިކަްނ ކޮށްފައި ތިބި މ ހުންކަމަށްވާތ  އަޅުގަނޑުމެން އެްނގ ޖްކުރަްނ އެބަޖެހ . އަދި އެގްޒިމް 

އަްށވުރެ  2.75މަޢާފްުކރައްވާ. %، 75ޑޮލަރު % 2ކ  ގާްތގަނޑަަކށް އަސަށް މިދަނ  އަުޅގަނޑުމެން. މާނަފައިނ ން

އ ގަިއ ، ހަރުން ދައްކާ ގޮތަށް. އެހެންވ މާ ދަށުން އިފެކްޓިވް އިންޓްރަްސޓް ރ ޓް މި ހުންނަނ  އިނގ ތޯ ވިއްަސކަށް އަ

މިނިމަމް އަުޅގަނޑުމެން ، މާ ހުރ  އ ގެ ޒާުތަގއި މިފަދަ ލޯނުތައް ގެނައުުމގައި ހުންނަ ޮކންޑިޝަންސްތަކެއް. އެހެންވ 

އެންމެ ކުޑަ މިންވަރަކަށް އެ ބ ރުގެ ވަޞ ލަތް ބ ނުންކުރެވ ނެ ގޮަތކަށް ހެދިޔަސް އަސްލު ޖުމްލަ މ ގަިއ 

ބެނިފިޝަރ ޒްއަކ  ދިވެހި ކުންފުނިތައް. ެއކަން އެނގ ނެ ިމއަދު މާލެ ަކއިރިން ގުދަނެއް ހޯދަން އުޅެފިއްާޔ އިނގ ތޯ. 

ފިއްޔާ، ލޮރ ެއއް ހޯދަން އުޅެފިއްޔާ، ެއކްސްަކވ ޓަރެއް ހޯދަން އުޅެފިއްޔާ. މާލެ ކައިރިން ކޮޅުެވއްޓިެއއް ހޯދަން އުޅެ

ނުލިބ ނެ އިނގ ތޯ. އެއ  ބްރިޖާއި އެއަރޕޯުޓގެ މަސައްކަތް ހިނގައިގަތ މަ އަުޅގަނޑުމެން ދިވެހި ރިސޯސް ހަމަ އެބަ 

ތަށް ތެރި މެްނބަރު ފާހަގަކުރެްއވި ގޮޖުމްލަ ބ ނުމަކ  ހަމަ އިއްޒަތް ،މ ގެ ބ ނުމަކ  މިޓްވ  ވަރަށް ޮބޑަށް. ެއކަަމކުލި

 ްނ ލިބ  ނަފާ އެްއގުނައަްށވުެރ އިތުރަށް ބޮުޑެވގެންދިއުން، ދެގުނަ ބޮުޑެވގެންދިއުންގެދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް މ  

ޓް އެބަ ނިމ . ރާއްޖ ގައި އެއަރޕޯޓުަތއް ސޯރި 50ރޕޯޓް ނިމިގެން އަްނނައިރު އެއަ އިނގ ތޯ. އެނިގވަަޑއިގަންަނާވނެ

ްއޔާ އަުޅގަނޑު ކުރިން ިމ ައރައިގެން އެބަދ . އެހެންެވއްޖެހެދ . ރާއްޖ ަގއި ޢުމްރާނ  ތަރައްޤ  ވަރަށް ޮބޑަށް ކުރިއެބަ 

ނެްއހާ ރުފިޔާ ރާއްޖ ގައި މި އަބިލި 46ކްއ ޒްކޮްށގެްނ މި ލިބ  ދެންނެވިހެން ޓުއަރިޒަމް އިންޑަސްޓްރ  ސް

ންނަ ގާްތގަނޑަކަށް ސައްބ ހަކަށް ހާްސ އެނދުގެ ނަާފގެ ގޮުތަގއި އެްއކޮށް މި އި ޔެއާދައުރުވަމުންދާ އަދި ބ ރު ދުނި 

ޒްތަެކއް މި ދެންނެވ . ށް ބޮުޑެވގެން މިދަނ . އަދި އިތުުރ އިންަޑްސޓްރ އަލިބ  އެްއޗެްއ ދެގުނަ ތިންގުނަ މި

ރިތަކަށް ޖުމްލަކޮށް މ ެގ ޙަޤ ޤ  މަންފާވެރިންނަކ  ހަމަ ދިވެހި ކުންފުނިތައް. ދެން ކުދި ވިޔަފާ، އެހެންވ މާ

ޚާއްޞަކޮްށގެން ވަރަށް ގިަނ ލޯނު ޕްރޮގްރާމްތައް ހަމަ އެބަ ކުރިއަށްދ  ހުރިހާ ދާިއރާއެްއގެ ެވސް އިނގ ތޯ. 
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ހަމަ އަުޅގަނޑު ަހމަ އެ ވާހަކަ ފާހަަގކޮށްލ . ެދން ފުޑް ސަބްސިޑ ްޒގެ ވެސް ގާތްގަނޑަކަށް ވަރަށް ބޮޑު ، އެހެންވ މާ

، ހޫރު ފާހަގަކުރެްއވި. އެހެންވ މާ. އ ެގ ވާހަަކ ެޗއަރ ޒުހޫރު، މިނިސްޓަރ ޒުދަނ  ހަމަ ބިދ ސ ންނަށް އެްއޗެއް މި

މި ކަންތައްަތކުަގއި އަުޅގަނޑަށް ހ ވަނ  އެންމެ ފަހުން އެއްޗެްއ  ޓާއި، ފިޒ  ޑްރިންކްސްއާދެން ސިނގިރ 

 ކުރުކޮށްލާނަްނ ވާހަކަ އިނގ ތޯ. ، ްއޔާހެން ރަނގަުޅާވނ . އެހެންވ މާދަންނަވައިލި

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

 ކޮބައިޯތ ސްޕެސިފިކް ސުވާލަކ . އެ އެ ނޯޓުކޮށްލަދެްއވާ 

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ޓުއަރިޒަމް ޫމސާ ޒަމ ރު ވާހަކަދެްއވުން:

އިތުރުްނ  އ ގެ ފުލުހުންގެ އިންވެސްިޓގ ޝަނަށްއެމް.އެމް.ޕ .އާރު.ސ ެގ ެގއްލުނު ހަމަ ސްޕެސިފިކް އަދަދު މިހާރު 

އެބަ އޮތް.  އް ސ ، އޮިޑަޓރ ޖެނެރަލްގެ ކުރެްއވި އިންެވސްޓިގ ޝަނެ.ސ .ޕްޝަން ޮކމިޝަނާއި، އ އަނެއް އެންޓި ކަރަ

ދެން ހުރި އަނެއް ދެ އިދާރާގެ ފުލް ރިޕޯޓު ނުކުމެފައި  ރިޕޯޓު ނުވެއް ނިކުމ . އެކަމަކު ސ ގެ ފުލް.ސ .އަދިވެސް އ 

އިޓް ވޯޒް އިންދަ ަގއި ނޯޓުކުެރވިފަެއްއ ނެތް. އޮތ . އ ގައި ހުރި އަދަދު ސ ދާ ސްޕެސިފިކް އަދަދު އަުޅަގނޑު އަތު

ން ޑޮލަރ ރ ންޖްގައި އުޅެނ  ައޅުގަނޑު އަެސވަންޓ  މިލި . އަޅުގަނޑަށް ހ ވަނ  ސިކްސްޓ  ޓުރ ންޖް

ވާބު ފަހުން އަރުވާނަން ހަނދާންވާގޮތުން ވެއްެޖއްޔާ. އެކަމަކު އަެނއް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަޅުގަނޑު އ ގެ ޖަ

 އަދަދު. މިހާުރގެ އިްނވެސްިޓގ ޝަނުން ފެނިފައި ހުރި އަދަދު. ސ ދާ އިނގ ތޯ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަދު ރަޝ ދަށް. ރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙުޕ .ޕ .އެމުގެ ފަރާތުން އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން ގައްޫދ ދާއި

 ގެމަނަފުށ  ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެތި މެންބަރު ޖަމ ލް.

 

  ށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމ ލް ޢުޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން:ގެމަނަފު

ފުރަތަމަ ވެސް ހަމަ ހުރިހާ ވަޒ ރުންނަށް ވެސް އަުޅގަނޑު ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް  އެންމެއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ މުޤައްރިރު. 

ވާހަކަފުޅުަގިއ މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރަނ  މިހާރު ވަޒ ުރގެ ވާހަކަފުުޅގަިއ، ތި ބ ފުޅުންގެ 

ކުރާ ވާހަކަ. އަޅުގަނޑުމެން ބަޖެޓުން ބަލައިލާއިރު އަރޕޯޓްތަކެއް އިނގ ތޯ ތަަރއްޤ ވިދާޅުެވއްޖެ، ޑޮމެސްިޓކް އެ 

ެއއަރޕޯޓެްއގެ ނަން ވެސް ހިމެނިފައި އޮްއވާ ފެނ . އެހެންވ މާ، އ ގެ އިތުރަށް ވެްސ  4އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނ  

ކުރަން ސަރުކާުރގެ އެއަރޕޯޓެއް ަތރައްޤ  8 އޮތް ގޮުތގައި މުޅި ޖުމްލަ އަޅުގަނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި
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އ  މާވަރުގެ އެއަރޕޯޓު ިމ ވިސްނުންފުޅުހުރިކަން މަޢުލޫމާތު ލިބ . ދެން އަޅުގަނޑު ހަމަ ކޮށްލަން ބ ނުންވާ ސުވާލު އެ 

 ން ހިންގި ކަމުގައި ވިަޔސް ތެރ ގައި ނުހިމެނި މިއޮތ  ކ އްެވގެންތޯ؟ އަދި ކޮންޓެކްޓަރ ފައިނ ންސް އުސޫލު ބަޖެޓު

 ނުހިމެނުނ ... ބަޖެޓު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޅުގަނޑުމެން މަޝްވަރާކުރަމުން މި ދަނ  އާމްދަނ  އިތުރުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުރި 

އާމްދަނ އަްށ ، ނަވަން. އެހެންވ މާނެ ވާަހކަ ދަންކަންތައްތަކާ ބެހ ގޮތުން މި ސެޝަން. ތި ސުވާލު ފަހުން ކުރެއްވ 

 ފޯކަސްކުރަްއވާ ުސވާލު ކުރިައށް ގެންދަވާ.

 

  ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމ ލް ޢުޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން:

އަޅުގަނޑު ދެންނެވ  ހަމަ މި ދައުލަތަށް އާމްދަނ  ލިބ ނެ ކަންތައްތަުކގެ ތެރ ަގއި ިމއޮތ  އިނގ ތޯ. ދައުލަުތގެ 

ންފްރާސްޓްރަްކޗަރތައް ިޑވެލޮޕްކުެރިވގެން ދިޔާަމ އެ ލިބ  އާމްދަނ . އަދި ިމނިސްޓަރގެ ވާހަކަފުުޅގައި އެިކއެކި އި

ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަުކރެއްވި ޓޫރިޒަމުން ލިބ  އާމްދަނ އަށް އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް ބަރޯސާވެފަިއ 

ޤ ެވގެން ދިޔާމަ އަދި އަްއޑޫ އިންޓަރނ ޝަނަްލ މިއޮންނަނ . އެހެންވ މާ، ޚާއްޞަކޮށް މި އެއަރޕޯޓު ަތރައް

 ޅުެގ ަރށްތަކާއި ސ ޕްލ ން އުދުހިއެއަރޕޯެޓއް ގޮތުަގއި ތަަރއްޤ ވެ އަްއޑޫަގއި ސ ޕްލ ން ބ ްސއެއް ހެދި، ހުވަުދއަތޮ

އަދި އަުޅގަނޑުމެން މި އެައރޕޯޓުތަކުން ދަތުރުކުރަން ފެށ މާ ހަމަ ދައުލަތަށް ލިބ  އާމްދަނ  ވަރަށް ބޮޑަށް 

ން ރުފިާޔ އަބިލި 26.8ބަލާއިރު ިމއޮންނަނ   ތުރުެވގެން ދާނެތ  މި ުސާވލު ކޮށްލ . ދެން ައޅުގަނޑު ުމޅި ބަޖެޓަށްއި

ން އަބިލި 24ރިކަމުގެ ެތރ ގައި ެއއ  ބަޖެޓެއް މިއޮންނަނ . އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އޮތ  އެމް.ޑ .ޕ  ވެ

ވާލުެވގެން އަުޅގަނޑުމެން މިކަްނތައް ކުރ . ދެން ދަރަނި ޙަކާރާ ންޏެއް އަުޅަގނޑުމެން ސަރުރުފިޔާގެ ދަރަ

ން ރުފިޔާ. އެއ  ގާްތގަނަޑކަށް މުޅި ޖުމްލަ ބަޖެޓަށް އަބިލި 5.9ބަޖެޓުން މި ފެންނަނ   އަދާކުރުމަށް އަުޅގަނޑުމެން

މިސާލަކަްށ އިނގ ޯތ. ދެން އެހެނިހެން ދާއިރާތަކަށް ބަލައިލާއިރު ވެސް  20.6ބަލާއިރު ގާްތގަނޑަކަށް %

ރުފިޔާ  ންއަބިލި 7.2ެއޅިފައި މިއޮތ . ދެން ރަދުގެ ގޮތުގައި ބަޖެޓްަގއި ކަނޑަޚަމިއޮތ  ކެޕިަޓލް  50.7މިއޮތ  %

ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދ  ޚިދުމަތަށް. މުޅި ބަޖެޓަށް ބަލާލި ކަމަށް ވަންޏާ  ،މިއޮތ  ދެވ  ޚިދުމަތަށް

ބަެއްއ ތުންނަށް ފޯރުކޮށްދ  ޚިދުމަތެއް ގޮުތގައި ބަޖެޓުން ޮބޑު މިޮއތ  ހަމައެކަނި ރަްއޔި 26.7ގާތްގަނޑަކަށް %

ން ރުފިާޔ. އެއ  މުޅި ބަޖެޓަށް އަބިލި  10.7ތައްތަކުަގއި އެަބޮއތް ިތމާޢ  ކަންއަދާކޮށްފައި މިއޮތ . އިޖު

މާ، ިމ . އެހެންވ 12.5ން ރުފިޔާ. ެއއ  %އަބިލި 3.5ތަރައްޤ އަށް އެބަ އޮްތ އެއ . އިޤްތިޞާދ   40.2ބަލާއިރު %

ބަޖެޓުގައި ައޅުގަނޑުމެން މި ކަންތައްތައް ހިމެނިގެން ައންނައިރު ޚާއްޞަކޮށް ކުދި ރަށްރަށާއި ކުދި އާބާދ ތަކަްށ 
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ވަރަށް ބޮޑު ހ ދައެއް އަުޅަގނޑުމެން ކުރާއިރުަގއި ރައ ްސ ޔާމ ންގެ މި ސިޔާސަތު ތެރެއަށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް 

ގެންދިއުން އިނގ ތޯ.  ކޮށްގެން ކުދި އާބާދ ތައްއް ތަރައްޤ އުޅ  ބޮޑެތި ރަށްތަފާހަގަކޮށްލެވ  ެއއް ކަމަކ  މ ހުން ދިރި

ްއވެްސވަރަކަށް މި އަހަރު އަުޅގަނޑު ކޮށްަލން ބ ނުންވާ ސުވާލެއް މިއ ، މިހާރު މި ބަޖެޓުގެ ތެރ ގައި އެ، އެހެންވ މާ

އަށް ނޫނިއްޔާ ތަރައްޤ ކުރެވ  ބޮެޑިތ މާލެކުން އެއްެވސްވަރަކަށް ހުޅުމި ކުދި އާބާދ ތަ ކުރެވިފައި އެަބއޮތްތޯ ބަޖެޓު

އްކަެތއް ކުރުމަށް ޓަކަިއ ތެރެއިން އެްއވެސް ޢަމަލ  މަސަ ރަށްތަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ އެްއވެސް ސިޔާސަެތއް؟ އ ގެ

 ހިމެނިފައި އެބައޮތްތޯ. އެއ ... ބަޖެޓު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރާރުކޮށް ދަންނަވަން. އާމްދަނ  އިތުރުކުރުަމށް ހުށަހަޅުއްވާފައި ހުިރ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، އަުޅަގނޑު ހަމަ ތަކު

 ގިުއގަނޑު ތެެރއިން ސުވާލުުކރެއްވުން.

 

  ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމ ލް ޢުޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން:

ޓުން ވަރަށްބޮޑު ބަެއްއ މުޤައްރިރު، އަުޅގަނޑު މިދަންނަވަނ  މިގޮތަށް ކުރެިވއްޖެ ކަމަށްވަންޏާ އަުޅގަނޑުމެން ބަޖެ

ދ ތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ބޮޑެތި މ ހުން އާބާ 300މ ހުންގެ އާާބދ ތަކަށް،  200އުނިެވގެންދާނެ އިނގ ތޯ. މިސާލަކަށް 

 ރަދުތައް ކުރާކަމަށްވަންޏާ...ޚަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، ވާހަކަ ހުއްޓާލެްއވުމަށް ދަންނަވަން ިއނގ ތޯ

 

  ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމ ލް ޢުޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން:

 ޝުކުރިއްޔާ މުަޤއްރިރު. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޕ .ޕ .އެމުގެ ފަރާތުން އެހެން ބ ފުޅަކު ސުވާލުކުރަން ނެތް ކަމުގައި ވާނަމަ، އަުޅަގނޑަށް ހިއެއްނުވ  އާމްދަނ  

ކަން ތި ބ ފުޅުންނަށް ނެއް. އެފަދަ ސުވާލުކުެރްއވިވާލެއް ކުެރްއވިހެއިތުރުކުރުމާ ގުޅ  އެްއެވސް ސު

 ވިސްނިަވޑަިއގަންނަވަންޏާ ވަޒ ރުން ޖަވާބުދެއްވުމަށް ދަންނަަވން.
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  މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް މޫސާ ޒަމ ރު ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގަނޑަކަށް ާފހަގަެއއް ނުކުެރވ . ެއކަމަުކ ސްޕެސިފިކް ުސވާލެއް އޮތްކަމަކަށް އަޅު  ށްއަހަރުގެ ބަޖެޓުަގއި އާމްދަނ އަ މި

ވ މަ ބައެއްފަހަުރ ަގއި ވެސް އުޅެަފއި ހުރި މ ހެއްދެން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، އަޅުގަނޑު ެވސް މ ޒުަގއި ައނެއްފަޅ 

 މިކަހަލަ ޖޯޝާއެއްކޮށް އަންަނ މިއ  ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންެގ އެކްސްޕެކްޓ ޝަން ހުންނާނެކަން އެނގ . ކޮންމެވެސް 

އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލާނަން. ެއ ވިދާޅުވި އެއަރޕޯޓުަތކަށް، ، ތޯ ަމސައްކަތްކުރަން. އެހެންވ މާރަކަށް ޖަވާެބއް ދެވ ވަ

މިހާރު އަސްލުަގއި ރައ ްސ ާޔމ ންގެ ވިސްނުންފުުޅގައި މިުހރ  މާލ  އިންޓަރނ ޝަނަލް އެއަރޕޯޓު ޑިވެލޮްޕކޮށްފަިއ 

ަގއި ވެސް ދާުޅވިހެން ސ ޕްލ ން ބ ސް އަްއޑޫނގަޅުކުރަން. ެއގޮތުން ތި ވިމުޅި ރާއްޖ ގެ ކަނެކްިޓވްޓ  ަވރަށްބޮޑަށް ރަ

ޑޮމެސްޓިްކ އިތުރުން އިތުރަށް ވެސް ސ ޕްލ ން ބ ްސއެއް ައނެއް ިޑވެލޮޕްޓްކުރުމުގެ ވިްސނުން އެބަހުރި.  އަދި އ ގެ

އަރ ސްޓްރިޕް އެޓްލ ސްްޓ މ ލުަގއި ދުްއވާ ލޯްނޗެްއަގއި ދެވ  ރ ންޖްގަިއ ހުރިހާ އެ  28ޓު، މިނި 30އެއަރޕޯަޓކުން 

 ؛ސަރުާކރުގެ އަމާަޒކ . އެކަަމކު މި ބަޖެޓުން އެ ރިފްލެކްޓް ކިލޯމ ޓަރގެ ެއއަރސްްޓރިޕެއް އޮތުން. ެއއ  1.2

އޯވަރރޯލް އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަނެކްޓިްވޓ  އެސްޓަރބްލިްޝވެގެން ާދއިރުަގއި ހުންނާނެ. ދެން ތިވިދާޅުވި މާވަރު. 

ެމިއންސްޓްރ މްގެ ހަމަ ފޯކަްސގަިއ އޮތް ރަެށއް. މިހާރު މި ބަޖެޓުގަިއ ނެތްކަމުަގއި ވިޔަްސ މާވަރަކ  އަުޅގަނޑުމެންގެ 

ކުެރވިދާނެކަމުގެ އިންިޑކ ޝަންސް އެބަހުރި. އެހެންވ މާ، ސަރުކާުރެގ ށް ޕ .ޕ .ޕ ގެ ދަށުން ޑިވެލޮޕްޓްއަޅުގަނޑުމެންނަ

މާވަރުގެ ެއއަރޕޯޓަކ  ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން އިސްކަންދ  މިވަގުުތގެ ފޯކަސްަގއި ބަޖެޓުން ރިފްލެކްޓް ނުވިއަސް އެކަްނ 

އެއަރޕޯެޓއް ކަުމގައި ދަންނަާވލަން އިނގ ތޯ. ސޮރ  އިނގ ތޯ. އަުޅގަނޑުމެން އަނެްއ ސ ދާ ރެވެނިުއއެއް ނޫން. 

 ވެސް ހިތަށްއެރ  ހަމަ ޖަވާބެއް އަުރވާނ އ . އެކަމަކު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރި ވަޒ ރު. އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން މިއުޅެނ  އަުޅގަނޑުމެން މިައދު ދެ ސެޝަން ބާއްވަން ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެ

ވާތ . އަދި އ ގެފަހުން ތް ސުވާލުަތކަށް އޮތް ފުުރޞަތަށްބެހ ގޮތުން އޮ ސެޝަނަކ  އާްމދަނ  އިތުރުކުރުމާމިއުޅެނ . މި 

މަޝްވަާރކޮށް ގޮެތއް ކަނޑައަޅަން. އެހިސާބުން  ހަމަ ޖެހިގެން އެބަ އާދ  ސަުރކާރުގެ އޮފ ސްތަުކގެ ބަޖެޓާ ުގޅ ގޮތުން

ކުރެްއވ ނެތ ެވ އަޅުގަނޑު މިހެން މިދަންނަވަނ  އިނގ ތޯ. މިއަދުެގ ތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެ ސުވާލުއިްއޒަ

އެޖެންޑާަގއި ވެސް އެ ވާހަކަ އެބަ އޮތް. އަުޅގަނޑުމެން ާފސްކޮށްފައި އޮތް ސުްނގަޑ ގަިއ ވެސް އެ ވާހަކަ އެބައޮތް. 

ހެންވެ، އެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި އެހެން ދަންނަވާލި. އެަފދަ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދިނ މަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ވަގުުތ އެ

އެމް.ޑ .އ ގެ ފަރާތުން ދާނ . ހަމަ އިއްޒަތްތެރި ވަޒ ރުންގެ ވަގުތު ެވސް ދާނެ. އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާަނން 

 މިރަށް.ޢާއަޙްމަދު 
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  މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާބަރު އަޙްމަދު ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެން

ޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަނުޑ ހަމަ ވަރަށް ކުޑަކުޑަ ދެތިން ސުވާލެއް ދަންނަވާލަން. ދެންމެ މިނިސްޓަރ ޒުހޫރުގެ  !އާދެ

ވާހަކަފުުޅގައި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ގިނަ ސަބްސިޑ ްޒތަކެްއގެ ވާހަަކ ފާހަގަކުެރއްިވގެން ހިނގައްޖެ. ދެްނ 

ވެސް އާމްދަނ   ނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެިވއްޖެ ބައެްއކަހަލަގެ ޕްރޮޖެކްްޓތަކުން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ހަމަ މިހާރުއަޅުގަ

ތެރ ަގއި ހަމަ މިސާލަަކށް ހެދެމުންދާ ބަނދަރުތަކުން ވެސް. އެ ބަނދަރުތައް  ހޯދިދާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވ . އ ގެ

މެވެްސކަަހލަގެ އާމްދަނ އެއް ހޯދިދާނެ ކަމަށް. ކޮބައިޯތ ސަރުކާުރ ބ ނުންކުރާ ފަރާތްތަކުން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ކޮން

އަދި ަކއުންސިލުތަކާ ގުިޅގެން ކައުންސިލުތަކަށް ވެސް އަދި މިނިސްޓަރ މުޢިއްޒު ެވސް ިހމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަށް. 

ށް އިްނކަމް ޓެކްްސ މިކަންކަމާ ގުޅ ގޮތުން ެނގިާދނެ ކަމަށް ވިސްަނވާފަިއވާ އާމްދަނ އަކ ؟ ދެން ެދވަނަ ކަމަކަ

ޮކބައިތޯއ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ިއންކަމް ޓެކްސް ނެގުުމގައި  ؟ވަރަކަށް ގެންގުުޅްއވަންތޯ ނެގުމުގެ ވިސްނުމެއް ެއްއވެސް 

އޮތް ގޮންޖެހުމަކ . ނުނަގަންވ  ސަބަބަކ ؟ ދެންހަމައެއާއެުކ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރަށް ވުރެ ބޮޑަށް އިސްރާފް 

ވ ތޯ؟ ވާނަމަ އެކަންކަމަކ  ބ ފުޅުންނަށް ފާހަގަކުރެއްވިފައި ކުރެވިާދނެ އެއްެވސް ކަމެއް ތި  ކުޑަކުރުމަށް ޓަަކއި

އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ކޮމިޓ އަށް ވެސް ވަރަށް މުހިންމު ކަންތައް. ތިންވަނަ ކަމަކަށް ދެން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލާނ  

ިދވެހިރާއްޖ ގެ ެއ ހިންގ  ޕްރޮޖެކްޓްތަކުްނ  ކަމެއްކަންބޮުޑވުންތަެކއް އޮްތ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ޮބޑެތި

އެކަްނ ، ކުގެ އެ ކަންބޮުޑވުން. އެހެންވ މާރާއްޖެއިން ބ ރަށް އަުޅގަނޑުެމން މި ގާދޫކޮލުން ނިކުމެގެންދާ ފައިސާތަ

 ވ ތޯ؟ށް މަސަްއކަތްތަެކއް ކުެރވިފައި ވަަރކަ ކުޑަކުރުމަށް ޓަަކއި ެވސް ެއްއވެސް

 

  ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

 ގުޅުންހުރި ުސވާލުތަކަށް. އާމްދަނ އާ ގުޅުންހުރި ުސވާލުތަކުގެ ތެރެއިން ުސވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވުމަށް. !އާދެ

 

  އިކޮނޮމިކް ޔޫތު ކައުންސިުލގެ ޗެއަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ުޒހޫރު ވާހަކަދެއްެކވުން:

 !ޖަވާެބްއ ދެވ ތޯ ބަލާނަން. އާދެ ލަށް އަުޅގަނޑުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު ތި ކުރެއްވި ސުވާ !އާދެ

 ތާނގައި އަުޅގަނޑުމެން އޮތް  އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ކުރެވެމުންދާ ބަނދަރުތަކާއި މިކަންތައްތަކުން ވާހަކަައކ  ކުރިއަށް

މެން . އަުޅގަނޑުއެކަންަތއްތަކަށް އަުޅގަނޑުމެން މި ގެންދަނ  ދިރާާސކުރަމުން ކަންތައްތަްއ ކުރާނ  ކިހިެންއތޯ

ނަތ ޖާ  ފަހު ހަމަ މަޖިލ ހަށް ކައިރި މުސްތަޤުބަލެއްަގިއ އަޅުގަނޑުމެން އެހެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބ ދިރާސާކުރުމަށް

. ޙަޤ ޤަތަކ  އެ ސްޓްރަްކޗަރ ވާންޖެހ  ކަންތައްަތްއ. ހަމައެއާެއކ ަގއި ދެން އަޅުގަނޑުމެން ހުށަހަޅާނ 

ނ  އެިކ ގޮތްގޮުތގައި އެކި ަކއުްނސިލުތަކުން ނެގެމުންދާކަން ކައުންސިލުތަކުން މިއަދު ނެގެމުންދާ އާމްދަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ލިބ . އެހެންނަމަވެސް، ޙަޤ ޤަަތކ  އަޅުގަނޑުމެން ބެލި ބެލުމުން މިހާތަނަށް އެނގުނ  ހަމަ 
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ގަނޑުމެން ހަމަ ކަން އަޅުރުާކރުގެ މައި ބަޖެޓަށް ނުވަންނަ ކައުންސިލުތަކުން މިވަންނަ ރެވެނިއު ޙަޤ ޤަތުަގއި ސަ

ފާހަގަކުރަން. ގިަނ ަކއުންިސލުތައް ހިނގަމުން މި ދަނ  ކުންފުންޏެއް ހިނގާ އުޫސލުން. އެހެންވ މާ، މިފަދަ 

ެއއާެއކ ،  ކަން އަުޅަގނޑު ހަމަ މިވަގުތު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން. ހަމަގަނޑުމެްނގެ ކައުންސިލުތައް އޮތްޙާލަތެއްަގއި ައޅު

ން މި ރ ސްޓްރަކްޗަރކޮށް ސަރުކާރަށް ވަންނަ އާމްދަނ  އ ގެ ތެރެއިން ެވްސ މުސްތަޤުބަލުގައި އަުޅގަނޑުމެ 

ެއއާެއކުަގއި، ދެން އަުޅގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލާނަން މި ބަޖެޓް  އިތުރުެވގެންދާނެ ކަމަށް އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން. ހަމަ

މަސައްކަތް އިނގ ތޯ ހަމަ އެިކ  ހަދަމުން ދިޔައިރު މި އާމްދަނ  އިތުރުކުރުމަށް އަޅުގަނުޑމެން މި ކުރަމުންދިޔަ

ރަދު ކުޑަކުުރމަކ  ވެސް އާމްދަނ ެއްއ ޚަވުނު މަސައްކަްތތަކަކ  ވެްސ. ރަދުތައް ކުޑަކުުރމަށް މި ކުރެޚަގޮތްގޮތުން 

ލަތެއްަގއި ހުރިގޮތަށް އަުޅަގނޑުމެންނަކަށް ނުބުނެވ ނެ އާމްދަނ  އިތުރު ނުވުމެކ . އެ ޙާ އިތުރުވުން. ެއއ ކ  ެއްއވެސް

ގޮތުގެމަތ ްނ ރަދުތަކެއް ކުެރވެން މިއަްނނަނ . ހަމަ އެޚަން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ދެން ހުރި ނ  އިތުރުކޮްށގެއާމްދަ

ރަދުތައް ކުޑަކުރަން މި ބަޖެޓުަގއި އަޅުގަނޑުމެން މިވަރަށް ހިފާފައި މިއޮތ . ޚާއްަޞކޮށް ޚައަޅުގަނޑުމެން މި 

އެާއެއކ ަގއި، އަުޅގަނޑުމެން މިނިސްޓަރ ޒަމ ރު ވާހަކަފުޅުަގއި  . ހަމައިރަދުތަކުގަޚައޮފ ސްތަުކގައި އަދި ރިކަރަްނޓް 

 ވިނަމަވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަަކށް އެއަރޕޯޓު ހަދަން ސަރުކާރު ބަޖެޓުން ބ ނުން 7ދެންނެވި ފަދައިން އަޅުގަނޑުމެން 

ވެިނއުައކ  ގެ ރެށް ތަނެއް ނުދ . އަުޅަގނޑުމެންހެދ ކަށެއް ނެތް. ސަބަބަކ  އަޅުގަނޑުމެންގެ ބަޖެޓު ެއަވރަކަ

އަހަރަށް ބަލާލި ނަމަވެސް  7އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގ  އަހަރުން އަހަރަށް ރެވެނިއު އިތުރު މިވަނ  ފާއިތުވެދިޔަ 

ނެއްހާ ރުފިޔާ ކޮންމެ އަހަރަކުން އަނެއް އަހަރަށް އިތުރުވަމުން މިދަނ . އިރާދަުކރެއްިވއްޔާ އަުޅގަނޑުމެންެގ އަބިލި

މި އަދަދު ޖަމްޕުކުރުްނ އަޅުގަނޑުމެންގެ ބ ނުމަކ . އަޅުގަނޑުމެންގެ ެއއަރޕޯޓު  ބަލުގައިޤްމުސްތަޤްބަލަކ ، މުސްތަ

ގެންދާއިރު އަުޅގަނޑުމެން މިހާރު މިއަންނަ ބޮޑެތި އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ހެދިގެްނދާއިރު އިރާދަކުރެްއިވއްާޔ ހެދި

ޑުމެންގެ ބ ނުންމަކ . މި މަޤްޞަދަށް ޓަކަިއ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބ  ރެެވނިއު އެަތއް ގުަނއެްއ އިތުުރުވން އަޅުގަނ

 ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް މަސައްކަތްކުެރވެމުން މި ެގންދެވެނ .  މިހާރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލާނަން ހަމަ  ފަރާތުން ފައްޔާޒަށް. ެއކަމަކު އާދެ! އަުޅގަނުޑ ފުރުޞަތު އަރުވާނ  އެމް.ޑ .ޕ ގެ

ހަމަ އެކ   13،14،15ސް އިނގ ތޯ. ައޅުގަނޑުމެންގެ ަޓއިމްލައިްނަގ އެއް ދުވަސް އެބަ އޮްތ ވެ އަނެއްކާ

އެަކއްޗަކަްށ. ތިން ދުވަސް އެބަ އޮތް ޕްބަލިކު ސެްކޓަރ އިންވެސްޓުމަންޓު ޕްރޮގްރާމުތަކުން ތި ބ ފުޅުން 

ހުިރ  އި ތަުކގަމަިއގަނުޑ ގޮެތއްަގއި ާދއިރާއ  އޮޅުންފިލުވަން ބ ނުންފުުޅވާ ޮކންމެ ސުވާލެްއ ަވޒ ރުންނާ ުކރައްވަން. އެ 

ސަރުކާރު އޮފ ސްތަުކެގ ބަޖެޓާ ސ ދާ ގުޅުންހުިރ  އި މަޝްރޫޢުތަކުގެ ވާަހކަ. އަިދ މިއަދުގެ ދެން އޮތް ދަންފަޅ ގަ

 އަުޅގަނޑު ެއދެން ހަމަ މި ސުވާލުތައް، ވެސް ގެްނގުެޅން. އެހެންވ މާއި ސުވާލުތައް ތިއްެބވި ަވޒ ރުންނާ ކުރެއްވުުމގަ
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ށް ފުރުޞަތަށް ޟައެ ވާހަކަ ދަންނަވާަލމުން ފަޔާ، އަށް އެކަނި އިނގ ތޯ. އެެހންވ މާސ ދާ ކުރެއްވުން ހަމަ އާމްދަނ 

 އަރުވަން. 

 

 އިސްމާޢ ލް ވާހަކަދެްއކެުވން: ޟްގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްޔާ 

. މަުރޙަބާ މިނިސްޓަރުންނަށް. އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ މުަޤއްރިރު. އަުޅގަނުޑގެ ހަމަ ވިސްނުްނހުރ  ތިގޮތަށް އިނގ ތޯ

 އު މިތާ މި މަޖިލ ހަށް އައިފަހުން އަވެސް ފާހަގަކޮށްލަން ބ ނުންވ ، މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން  އަޅުގަނޑު ފުރަތައިނުން

އި ރެވެނިއު ކޮމްޕޯނަންޓަށް ފިނ ންސް މިނިސްޓަރެއް އަުޅގަނޑުމެންނާ މި ކުރިމަތިވަނ . ބަޖެޓު ތައްޔާރުކުރުުމގަ

 އި ައޅުގަނޑުމެން ދައްކާ ވާހަކައަށް އ ުރގަ އިއި އަުޅގަނޑުމެްނ މިދިޔަ ދެއަހަރު ދެއްކި ވާހަަކއަށް ބަލާފަލާއިުރގައިބަލަ

 ވެސް  އަޑުނަްއސަވާ ނަަމވެސް މިހާރު ކޮންމެވެސް ެއ ރިއަލިްސޓިކު ކަންކަމަށް ެރވެނިއު ސައިޑު އަުޅގަނޑު

ރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިނގ ތޯ. ދެން އަޅުގަނޑު ދެކަމެްއ އެކަމަށް ވަ، ހަކަ ފާހަގަކޮށްލަން. އެހެންވ މާޤަބޫލުކުރާ ވާ

ކަމަކަށް ައުޅގަނޑު އެްއޗެްއ  ދަންނަވާަލން ޖެހ ކަމަށް އަޅުގަނޑު އްެކވި ވާހަކަަތކާ ުގޅ ގޮތުން ދެ ތި ބ ފުޅުން ދެ

އޮްތއިރަށް އޮޕޮޒިޝަން ނޫނ  އެމް.ޑ .ޕ  ސަރުކާރަށް  އި ވަރަކަށް  ވާހަަކއިގަ  ޤަބޫލުކުރަނ . އެއ  ކޮންމެެވސް

 ށްމަ ކަމަކަށް ޖ .އެމް.އާރަށް ލޯނައޮތ މަ އަުޅގަނޑު ެއއްެޗއް ދަންނަވާލަން ބ ނުންވަނ . ފުރަތަ އިއަމާުޒވެފަ

އިނގ ތޯ. އެއ  މިނިސްޓަރަށް މިސްއިންފޮމ ޝަނެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑަްށ  ވ ގެރެންޓ ެއއް ދ ފަކާ ނުވަރިންގ ސަ

ގެރެންޓ އެްއ  ވަރިންގސަޚިާލފަށް ޓާމިނ ޓު ނުކުރާނެކަމުގެ  ވަނ  ގާނޫނާއިެގރެންޓ  ދ ފަ ވަރިންގސަ ޤަބޫލުކުރެވެނ . 

އެކަން ފާހަގަކޮށްލަން ބ ނުންވ . ދެްނ  ، ގެރެންޓ އެއްޫނން. އެހެންވ މާ ވަރިންގސައޮްތ  އިއިނގ ތޯ. ލޯނަށް ދ ފަ

ޓަކަށް ޮގވަެއއް ނުލާ. އިކޮފިނ ންސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި ބޮއިކޮުޓގެ ވާަހކަ. އަދިެއއް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަަކކުން ބޮ

 ވެސް ގޮވަންޖެހުނ މަ ބޮއިކޮޓަށް  އަުޅގަނޑު އަިމއްލަ ޙައިސިްއޔަތުން ދަންނަވާލަން ބ ނުންވަނ  ބޮއިކޮޓަށް އެކަމަކު

މަްށ ޤައުުމގެ ެއއްބަަޔކަްށ އަނިޔާ ލިބެމުންދާކަ ވެސް ދާނެއ  ވެސް ޮގވާނެއ . އަދި އެހެނިހެން ކަންތައްތައް

ްއލެއް ނާންނަކަމަށްވަންޏާ އިނގ ތޯ. ދެން ތިންވަނަ ކަމަކަްށ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ޙަކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވި ެއކަން

ދެކޮޅުޖެހ  ގޮތެއް ނެތ .  ިފނ ންސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވ  ؛ޓަރ ޒުހޫރު ވިދާޅުވ  ޚަރަދު ކުޑަބ ނުންވަނ  މިނިސް

ވެސް އެ ވާހަކައ  ިމ  . އަޅުގަނޑުމެން އަބަދުޚަރަދު ކުޑަކުރެވ ކަށެއް ނެތ  އާމްދަނ  އިތުރުކުރެވ ކަށެްއ ނެތ 

ވެސް ދަންނަވަމުން މިދަނ   ވެްސ ނޫން ިއނގ ތޯ. ައޅުގަނޑުމެން އަބަދު ދައްކަނ . ޙަޤ ޤަުތގަިއ ެއއ  ުމޅިން އެހެނެއް 

ކަން ނުކުރަްއވާ ޚަރަދު ކުޑަކުަރއްވާށ . ކޮންެމހެން ކުރަންޖެހ  ކަންަރްއވާށ  އިނގ ތޯ. ބ ކާރު ޚަރަދުކުޑަކު ވ ސްޓު

ގެންނަން އެބަ ޖެހ .  އްކުރުމާއި މިކަންކަމަށް ހުއްޓުމެކުޑަކުރާ ވާހަކަެއއް ނޫން އިނގ ތޯ. ހަމަ އެގޮތުން ވަްއަކން

ރައ ސް ޔާމ ން ވިދާޅުވި ފަަދއިން ދިވެހިރާއްޖ ގ  ތާރ ޚުަގިއ އެންމެ ބޮޑު ވައްކަން ހިނގަިއގެން މިދިޔައ  މިދިޔަ 

ެއކަން ހުއްުޓވުމަށް ކަންތައްަތކެއް އެބަ ، ބޫލުކުރާ ޙަޤ ޤަެތއް. އެހެްނވ މާވެސް ޤަ ތިންއަހަރު ތެރ ގައި. ެއއ  އެްނމެން
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އެކަްނކަން ހުއްޓުވާށ ، ކުަޑކުރަްއވާށ ، ، އެބަ އޮތް ފެންނަން. އެހެންވ މާ ކަމަށް އަޅުގަނުޑމެންނަށް ކުރަންޖެހ 

އި ޓެންޑަރ ކުރުމުގަާޔއި މި ހުރިހާ ތެރ ަގިއ ބިޑުތައް ދިނުމާ ވެސް ުކޑަާވނެއ  އިނގ ޯތ. އ ގެ އ ރުން ބަޖެޓު

ކަންކަން އުޅ ކަަމށް. މިއ ކ  އެްއވެސް ބަަޔކަްށ ސިއްރުކަެމއް ނޫން. މި ަކންކަމަށް އޮތްކަން، ހުރިހާ  އި އެްއޗެްއގަ

ވެސް މަސަްއކަތްކުަރންޖެހ  މިކަންކަން ހުއްޓުވުމަށް އިނގ ތޯ. އަދި ހަމަ މިނިސްޓަރ ޒަމ ރު ވިދާުޅވެއްެޖ  އެންމެން

ވެްސ  އެކަން އަުޅގަނޑު، ުޅވެގެންދާނެ ވާހަކަ. އެހެންވ މާއެމް.ޕ .އާރު.ސ  މިހާރު ެއ އޮތްގޮތުން ކަންކަން ރަނގައެމް.

 ކަމަްށވާތ  ދާއިރާ، ގާނޫނ  ދާއިރާފާހަގަކުރަން. އެހެންނަމަވެްސ، އަުޅގަނުޑ އަމިއްަލއަްށ މަސައްކަތްކުާރ 

ރަްށ ބައިވަރު ބ ުރގެ އިންވެސްަޓރުން އައިސް އެބަ ބުނ  ވެސް އެބަ އާދ  ވަ އަޅުގަނޑުމެންނާ ހިސާބަށް މިހާރު

ން ޑޮލަރު މި ރަށަށް އިނގ ތޯ. އެއ  ތެދަށްވާ ވާހަކަެއއްނޫން އަުޅގަނޑު އަވަކިން އެބަ ދ ންޖެހ އ  ދެ މިލި ސަރުކާރަށް

 އް ތި ކޮންމެވެސް ކަމެ ، އަިދވެސް އެބަ އުޅ . އެހެންވ މާ ސެޕްޝަންރމި ދަންނަވަނ . އެހެންނަމަވެސް، އެ ޕާ

ވެދާނެ ކޮންމެެވސް ބަޔަކު އ ގެ ނާޖާިއުޒ  އިބ ފުޅުން އެބަ ކުރަްއވަންޖެހ  އެ ޕަރސެޕްޝަން ދުްއވާލަން. ފަހަރެއްގަ

އޮތ މަ އ ެގ  އިުގޅ ގޮތުްނ ދިމާވެފަ ޑު ކޮރަޕްޝަންގެ ކަމެއް ޓޫރިޒަމާފައިދާ ނަގަނ ކަމަށް މި ސަރުކާރަށް އެހާ ބޮ

ެއކަން އޮތް ވާހަކަ ައޅުގަނޑު މި ދަންނަވާލ .  ،ވެދާނެ. އެހެންނަމަެވސްވެސް  ނާޖާއިޒު ފައިދާ ަނގަނ ކަމަށް

ުސވާލެއް އެބަ އޮތް ކޮށްލަން ބ ނުންވާ އިނގ ތޯ. ފުރަތަމަ  5ުސާވލެއް ހަމަ ސްޕެސިފިކު  5އ ގެފަހުން ައޅުގަނޑު 

މި  ކަންނ ނގ  ފިނ ންސް މިނިސްޓަރު ޑޮލަރު މި ނަގާ މައްސަލަ އިނގ ތޯ. އަުޅަގނޑަށް ހ ވަނ  25ސުވާލަކ  

ޖަވާބު ދެްއވުން އަުޅގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަްށ އެދެން. އަުޅަގނޑަށް މި ބަޖެޓު ިކޔާލ މަ  އި ސުވާލުތަކަށް ނޯުޓކޮށްލަްއވާފަ

އިތުރުން އަުޅގަނޑު ކަންބޮުޑާވ ކަމަކ  އިންޓަނ ޝަނަލް  ވެސް ނެގ ކަމަށް. އ ގެ ފާހަގަ މިވަނ  ދިވެހިންގެ އަުތން

ާނސިރު އިންޓަރނ ޝަނަލް އެައރޕޯޓު ބ ނުންކޮށްގެން ޑޮމެްސޓިކު ެއއަރޕޯޓަށް ދާ ކޮންމެ  އެއަރޕޯޓު ނޫނ  އިބްރާހ މް

 ން ދ ހަވަނ . އެހެންނޫންކަމަށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް މ ގެއޮތ . އެހެން ޑޮލަުރ ނެގ ގޮތަށް މި 25ވެސް  ފަހަރަކަށް

 ޮބުޑ ކަންބޮޑުވުެމއް އެބަ އޮތް ނޑަށް ވަރަށްކަމަށްަވންޏާ އަޅުގަ ކަމަށް ވަންޏާ އ ތި ސާފުކޮށްެދއްވުން އެދެން. އެހެން

ގެސްޓުހައުްސގެ ވިޔަފާރިައކ  އަނެއްހެން ދަންނަވަންޏާ މިވަގުތު ރާއްޖ ަގއި އެންމެ ވަުރަގދައަށް ކުރިއަރަމުން އަންަނ 

ވ  މިދެންނެ ޅުތަކަށް ގެސްޓުހަުއސް ދިއުމުގެ.ކުރ  އަތޮވަރަްށ ބޮޑު އިމްޕެކްޓެއް އެބަ  އެއް ިވޔަފާރި. އެއަށް

ވެްސ ޓިކެަޓށް ައގުބޮުޑވ . ޓިެކޓު ވަރަށް ައގުބޮޑު އިނގ ތޯ. ހަމަ  ޑޮލަރު އަެނއްކާ 25މިސާލަކަށް ައއްޫޑއަށް 

ޅުގަނޑުެގ ވެސް ޓިކެޓު އަގުޮބޑުވުން. އަ  ގެސްޓު ހައުސް ވިޔަފާރިއަށް ވަރަށް ބޮޑު އިމްޕެކްެޓއް ކުާރ ކަމެއް މިހާރު

ލިބިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، ޑިމާންޑު ުކޑަެވއްޖެއްޔާމު ޙަޤ ޤަުތަގިއ  ަސރުކާރަށް އާމްދަނ  ،ކޮންސަރނަކ  ރަނަގޅު

އެހެންވ މާ، ޑޮލަރަށްވުރެ.  25ބ .ޕ .ޓ ން އާއި އަދި އެަރއިަވލްސް މަދުވުމާއި އެ ގެއްލުން މާ ބޮޑު ކަންނ ނގ  ލިބ  

އެޕްަލއި ނުާވ ކަމަްށ  ަތކަށްން ޑޮމެސްޓިކު އެއަރޕޯޓުޯތ އޮތ ؟ ދެއިވިސްަނވާފަ ކަންަތއް ތި ބ ފުޅުން ކިހިނެއްތޯއެ 

ވަންޏާ، އަުޅގަނޑަށް ކުށްހ ެއއް ކަމަށް ވަންޏާމުން މައްސަލައެއް ނެތް. ދެން އަޅުގަނުޑ ސުވާލުކޮށްލަން ބ ނުންވަނ  
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މިލިއަނެްއގެ  500އަޅުގަނޑަކަށް މިއަކުންެނއް ނުފެނެނު ރިސޯޓު އެކުއިޒިޝަްނ ފ ގެ ވާހަކައެއް އިނގ ތޯ. ސެޒުގެ 

ލާނު ކުރައްވާފައި އެބަ އޮތް. ޢުހާރު ވެސް ވިއްަސކަށް ރިސޯޓު އިތް. ެއއ  އެެކްއޗެއްާބއ . ނޫނިއްޔާ މިވާހަކަ އެބަ އޮ

އަާރ  ށްބިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާއަ 3، 4ށް ވެްސ މި ގާތްގަނޑަކަ ލާއިރުއިއްވާަފއި އޮތް އަދަދުތަކަށް ބަލައެ ހުރިހާ ކުރަ

 ..ކަންނ ނގެ ޖައްަސވާފައި ހުރި އަގުަތކަށް ބަލާއިރު.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ހަމަެވްއޖެ! ޓުމިނި 5ންބަރު ވަގުތު ހަމަވެއްޖެ، އިްއޒަތްތެރި މެ

 

  އިކޮނޮމިކް ޔޫތު ކައުންސިުލގެ ޗެއަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ުޒހޫރު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ްލ ފައި މިއޮތ  އިންޓަރނ ޝަނަޑޮލަުރ ޔޫ.އެސް.ޑ  ައޅުގަނޑުމެން މި މިހާރު ހިމަނާ 25އާދެ! ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

އެއް ނުހިމެނ ނެ. ލަތެއްަގއި ރާއްޖ ގެ އިންޓަރ ކަނެކްޓިންގ ފްލައިުޓގެ ތެރެއަކު މިބަޙާބައުންޑަށް އެކަނި. ެއްއވެސް 

ލޫމާތަށް ޓަކައި މި ވާހަކަ ދަންނަވާލ . ދެން ހަމަ ކުރ ގައި ވެްސ ދެންނެވިހެން މި ބަޖެޓު ޢުމު މައްޢާއެހެންވ މާ، 

ދިވެހިން ވެސް އަުތން ވެސް ނަގާގޮތަށ . ހަމަ އެކަން ނިންމަވާނ  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. އަޅުގަނޑުމެން  ކިޔާލ މަ

މިއޮތ  ހަމަ މި އިކޮނަމިކް އެންގަލުން ވާހަަކއަކ  އެއަރޕޯޓް އިންޓަރނ ޝަނަލް ބައުންޑް ބ ނުންކުރާ ކޮންމެ 

ންވ މާ، ދިވެހިން މ ގެން ިއސްތިސްނާކުރާނެތޯ، ނޫންތޯ ޕަސިންޖަރަކަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ނިންމާފައި މިއޮތ . އެހެ

ކޮންމެ ގޮތަކަށް އަުޅގަނޑުމެން  ކުރެްއވުމަށްފަހު ތިަޔ މެންބަރުން ނިންމަވާތްތެރި މެންބަރުން ހަމަ ޑިސްކަސް އިްއޒަ

 މަލުކުރާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޢަ

 

  މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް މޫސާ ޒަމ ރު ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވެސް އަޅުގަނޑު ވެސް ދަންނަވާލިހެން މިއ  ޕްލިމިނަރ   ޝުކުރިއްޔާ އިނގ ތޯ. އަޅުގަނޑަށް ހ ވަނ  ކުރިންއާދެ! 

ނ . ދެން ށްޓ ޝަނާ އެއްކޮބަޖެޓަރ  އަނެކެއްެޗކ  މިއުޅެނ . މ ގެ ފައިނަލް ޑިޒިޝަނެއް އަންނާނ  މަޖިލ ހުގެ ކޮންސަލް 

ްސ ެއބަ ހުރި ވަރަށް ަބއިވަުރ ރަްށތައް ނުހެދި. ގާްތގަނަޑކަށް ވެ ވިދާޅުވ  މި ރަށްތަުކގެ ވާހަކަ. އަސްުލގަިއ މިހާރު

ކޮންޓްެރކްޓްސް. ސަރުކާުރގެ މަިއގަނުޑ ިވސްނުން ކުރިއަްށ އޮތް ދެިތން އަހަރަށް މިހާރު މިއޮތ   200އޯވަރ 

ތޯ ބެލުން. ދެން ަތއް ނިންމ ދަުލގައި މިހާރު ހުރި ޕްރޮޖެކްޓުރ ވިފައި މިއޮތ  އިތުރަށް ާމިގނަ ރަށްތަކެއް ދިނުމުގެ ބަ

އ ގެ މާނައަކ  މި މޮރިޓޯރިއަެމއް އަުޅވާފައި ރަށް ދޫނުކުރާ ވާހަކަެއއް ނޫނ . ބަޓް، އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ވަރަށް 

ދުވަސް ކޮށްލާފައި ައޅުގަނޑުމެން ގާނޫނު އިޞްލާޙުވ  ެވްސ ވަރަށް ފަހުން އެ ލިސްޓެއް ނެރުނ ވެސް ދެއްތޯ. ދެން 

ންސެންޓްރ ޝަން މި ހުރ  ޓުއަރިޒަމް ތަންކޮެޅއް މަދުން. މިސާލަކަށް ހއ، ހދ. އ ގެ އިތުރުން ސަރުކާރު ކޮ 
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ން. ދެން ެއކަމު އެޕިަޓއިޓް ެއއްޮކްށ އުއެހެންވ މާ، އެ ދިމާލަށް ގެންދި ގައި އަދިވެްސ ރަށެއް ުނހެދ  ދެއްތޯ..ހދ

އްޔާ އ ގެ ޒާުތގަިއ އިފި ކަމަށް ވެއްޖެކޮށް ހުއްޓާލަމިހާބޮޑަށް އިންވެސްޓްމަންޓް އެޕިޓައިޓް ހުއްޓާ އަުޅގަނޑުެމން އެއް

އެއ  އިކޮނަމިކަލ  އެންމެ ެސންސް މ ކް ކުރާ ކަމަކަށް ނުާވތ  އަޅުގަނޑުމެން މިވަގުތަށް. ދެން ތި ވިދާޅުވ  ެއއްކަަލ 

ކިކްބެްކގެ ވާހަކަ. ދެން ައޅުގަނޑަށް ހ ވަނ  ަޓއިމް އަޅުގަނޑު ވެސް އެ ވާހަަކ ވަރަށް ގިނަ ފަހަރަށް 

ޅުގަނޑުމެން މިސާލަކަްށ . ދެން މިހާރު ހުރި ޓްރާންސްޕ ރެންޓްކޮށް ކުެރވ ކަމެކ . ދެން އަދަންނަވައިފިން

ތް. ދެން ދެން އެއަކަްށ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހެދ ނެ މާބޮޑު ކަމެއް ނެ ،ރަން ބަޔަކު ދައްކާ ވާހަކައަކަށް ކުބަދުނާމު

އަޅުގަނޑުމެންެގ އެްކސްޕ ރިއަންްސގަިއ ތި  ވެްސ ވ ވަރަކުްނ ައޅުގަނޑުމެން އެބަ ބަލަން ަމސައްކަތްަތއްކު އެކަމަ

ބަލާފައި އ ގެ ެއކްސްޕ ރިއަންްސަގއި  އަށްވިދާޅުވި އިޝޫަގއި މިސާލަކަްށ އެމް.އެމް.ޕ .އާރު.ސ ގައި އެ ދިމާވި މައްސަލަ

ހާރު . ޚާއްޞަގޮެތއްަގއި ޓުއަިރަޒމް މިނިސްޓްރ ން މިއަާޅފަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެޅެން ހުރި ހުރިހާ ފިޔަވަޅުތަކެއް

 އެްއވެސް ފައިާސެއއް ބަލައިުނގަތުން އެއ  އ ގެ ެއއް ޕޮލިސ  އަޅުގަނޑުމެން ގެންުގޅ . ުޝކުރިއްޔާ އިނގ ތޯ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޕ .ޕ .އެމްގެ  . މިހާރުވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ގުޅުން ހުރި ސުވާލުތަކަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަުރާވނަން

 ރޫޕްގެ ޑެޕިުއޓ  ލ ޑަރު އަދި މި ކޮމިޓ ގެ ެވސް މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝ ދަށް. ފަރާތުން ޕ .ޖ  ގް

 

  ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝ ދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .މުޤައްރިރު އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހަމަ ލިސްޓު ތަރުތ ބުން ައޅުގަނޑު . ގެންފަމް މެންބަރުން އެދިަވޑައި އަދި ައޅުގަނޑުމެންގެ އެބަ ތިބި ޕ .ޕ .އެ

. ޕާޓ ތަކުގެ ލ ޑަރުން ނަން ވެސް އެބަ އޮތް ނޯޓުކޮްށފަ ގެ. ފައިޞަލް ނަސ މްއިނގ ތޯ ދަންނަވާލާނަން

މ ގެ އިތުރުން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މިއ  ދެަވނަ އަހަރު މި ކޮމިޓ ގަިއ އެނގިަވޑަިއަގންނަވާނެ އެދިަވޑަިއގަތ މަ. 

ސިމް ޤާފުރުޞަތުދ ނަން. ނޫން. ލ ޑަރު  ހަމަ ޖ .ޕ ގެ ލ ޑަރު މިހާރު ނެންގެވިޔަސް އަޅުގަނޑު އިންނަވާތާ.

ވަަޑއިގަންަނވައިފި ކޮމިޓ އަށް. ހެނދުނު އެކަނި ލ ޑަރަަކށް އިންނެވ  ވަގުުތކޮޅަކަށް. އެހެންވ މާ، އެ ވާހަަކ 

 ދަންނަވާލ . އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރިއަށް ގެންަދވާ ސުވާލު. 

 

  ފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝ ދު ވާހަކަދެްއެކވުން:ވިލު
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މި ހުރި އައިޓަމު ތެރެއަށް  ލާއިރުަގއި ބަޖެޓު ކަންތައްތައްއިޔާ މުޤައްރިުރ. މި ބަޖެޓަށް ބަލައާދެ! ޝުކުރިއް 

އަރޕޯްޓ ލާއިރު އާމްދަނ  ލިބެން ހުރި ކަންތައްތަުކގެ ތެެރިއން އަުޅގަނޑު ސާުފކޮށްލަން ބ ނުންވ  މި އެއިބަލަ

ކުރާ ފަންޑެއްޯތ އ  ކޮންގޮތަކަށް ކިހިނެއް ބ ނުންމި ފަންޑް މި ،ޑޮލަރަކ  ފަންޑަކަށް  25މި ނަގާ  ޓެކްސްގެ ގޮތުަގއި

ވަނަ އަހަރު ދައުލަތުގެ  2017މި ފައިސާ ބ ނުންކުރެވިގެންާދނ . އެކަން ސާފުކޮށްލަން ބ ނުންވ . ދެން އ ގެ އިތުރުން 

ދަނ ން ވަރަށް ބޮޑު ތަނުން އިތުރުެވގެންދާނެ ކަމަށް އެބަ އޮވ . ިމއ  ވަރަށް ރަނގަޅު ކުންފުނިތަކުން ލިބެން ހުރި އާމް

ސިގްނަލެއް. މިއ  ކުރަންޖެހ  ކަމެއް. އެއ  ދައުލަުތގެ ަވރަށް ގިނަ ވަޞ ލަތްތަކާއި ަވރަށް ގިނަ ފެސިލިޓ ޒްތައް، 

އެަތްއ  އިރުަގއިންދަނ . އެމް.ޓ .ސ .ސ އަށް ބަލާހިނގަމު ވަރަށް ގިނަ ޕްރޮޖެކްޓްސްތައް ދ ގެން ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތައް 

ންޖެހ ނެ. އަދި ހަމަ ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޕްރޮޖެކްްޓސްތައް އެބަދ . އެހެންވ މާ، އެތަންތަނުން ލިބ  އާމްދަނ  އިތުރުވާ

މި ަސރުކާރުން ވަރަށް ގިަނ  ރާގަށް ބެލިަކމުގައި ވ ނަމަވެސްދި ،އެސް.ޓ .އޯއަށް ބެލިކަުމގައި ވ ނަމަވެސް 

ސ ލަތްތަާކއި ފެސިލިޓ ޒްތަްއ ދ ފައި ހުރި ތަންތަން. އެހެންވ މާ، އެތަންތަނުން ލިބ  އާމްދަނ  އިތުރަށް ވަރަްށ ވަ

ން ވެސް މިދިޔަ އަހަުރ ން ބ ނުން. އެއ  މި އެމް.ޑ .ޕ ރަނގަޅު ނިންމުމެއް ކަމަށް ައޅުގަނޑު މިއަދު ހަމަ ފާހަގަކޮްށލަ

ކުރި ކުންފުނިތަކުން ލިބ  އާމްދަނ  ދަށްވެގެންދަނ  ކ ްއެވގެންތޯ. ސް މި ސުވާލުވެ  ބަޖެޓު ވާހަކަ ދެއްކިއިރު

ކުރުމަށްފަހު މަޖިލިސް މެންބަރުން ދައްކަވާ ާވހަކަ މި ސަރުކާރުން ވަރަށް މިކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ރިޢާޔަތް، އެހެންވ މާ

ެއއ  ރަނގަޅު ިސގްނަލެްއ ، ކުރެވ  ބަޖެޓު އެުކލަވާލާއިުރގައި. އެހެންވ މާބޫލުޤަުޑއަހާކަން ވަރަށް ބޮޑަށް އެބަ އަ

ވެގެންދާ މިންވަުރ ތަކަށް ބަލާއިރު ބަޖެޓު ޑެފިސިޓްލިބިގެންދިޔަ. ދެން ހަމަ އެއާއެުކގައި ބަޖެޓުގެ އެހެން އަިއޓަމު

ބޫލުކުރެވ  ހިންގ  ޕްރޮޖެކްޓަށް ބަލާއިރު. ބަލަމާ ހިނގާ. ކިތައް ރަުށގެ ބިން ޤަބޮޑުތަން ކުަޑެވގެންދާަކން އެބަ ވަރަށް 

އިފިތޯ. އަުޅގަނޑުމެން ިވސްނާލަމާ ހިނގާ. ކިތައް ރަށުގެ ބިން ހިއްކާ ނިމިއްޖެތޯ. އެހެންވ މާ، މ ގެ މާނައަކ  ހިއްކަ

އްޔާމުން މި ތޯ. އެހެން ވެއްޖެ ކަމަށް ވެއްޖެކިތައް ރަށުގެ ބަނދަރު ހަދާ ނިމިއްޖެތޯ. ކިތައް ރަށުގެ ނަރުދަމާ ނިމިއްޖެ

އަހަރުގެ ވެރިކަުމގެ ތެރ ަގއި ެއްއވެސް ޕްރޮޖެކްެޓއް  3އެމް.ޑ .ޕ ގެ  ،ޑެފިސިޓް ބޮުޑވެގެންދާނެ. ެއހެންނަމަވެސް

 ނުހިނގާ...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، މި އާމްދަނ ގެ ވާހަަކއަށް ފޯކަސްކުެރްއވުން އެދެން އިނގ ތޯ.

 

  ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝ ދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވެގެންދާ މިންވަރަށް މި ވާަހކަދެކެވެނ .ގަނޑަށް ހ ވަނ  މި ޑެފިިސޓްއަޅު
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަރަށް ސާފުކޮށް ުސވާލުތައް ެއބަ ހުރި. އެހެންވ މާ، ެއގޮތަށް ކޮށްދެއްވުން ވަރަށް ބޮޑަށް އެެދން އަޅުގަނުޑ.

 

  ން:ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝ ދު ވާހަކަދެްއެކވު

ގެންދަނ . އެހެންވ މާ، އަޅުގަނޑު މިދަންނަވާ ވާހަކަައކ  މި ޑެފިސިޓް މި ވާންޖެހެނ  އެގޮތަށް މި ސުވާލު ކުރިއަށް 

އަޅުގަނޑަށް ބަލާ ބެލުމުގައި މި ފެންނަނ ، މި ބަޖެޓުން މި ފެންނަނ  ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގެ ޑެފިސިޓް ވަރަްށ 

ލޮޕްމަންޓެއް ަނއިހ  ރާއްޖެއަށް. އެހެންވ މާ، ިމހާރު ބަޖެޓުން އެބަ ފެނ  ބޮޑަށް ބޮޑުެވގެން ދިޔައ  އ ގެން ޑިވެ

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފެނ  އެބަ. ިމ ވާހަކަ އެބަ ޖެހ  ދައްކަން. މި ވާހަކަ ނުދެެކވެންޏާ ާއމްދަނ ގެ ވާހަކަ ަދއްކަްނ 

އާްމދަނ ން ކުރެވ  ޚަރަދާިއ މި  ބ ނުމެއް ނެތް މުޤައްރިރު. ައުޅގަނޑަށް ހ ވަނ  މިހެން މި ޑެފިސިޓާ ބެހ  ގޮތުން ލިބ 

އަޅާ ކިާޔއިރުަގއި އެބަ ފެނެއ  ރަނގަޅު ކަންތައްަތކެްއ ބަޖެޓު ތެރެއިން. އެހެންވ މާ، މި ރަނގަޅު ިސގުނަލެކ . 

 3އެއާެއކުަގއި މިއަށް، މި އަހަރު ބަޖެޓުގައި ބަޖެޓު ޑެފިސިްޓވާނެ ކަމަށް މި ބެލެވެނ   އެހެންވ މާ، ދެން ހަމަ

ާމ، މި މަކ  ވެސް އެކަށ ގެްނވާ ކަމެއް. އެހެންވ އުބިލިއަން އިނގ ތޯ. އެ ދަށަށް ދި 3.1ނަޑކަށް. ބިލިއަން ގާތްގަ

ނަމަ މިހާރު މި ބަޖެޓު އާމްދަނ  ލިބ ނެ ކަންތައްތަކުގެ ެތރ ގައި އެބަ ހުރި ބައެްއ ދަށްކުރުމަށް ޓަކައި ނޫން

ނަމަ ނޫން ،ނޫންނަމަ ބިން ހިއްކަިއގެން ،ވިޔަފާރި ސްޓް ަހއުސްމ ގަިއ އެބަ އޮތް ގެ ގައި ލާއިރު ަލއިކަންތައްތަކަށް ބަ

ބިން ދޫކުރަން. މިއ  ކޮންތަނަކުން، ކޮން ސަރަަޙއްދުތަަކކުން ކަނަޑއަޅާ ބިންތަކެއްތޯ. އަލަށް ހިއްކަނ  މާެލ 

ހާސް ރުފިޔާ  1ވެސް ވަރަށް ބޮޑު. އަަކ ފޫޓެއް  ސަރަޙައްދުންތޯ. ކޮން ސަރަޙައްދުތަކަކުންތޯ. އަދި މ ަގއި އަގު

ން ކަނޑައަޅާފައި ޮއްތ މަށް މި ބެލެވެނ . އެހެންވ މާ، މި ކޮން ސަރަޙައްދުތަކަކުން ބިން ހިއްކައިގެން މި ދ ކަ

ސާފުކޮށްލަން އަޅުގަނޑު ބ ނުްނވ . ދެން ހަމަ އެއާއެުކގައި ބަޖެޓުން ކުރާ ޚަރަދުތަކުގެ ހަމަ ވެސް  އެ ކަމެއްތޯ

ދު މިހާރު މި ވާހަކަދައްކަން ވަރަށް ުއނދަގޫެވއްޖެ. ލ ޑަރު، ިތ ތެރ ގައި ހުރި ބަެއއް ކަންަތްއތަކަށް ބަލާއިރު މިއަ

 ދެއްކި ވާަހކައަކުން. މ ގެ އެެހންވ މާ، މ ަގއި ކުރިއަށް ެދވ ެނ ގޮތަކ ...

 

  ދެްއެކވުން:ޔާސަތުން ވާހަކަރި

 ބ ނުންފުޅިްއޔާ އެހެން ފަހުން ފުރުޞަތަކަށް އެދެވިދާނެ.ސުވާލު ހުއްޓާލަން 

 

  ންބަރު ރިޔާޟް ރަޝ ދު ވާހަކަދެްއެކވުން:ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެ

ނޫން ނޫން. މ ގައި ކުރިއަށް ދެވ ނެ ގޮތެއް އޮންނަންޖެހ . ބަޖެޓަށް ވާހަކަދައްާކއިރު ބަޖެޓުގައި ހުރި ައއިޓަމުތަކަްށ 

އެބަ ޖެހ  ވާހަކަ ދެެކވެން. ދެން އެއާެއކުަގއި ދެން ބުނާ ގޮތެއް ހަދަިއގެން މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދާނ . 
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ާއއި މި ޚަަރދު ބޮޑުެވގެންދާ އަސްުލ ސަަބބުތަކުގެ ތެރ ގަިއ ބަޖެޓަށް  އާމްދަނ ބައެްއ ތެރެއިްނ  މ ގެ ،ންނަމަވެސްއެހެ

ޑު އަދަދެއް އެބަ އޮތް ބަލާއިރުަގއި މިފަހަރު ފެންނަނަ އެބަ އޮތް މި ސަބްސިޑ  ގޮތުަގއި ދ  ފައިސާ ވަރަްށ ބޮ

އަހަރު މ ހުންނަށްދ   65މި ނ ޑްސް ހުރި ފަރާތްތަކަށް. މިސާލަކަށް  . އޮތްއިރުގައި މ ަގއި މިއޮތ  ހަމަ ސ ދާހިމެނިފަ

ދ  މިންވަރަށް ދ ނެ ކަމަށް ބަޖެޓު ކަނޑައަޅުްއާވފައިވ . އާސަންަދއަށް ހަމަ  އާމްދަނ  ކުޑަެވގެނެއްނުދ . ހަމަ ކުރިން

ހިމެނިފައި އެބަ ހުރި.  ކުރަނ . އެވަރު ބަޖެޓުަގއިބޫލުޤަސްނުވާ އާސަންދަ ދ ނެ ކަމަށް މި ވެސް މިދ  ހު މިހާރު

އެހެންވ މާ، އަދި ހަމަ މ ހުން ދިރިއުޅ  ހުރިހާ ރަށެއްގަިއ ޞިއްޙ  މަރުކަޒުަތއް މިހާރު އެބަ ހުރި. މި ހުރިހާ 

ތަންތަނަށް މި ފައިސާ ދ ނެ ކަމަށް ބަޖެޓުގައި ކަނޑަައޅާފައި އޮްތއިރުަގއި މ ގެ ެއއްެވސް ސަބްސިޑ އެއް، މިހާރު 

 ތެރެއިން. ިސޑ ައކަށް އިތުރު ބަދަލެއް އަުތވެދަެނތޯ އެއ  ސާފުކޮށްލަން ބ ނުންާވ ކަމެއް މ ގެދެމުންދާ އެއްވެސް ސަބް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނިމުނ މަ ވަޒ ރުން  ޓު ވެސް ހަމަެވއްޖެ. ދެން މިހާރު ބަންގި ވެސް ގޮވަމުންދާތ . ދެންމިނި 5އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 ނަމަ އެ ުސާވލަކަށް ޖަވާބުދެްއވުމަށް. ވާްއ ކުރަްއވައިފައި ގުޅުންހުރި ުސވާލެ އާމްދަނ އާ

 

  ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝ ދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބޫލެއް ނުކުރަން ދިވެހިން އަތުން ެއއަރޕޯޓުން މި ނަގާ ޓެކްްސގެ ގޮތުަގިއ ޤަމުން ބުނެލާނަން އަޅުަގނޑުމެން ނިންމާލަ

ބޫލެއް ުނކުރަން ޤަޕާލިމެންޓްރ  ގްރޫޕަކުްނ އެކަން ނެ ކަމަކަށް. އަދި ޕ .ޕ .އެމް ޑޮލަރު ަނގަްނޖެހ  25މި ނަގާ 

އެކަން ކޮްށގެންވާނެ ކަމަކަށް. އަދި އެމް.ޑ .އ  ވެސް ހިެމނ  ގޮތަށް މިދަންނަވަނ . އެހެންވ މާ، މިއ  ސަރުކާރުްނ 

ބޫލެއް ނުވެސް ކުރަން މި ޤަނޑުމެން ލުކުރަނ . އަދި އަޅުގަބޫޤަކަމެއް ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑުމެން  ވިސްނަންޖެހ ނެ

ނަގިއ ބަޖެޓު އެކުަލވާލާފައި ިމއޮތ  ކޮންމެހެން ދިވެހިން އަތުން ނަގަން ކަމަށް އިނގ ތޯ. ދުނިޔ ގެ އެހެން ތަންތާ

ކުރާ ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެްނ ވެސް މިކަން ކުރަނ  ވެސް ެއހެނެއް ނޫން. ދެން ފަހަރެއްގައި ދުނިޔ ގެ އެހެން ތަންތާ 

އަހަރުން މަތ  މ ހުންނަކަށް ފަސްހާސް  65ނުލިބ   އިދުނިޔ ގެ ހުރިހާ ތަންތަނެއްގަނުެވސްޖެހ .  ކަށްކުރާކަންތައް 

ރުފިޔާއެއް ވެސް. ހުސްުނވާ އާސަންދަެއއް ވެސް ޯނވ . ުދނިޔ ގެ އެންމެ އަގުޮބޑު ހޮްސޕިޓަލަކުން ބ ހެއް ވެސް 

 ބ ފުޅުން...  ތް ލިބިގެންދ . ތިނުކުރެވ . ެއކަމަކު ދިވެހި ަރްއޔިތުންނަށް މިއަދު އެ ޚިދުމަ

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

 މަެވއްޖެ އިނގ ތޯ.ހަގަޑި 
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 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝ ދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އޮތް ކޮންމެ އަިއޑ ާކޑަކ  އެއ  ހަމަ ވ .އައި.ޕ  ކާެޑއް މިހާރު.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

 .ން)ަވގުތުޮކަޅށްފަހުގައި( އާދެ! ކުިރއަށް ެގންދަވާ ވަޒ ރު. ބަންގިއަށް ފަހުަގއި

 

 އިކޮނޮމިކް ޔޫތު ކައުންސިުލގެ ޗެއަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ުޒހޫރު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ުގޅުންހުރި ސުވާލުތަކަށް ައޅުގަނުޑ  ވާލުަތކުގެ ތެރެއިން އާމްދަނ އާޝުކުރިއްޔާ ިރޔާޟް. ރިާޔޟް ކުރެްއވި ސު

ރިންގ ވެލްތް ފަންާޑ ވަވާުލކޮށްފައި އިނ  ސްލާނަން. ފުރަތަމަ އަުޅގަނޑަށް ނޯޓްކޮށްެލވިފަިއ އިނ  ސުޖަވާބުދެވ ތޯ ބަ

އަޅުގަނޑުމެން އުފެއްިދ  ށް ވާހަކައަކ އިތުރުކުރުމަހަމަ އާމްދަނ   އ ވެލްތް ފަންޑް އެ ރިންގވަސްބެހ  ގޮތުން. އާދެ! 

މަކަށް ޙަޤ ޤަތުގައި ވެސް މިަވނ  ރާއްޖ ގެ މުސްތަޤުބަލަށް ވެލްްތ ފަންޑުގެ މައިގަނޑު ބ ނު ރިްނގވަސް .ފަންޑެއް

 ނެއް ހުށަހެޅިގެންދާއިރު ދަރަނި ވާހަކަައކ  ދެމިގެންދާ ދަރަިނ އަުޅގަނޑުމެން މިހާ ބޮުޑ ތަރައްޤ ެއއްެގ ޕްލ 

ނޑުމެންެގ އެބައިނގ . އެހެންނަމަވެސް، ކޮންމެ ައހަރެއްގެ ައޅުގައަޅުގަނޑުމެން ވަމުން އެބަ ދާަކން މިލ ޓްއުއެކި 

 18ނި ަދރަނި ދައްކަން ލިބ  ގެ ތެރެއިން ހަމައެކަބަޖެޓަށް އެކަނި ައޅުގަނޑުމެން ޑިޕެންްޑވެފަިއ ަބޖެޓު ރިކަރަންޓު

ައޅުަގނޑުމެންނަށް ޑިފޯލްޓެއް އެ ެވދާނެތ ވެ ޑިފޯލްޓެއް ުނވެ  ނަމަޑްވެަފއި ތިެބއްޖެ ކަމުަގއި ވަނ ނަށް ޑިޕެންއަބިލި

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޒުވާނުންނަްށ ޓަކައި އެންމެ ރަނގަޅު ޮގތުގައި ގެނެސްދިނުމަށް މި  ޤައުމުގެ މުސްތަޤުބަލު ހަމަ

ރިންގ ވެލްތް ވަސަ ވެލްތް ފަންެޑއް މި އުެފއްދ . އަދި  ރިްނގވަސަސަރުކާރުން ކުަރއްވަމުން ގެްނދަވާ މަސަްއކަތެއް 

ާސއިން ފައިސާ ލިބިގެން ެއ ގެން އެ ފައިއެ އިތުރުކުެރވ  ަފއިސާ ވެސް ހަމަ އިތުރަށް ިއންވެސްޓްކުެރވި  އިފަންޑުގަ

ކުެރވ ނެ ވެލްތް ފަންޑެްއ ވެސް އިތުރަށް ގްރޯކުރެވ ނެ ގޮތަކަށް މި މި ސްޓްރަކްޗަރކުެރވިފައި އިންނާނ . ސ ވް

ނުެވ ތައް މުްސތަޤުބަލުގައި ޑިފޯލްޓްވެލްްތ ފަންޑުގެ ބޮޑު ބ ނުމަކ  އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަރަނި ރިްނގވަސްއެހެންވ މާ، 

ވެލްތް ފަންޑް ބ ނުންކޮށްެގން ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް ެވްސ ހަމަ އިންވެސްޓްކުެރވ ނެ  ރިްނގވަސްރުމާއި އަދި އަދާކު

އެްއވެސް ގޮތަކަްށ  އިގަރިންގ ވެލްތް ފަންޑު ވަސްއަހަރު  3މަގުތަކެއް ތަަނވަސްކުރުން. ެއހެންކަމުން، ފުރަތަމަ 

ައޅުގަނޑުމެން ހަދާފަިއ އޮންނާނ . ދެން އަނެްއ  ަތއްތްހަަކއަކ  ަމގުފަހިކުރެވ ނެ ގޮއަތްނުލާ ދަރަނިތަކަށް ވާ

ން މިނިމަމް ތައުޒަން ރުފިާޔ އާދެ! ލ ންޑް އަޅުގަނޑުމެ މި ޮކންތާނކުން ލިބ  ރެވެނިއުތޯ؟ސުވާލަކަށް އޮތ  ލ ންޑް 

ރި ލ ންޑްތައް މިއ  ވަރަށް ޕޮޓެްނޝިއަލްކޮށް ހު އިއަރ ފޫޓް ޖެހިފައި ހުރި ތަންތަނުގައި އެަބއުޅ  މާލެ ކައިރ ގަ ސްކު

. އެހެންވ މާ، ެއ މިހިރ  ބޫލުކުރެވ  ލ ންޑް ޤަމަށް ގެސްޓް ަހއުސް ނޫނ  އެިކއެިކ ކަންތައްތަކަްށ ބ ނުންކުރެވިާދނެ ކަ

ވެސް ބ ނުންާވ ފަރާތްތަކަށް ވާހަަކއަކ  ިވއްުކމުގެ ެއ މަޤްޞަދެްއގައި ައޅުގަނޑުމެން އެ ކަްނކަން  ލ ންޑްތައް
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ދުުރަގއި ެވސް އެބަހުރި ލ ންޑްަތއް. އެެހންވ މާ، އ ގެ ވެިލއުައކ  ިމ އަދި މާލެއާ ލެއާއި މާ ެއގޮތުން .ކޮށްފައި އެއޮތ 

އެހެންނަމަވެސް، ހުޅުމާލ ަގއި ެއނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ މިހާުރ  އެްސޓިމ ޝަނެއް.އެއްހާސް ރުފިާޔ ކަމަށް ވާހަކައަކ  

. ފަ މިހިރ އަކަ ފޫޓަށް ާދނެ ކަމަށް ބެލި ފައި އިނ  ހަމަ ތިންހާސް ރުފިޔާއަށްވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ނިންމި

އެހެންވ މާ، ބިން ހިްއކިފައި ުހރި ހުރިހާ ތަނަކުން ލ ންޑަށް އާމްދަނ  ލިބ ނެ ކަމަށް ބަލާފައި ައޅުގަނޑުމެން ލ ންޑްެގ 

 .ބެހ  ގޮުތން ހަމަ ސުވާލުކުރެްއވި އެާއއެުކ، ދެން އާސަންދައާ އާމްދަނ  މި ކަނޑައެޅިަފިއ މިއޮތ . ހަމަ

ިދވެހި  ،ކޮންެމވެްސ ވަރަކަށް ގުޅުން އެބަހުރި. އެހެންނަމަވެސް ެއއާ ވެސް ނަމަވެސް، އެ އާމްދަނ އާއެހެން

ވ މަ އާސަންދަިއެގ ތެރެއިން މިހާރު ކުރެވ  ޚަރަދުތައް އަޅުގަނޑުމެން މެއްރައްޔިތުންނާ ވެސް ުގޅުންހުރި ކަ

އަށް ލެވިފައި އޮތް ވ މާ، ެއގޮތުން މިހާރު އާސަންދަރ ސްޓްރަކްޗަރކުރެވ ތޯ މަަސްއކަތްކުރަމުން މި ގެންދަނ . ެއހެން

އަުޅގަނޑުމެން މި ބެލި ބެލުމުގައި  އ އެ .ބަޖެޓަށް ކޮންމެވެސްވަރެްއގެ އަސަރެއް ކޮށްފައި އިންނާނެ ބަޖެޓް ފޮތުން

 ން ދި ތ ގެއަ ށް.ާކޑެއް ހޯލްޑްކުަރއްާވ ބ ފުޅަކަ ޑ .މިހާރު އާސަންދަ ބ ނުންކުރެވެމުން މިދަނ  ރާއްޖ ގެ ކޮންމެ އައި

ކޮންމެ މެންބަރަކު ވެސް އަދި އަޅުގަނޑުމެްނގެ ތެރެއިން ހަމަ ޕާޓ  ތި ތިއްބެވި ލ ޑަރުންނަށް ވެސް ހަމަ ކޮންމެ 

ސް ބ ނުންކުރެވ  ގޮތަްށ މިއޮންނަނ . އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިލި ހިފަިއެގންދިޔަ ޑ  ކާޑު.ބ ފުޅަކު އައި

އި ހުރި ގިނަ ކުންފުނިތަަކކ  އަދި ބ ންކް އޮފް މޯލްޑިްވސް ދިރާގު މިފަދަ ބޮޑެތި ބެލުމުން އަޅުގަނޑުމެްނގެ ތެރ ގަ

ަބއިވެިރކޮށްފައި  އިރެންސް ްސކ މެއްގަ އަސް ހަމަ ވަކި އިންޝުކުންފުނިތަކަކ  ހަމަ އެ ބ ފުުޅންގެ މުަވއްޒަފުން ވެ 

ވެސް  އ ގެ މަތިން ހަނދާނެއް .ގަރެންްސ ކާޑު އޮންނަނ  ގ އަކަމަކު އަޅުގަނޑުމެންގެ އެ އިންޝުމިއޮންނަނ . އެ

ޑ  .ކުރ ަގއި ވެްސ ރިޔާޟް ވިދާޅުިވ ފަދައިން އައި ،ކުރައްވަނ  ިރޔާޟް ވިދާުޅވިހަމަ މިހާރު ބ ނުންނެތް. އެންމެން 

އަދި ވެދާނެ ޑޮލަރު ެނގުމަށް ވިޔަސް އަދި ބ ސް ނެގުމަށް ވިޔަސް ހުރިހާ ކަމަކަށް ވިޔަސް. އެހެންވ މާ،  ކާޑު

ކަތްކުރަމުން މިދަނ . ެއއ  ބ ނުންކުރާ ބ ނުންކުރުން އަުޅގަނޑުމެން ިމ ކެެޓގަރަިއޒް ކުެރވ ތޯ މަަސއް  ާކޑު މި ޑ .އައި

ކުރައްވާށ  އެ ޑައިެރކްްޓ ރެންސް ްސކ މުން ޚަރަދުއަޅުން އިްނޝުރެންސް ސްކ މްަގިއ ހިމެނިފައިވާ ބ ފުއައިންޝު

މިއަދު އެެއއް ބ ނުމެްއ  ،ިއ މިއޮންނަނ . އެހެންނަމަވެސްދެއްކިފަޕްރ މިއަމް  ނާނެ ގޮތެއްގެ މަތ ން. އެބަޖެޓަށް ނާން

ސް ކޮންމެެވސް ވަަރަކށް ސްޓްރަކްޗަރ ކުރެވ ތޯ ވެ ސްޓަރަްކަޗރމި ިމވެސް އާސަންދަިއގެ އެހެންވ މާ، ނުކުރ . 

މި އިނދ . ގައި ރިފްލެކްޓް ކުރެވިަފއި ބެލިފައި އަުޅަގނޑުމެން އެ ބަޖެޓުއެއަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތެްއގެ ތެރެއިން 

ލަތެްއަގއި އާސަންދަ ބ ނުްނވާ މ ހަަކށް އާސަންދަ ނުލިބުމެއް ނޫން. އެހެންވ މާ، އަުޅގަނުޑ ޙާވާހަކަައކ  ެއްއވެސް 

 އަުޅގަނޑަށް ޖަވާބު ދެިވއްޖެކަމަށް.  ށްުސވާލަ 3ކުރެްއވި ަމއިގަނޑު  ޟުހ ކުރަން ރިޔާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



38 

 

ރި ހުރިހާ ވަޒ ރުން. އަުޅގަނޑުެމންގެ ކޮމިޓ ގެ ަވގުތު ކުިރއަށްދާތާ ދޮޅުގަޑިއިރު ެވއްޖެ. ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެއާދެ! 

ގަނިޑއިާރ  2މުގޮތެްއަގއި އަުޅގަނޑުމެން ގެންދަން މިފަދަ ބައެއް ސެޝަންަތއް ބަޖެޓް ސެޝަންތައް އްޢާނަމަވެސް 

ހާރު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން ޖުމްހޫރ  ޕާޓ ގެ . އެހެންވ މާ، ައުޅގަނޑު މިށްހަމައަށް. އެއ  އިންޓަރވަލް މެދެތެރެއަ

މާމިގިލ  ދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރަށް އަޅުގަނޑު  .އެދިވަޑަގެންފުރުޞަތަށް ސިމް ދެންމެ ޤާފަރާތުން ލ ޑަރ 

 ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

 ސިމް އިބްރާހިމް ވާހަކަދެއްެކުވން:ޤާމާމިގިލ  ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ްލ އެދިފައި އޮތ މަ ލިސްޓް ޞައެކަމަކު އަުޅގަނޑަްށވުރެ ކުިރން އަޅުގަނޑު ޕާޓ  ފައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ.

 ކޮށްލައްާވ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޕާޓ އަކުން ޑ ިލގ ޓްކުަރއްވާ ލ ޑަރަކު އެިދވަަޑއިގެންިފއްޔާ ުފރުޞަތު އޮޓޮމެޓިކުން އަންނާނެ މައްޗަށް. އެހެންެވގެން އެ 

ކަމަށް. ބ ނުން ނޫން ކަމުގަިއވާނަމަ  ބ ނުންކުރަްއވާނެއެ ފުރުޞަުތ މަ އަުޅަގނޑު ހިތަށްއެރ  މަނިކުފާނު ނެންގެވ 

 ކާށިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.  ،އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ދ ނަން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފައިޞަލް ނަސ މަށް

 

 ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަިއޞަލް ނަސ މް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ެގ ެވސް ފާހަގަކުރެވ  ބަޖެޓުއި އަހަރުގަ 3އަހަރު  2ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަުޅގަނޑުމެންނަށް ވ ތިވެދިޔަ ހަމަ 

ބޫލުކުރަނ  ޤަ ައޅުގަނޑު މި  ،އެިކއެކި ިފގަރތައް ހުންނައިުރ ވަރަށް ޮބޑެތި ތަފާތު ެވސް އެބަހުރި. އެހެންނަމަވެސް 

އަންދާސާތަކެްއެގ މައްޗަށް ބިނާ މިކުރެވެނ . އަދި ވަރަށް ބޮޑަށް އެއިން ޤ ޤަތުގައި ބަޖެޓެއް ހެދިގެްނ އަންނައިރު ޙަ

ޓަކައި އެ ފިގަރަތެކއް މިޖެހެނ . ރިއަލިސްޓިކް ފިގަރަތަކަށް ވިސްނުމަށްވުެރ  ރައްޔިތުންނަށް އުންމ ދުތަކެއް ދިނުމަށް

އ ގެ އެހެްނވ މާ، މަ ފާހަގަކުރެވ . ހަމަ ތަންކޮޅެއް ބޮޑަށް ޚިޔާލ  ފިގަރތަކެއް ގެންނަަކމަށް އަޅުގަނޑަށް ހަބޮޑަށް 

 ލަފާކޮށްފި 7މިސާލަކަށް % ،ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ގްރޯތު ކުރިައރާނެ މިންވަރަށް ލަފާކުރާ

ވުރެ ދަށުން ގޮއްސަ. ގާްތގަނޑަކަށް ަހމަ ތަކުރާރުވެގެން ގޮްއސަ އަށް  3ކަމަށްވަންޏާ އަހަރު ނިމ އިރު މިއިންނަނ  %

ިއ އަދި ހަމަ ޔާރި. އަދި އަުޅގަނޑު މ ަގއި ފާހަގަކޮށްލަން ބ ނުްނވާ ަތންކޮޅަކ  އަުޅގަނޑުމެން ބަޖެްޓ ކޮމިޓ ގަ އެބަހު

ވާހަކަތަކާ  އެ ،ވެސް މެްނބަރުން ވަރަށް ރަނގަޅު ވާަހަކތައް ދައްކާަފއި އެބަހުރި. އެެހންނަމަވެސް އިގަލިސް ފްލޯމަޖި

ނެތް. އެކަްނ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބ ނުންވަނ . ދެން މ ގައި  ގުިޅގެން މާބޮޑު ބަދަލުތަކެްއ ގެނެސްފަެއއް

 ޑޮލަރު އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ ނިންމ މަ ނިމުނ އ .  ތި  25އިްއޒަތްތެރި މިނިސްޓަރު ވަަރށް ގިނައިން ވިދާުޅެވއްޖެ 
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އެހެްނ  ،އަންނައިރު  ބ ފުޅުން ނިންމަވާށ  މެންބަރުންނަށް އިޝަރާތްކުރައްވާ. ައޅުގަނޑަށް ހ ވަނ  ބަޖެޓް ފޮތުގައި

ޑޮލަރު ފުރަތަމަ ނަގަން.  20މިދެންނެވ  މިދިޔަ އަހޖަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އައި ގްރ ން ޓެކްސްއެްއގެ ގޮުތގައި 

އަޅުގަނޑުމެން މަްޝވަާރކޮށްގެން އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ ކަނޑައެިޅގެން އިދިކޮޅު ހަދަުމން ދިޔައިން ވަރަށް ބޮޑު ހަމަ 

ޓުއަރިޒަމަށް ނުހަނު ބޮޑު ގެއްލުން ވެގެންދާނެކަމަށް ޓުއަރިޒަމް ދަށަށް ދާނެކަމަށް.  އަދަދެއް. އ ގެ ސަބަބުން

ެވސް އެބަ ފެނ  ކޮންމެވެްސ ވަރަކަށް އަސަރުކުރުންަތކެްއ އ ެގ ތެރެއިން. އެހެންވ މާ،  އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު

ނޫންތޯ. ފޮތުގައި ިމގޮތަްށ ޑޮލަރު ހަމަ ެއގޮތަށް ނިންމަވަްނވ   25އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ބޮޑަްށ ފެނ  

ރިވަިއޒްކޮށްެލއްވ މަ މިހާރު ައޅުގަނޑުމެންނަށް ގާްތގަނޑަކަްށ ހަމަ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ފަރާތުން ވެސް ފެނިގެންދަނ  

އަުޅގަނޑަްށ މިއ  ޑޮލަރު ދިވެހ ންނަށް ވަކިން ާޚއްޞަކޮށް ެނގުމަކ  ވަރަށް ބޮޑު ބުަރއެއް. އެހެްނވ މާ،  25މި 

ެދއް ނުކުރަްނ އެގޮތަށް ނަާގކަށް. ދެން އ ވަިއޒްކޮށްލަްނވ  ކަމެއްހެން. އަުޅގަނޑު ެއްއެވސް ގޮތަކަށް ތާހ ވަނ  މިއ  ރި

އަނެއްކާ މިއ  އަދި ނެގ  ަކމަށްވަންޏާ އަޅުގަނޑުމެން ބަލަން އެބަޖެހ  ކިހާ ދުވަހަކަށްތޯ މި ނެގެނ . ކިތައް 

އަހަރަށްތޯ. ދެން އާމްދަނ  އިތުރުކުރަން  10އަށް އޮތް ޑޮލަުރެގ ޗާޖެއް ނެގެމުން ދާނ  ކުރި  25އަހަރުވަންދެންތޯ 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގ  ަވރަށް ގިނަ ކަންތައްތަެކއް ަހމަ ކުރަންޖެހ . ގިނަ މަޝްރޫޢުތަކެއް ހަމަ ސަރުކާރުން 

ން ޓަަކއި ައޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަ އާމްދަނ  އިތުރުކުރުމަށް ،ހިންގަްނޖެހ . އެހެންނަމަވެސްއަބަދު ެވސް ހަމަ 

ހަމަ ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އަބަދު ވެސް އެބަޖެހ  މިހާރު ހިނގަމުންދާ ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލުތައް. އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

އޮންނަނ   ންެމވެސް ަކންތައްތަކެއް އެކޮވެސް ހަމަ ހެޑްލައިންތަުކގެ ފެނިގެން އެބަދ  ކޮންމެެވސް ކުންފުންޏެއްގެ 

ައކުރާރު؛ ކަންަތއްތަްއ ކުަޑކުރުމަށް ކޮބައިޯތ އަާޅ ހާއްަޞ ފިޔަވަޅުަތކަކ . ކަހަލަ ގޮަތކަްށ ޮގއްސަ. މި ވަރަށް އެހެން

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބޮޑު ފިލާވަޅެއް ލިބިއްޖެ. ވަރަށް ބޮޑު ފިލާވަޅެއް ލިބިއްޖެ. ދެން އެކަަހލަ ފިލާވަޅެއް ލިބިއްޖެއްޔާ 

ޔަވަޅުތަކަކ  ކޮަބއިތޯ މިކަންތައް ހަމަ އެއްކޮްށ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮންތާކަށްތޯ ދާނ . އެހެންވ މާ، މިހާރު އަޅަން ހުރި ފި

ރ ތަކުގެ ހުރި ޓަކައި. އަުޅގަނޑުމެން ޔަޤ ންކުރަނ  މިހާރު ސަރުކާރުގެ ވަޒ ފާތަާކއި ނުަވތަ މިނިސްޓަ ހުއްޓާލުމަށް

ޒް ބޫލުކުަރނ  މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކަންތައް މިނިމައިޤަހުރިހާ ވަސ ލަތްތައް ބ ނުންކޮށްގެން އަުޅގަނޑު 

ކުރެވެން ޖެހ ނެކަމަށް. ދެން އަޅުގަނޑު އިތުރު ުސވާެލއްގެ ގޮތުން އަުޅގަނޑުމެން އާމްދަނ  އިތުރުކުރަނ  ހަމައެކަިނ 

ެވސް ޓެްކސްތަކެްއ ނެގުމުގެ ާވގަކަ ުނވަތަ އެޮގތަކަށް ނޫން. ައޅުގަނޑުމެްނނަށް ކޮބައިތޯ ހިފެހެއްޓ ެނ  އަބަދު

ކ  އެންމެ ބ ރު ފައިސާ އެންމެ ވަދެގެން މިއަންނަނ  ޓުއަރިޒަމްގެ ތެރެއިން. ފައިސާައކ . އަުޅގަނޑުމެންގެ ޓުއަރިޒަމަ

އަންނައިރުަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެތައް ސަތ ކަ މިލިއަްނ ޑޮލަރެއް އެބަދ  ރާއްޖެއިްނ ބ ރުވެގެން. ހަމަ ކޮންެމ 

ކޮބައިޯތ އަުޅގަނޑުމެން ޓަކައި  މަށްއަހަރަކު ވެސް މިދަނ  ބ ރުވެެގން. ދާއިރު އެ ފައިސާ ދިވެހިރާއްޖ ަގއި ހިފެހެއްޓު

ރ ން ކޮބައިތޯ ސަރުކާރުން އަޅުްއވާނެ ޚާއްޞަ ފިޔަވަޅުަތކަކ . ައޅުަގނޑު މިހެން މިދަންނަވަނ  ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަ

މުޅިން ހަމަ ބ ރު  85މުތަކާއި ބޮޑެތި މުސާަރތައް ލިބ  ގާތްގަނަޑކަށް ހަަމ %ޤާޓުއަރިޒަމް ާދއިރާަގއި ހަމަ ަމތ  މަ
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މުތަކަށް ދިވެހިން ކުރިއަށް ޤާން މިތިބ . ތިބިއިރު އަޅުަގނޑުމެން ޚާއްޞަ ފިޔަވަޅުަތެކއް އަުޅްއވަިއގެން އެފަދަ މަމ ހު

އެތައް މިލިއަްނ ޑޮލަެރްއ  ،ކަަމށް ވަންޏާ ވަރަށް ޮބޑު އަހަރު ތެރ ގައި ަތއްޔާުރކުރެިވއްޖެތަނުަގއި އޮތް 

ދެން ކޮންޖެޝަން  ؟ތޯމަށް އަޅުްއވާ ޚާއްަޞ ފިޔަަވޅުތަކަކ  ޮކބައިދިވެހިރާއްޖ ަގއި ހިފެހެއްޓ ނެ. އެހެންވ މާ، މިކަ

 މިލިއަން ރުފިޔާއެއް އެބަޮއވ . މާލ  އ ރިޔާ. ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިދިޔަ 12ވެސް އެަބއޮތް އި ޗަރޖެއްގެ ގޮުތގަ

ޓ  ވެސް ބޮޑުކޮށްލަނ . ޓަކައި ޑިއު ފިނ ންސް މިނިސްޓާރު ވިދާޅުވި ތޮްއޖެހުން ކުޑަކުރުމަށްހަމަ ވެސް  އިއަހަރުގަ 

ވެސް ހަމަ އެ ިޑުއޓ  ދައްކާަފއި ދާންޖެހެނ .  ގެންދާއިރުމާލެއިން ދެން އަލަށް ކާެރއް ނޯންނަ ަރށަކަށް ކާެރއް ހަމަ 

ގިނަ ރަށްރަށުގައި ިމވ ހާތަނަށް  ހުންނަނ ކ  ނޫން ެއއްޗެހި ަހދާފައި އިވެސް ަދއްަކންޖެހ . މަގުތަކާ އަދި އަހަރ  ފ 

ޯތ އިރު ެއއ  ކޮން ގޮތަކަށްމިލިއަން ރުިފޔާ ޗާޖްކުރާ  12ސް. އެހެން ހުންނައިރު އެހެންވ މާ، ކޮބައިތޯ ވެ ހަމަގައިމު

ރުފިޔާ އެބަޖެހ .  50000ކަމަށްވަްނޏާ  ކާރަށް ބަލައިފި ުނަވތަ ޕިކަޕް 2400ޅުގަނޑު ބަލާލިއިރު އަ  ،ކިތައް ޓެްކސ ތޯ

ޚިޔާލ  ފިގަރތަކެއް ޖަހާލ މަ އެ މިގޮތަށް ހަމަ ުޑމެން ކޮަބއިތޯ؟ ދަންނަވަން މިއުޅ  ވާހަަކއަކ  ައޅުގަނއެއ  

ބޫލުކުރަން ކަންތައްތަެކއް ވެސް އެަބ ޤަެވސް  ނުލިބުނ މަ ދެން އަންނަ ހިތްހަމަޖެހުން މާބޮޑު އެބަވ . އަޅުގަނޑު

ންާޏ ރުކުރާ ކަމަށްވަަގނޑު މިދަންނަވަނ  އާމްދަނ  އިތުއެކަމަކު އެާއއެކު އަޅު ހިނާގ. ހިނގާ. ކަންތައްތަެކއް

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޔަޤ ންކަމާއެކު ކުެރވ ނެ ކަންތައްތަެކްއ އެބަހުއްޓ . ހަމަ އެކަނި ޓެކްސްތަކެއް ެނގުމެއް ނޫނ . 

ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކޮރަޕްަޝން އ ެގ ތެރެއިން އެތައް މިލިއަން ޑޮލަރެއް އެބަދ . އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބޮޑެިތ 

އެއ  އ ެގ  އުޫސލު ނެތުމަކ ބިޑު ައންނައިރު އޯޕަން  ރެޖެކްޓްތައް މިއިންތިހާއަށް ބޮޑެތި ޕް، ޕްރޮޖެކްޓްތައް

ވެްސ މިފެންނަނ  އަދި އި އި މިހާރު މާލ ގަ ގަެމއް ހަމަ ކަނޑަެއިޅގެން. ރާއްޖ  ވާކަނަށް ަމގުފަހިއިންތިހާއަށް ކޮރަޕްޝަ

އެންމެފަހު ވަގުތު މިކަމާ ޒިންމާ ޓްތައް ވެސް ެއގޮތަށް ެއބަދ . އެހެންވ މާ، ތުހުމަތުތަކާ އެއްޗެހި މިދަނ . ހަމަ ސޯރި

ކުާރނެ. އެހެންވ މާ، ކޮަބއިތޯ ހ ނެ. ރައްޔިތުން މިކަމާ ސުވާލު ނަގަން އެބަޖެހ . ސަރުކާރުްނ ޒިންމާ ނަގަންޖެ

ބ ފުޅުން ގެރެންޓ  ކުރަްއވަންތޯއ   ޓަކައި އަޅުްއވާނެ ިފޔަވަޅުަތކަކ . އަދި ތި ޚާއްޞަކޮށް ކޮރަޕްޝަން ހުްއޓުވުމަށް

 ކަމަށް. ޝުކުރިއްޔާ. ތަުނގައި މިފަދަ ކަންތައްތައް ނުހިނގާނެ ކުރިއަށް އޮތް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހުރި ުސވާލެްއ ސިކުންތުން ނިންމާލަދެއްވ ތ . އިްއޒަތްތެރި ަވޒ ރުން އާމްަދނ އާ ގުޅުން 44މިނިޓު  4ޝުކުރިއްާޔ. 

 . ން އެދެންސުވާލަްށ ޖަވާބުދެއްވު އެ ނަމަކުރަްއވާފަިއވާ

 

 އަޙްމަދު މުނައްވަރު ވާހަކަެދއްެކވުން:އެންޑް ޓްރެޜަރ   ސްޓްރ  އޮފް ފިނ ންސްމިނި
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 ިޑވެލޮޕްމެންޓް ސަވަރިންގވެސް ހަމަ ދެތިން ވާހަކަ ދަންނަވާލާނަން.  އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. އަުޅގަނުޑ ހަމަ ފުރަތަމަ

ބ ފުޅުން ވިދާޅުެވއްޖެ ޖ .އެމް.އާރު  އެޤ ޤަތުގައި ޙަޕޯރޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ވާހަަކ. ގެ ވާަހކަާއއި އަދި ެއއާ ފަންޑު

ިގގެން މިދިޔައ  ހަމަ ނޤ ޤަތުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެޙަަދއްކަްނޖެހ  ފައިސާގެ ވާހަކަ.  ކިޔަސް ސަރުކާރަށް

ހާރު ދައްކަންޖެހިފައި ވަނ  ލިޓ ެއއް މިބޮޑު ލައިބި ޤ ޤަތުަގއި މިހާޙަބ ނުންވާ ެއއްަޗކ  ސަރުކާރުން  ދަންނަވަން

ޤ ޤަތުގައި މިހާރު ޙަކްޓެްއގެ ސަބަބުން. އެހެްނވ މާ، ހަމަ ވަރަށް ގޯްސކޮށް ހަދާފައި އިން ކޮންޓްރެ  ރުަގއިއ 

އަުޅގަނޑުމެންނަްށ ޓް ޕޯރގެ އެއާ އަުޅގަނޑުމެންއިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ދައްކާަފއި ސަރުކާރުން ެއ ފައިސާ ަދްއކާނެ. 

ޓް ޑިވެލޮޕްމެންްޓ ޕޯރދެވުން. އެހެންވ މާ، މި އެއަނ  މިދެންނެވިހެން ކުރިއަށް ގެންތަރައްޤ ގެ މިސްރާބަށް މިދަ

ދަނ  ހިއްކެމުން.  ކުރުމުގެ ބިން އެޕޯޓް ތަރައްޤ  ރކަތް ފަށާފައި އެހެރ  އެއަޖަކ  އަުޅގަނޑުމެން މިހާރު މަސައްޗާރ

ވެސް ހަމަ އި ތަނެއްގަ ދަނ  ހެދެމުން. އެހެންވ މާ، މިއ  ދުނިޔ ގެ ހުރިހާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓަރމިނަލް އެ

އެމެިރކާއަށް ބަލާިލއަސް ވަރަްށ  މެންލާނަމަ ކެެނޑާ ެވސް އަުޅގަނޑުކަށް ބަލަޕްމަންޓް ޗަރަޖކ  އަޅުަގނޑު މިސާވެލޮޑި

މަންޓް ވެލޮޕްގޮތަށް ޑި އުމުތަކަކ  ވެްސ މިޤަްސ ހުރިހާ ޔަ ވި އިއުމުަތއް ހަމަ ދުބާއ އަށް ބަލާލިކަމުގަ ޤަނަ ގި

 މިކަން ކުރާނ  ގާނޫނ  ތަރަހައިގެ ތެރ ގައި ގާނޫނ  ބ ފުޅުން ތި  ޗަރޖްތަކެއް ނެގެމުން ދާތަނެއް. އަުޅގަނޑުމެން

ންެގ އިކޮނޮމިކް ކައުންސިުލެގ އަޅުގަނޑުމެމ ގައި ބ ފުޅުން ފާސްކުރަްއވާނެ އެްއޗެހި. އެހެންވ މާ،  ބ ފުޅުންނަކ . ތި

ނެގިގެންދާގޮަތްށ  ޓް ބ ނުންކުރާ ހުރިހާ އެންމެންގެ އަތުންޕޯރެއއަމާނައަކ  އ ގެ ވިސްނުމަކ  ހުރިހާ އެންމެން 

ބައްޓަންކުރެވިަފިއވަނ . އެހެންވ މާ، އ ގައި ފައިނަލް ިޑޒިަޝންތަކެއް ނެިގގެންދާނެ ގާނޫނު ފާސްވެގެން ގޮްސ. ދެން 

ބޫލުކުރާ ގޮތަްށ ޤައެހެން އިންޓަރނ ޝަނަލް ސްޓ ންޑަޑްތައް އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ އެގޮތަށް މ ގައި ައޔާޓާ ާއއި އަދި 

ިވއްޔާ ހަމަ ހެންވ މާ، މިފަދަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރުން ކުރާ ކަންތައް ދާނ  އިރާދަކުރެއްނެގިގެން ދާނ . އެ މި

ކަމަށް އަޅުގަނުޑ ފާހަގަކުރަން. ދެވަނަ ކަމަކަށް މިފަންޑު ކިހިނެއްހ   ނޫނާ އެްއގޮތަށްގާގާނޫނުގެ ތެރެއިން. 

ނެގިފަިއ އޮންަނކަމެއް. ޚާްއޞަގޮެތއްަގއި  ށްިޑވެލޮޕްމެންޓް ޕަރޕަސްއަ ިއަވރމާކްކޮށްފައި ވެގެންދާނ . މި ފަންޑަކ  

ން ދާނ  ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ވެގެޑިެވލޮޕްމެންޓް ފަންޑް ގންރިސަވަމި ޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމެންޓަށް ރއެއަހަމަ 

ަގއި ަސވަރިންގ ސިންކިންގ ފަންެޑްއގެ ގޮތުަގއި ބެހެއްިޓގެން ދާނ . އެހެންވ މާ، މިއ  ވަރަްށ ހަމަ އެމް.އެމް.އ  

ތަރައްޤ އަށް ޕަރޕަސްއަކަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތަރައްޤ އަށް މުސްތަޤްބަލުގައި އަޅުގަނުޑމެން ގެންނަ  ސްޕެސިފިކް

ގަނުޑ މާ، މިއ  ވަރަށް ަތފާތު ގޮތަކަށް އަޅު ަކއި އުފެދިެގންދާ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފަންެޑއް. އެހެންވ ޓަ ޔަޤ ންކުރުމަށް

ދަރަނި  އިއަުޅގަނޑުމެންެގ މުސްތަޤްބަލުގަ ގެ ވިސްނުމަކ ދަންނަވާނ  އެހެން ސަރުކާރުތަކާ ޚިލާފަށް މި ސަރުކާރު

ދެން ައޅުގަނޑު ހަމަ އެގޮތަށް ދެއްކ ނެ ގޮަތކަށް ބައްޓަން ކުރަންެވގެންނ  އަުޅގަނޑުމެްނ ވިސްނާފައި ިމވަނ . 

ޑެފިސިޓް ޮބޑު  ފާހަގަކޮށްލަން އަެނއްކަމަކ  ިމފަހަރު ހުށަހަޅާފައި އޮތް ބަެޖޓަކ  ދެންމެ ބ ފުޅަކު ވިދާުޅެވއްޖެ ވަރަށް 

ޕްލަްސ ިމއިންނަނ  އަުޅގަނޑުމެންގެ  މިއ  ފުރަތަމަ ފަހަރަކަށް އަޅުަގނޑުމެންގެ ސަރ ،އެްއޗެކ . އެހެންނަމަވެސް 
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ްސ ޔަވި އިސިޓް ކަމުގަ ބެލެންސް ޑިފި ސޮރ . ޯއވަރރޯލް، ރޯލްރސް ޯއވަޔަވި  އިސިްޓ ކަމުގަޑެފި ބެލެންސް ޕްރައިމަރ 

ޤ ޤަތުގައި މިހާރު ވެސް މި ޙަސަރޕްލަސްއެްއގައި.  .ނޫން ގަެއއްޑެފިސިޓްއިންނާނ  މިފަހަރު ޕްރައިމަރ  ބެލެންސް 

ސްޓް އިނގ ތޯ. ޮބޑު ރެަދރަނިތައް ދަްއކަންެވގެން. އިންޓްހުރި ރޯލް ބ ްސ ިމވަނ  ކުރިްނ ނަގާފަިއ ރޑެފިސިޓް ޯއވަ

 މި ސިްޓވެެގން ދަނ . އެހެންވ މާ،ވެސް ޑެފި ޤ ޤަތުަގއި މިހާރުޙައި ހުރި ދަރަނިތަކުގެ ސަބަބުން އަުގގައި ަނގާފަ

ރޯލް އަރަނި ބަޖެޓަކަށް ވެސް ދިއުން. ރއޯވަ ،ސަރުކާރުގެ ވިސްނުމަކ  ހަމަ އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ހަމަ ައރަނި

ވެސް ާފހަގަކުރަން. ދެން ފާހަގަކުރެްއވި އަުޅގަނޑުމެންގެ ުޓއަރިޒަްމ އިންޑަސްޓްރ  ގްރޯތަާށއި  އެހެންވ މާ، ެއކަން

އަޅުގަނޑުމެންގެ  ުހންނަނ  . ވަރަށް ގިނަފަހަރު އަުޅގަނޑުމެން ިފގަރސްއަްށ ޖަހާފައި މިބ ސްކޮށެއް ނުނ 

. އިނގ ތޯ އެހެންނެއް ނޫން .ރަށް ބޮޑަށް އޮޕްޓިމިސްޓިކްކޮްށ އޯވަރ އޮޕްޓިމިސްޓިްކކޮށ ހުންނަނ  ވަ ނަންބަރުތައް މި

 ހަމަ ވަރަށް  ޑަށް ފާހަގަކޮށްފައި ހުންނާނެގައި ވަރަށް ބޮރަށް ތަފާތުވާނެ. މިފަހަރު ބަޖެޓުމިފަހަރު ބަޖެޓް ވަ

، ށް ބަލާފައި ހުންނާނެ. އެހެންވ މާވަރަށް ބޮޑަވެސް  އަޅުގަނޑުމެްނގެ ގްރޯތް ލެެވލް އަޅުގަނޑުމެން ކޮންޒަވ ޓިްވކޮށް 

 ައކ  ތި ހުރިހާ ކޮށް ޓުއަިރޒަމް އިްނޑަސްޓްރ ޞަޅުގަނޑުމެން ގުރޯތު ލެވެލް، ޚާއްމިދިޔަ އަހަރުތަކުަގއި ވެސް އަ

ބ ފުޅުންނަށް އެނގިލަްއވާނެ ައޅުގަނޑުމެން ދުނިޔ ގެ ހަމަ ޖެހ  ކޮންމެ ރޯޅިއަކަށް، ބްެރކްސިޓް ކަުމގައި ވިޔަްސ، 

މިފަހަރު ޓްރަމްޕެޓު ކަމުގައި ވިޔަސް ހަމަ މި ކޮންމެ ކަަމަކށް ވެސް އަުޅގަނޑުމެންގެ ުޓއަރިޒަމް އިންޑަސްޓްރ އަށް 

ށް ވެސް މިފަދަ އަސަރުތަކަށް އަުޅގަނޑުމެްނ އިންޑަސްޓްރ އަ، . އެހެންވ މާ ންދާނެވަރަށް ބޮޑު އަސަރުތަެކއް ކުެރވިގެ

އ ގެ ސަބަބުން ޙަޤ ޤަތުގައި ިކތަންމެ އަޅުގަނޑުމެން ފޯކާްސޓް ކޮންޒަވ ޓް ކުރިކަުމގައި ، ހަމަ ކުރާނެ. އެހެންވ މާ

ކުރިމަތިވާ ކަންތައްތަުކެގ ވިޔަސް އެ ފޯކާްސޓް ދަށްެވގެން ކުރަން މަޖުބޫރުވާނެ މުޅި ދުނިޔ ގެ އިޤްތިޞާދަށް 

ސަބަބުން. ހަމަ އެގޮތަށް އަުޅގަނޑު އެގޮތަްށ ުކއްވެިރކުރަން، އަިދވެސް ޮބއިކޮްޓކުރުމާއި އެފަދަ މިކަހަލަ މިކަހަަލ 

ވާހަކަތަްއ އަިދވެސް ަދއްކާތ ވެ. އަުޅގަނޑުމެންެގ އިްނޑަސްްޓރ  މިއ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިދެންނެވ  އަުޅގަނޑުމެްނގެ 

ވާހަަކ މި ދަްއކަނ . އަުޅގަނޑުމެން އިޤްިތޞާދ  ވާހަކަދަްއކާއިުރ އަުޅަގނޑުމެންގެ ރަްއޔިތުންނަށް  އިޤްތިޞާދ 

ގެއްލުހުރި ވާހަކަެއއް އަުޅގަނޑުމެން ދައްކާކަށްނުޖެހ  އިނގ ތޯ. އަުޅގަނޑުމެން ރަްއޔިތުންނަށް ގެއްލުްނވާނެ މިފަދަ 

އުމަށް ފަތުރުވެރިން ޤަުނމެއްނުވާނެ އަޅުގަނޑުމެންެގ ބ ވާހަކަެއއް ަދއްކާނަމަ. އަުޅގަނޑުމެން ރަްއޔިތުން 

ލުމެްއ ޓަކައި ބަޔަކު ކުރާ ކަމެއްގެ ސަބަބުން އަުޅގަނޑުމެން މުޅި ޖުމްލަ އިޤްތިޞާދަށް އ ގެ ގެއް އަޔަނުދިނުމަށް

ންެގ މިއ  ވަރަށް އަުޅގަނޑު ހިތާމަކުރާ ކަމެއް. ދެން ހުރި ބައިތަކަށް އަުޅގަނޑުމެ، ކުރަންޏާމުން. އެހެންވ މާ

 އިްއޒަތްތެރި މިނިސްޓަރ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިނިސްޓަރ ސަޢ ދަށް. 
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  މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ިޑވެލޮޕްމެންޓް މުޙައްމަދު ސަޢ ދު ވާހަކަދެްއކެވުން:

ން. މިހާރު އާދެ! ކޮންޖެޝަން ފ ގެ ވާަހކަ ހަމަ ތަކުރާރުވަމުން އަްނނާތ  އަޅުގަނޑު ެއއަށް އިންޓަރވިންކޮށްލާނަ

ވާލުކޮށްގެން ހުޅުމާލ ގެ ޓްރާންސްޕޯޓު މާސްޓަރ ޕްލ ން ނިމިފައި އޮތ  ޙަނޑުމެން ސިންގަރޕޯ ުކންފުންޏަކާ އަޅުގަ

ސާްސކުރެވިަފިއ ޙްބާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއޮތ  އިއިނގ ތޯ. ދެން އ ަގއި ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް މާލ ގެ ަތޖުރި

ވެހިކަލްަތކާއި ަމގުތައް ބ ނުންކުރުމަށް މިދިޔަ އާދަކާދަ. ައޅުގަނޑުމެންނަށް  އަހަރުތަކެްއގެ ތެރ ަގއި އިތުުރވަމުން އައި

މިހާރު ކޮށް ނިންމިފައި ޮއތް މަސައްކަތަށް ބަާލއިރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ެއނގ  ހުޅުމާލ ގެ ަމގުތަްއ 

ނަށް މިހާތަނަށް ނޑުމެންތަރުބިއްޔަތުކުރާނ  ކޮން ގޮަތކަށްކަން ސިންގަރޯޕގެ ެއްކސްޕ ރިއަންސްަގއި. ެއއ  ައުޅގަ

މު ފަރުދުންނަށް އްކިހާވަަރކަށްތޯ ހުއްދަދ ނ . ޢާ އިނގ ތޯ. ދެން އެގޮތަށް ބަލާއިރު ކޮމާޝަލް ވެހިކަލް ހޯދުނު ހޯދުމަކ 

ކިހާވަރަކަށްތޯ ވެހިކަލް ހުއްަދދ ފައި މިއޮންނަނ  ބިމުގެ ނިސްބަތަށް ބަލާއިރު. ޕަބްލިކް ޓްރާންސްޕޯޓަށް ކިހާވަރެްއެގ 

. ދެން މާލެ، މިދެންނެވި ބ ދައިން ނޑުމެންނަށް ވަނ  ނިންމާލެވިފައްކުރަންޖެހ ތޯ. މި ކަންތައްތައް ައޅުގަހ ދައެ

އިނގ ތޯ. މާލ ަގއި  ވެސް ކަންތައްތަެކްއ ވާން ވިސްނާއިުރ މާލެ އެބަ ޖެހ  ާމލ ގެ ސްޕ ްސއަށް ބަލާފަިއ ހަމަ އަނެްއކާ

ރެޒެންޓްކުރައްވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނާއި އަދި މާލ ގެ އަވަށްތަކަށް މަގުތައް ބ ނުންކުރަްއވާ ފަރާތްތަކަށް މާލެ ރެޕް

ށް ހަމަ މަގުތަކަށް މި ދިމާވެފައި އޮތް ކޮންޖެޝަންގެ މައްަސލައަށް ޕަބްލިކް ޓްރާންސްޕޯޓުގެ ޚިދުމަތް ވަރަށް ބޮޑަ

ގަނޑު ހަނދާންާވގޮުތގަިއ މަ ައޅުވެސް ވެހިކަލެްއ ގެންނަންޏާ ހަ އިނގ ތޯ. ދެން މިހާރު ރަނގަޅުކުރަންޖެހިފައި މިއޮތ  

އަރ ފ ޓުގެ ހަމަ ގަރާޖެއް އެބަ ޖެހ  ދައްކަން. ދެން މި ގަރާޖު ހޯދުމުގެ ކަންތައްތައް ހަމަ އިއްޒަތްތެިރ ސްކު  400

މެންބަރުން ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާ ސަބްޖެކްޓެއް. އަދި އެކި ފަހަރުމަތ ން އަޅުގަނޑަށް ވެސް ހަމަ އެ 

ައޅުގަނޑުމެން ހައުސިންގ މިނިސްޓްރ ގެ ، ލަެއއް މައްސަލަައކ . އެހެންވ މާކުރިމަތިވެަފއި އޮތް މައްސަ ސުވާލު

ވަރަށް ބޮޑު ެއއްބާރުލުމެއް މ ގައި ލިބެމުން މި ދަނ . މުނިސިޕަލް އެރ ންޖްމަންޓެއް މި ގެނެވެނ . އިންޑަސްޓްިރއަލް 

ޖާަގ  އެއްހާ ކާރު ޕާކް ކުެރވ ނެ 400ދެއްވާނެ.  ޒޯންގެ ވެްސ ގާްތގަނަޑކަްށ މިނިސްޓަރ އ ގެ ޑ ޓެއިލް 

ެރވ ނެ ޖާގަ އާއި ަސއިކަލް ހި ޕާކް ކުއާއެްއކޮށް މާލ ގައި ކާރު ެއއްޗެއިނގ ތޯ. ހަމަ އެ އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ހަދަން

ވާެނ މި ދެކެވެނ ކ  އަުޅގަނޑުމެްނނަށް ރިއަލަިއޒް ނު، ގަަތކެްއ އެބަ ހަދަން. އެހެްނވ މާހި ބެހެއްޓ ނެ ޖާއެްއޗެ

ވާތ  ނިސްޓަރ މުޢިއްޒު ދެްއވާނެކަމަށްލު މިޞ ނގ ތޯ. ދެން މި ވާހަަކއިގެ ތަފްވާހަކަެއއް ނޫން ޙަޤ ޤަތުގަިއ އި

އިނގ ތޯ. އެމެރިކާެގ، ދުނިޔ ެގ  ަގއި ައންނަ އެކި އިލްޒާމުަތކަށްއަޅުގަނޑު ކުރު އެްއޗެްއ ދަންނަވާނަން ބަޖެޓާ ދ ތެރ 

އުލަތަށް ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ންޏަކ  މޫޑ ސް. މޫޑ ސް އިން މި ވަނ  ދިވެހި ދައެންމެ ހަމަ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުންފު

ނިޒާމަކަްށ  2-ބަލަިއގަންނަ ބ   އަކ  ބައިަނލްއަޤްވާމ  ފެންވަުރަގއިތުމަށްފަހު ބަޖެޓްރ  ޑިސިޕްލިންގވާލުެވވަަޑިއގަޙަ

 ގންރިވަފަށަްނވާނ  ދެން. ދެން ސަ ވާހަކަ އެހިސާބުން ައޅުަގނޑުމެންގެ، ށް އެންޯޑޒްކޮށްފަ. ެއހެންވ މާބޫލުކޮޤަ
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ަނކުރެވ  ގޮތަކަށް ވިާދޅުވި މެްއަގިއ އަންނަ ގެއްލުމަކަށ  މާގެރެންޓ ެއއް ދެނ  ކޮންޓްރެްކޓެއް ބާޠިލްކުރާ ކުރު

އަކ  ޑު ޖަރ މާވިދާޅުވުުމގެ އަުޅގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބ ނުން. ރާއްޖ ގެ ތާރ ޚުގައި ހިންގާފައި އޮްތ އެންމެ ބޮ

އިނގ ތޯ. މި ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ފާހަގަކުރަންޖެހ  ވާހަކައެްއ.  އެއަރޕޯޓު ދިނުން ނުޙައްޤުގައި އާރަށްޖ .އެމް.

އެފަދަ ، ނ ގެ ތެެރއިްނ މިކަން އެބަ އެނގ  އިނގ ތޯ. އެހެންވ މާއެއ  އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިައދު ލިބ  އާމްދަ

ގޮތަކަށް ކަމެއް ކުރަންޖެހ  ޖެހުމަކ  ލޯނަށް ދ ފައި އޮތް  މާވާވަރިންގ ގެެރންޓ އެއް ދައުލަތުން ޒިންގެއްލުމަކަށް ސަ 

އްކ ވަރަްށ ލޯނުގެ ޙަޤ ޤ  ލިޔެކިޔުންތަެކއް ހަމައަށް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ދެ .އެްއޗެއް. އެ ލޯނުގެ ތަރުބިއްަޔތެއް ނެތް

ދެނ   . އަުޅަގނޑު ޔަޤ ންކަން މިވަރަްށ ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަ ގޮެތްއަގއި ކޮށްފައި އޮތް ކަމެއް، ވެސް ނެތް. އެހެންވ މާ 

އަުޅގަނޑު ކަުމގައި  އ މި ސަރުކާރަކުން މިފަދަ އެްއވެސް ޢަމަލެއް ނުހިންގާނެ. އަދި މި ސަރުކާރު ތެރ ަގއި އެ

ވިޔަސް ކޮރަޕްޝަންގެ ަޢމަލެއް ހިންގައިފިްއޔާ ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެކަން ތަޙްޤ ޤުކުރައްވާ މަްނޒަުރ 

އެއ  އަުޅގަނޑުމެންނަށް ، އަުދ އ ޒް ވ  ސްޕ ކް. އެހެްނވ މާންނަނ . ސަރުކާރު ތެރެއިން މިފެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި

. ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ަދއުލަތުގެ މި މި ވަނ  މިަކން އެންޑޯްޒކޮށްފަ މިއަދު އޮތް ކުިރއެރުމެއް. މޫޑ ޒް އިން

ކަ ކުރުކޮށްފައި މި ބުްނ ވާހައަުޅގަނޑު އެހިސާ، ްނވ މާއިނގ ތޯ. އެހެ ބިއްޔަތުތައް މި ދަނ  ރަނގަޅަށ ތަރު

 އް ދެްއވާނެ ކަމަށް. ނިސްޓަރ މުޢިއްޒު އ ގެ ޑ ެޓއިލެ ބެހ ގޮތުން މި ކޮންޖެޝަނާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޑރ.މުޢިއްޒު. 

 

  މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ާވހަކަދެއްެކވުން: ސްޓްރަްކޗަރ ޑރ.ފް ހައުންސިންގ އެންޑް އިންފްރާމިނިސްޓަރ އޮ

ކޮށްލާފަިއ މަ އަޅުގަނޑު ެވްސ ހަމަ އެންޑޯޒްންމެގައި މިނިސްޓަރ ސަޢ ދު އެ ދެއްެކވި ވާހަކަފުޅު ހައާދެ! ދެ

ނުންކުރަމުން އެބަ ދ . އަޅުގަނޑު ވެސް ކުިރއަށްގެްނދާނަން. އާދެ! މާލ ގައި ވަރަށް ގިނަ ވެހިކަލްތައް އެބަ އުޅ . ބ 

މި ތޮއްޖެހިފައި އޮތް ކުަޑކުަޑ ސިޓ ަގއި، ވެރިކަންކުާރ  އަޅުގަނޑުމެން ަވރަށް ގިނަ މަސައްކަތްަތކެއް، އެހެންވ މާ

މާލ ގައި މި އޮތް ޮތއްޖެހުމާއި، މ ހުން ދިރިއުޅ  ދިރިއުޅުމަށް ފަސ ހަ ގޮތްތަކެއް ހޯަދއިދިނުމަށް ސަރުކާރުން ވަރަްށ 

ހުން ހެދި އަށްވުރެ ބޮޑު އަދަދެްއަކން އެންމެ ފަ  33އިސްކަމެއްދ . ސަބަބަކ  މާލ ގައި މިއުޅެނ  އާބާދ ގެ %

މިހާ ގިނަ ރަްއޔިތުން އުޅ  ތަނެްއަގއި ދިރިއުޅުުމގެ ޙާލަތަށް ، ފެންނަން އެބަ އޮތް. އެހެންވ މާ ބޯހިމެނުމުން ވެސް

ރަނގަޅު ގޮތްތަެކއް ގެަނއުމަކ  ރައ ސް ޔާމ ންގެ ސިާޔސަތު ތެރ ގައި ގިނަ މަަސއްކަތްތަެކއް އަުޅގަނޑުމެްނ 

ތ ގައި ވެހިކަލްތަްއ ޕާކްކޮށްފައި ހުންނަ ހުރުމުގެ ތެރެއިން ވަރަށް ބޮޑަްށ ކުރިއަްށގެންދާ ކަމެއް. އެގޮުތން މަގުމަ

ކޮްށ ަވިކ ސަރަޙައްދުތަެކއްަގއި. ޞަބޮުޑެވގެން ެއބަ ދ . ޚާއް ރުކޮންޖެޝަން ވަރަށް ބޮޑަްށ ކާރޫބާ
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ވަިކ  ިކ އިންތަެކއްގެ ތެެރިއން ވަމާރާތްކުރުމުގެ ަގާވއިދާިއ ޕްލ ނިންގ ަގާވއިދުޢިއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދަިއން 

މިންގަނޑުތަކެއް ކަނަޑަެއޅިަފއި ހުރ . އެހެންކަމުން ސަރުކާރުން ބ ނުންވަނ  ރައްިޔތުން މިކަމުގައި ފުރިހަމަ 

ވެްސ  އި އޮންނަ ގޮތަށް ޕާކިްނެގ ކަންތައްަތއް ކުިރއަށް ގެންދަން. ގެންދާއިުރގަ އި އެއްބާރުލުމެްއ ދ ގެން ގަާވއިުދގަ

ސްޓަމްަތްއ ަވރަށް އިސްކަމެއްދ ގެން ޕާކިްނގ ބިލްޑިންގަތކާއި އޮޓަމ ޓެްޑ ޕާކިންގ ސި އަޅުގަނޑުމެން ސަރުކާރުން

ގާއިުމކުރުމުގެ ކަންަތއްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނ . އެންެމފަހުން އަޅުގަނޑުމެން މި  އިގަކު އްދުތަޙަ ކަނޑައެޅ  އެކި ސަރަ

ސައްކަތްކުރަމުން މިދަނ  ޕާކިންގ ބިލްޑިންއެއް ހިއްކި މާލ  އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖްަގއި ވެސް ސަރުކާރުން މިހާރު މަ

ޓަކަިއ ކުރަންޖެހ  މަސައްކަތްތައް މިހާރު ކުރިއަށް އެބަދ . އެެހންކަމުން އެތަނުގައި އަާޅ  ވެސް ައޅަން. ެއކަމަށް

ަޑއެޅ  އެވާ އޮޓަމ ޓަޑް ޕާކިންގ ސިސްޓަްމތަކާއި އަިދވެސް ކަނ އިޕާކިންގ ބިލްޑިންނާއި އަދި މިހާރު ގެންނަން ފަށާފަ

ކުެރވ ނެ ޕާކިންގ ބިލްޑިންތަްއ އްދުތަުކގައި ގާއިމުޙައެންމެ އެކަށ ގެންވާ ސަރަ އިޕްލ ނިންގ މިންގަނޑުން ބަލާފަ

ކަށް ޕާކްކުރަން ފުރޮޅުލ  ވެކިލްތަ 2ފުރޮޅުލ  އަދި  4ވެގެންދާނ  މުސްތަޤްބަލުގައި މާލ ގައި މި ގެންގުޅ  އެިކއެިކ 

ކަމުން ެއކަން ހަމަޖެހެންދެކަށް ވެސް މާލ ގެ މަގުމަތ ގަިއ ޕާކްކުރަންޖެހ  އްލުކަމަށް. އެހެންޙަލިބ ނެ ދާއިމ  

ބަލް ނަސްޓ ތަެކއް އަުޅގަނޑުމެން ސަކޮންމެވެސް ގޮތް ށްގެ އަތުަގއި ނެތް ފަރާތްތަކަފަރާތްތަކަށް ގަރާޖް އެ ފަރާތެއް

މި  އިކަ ައޅުގަނޑު ހިތުން މ ގަހަމަޖައްސައިދެނ . އެހެންކަމުން އެ ވާހަމި މިކަން ކުެރވ ނެ ގޮތެއް  އިގޮތެްއގަ

 ެއވަނ . ޝުުކރިއްޔާ. އިފާހަގަކުރެވިފަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތެެރއިން ހަމަ ގެ ނޫން. ނަމަވެސް އެ ސުވާލު އަޅުގަނޑު ހަމަ ސުވާލެްއކުާރކަށް އިތެރ ގަ ކޮންޖެޝަން ފ ގެ

ޯތ އިޓްރ ކުރާ ކާރަށް ބ ނުންވާ ގަރާޖް ފ އެއް ގޮުތގަލަން. ގަރާޖް އަލަށް ރަޖިސްށްލެވ ތޯ އަުޅގަނޑު ބ ުނން ބަލާސާފުކޮ

 ތޯ އެ ދެއްކ ނ . އިޮގތުގަ ތޯ އެ ހަމަޖެހ ނ . ގަރާޖް ފ އެއްގެއިއެކަން ނިމިގެންދާނ . މާނައަކ  އ ރުން ގަރާޖެްއގޮތުގަ 

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނ ންސް އެންޑް ޓްރެޜަރ  އަޙްމަދު މުނައްވަރު ވާހަކަެދއްެކވުން:

 އިމިނިސްޓްރ އާ ގުިޅގެން ަތފުޞ ލުތައް ހަމަޖައްސާފަ 2މެން ެއ ތަފުޞ ލުތައް އަުޅގަނޑުމެން އަުޅގަނޑު !އާދެ

 ކުަރމުން ގެންދާނަން.ސާއަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ޙިއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . އާމްދަނ ގެ ސުވާލު.ޓުމިނި 5ރާހ މް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް. ޝުކުރިއްާޔ. އެމް.ޑ .ޕ ގެ ފަާރތުން އިބް
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 ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހ މް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވާހަކަދެްއކެވުން:

އްރިރު އެ ވިދާޅުިވފަދައިން އަޅުގަނޑު އަމާުޒުކރާނަން އާމްދަނ އަށް އިނގ ޯތ. ދެން އަޅުގަނޑަށް ިމ ޤަމު !އާދެ

އިނގ ތޯ. އެކަން އަިދ  އިއާ އަޅާބަލާފައޮތް ބަޖެޓް ފޮތުން މަޢުލޫމާތު އެހާ ފަސ ހައެއްނޫން ހޯދާކަށެއް ކުރި އިލިބިފަ

ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އަޅުގަނުޑ ފާހަގަކުރަން. ބަޖެޓް ހުށަހަޅުއްާވއިރުަގއި މަޖިލ ހަށް މިއަށްވުރެ ތަފުޞ ލުކޮށް 

ބޫލުކުރަނ . މ ގެ ކުރިން އަުޅގަނޑުމެންގެ ފަިއނ ންސް މިނިސްޓަރުކަން ޤަކަމަށް ައޅުގަނޑު  ހުށަހަޅުއްވަންޖެހ ނެ

މިތާ އެބަ އިންނެިވ. ޤާސިމް އިބްރާހ މް. އެަމނިކުރާނުގެ ުދވަސްވަުރަގއި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަްށ  ބ ފުޅެއް

އޮތްކަްނ އަުޅގަނުޑ ފާހަގަކުރަން.  އިރަނގަޅަށް، ވަރަށް ރަނގަަޅށް މަޢުލޫމާތުތައް މަޖިލ ހަށް ހުށަހަޅުއްވާފަ 

ލަތަށް ލިބ ނެ އުނގާ އަހަރަށްވުރެން މި އަހަރު ދަކަށް މިހިއެާއއެކ ގައި އަޅުގަނޑު ކުރިައށް ގެންދާނަން. ފުރަތަމަ ކަމަ

 22.8އޮތ   އިވަނަ އަހަރު އަންާދޒާކުރަްއވާފަ  2016އިން އާމްދަނ  މަދު. އެއ   އިގަިއ ޖަހާފަކަމަށް މި ބަޖެޓު

މާ، ބިލިއަން ކޮންެމވެސް އެްއެޗއް އިނގ ތޯ. އެހެންވ  21. މި އަހަރު މި އޮތ  ކަމަށް ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބ ނެ

ވަމުންދާކަން ނުސ ދާކޮށް މ ގެން މި ފާހަގަވަނ . ދެން އާމްދަނ  ހޯދުމަށް ށްއިޤްތިޞާދު ކުރިއަާރ މިންވަރު ދަރާއްޖ ގެ 

ހުރި ކަންތައްތަކުގެ ތެރެިއން ހަމައެކަނި ރިއަލައިޒްވ   އި މި ހިނގާ އަހަރު އާމްދަނ  އިތުރަށް ހޯދަން ޖަހާފަ

ގައި އެބައޮތް. ދެން އޮތް ެއްއވެސް އެްއޗެްއ ނުލިބ  ކަމަށް. ެއއ  ބ ރަށް މި ންސް ފ  އެކަނި ކަމަށް މި ބަޖެޓުރެމިޓެ

. އެހެންވ މާ، ފުރަތަމަ ކަމަށް މިލިައން ރުފިޔާ އެކަނި ލިބ ނެ  11ނެގ މަ  3ފޮނުވާ ރެމިޓެންސުން މި ނަގާ %

މެ ރަނގަޅަށް ނޫންކަން އޮންނަންނ  ެއން ަފއިގަިއ އެ އަންާދޒާކުރަްއވާންާދޒާކޮށް މި ުހށަހަޅާ ބަޖެޓުކަމަކަށް އަ

އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން. އެެހންވ މާ، އ ގެ ސަބަބުން ިނމ އިރުަގއި ބޮރޯކުރަންޖެހ ވަުރ އިތުރުެވގެން މި ދަނ . 

ގަންނަން ހުށަހެޅިއިރުގައި މިހާރު މިހާތަނަށް  ބިލު-މިލިއަން ރުފިާޔގެ ޓ  800ށް މިސާލަކަށް މި ހިނގާ އަހަރަ

 4.3ރު ވެސް ގެންނާނެ ކަމަށް އިނގ ތޯ. އ ގެ ކުރ  އަހަ ބިލު-ބިލިއަްނގެ ޓ   4.5ތިއޮތ   ފުޅުން އަންދާޒާކޮށްފަ ތި ބ 

މިިލއަން  788ެއއޮތ   އިގަެނފައި އޮތް. މި އަހަރު އަނެްއާކ ވެްސ ތި ބ ފުޅުން ޖައްަސާވފަ ބިލު-ބިލިއަން ރުފިޔާ ޓ  

އަުޅގަނޑަކަްށ މި ބަޖެޓަކުން ނުފެނ . ރުފިޔާއ  ތިމަންނަމެނަށް ޝޯޓްވަނ . ެއކަމަކު އެކަން ެއހެން ވާތަނެއް 

ހުށަހަޅާ ބަޖެޓް ދިމަލެއްނުވ . ދެން އެންމެފަހުން ނިމިގެން އަންނައިރުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް އ ެގ  ،އެހެންވ މާ

ލަތުގެ ދަރަންޏަށް ވަދެގެންދާއިރު އ ގެ ތަފުޞ ލުތަކެއް ރައްޔިތުންާނ އުތަކެއް ނުލިބ . ނުލިބުނ މަ އެ ދަތަފުޞ ލު

ބަކަށް ހާމަވެގެނެއްނުދ . އެހެންވ މާ، އެކަން އަޅުަގނޑު ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ފާހަގަކުރަން. ދެން އާމްދަނ  ހިސާ

 7އިތުރުކުރަން ހުރި ކަންތައްަތކުގެ ތެރ ަގއި އަޅުގަނޑު ެވސް ކަންބޮުޑވާ ކަންތައްތަްއ އެބަހުރި. މިސާލަކަްށ 

ޕޯޓް ިޑވަލޮޕްމަންޓް ރިއން އެއާ އިގިަނ ބ ފުޅުން ފާހަގަކުރެވިފަ ތެރ ގައި މި ތަނުގައި ވަރަށް އައިޓަެމއް މި އޮތ . އ ގެ

ގުތު އެ ަނގާކަެށއް. އެ އަިދ ދިވެހިން އަތުން ކަމަށް ޗާޖްގެ ވާހަކަ އެބަ އާދ . އަުޅގަނެޑއް ތާއ ދެއްުނކުރަން މިވަ 

ވިޔަްސ، ބ ރުމ ހުން އަތުން ކަމަށް ވިޔަސް. މ ގެން މި ދައްކަނ  އެ ފައިސާ ނަގާ ތަނެއްގެ ބަހައްޓާ ވާަހަކ 
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ފަނޑެއް ހަދާފަ. އެހެންވ މާ، އެ ކަމެއް މި ވަގުތު ކުރާކަށެއް ައޅުގަނޑަކަށް ތާއ ދެއްނުކުެރވ .  ގސަވަރިން

މިވާ ޮގތަކުންނެއް. ެއއ  ޚަރަދެއްުނުކރައްވާ ކަމަށް ތި ބ ފުޅުން  އިކުންނެއް ސ ދާ ބަޖެޓަކަށް އަސަރެއްުނކުރ  މ ގަ އެއަ 

ޑޮލަރު.  26ނޫނިްއޔާ  25ރިސްުޓންގެ އަތުްނ އެބަ ނަްނގަާވ އަތި ވިދާުޅވަނ . އެހެންވ މާ، ިމހާރު ވެސް އަންނަ ޓު 

ޑޮލަރަށް. އެހެންވ މާ، ެއވަރުެގ ެއއްެޗއް މިއަށް ވަެދއްޖެްއާޔ  50 އަނެއްާކ ވެްސ މި ލ މަ އެ އަރަިއގެން ެއ ދަނ 

އިޤްތިޞާދަށް ނުރަގަޅު އަަސރުކުރާނެކަމަށް އަުޅގަނޑަށް ފެންނަނ . އެހެންވ މާ، މި ވަގުތު އެކަން އަުޅގަނުޑ 

 500އްކަިއގެން ވަނަ ކަމަކަށް މި އޮތ  ބިން ވި 2ފާހަގަކުރަން އިނގ ތޯ. ދެން އާމްދަނ ގެ ވާހަކަަދއްާކއިރުަގިއ 

 1000މި އިންނަނ  އަކަފޫޓެއް  އިވިދާުޅވެފަ އިތަފުޞ ލަށް ދާއިރުގަ  ވާހަކަ.މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރަށް ލިބ ނެ 

އްތޯ ާރއްޖ ެގ ބިން ވިްއކަން. ެއ ުސވާލުގެ ޖަވާބު އަުޅގަނުޑ ހޯދަން ައގެރުފިޔާއަށް ވިްއކާ ވާހަކަ. މިއ  ރަނގަޅު 

އިުތރުކުރާ ވާހަކަ. ކޮްށގެްނ  60ސ  %ޑިިވޑެންސް ޕޮލިރުގެ ކުންފުނިތަުކގެ ބ ނުންވ . ދެން އެބައޮތް ސަރުކާ

ރަށް މިއަްށ ސަރުކާރަށް ލިބ  އާމްދަނ  ިއތުރުކުރާ ވާހަކަ. މ ގެ ތަފުޞ ލެއް އަުޅގަނޑު ބ ނުްނވ . އެއަށްފަހު އިތު

އެބައޮތް. ެއއ  މިދިޔަ  އިސަާވފަމިިލއަން އަނެއްކާ ވެސް ޖައް 500.ޒެޑް ިއކުއިިޒޝަން ފ އެއް އ ސުވާލުކުރަން. އެސް.

އާމްދަނ   އަހަރު ވެސް މި ހިނގާ އަަހރަށް ވެސް ތި ބ ފުޅުން ޖެްއސެވި ެއްއޗެއް. އެެއއް ިރއަަލއިެޒއްނުވ . ދެން

ޓްތަްއ ރަށް ސޯޔާޒް ކަންނ ގެ ފާހަަގކުރެްއވ  ރިތެރ ގައި އަުޅގަނޑު ހިތުްނ ފައްގެ ހ  ލިބ  އިތުރުކުރާ ެއއްޗެ

އާމްދަނ  މިއަކުެއއް ނެތް ޖަހާފަކާ. އެހެންވ މާ، އެްއވެސް ރަެށއް އިތުރަށް ދޫނުކުރަްއވަނ ތޯ.  ކުއްޔަށްދ ގެން ލިބ 

އުޅ  ވާހަކަ  އެކަމަުކ މިހާރު ވެްސ ޓޫިރޒަމް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުިވ ފަދައިން ރަށްތަކެްއ އިޢުލާުނކުރަްއވަިއގެން

ވ . އެމް.ޑ .ޕ ގެ ސަރުކާރަށް ެއންމެ ބޮޑަށް އަމާޒުކޮށް ތި މިއަކުންެނއް ދިމަލެއްނު އެއްއ ގެ އާމްަދނ  އެބައޮތް. ެއކަމަކު

އެބައޮތ  ނުައުގގައި.  އިއެތައް ރަށެއް ކުްއޔަށްދ ފައެތައް  އިބ ފުޅުން ދައްކަވާ ެއއް ވާަހަކއަކ  އެމް.ޑ .ޕ  ސަރުކާުރގަ

ރ އަށް ސް މިނިސްޓައް ފޮނުއްވާފަ. ފިނ ންރ އަށް ސިޓ އެ ސް ުކރިން ވާނ  ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަމަ 3އަޅުގަނޑު މ ގެ 

 އިުސާވލު މަޖިލ ހުގެ ތެރެއިން. ިކތައް ރަށްތޯ ކިތަްއ ފަޅުތޯ އެމް.ޑ .ޕ ެގ ސަރުކާުރގަ އިސިޓ އެްއ ފޮނުއްވާފަ 

 އޮތ . އިޔަށްދ ފައްކު  އިދުގެ ސަރުކާުރގަޙ ަރށްތޯ ކިތައް ފަޅުތޯ ރައ ސް ވަ  އޮތ . ކިަތއް އިޔަށްދ ފަ އްކު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތްތެރި މެންބަރު ވަގުތު ހަމަވެއްޖެ.އިްއޒަ

 

 ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހ މް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވާހަކަދެްއކެވުން:

އޮތ . އ ގެ ޖަވާބެއް ނުދެްއވާ. މިއ  ބ ނުންވާ މަޢުލޫމާތު އިނގ ތޯ.  އިޔަށްދ ފައް ކު އިކިތައް ރަށްތޯ މި ސަރުކާރުގަ 

ތިން. ލިބ  އާމްދަނ ގެ ތެރެއިްނ ޑޮެމސްޓިކް ބަޖެޓުން އެަބއޮތް ދެން ޚަރަދަކަށް އަުޅގަނުޑ ދާކަށް ނެ
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ބިލިއަްނ ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރާނެ ވާހަކަ. އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނ  އެ ފައިސާއެއް. ލިބ  އަމްދަނ ން  4ޕ .އެސް.ައއި.ޕ އަށް 

ގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގާނ . ހަމައެކަނި ރިކަރަންޓް ޚަރަދު އެކަނި. ދެން ކިހިނެއްތޯ ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓުން މި ތަރައްޤ 

 ..އެހެން އަުޅގަނޑު އެބަ ބ ނުްނވ .

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މިނިސްޓަރު އަރުހުން ޖަވާބުދެއްވުން އެދެން. 

 

 އަޙްމަދު މުނައްވަރު ވާހަކަެދއްެކވުން:އެންޑް ޓްރެޜަރ   މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނ ންސް

ވަރަށް ރަނގަޅު އެނަލިސްޓްތަެކއް. އެހެންނަމަވެސް ައޅުގަނުޑ  !ންނަވާލާނަން. އާދެެއއްެޗއް ދަ އަޅުގަނޑު ުކޑަކޮށް

ފޮތުަގއި ައޅުގަނުޑ މިފަހަރު ޕްރިޏްޓްކުރުމުގައި ތަންކޮޅެއް ކުލަ މަުޑކޮށް  އި. ދެން ފަހަރުގަވަރަށް ހިތާމަކުރަން

އިތުރު ތަފުޞ ލުތައް ދިނުމަށް ޓަކައި  ހުރ މަ ތަފުޞ ލު ނުފެންނަނ  ކަމަށް ވެސް ވެދާނެ. އަޅުގަނޑުމެން އިތުރަށް

ެކްއ ވެސް ތި ބ ފުޅުންނަށް ތަބުކްލެޓް އިތުރު .ރަންއަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ައވަހަށް ވެބްސައިޓް ވެސް ލޯންްޗކު

ޙަޤ ޤަތުގައި ތި ވިދާުޅވި ހަމަ ގިނަ  އިފޯރުކޮށްދ ނަން އިނގ ތ . އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނ  އަޅުގަނުޑމެން ބަޖެޓް ފޮތުގަ

އްާޔމުން ވިދާޅުވެއްުނވ  މިހާރު ރަށް މަޢުލޫމާތު ބ ނުންފުޅުވެއްޖެހުންނާނެއ . ތި ބ ފުޅުން އިތު އިލުތައް ހިމެނިފަތަފުޞ 

އް ަކމެއް ވިދާޅުުނވާތ  ވަރަްށ ގައި ކޮން މަޢުލޫމާތެކަމެއް. ައޅުގަނޑުމެންގެ ަބޖެޓު އްވެސް މަދ  ކޮން މަޢުލޫމާތެ

ހުރި ބަެއްއ  އިފާހަގަކޮށްފަ އިއަހަރު ތެރ ގަިއ ވެސް މިދިޔަ އަހަރުގަ  ހިތާމަކުރަން. ދެން އަޅުގަނުޑމެންނަށް މި

ޓެކްސްތައް ިރއަލަިއޒްނުވ . ެއއ  ރަނގަޅު ވާހަކަެއއްނޫން. މިސާލަކަށް ގްރ ން ޓެކްސް ެވސް މިހާރު ދަނ  ނެގެމުން. 

ގަކުރި ގޮތަްށ ހަމަ އެވެސް ހަމަ ފާހަގަކުރަންޖެހ  ކަމެއް އިނގ ތޯ. ދެން އަޅުގަނޑު ކުރިްނ ވެސް ފާހަ

ރ  ކަމަށް ވަންޏާ ޓޫރިޒަްމ ޑަސްޓްރ އަކ  ޓޫިރޒަމް އިންޑަސްޓްމު އިންންމެންގެ އިޤްތިޞާދުެގ އެންމެ މުހިއަޅުގަނޑު

ވެްސ  ރޯލް ރެވެިނއުރއިންޑަސްޓްރ ން ހަމަ އަޅުަގނޑުމެން ގްރޯތް ދަށްވާ ވަރަށް އިންޑަސްޓްރ ގެ ޖުމުލަ އޯވަ

 ެއކަން ވެސް ފާހަަގުކރަން. ، ވެގެންދާނެ އިނގ ތޯ. އެެހންވ މާށްދަ

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ޓުއަރިޒަމް ޫމސާ ޒަމ ރު ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ އިނގ ތޯ. އަޅުގަނޑަށް ހ ވަނ  ދެން މިއަދުގެ ބަޖެޓާ ބެހ ގޮތުން އަޅުގަނޑަށް ހަމަ އިކުއިޒިޝަްނ  !އާދެ

ގެ ޕޮލިސ ެއއް ނެތ  މާ ބައިވަރު ރަށްތަކެްއ ކޮސްޓްގެ ކަންަތއް އަުޅގަނުޑ ކުރިން ވެސް ދަންނަވާލިން. ސަރުކާރު

އްވުުމގެ ބަދަލުގަިއ ބ   ގައިއެކަމަކު ޓޯޓަލް މި މޮރިޓޯރިއަމެއްއިޝޫކުރާކަެށއް. މިހާރު ހުރި ރަށްތައް ހެދ ތޯ ބަލަންށ . 

ކޮންމެވެސް ވަރަށް ރަށްތަްއ އަދި ޚާއްަޞކޮށް ސަރުާކރުން ކަނޑައަާޅ ަވކި ދިމާލަކަށް އިނެވސްޓްމަންްޓ 
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ގެ ރިފްލެކްޓްނުވަނ . އެއ  އަުޅގަނުޑ ބަޖެޓު ސްކުރެވ ތޯ ބަލަން އެކަްނޏ  މިހާރު. އެހެންވ މާ، އަްސލު މިހާރު މިފޯކަ

ދަންނަވާލަން އޮތ . ދެން އ ގެ އިތުރުން އަުޅގަނޑަްށ ހ ވަނ  ލ ންޑް ސ ލް ެއއ  ިދވެހިންނަށް ިވއްކާ އަދަދުތައް. މިއ  

އްުމކޮށް ޢާވިްއކާލުމުގެ ބަދަލުގައި އެއ   ކަންނ ނގެ. އެއ  ބިންތަެކއް އަޅުގަނޑަށް ހ ވަނ  ުކޑަކޮްށ ކޮންފިއުޒިން

ހުރި ބިންތައް ބައެއް ފަރާތަކަށް މިސާލަކަށް ގެސްޓް ހައުސް އަޅަން ނަމަވެސް އަުޅގަނޑަށް ހ ވަނ  އި މިހާރު ހިއްކާފަ

ބަޔަކަށް ބިން ވިއްކާ  ބ ރު ހަމަ . އެއ ންމިނިސްޓަރު ކުރިން ވެސް ވިދާޅުެވއްޖެ. ެއއ  ހަމަ ސާފުކޮށްލަދ 

 ވާހަކަނޫންކަން ެއއ . 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ...ތޯ ނޫންތޯ ވިދާޅުވ . އެހެްނވ މާރުފިޔާ އެއ  ކުޑަ  1000އަަގކ  

 

 އިކޮނޮމިކް ޔޫތު ކައުންސިުލގެ ޗެއަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ުޒހޫރު ވާހަކަދެއްެކވުން:

 ،ގަނޑުމެންއަޅު އަގެއް ވިއްކުމާ ބެހ ގޮތުން އަުޅގަނޑުމެން ޖެހިއިރު  ަގއި މި ލ ންޑްއަުޅގަނޑުމެން ބަޖެޓު !އާދެ

ނެ. އެއ  މާކެޓަށް ނަކަށް ނުޖެހ ންަގއި އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ޑ ޓެއިްލ އަގެއް އަޅުގަނޑުމެއެވަރެޖް ައގެއް ބަޖެޓު

އުސްއެއް، މިސާލަކަށް ގެ އަގުތަކަށް ބ ސްކޮށް ދިވެިހން ކިތަން މ ހުންތޯ ގެސްޓް ހަޓުހުޅުވާލުމަށްފަހު އެ މާކެ

މާލެ ކައިރ ގަިއ އަިދ  އި. މި ގޮތަށް ބަާލފައިނުވަތަ ހިންމަފުށ ގަ މުަގއި ހަދަން ބ ނުންވަނ މި ހިްއކި ބި އިތުލުސްދޫގަ

އެއޮތ . އެހެންވ މާ،  އިކޮންމެވެސް އެވަރެޖެްއކަން އެ ބ ސްކޮށްފަ އިމިވަގުތު ހުޅުމާލ ގެ ވެސް އެ ޑިމާންޑަށް ބަލާފަ

ން ޓް އެުކއިޒިޝަސޯގައި އަުޅގަނޑުެމން ރިއް އަުޅގަނޑުމެްނނަކަށް ނުގެނެވ ނެ. ދެން ަހމަ އެާއއެކ  އެަކޗުއަްލއެ

ޓްތަެކްއ ސޯތެރ ގައި އިންނާނެ އެ ރި ނުޖެހ  އަުޅގަނޑުމެން އެހެނިހެން އިންކަމް އިގަދުއަޅުގަނޑުމެން ހަމަ އ ރު ގަސް 

 އި ގަ އި ނިންމާފަކައެއް ނެތް މިނިސްޓަރ ޒަމ ރުގެ ވާހަކަ ވަކި ވަަރކަށް ވިްއކާކަށް މި ސަރުކާރަކުން މިހާރަކުއެއް

ޫނން. ޑިމާންޑް ބ ސިސް ހަމަ  އްްސވަނ  އެ ފިކްސްޑް އިުކއިޒިޝަނެ ވިދާޅުިވ ފަދައިން. ދެން އިުކއިޒިޝަން މި ބ 

ޑުމެން ެއ ބޮޑަށް އަުޅގަނ ؛ންވ ާމ، އެ ގޮތަށް އަުޅގަނޑުމެންމައްޗަށް އެރުމާ މިކަހަލަ ކަްނތައްތަކަށް މި ދަނ . އެހެ

 އި އެ ހިމެނިފަ އިތެރ ގަ ވާތ ވެ ރެގުލާ އިންކަމް ްމ ކަމަށްހުރި އިންކަމަކ  ރެިގއުލާ އިންކައި ގައި މި ޖެހިފަބަޖެޓު

އަުޅގަނޑުމެންނަށް  ޮގތުގައިގެ ސްރމިހިރ  ނިއު ރެވެިނއު މެޝާ އިއިންނާނ . ދެން އަޅުގަނޑުމެން މެންޝަންކޮށްފަ

ދަނ . ދެން މުޅި ބަޖެޓަށް ބަލައިލ މަ ތި ބ ފުޅުންނަށް ފެނިގެންދާނެ ކުރ ަގއި ނިއު ހުރި އާމް އިލިބިދާނެ ކަމަށް ބެލިފަ

ހުރިތަން ފާއިތުވެދިަޔ އި ބިލިއަން އެ ގޮތަށް ޑެފިސިޓްެވފަ 4އަދި ނުލިބި  އިގޮތުަގއި ޖެހިފަގެ ސްރރެވެނިއު މެޝާ

ސިޓް ގާްތގަނަޑކަށް ވެސް އެނގ ނެ ޑެފިބ ފުޅުންނަށް ބަލައިލ މާ  މި އަހަރު ތި ،. އެހެންނަމަވެސް އިއަހަރުތަކުގަ 

ސްތަކަށް ޮގއްަސ ރމިއޮތ . އެހެންވ މާ، ަވރަށް ރިއަލަިއޒް ރެވެިނއު މެޝާ އިށް ތިިރކޮށްފަމިލިއަނަ 300
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ެވސް ދެންނެވިހެން އަޅުގަނޑުމެން މި ގެންދަނ  މިހާތަނަށް ހުރި  އިއެހެންނަމަވެސް އަުޅގަނޑުމެްނ ހަމަ ކުރ ގަ

ތެރ ަގއ . އެހެންވ ާމ،  . އެ ަކންތައްތަށް ރ ސްޓްރަކްޗަރކުުރމުގެއި ތަކެއް އަޅުގަނޑުމެން ތެރ ގަވަރަށް ބ ޑް ޕެރްކްިޓސް

ރ ސްޓްރަކްޗަރވެގެން އަންނަިއރު އަުޅގަނޑުމެން ތި ބ ފުޅުންނާ ހިސާބަށް ގެނެސްދ ނަން ހަމަ އިތުރު ރެވެނިުއ 

ނެތް ނަމަވެސް. އެއ   އިންކޮށް ޖެހިފަޓެއިރގައި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ސާސް. އެ އަދި މިވަުގތު ބަޖެޓުރމެޝާ

ނ، އެއް މަސްވ މަ ެދން އަޅުގަނޑުމެން އާ އިސް ޕްރޮސެްސއެއް. ބަޖެޓް ކޮންމެ ފަހަރަކު ހަދާ ނިންމާފައަކޮންޓިނު

ސް އައްނޫން މ ކ އެްއ. ހަމަ މި ކޮންޓިނުތިބެންޖެހ  ޕްރޮސެސްއެ އިރެވެނިއު ހޯދާކަށް ުނޖެހެއ  ކިޔާފަ ދެން

ރިއަަލިއޒ ޝަނެއް އަެނއްކާ އަހަރު ނިމ އިރު އެނގ ނެ. ހަމަ ކޮންމެ އަހަރަކު އަުޅގަނޑުމެން  އިމ ގަ އެއްޕްރޮސެސް

ބިލިއަން ޖެހ މަ ރާއްޖ ެގ  21ބިލިއަން ތިބުނާހެން. ެއހެންނަމަވެސް މި އަހަރު  22ބަޖެޓް ޖަހަމުން މިއަންނަނ  

ބ ސްކޮށްނެއްނޫން ިއކޮޮނމ  މި އިންޑިކ ޓާސްަތއް މި އިކޮނޮމ  ކުިރއަކަށް ނުދެއ  ބުނެވ ކަށް ނޯންނާނެ. ެއއ  ބަެޖޓަށް 

ނަގަނ ކ ެއއް. ބަޖެޓަކ  ވަން އޮފް ދަ ކޮމްޕޯނަންޓް. ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރައކ  އަނެއް ޮކމްޕޯނަންޓް. އެހެންވ މާ، 

ާގ ގެންޖެހ ނެ އަުޅގަނުޑމެން ޓޯޓަލް އިކޮނޮމ  ޑިޕެންޑްވަނ  ރާއްޖ ގައި ހިނނއަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލ މަ ެވސް އެ

ވިޔަފާރ ގެ މުޢާމަލާތްތަކަކަށާިއ ލިބ  އެްއޗަާކއި ނުލިބ  އެްއެޗއްގެ ަމއްޗަށް ބިނާކޮށް. އެހެންވ މާ، ެއއްޮކޅުން ޓޫރިޒަްމ 

ސެކްޓަރ ގްޯރވާ ވާހަކަ ިމ ދައްކަނ . އަެނއްކޮޅުން އިުތރު އިންވެސްޓްމަންޓްަތއް ައންނަ ވާހަކަ މި ދައްކަނ . 

ރިްސޓުން އަޓު ވާ ކ  އިތުރަށް ރާއްެޖއަށް އެރަިއވްައޅުގަނޑުމެންގެ ާޓގެޓަ އަނެއްޮކޅުން އަުޅގަނޑު މި ދައްކަނ 

ށް އެްއގޮތަކަށް ވެްސ އަޅުގަނޑުމެންގެ ގްރޯތް އިންޑިކ ާޓއަ އިއިތުރުކުރުމުގެ ވާހަކަ. އެހެންވ މާ، ބަޖެޓަށް ބިނާކޮށްފަ

ށް ކުަޑކުރުމަށް މުސްތަޤްބަލުގައި ވެްސ ނުކުަރްއވާށ . ައުޅގަނޑުމެން ބަޖެޓަކ  އަުޅގަނުޑމެން ވ ހާ ބޮޑަކަ ރކައުންޓަ

މަސައްކަތްކޮށް ޕްރަިއވެޓް ެސކްޓަރ ގްރޯކުރުމަށް މަސައްަކތްކުރާނެ މަސައްކަތްތަކެްއގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ބަޖެޓް 

އެކުަލވާލެިވގެން މި ދަނ . ދެން ހަމަ އެއާއެކު ައޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ިގނަ ބ ފުޅުންގެ ވާހަކަިއެގ 

އަުޅގަނޑުމެްނ  !މަށް ކޮންކަމެއްތޯ ކުރަނ . އާދެނަށް އަުޑއިިވެގން މި ދަނ  ޑޮލަރު ހިފެހެއްޓުއަޅުގަނޑުމެން

ވިސްނާލަމާ ހިނގާ އަުޅގަނުޑމެން ރާއްޖެ ވެސް ބ ނުންވަނ  މާކެޓް އިކޮނޮމ އެްއގެ ެތރ ގައި މަަސއްކަތްކުރުމަށް. 

ނަށް ންައޅުގަނޑުމެ ،ކަތްކުރުމަށް. އެހެންނަމަެވސްތެރ ގަިއ މަސައް މާކެޓް ިއކޮނޮމ އަކަށް ސަޕްލަިއ އެންޑް ޑިމާންޑް

ްއ ޑުމެން ޑޮލަރު ނުހިފަހައްޓައިގެނެމިއަދު ޑޮލަރު ތާށިވެގެން ިމއުޅެނ ކ އެއް އަޅުގަނޑުމެންެގ ޤައުމުގައި އަުޅގަނ

 188. ންޓްތަްއ ގިނައ . އަުޅގަނޑުމެންނަކ  ކުޑަުކޑަ ަޤއުމެއްމަހުރި ިޑވަލޮމްޕް އިނޫން. އަޅުގަނޑުމެން ޤައުމުގަ 

ިޑވަލޮޕްމަންޓް ހިންގަން އެބަ ބ ނުންވ . ރާއްެޖއަށް އެތެރެކުރާ ކޮންމެ ެއްއޗަކ  އިމްޕޯޓްކުރާ އެްއޗެްއ.  އިރަށުގަ

އެހެން ރިސޯސްތަކެއް ވެސް ނެތް. އެހެންވ މާ، ރާއްޖ އަށް މި  .ރާއްޖ ަގއި ެއވަރުގެ ިހއުމަން ރިސޯސްއެއް ވެސް ނެތް

ހިއުމަން ރިސޯސަސް ިއތުރުކުކުރަން މި ޖެހެނ . މި ބ ފުޅުންނަށް އެކަންޏެއް  ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގުމަށް ޓަކައި

ހާސް ލ ބަރުންނަށް ބަލައިލިޔަސް.  50ލައްކަ  1ބަލައިލިޔަސް ގާތްގަނޑަކަށް ާހފް ބިލިއަން އެބަދ  އަުޅގަނުޑމެން 
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ކުން ބަލައިފިއްޔާ. އެްސޓިމ ޝަނަ ހަަކއެްއނޫން މި ދައްކަނ ކ ެއއްހާފް ބިލިއަން ޑޮލަރު އިނގ ތޯ، ދިވެހި ރުފިޔާގެ ވާ

ހަމަ އެއާއެކ  މި އިމްޕޯޓްކުާރ ހުރިހާ އެއްޗެއް ާރއްޖެއަށް ޓޫރިސްޓުން ހަމަ އިތުރުވާ ަވރަކަށް ރާއްޖެއަށް އިތުުރ 

މި  .އިންވެސްޓްމަންތަްއ ގެންނަ ވަރަކަށް ާރއްޖ ަގއި ހަމަ ޮޑލަރު ވެސް އިންފްލޯ، މިކަަހލަ ގޮތަކަށް އުޅ ނ 

ތައް ވަިކ ގޮަތަކށް ހުއްޓެންދެން ނުވަތަ ވަިކ ގޮތަކަްށ މިނިމައިޒްކުެރވެންެދން. އެހެންވ މާ، ެއގޮތުން ޑިވޮލޮޕްމަންޓް

ވެސް އަުޅގަނޑުމެން މި ބަެޖޓަށް ވެްސ ހަމަ ކުރިއަށް ޮއތްތާނގައި ވެސް ބަޖެްޓ ެވސް ހިފަހައްޓަން އެބަޖެހ . 

ވަރަކ  ޑޮލަރަށް އ ގެ ާބރު ވެސް ފޯރާނެ. އަިދ  ބުުރނުނގިަނއިން އެ އި އެހެންވ މާ، ިދވެހި ފައިސާ މާކެޓްގަ

އިންފްލ ޝަނަށް ވެސް އަަސރުތަކެއް ކުރާނެ. އެހެންވ މާ، މިކަހަލަ މެކ ނިޒަމެއްގެ ތެރެއިން މި ކަންތައްތައް 

ގެ އާމްދަނ ާއ ސ ދާ ހަރު އެކި ބ ފުޅުްނގެ އަިދ ބަޖެޓުބައްޓަންެވގެން މި ދަނ . ދެްނ އަުޅގަނޑަށް ވަރަށް ގިނަ ފަ 

ން ނެތަސް ކޮންމެވެްސ ވަރަށް އާމްދަނ އާ ެވްސ ގުޅުން އެބަހުރ . އެފަަދ އިލްޒާމްތައް އެޅުވުަމކ  ގުޅު

އަުޅގަނޑުމެންނަށް  ،ވާހަކައަކ  ކޮންފިޑެންސް ެގއްެލމުންދާނެ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް ވެސް ސްރއިންވެސްޓާ

ށް ހަމަ ފިޔަވަޅު އަޅަމުންދާކަން. ކަކޮރަޕްަޝންގެ ކަންތައްތަ އިގަރުފެންނަން އޮތް ޙަޤ ޤަތަކ  މި ސަރުކާ

ވެްސ ައޅުގަނޑުމެންނަށް އަޑު އެބަިއވ  މ ެގ  އި ކުރ ެގ ސަުރކާރުތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިލިއިުރގަ ،އެހެންނަމަވެސް

އްގެ  ޑުއެހިން. ހަމަ ބޮޑު ކޮރަޕްޝަނެކުރިން ވަރަށް ބޮޑު އެފް.ބ .އައި.ޑ ގެ ކ ްސއެްއގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން އަ

އެމް.ޑ .ޕ ގެ ސަރުކާުރގެ ތެރ ަގިއ  އެމް.ޑ .ޕ  ސަރުކާރު. ހަމަ ހަކަ. ދެން އެއަށްފަހު ދެން އެ އައި ސަުރކާރަކ ވާ

ބަިއވަުރ ރަށެއް ވާހަކައަކ  މ ހުންނަށް ދ ފިއ . ކޮންމެވެސް  ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ެއނގިގެންދިޔަ އެަތއް

ެއއ  މި އިވެމުންދިޔަ އަޑުތަކ   ،މުެގ ނަމުގައި ކޮންެމވެސްބަނދަރެއް ހެދުމުގެ ނަމުގަިއ، ކޮންމެވެސް ޕޯެޓއް ހެދު

ގެ ވާހަކަ ެވސް އެަބ އްލެއްޮކޅުން ޖ .އެމް.އާރުގެ ސްކ ންޑަ އަޅުގަނޑު މިދަންނަވަނ . ޙަޤ ޤަތެއް ހަމަ ނ ނގ . އަނެ

ޕ .އާރު.ސ ގެ ވާހަކަ. .ސަރުކާރުން އެބަ އަޑުިއވެމުންދ  އެމް.އެމް އަުޑއަހަމު. ދެން އަނެއްކޮޅުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި

ކޮންެމ ، މުންދިޔަ އަުޑތަކެއް. އެހެްނވ މާމި ކަރަޕްޝަންެގ ވާހަކަައކ  ކޮންމެ ސަރުކާެރއްގެ ވެސް އިވެ، އެހެންވ މާ

މިއަދުގެ ސަުރކާރުން ، ބަލަނ . އެހެންވ މާ ޑުމެްނ ވެސް މިސަރުކާރަމުން ވެސް މަަސއްަކތް ކުރާނެކަމަށް އަުޅގަނ

ޓުވުމަށް ޓަަކއި ހަމަ ކުެރެވންހުރި މަސައްކަތް އަޅުގަނުޑމެން ކުރާނަން. އެކަުމގެ ވެސް މި ކަރަޕްޝަން ހުއް 

 ބ ފުޅުންނަށް އަރުވަން.  ޔަޤ ންކަން ތި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކަިނ ގަިޑއިރުެވގެން ދިަޔއ . އަުޅގަނޑު ހަމަ އެ 2 ؛ބައެއް ސުވާލުަތއް އަދި އެބަުހރި އ ގެ ޒާުތަގއި ސ ދާ ގޮތެްއގައި 

ފްޙާ ނަންބަރު ވެްސ ޞަމަ ުކރުމަށް ކަނޑައަޅާަފއިހުރި ަކންކަމާއި ގުޅ ގޮތުްނ ހަމިދަންފަޅި އާމްދަނ  އިތުރު

ވ ނެ ކަމަށް ގަިޑއިރު ތެރ ގައި ނިންމާލެ 2އާއި. އެހާ ފަސ ހައިން އަުޅގަނޑުމެންނަށް  55އާއި  24ދަންނަވާލާނަން. 
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އަުޅގަނުޑގެ ލިސްްޓގައި  ން ެއބަތިބި އަލަށް ސުވާލުކުަރްއވަްނ.މެންބަރު 7ކުރ . ނަަމވެސް އަދި މ ދުއްއަޅުގަނޑު އު 

އަުޅގަނޑަށް ހ ވަނ  ދެްނ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިތުރު ދަންފަޅިއެއް ަވގުތުޮކޅެްއ ، އެހެންވ މާ  ން ވެސް.ޕާޓ  3

ޅުގަނުޑ މިަވގުތަށް އެވާހަަކ ދަންނަަވމުން އަ، ށް ގެންދެވ ނ . އެހެންވ މާއަފަހު އިތުރު ދަންފަޅިއަކަށް ކުރި ހޯދާލުމަށް

ގަޑިއިރު ވެގެންދިޔާމަ ލ ޑަުރ އެދިވަަޑއިގަތ ތޯ. ލ ޑަުރ  2ކޮމިޓ  މިވަގުތަށް މެދުކަނޑާލަން އެބަޖެހ . އެއ   ކޮމިޓ  މި

ގަޑިއިރު ހަމަޖެހުނ މަ  2، ނެ ޗާންސެއް އިނގ ތޯ. އެހެންވ މާއެދިަވޑަިއގަތަސް މިގަޑިޖެހުނ މަ ދެން ނޯންނާ

ބ ފުޅުންނަށް ވަރަށް  ށް، ބަިއގަިޑއިރުގެ ބްރ ަކކަށްފަހު. އެއ  ތިކަނ  ބައިަގޑިއިުރގެ ބްރ ކައަޅުގަނޑުމެން ދެން ފައްޓާ

ދެން  . އަުޅގަނޑުއިރަނގަޅު ފެންވަރެްއަގއި ތައްޔާރުކޮށްަފއިވާ ަސއިފޮދު ހުރި ވާހަކަ ދަންނަވަން ބ ރުގަ

ން. މަޝްވަރާކުރަ... ކޮމިޓ  މެދުކަނޑާލުން()ގަިއ. ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ.  1:05ނޫނ   ަގއި 1:00ބައްދަލުކުރާނ  

ގުޅ ގޮުތން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެްއ  ސްތަކުގެ ބަޖެޓާއަދި ދެވަނަ ދަންފަޅި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބައޮތް ދައުލަތުެގ އޮފ 

ކޮށް މިިނސްޓްރ  އޮފް ފިނ ންސް ޞަ ންހުރި ސ ދާ ަވޒ ރުން އަދި ޚާއްގުޅު ކަނޑައެޅުން. ޒިންމާދާރު ިމކަމާ

މުގައި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ދެއްވަމުން ގެންދެިވ އުށް ގެްނދިއަމަސައްކަތް ކުރި ، ޑަިއގަންނަވާ. އެހެންވ މާހިމެނިވަ

ގުޅިެގން އުފައްދަން ބ ނުންފުޅުވާ  މި ބަޖެޓާހަމަ . އަުޅގަނޑަށް އިނގ  އެއްބާރުލުމަށް ނިހާޔަތަށް ޝުކުރުދަންނަވަން

އެ ުފރުޞަތުތަކަށްފަހުގައި ަވގުުތ އޮތް ވާހަކަ އަުޅގަނުޑ  ،ސްނަމަވެއެހެންބައިވަރު ސުވާލުަތއް ހުންނާނެ. 

ތައް ހަމަ ސ ދާ ދަންނަވަމުން އަދިވެސް އެޕ ްލކޮށް ދަންނަވާލަން އިްއޒަތްެތރި މެންބަރުންގެ އަރިހުގައި މި ސުވާލު

ން އަުޅގަނޑުމެންނަްށ ކުރަން. އ ރުހުރި ކަންތައްތަާކ ގުޅ ގޮތުން ސުވާލު  ކުރުމަށް ކަނަޑއަޅުްއވާފައިއާމްދަނ  އިތުރު

ދިޔަ ދޮޅުގަިޑއިުރގެ ށް ދެވ ނ . މިހާރު ވެސް ައޅުގަނޑުެމން މިމައަށް ނިންމާލެވި ދެވަނަ ެސޝަނަސެޝަން ފުރިހަ

ަގޑިއިރަށް ގޮސް އަެނއްކާ އިތުރު ބަިއގަިޑއިރަށްފަހު އިތުރު އަނެްއކާ ވެސް ަގޑިެއއްހާއިރުްނ  2އް ސެޝަނެ

މެންބަުރން އެދިވަަޑިއގެންފައި އެަބޮއތް ފުރުޞަތަށް. ފުރަތަމަ  7ތުން ކަންނ ނގެ ނިމ ނ . މިހާރު މިއޮތްގޮ

ަގއްދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެިރ  ،އަޅުގަނޑަށް ފުރުޞަތު ދެވ ނ  މިހާރު ޕ .ޕ .އެމްގެ ފަރާތުން އަޙްމަދު ރަޝ ދު

 މެންބަރު. 

 

 ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝ ދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

 ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައި ދެެކވ  ވާހަަކއިަގިއ އްރިރު ެދއްިވ ފުރުޞަތަށް. އަުޅގަނޑު ެވސް މިއަދު ޝުކުރިއްާޔ މުޤަ

ބެހ  ގޮތުން ދައްކަމުންދާ ވާހަކަިއަގއި އަުޅގަނޑު ެވސް ކޮންމެވެސް ެއްއޗެއް  އޮތް ބަޖެޓަށް އާމްދަނ  ހޯދުމާ

ދަނ  ހޯދުމަށް ޓަކައި ހުށަަހޅާފައި އޮތް ކަންަތއްތަުކގެ ދަންނަވާލާ ހިތްވަނ . ުސވާލެްއކޮށްލަން ބ ނުންވަނ . މިހާރު އާމް

ފުރާ  ންއެއާރޕޯޓު އ ތެރ ގައި އެންމެބޮޑު ެއއްކަމެްއގެ ގޮުތގައި އަުޅގަނޑަށް ެވސް ފާހަގަކޮށްލެވ  އެްއކަމެްއ މި

ން ބ ނުންވ  މި ށް އަޅުގަނޑު ސުވާލުކޮށްލަކ . ދެން ޓުއަިރަޒމް މިނިސްޓަރަމ ހުންގެ އަތުން ޓެކްސް ެނުގމުގެ ވާހަަކއަ
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އެއާރޕޯޓުން ޓެްކސް ނަާގއިުރގައި ކިހާވަެރއްގެ ދިރާާސއެްއ ކޮށްފައިތޯ ޓުއަރިްސޓުންނަކ  ހަމައެކަނި ޓެކްްސއަށް 

އިންޑަސްޓްރ  ިމއޮތ   ާރއްޖ ގެ، އިންޑަސްޓްރ  ިމއޮތ  ުނވާނެ. މުޅި  ބަލައިގެންބިނާވެފައި އޮންނަ ަބޔަކަްށ 

ކެޓަްށ ކްްސއެއް ަނގަމުންދާއިރުަގއި މާއި މ ގެ ސަބަބުން މިހާރު ވެސް އެަތއް ޓެށް ބިނާވެފައި އޮތްިއރުގަޓުއަރިޒަމަ

ކޮށް މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ގެސްޓްަހއުސް ިވޔަފާރ ގެ ވާހަަކ ޞަ ޑު ބަދަލެއް އައިސްދާނެތޯ. ޚާއްކިހާވަރެްއގެ ބޮ

ވުމުގެ ަމއްސަލަ. ގެ ޓިކެްޓެގ ައގުބޮޑު ނ  އެމ ހުންދައްކަމުންދާއިރުަގއި މިހާރު ެވސް އެންމެބޮޑު ގޮންޖެހުމަކަށް އަންނަ

އެއ  ވަރަށްގިނަ ެގސްޓް ހަުއސް ހިންގާ ފަރާތުން އަޅުަގނޑާއި ހަމައަށް ވެސް އަންނަ ސުވާލެއް ެއއ  ޓިކެްޓ 

އަގުޮބޑުެވގެން ރާއްޖެ ތެެރައށް ދަތުރުކުރަންޖެހ ތ  އެމ ހުންނަށް ގޮންޖެހުންތަކެއް އޮްތއިރުަގއި އަެނއްކާ ވެްސ 

މިއ  ކިހާވަެރއްގެ ދިރާާސއެްއ ، އ ަގއި ނަގާ ވާހަަކ. އެހެްނވ މާ މި ހުށަހަޅަނ  އިތުރު ޓެްކސްެއއް އަޅުގަނޑުމެން

ކެޓަށް. ދެްނ ންޕެކްެޓއް އަންނާެނ ކަމެއްތޯ މާކޮށްފައި އޮތް ކަމެއްތޯ ނޫނިްއޔާ މިއ  ހަމަ މ ގެ އެްއވެްސ ކަހަލަ އި

ކެްޓ ތަންކޮޅެްއ ދަށްވަމުން ާދ ާކއިުރގަިއ މިހާރު ޔޫރަޕިއަން މާއްހަމަ އެއާިއއެުކ ޓުއަިރޒަމް މިހާރު އިންކަމްެގ ވާަހކަދަ

ކެްޓ އަުޅގަނޑުމެންެގ ތެރ ަގިއ މާ އަންގަނޑަށް ވެސް ަލފާކުރެވ  ތަފާސްހިސާބުތަްއ ދައްާކގޮތުން. ޔޫރަޕި ކަމަށް އަޅު 

ންޑްެވގެން ކެޓަށް ޑިޕެކުރެވ ތޯ. ހަމައެކަނި އ ޝިޔާ މާ އިންކްރ ސްކުރަން ކިހާވަެރްއގެ މަސައްކަެތއް

މިހިރ  އާމްދަނ ގެ ގޮތުަގއި ވާހަަކދައްކާއިރު އަޅުގަނޑުމެން ، ށް މިކަން ކުރެވ ނެތޯ. އެހެންވ މާއަޅުގަނޑުމެންނަ

ގައި އަުޅގަނޑުމެންނަްށ ނއެއާއިެއކު ދިވެހިންގެ ވާހަކަ ެވސް މިތާ ވަރަށްބޮޑަށް ބަލަންޖެހ  ކަންތައްތަކެްއ. ހަމަ

އެބަދެކެވ . މިހާރު ވެސް ނޫސްތަކުަގއި އެބައިން ައޅުަގނޑުމެންގެ ވަޒ ރުން އެަބ ދިވެހިންގެ އަތުން ނަގާ ވާަހކަ 

ށް ކޮންމެވެސް ވަރަކަްށ މިއ  އަުޅގަނޑުމެްނނަ، މިނަގާގޮތަށް ވާހަކަ. ެއހެންވ މާ ވިދާޅުެވއ  ރަްއޔިތުންގެ އަތުން ވެސް

ނ . މިހާރު އެކަން ދިވެހިންގެ އަތުްނ ނަގާ ކުެރވެން އެބަޖެހ  ކޮންބަޔެއްގެ އަތުންތޯ އަޅުގަނޑުމެން މިޑިފައިން

ނަގާނެތޯ ނޫނިއްޔާ އެކަން ނުކުރާނެތޯ. މިއ  އަުޅގަނުޑމެންނަށް، ނޫނިއްޔާ މިސާލަކަށް ބ ސްފަރުވާއަށް ފުާރ 

އާސަންަދއިން ޓިެކްޓ  ،އާސަންދަ ލިބިގެންދާ މ ހުންގެ އަތުން އާސަންދައިންތޯ އެމ ހުންގެ އަތުން ަނގަންޖެހ 

ޑޮލަރު ދ ނ  އެ ޓިކެޓް ދ  ފަރާތުންތޯ. މިއ   15ންސްޕާއިން ޓިކެޓް ދ އިރުގައި އެމ ހުންނަށް އެ ދ އިރުަގއި ނޫނ  އެ

މި ދާއިރު ހަމައެކަނި އްމު ރައްޔިތުން. ޢާމިދަނ  ހަމަ ކުރަންޖެހ  ސުވާލެއް. ސަބަބަކަށްވަނ  އާސަންދަ ހޯދައިގެން 

ލަތު ހުންނަ ގޮތް. އެމ ހުން ޙާނގ  މިހާރު ވެސް މެންނަށް އެަބއިލިބެނ  ބ ހާއި ޓިކެޓާ. ދާއިރުގައި ައޅުގަނޑު

 އެތަނުަގއި އަމިއްަލއަށް ތިބ ނެ ޚަރަދެއް ނެތިގެން އެކި މ ސްމ ހުންގެ އަތުން ގޮސް ސަލާންޖަހައިގެން އެމ ހުން 

ދާއިރުަގއި އަނެްއކާ އަުޅގަނޑުމެން އެމ ހުންގެ އަތުން އެްއކަލަ ޓެކްސް ނަގަން މަޖުބޫރު ކުރާނ ތޯ. މިހިރ  

ހ ވަނ .  މަށަށް ނޑުމެން މ ގެ ތެރ ަގއި ހިމަނާލަންޖެހ  ކަންތައްތައް. ނޫނ  ވިސްނާލަންޖެހ  ކަންތައްތަކެއްހެންއަޅުގަ

ރުފިޔާ ައކަފޫޓަކަށް ޖަހައިގެން އުޅ އިރު މިއ   1000ވާހަކަ އަުޅގަނޑުމެްނ  ހަމަ އެއާިއއެކު ބިން ިވއްކުމުގެދެން 

ޝަން ކޮސްޓެްއެގ އިޒ އިން ރިސޯޓްތައް ދ އިރު ވެްސ އިކު ޅުން އެބަބ ފު ވެސް އަޅުގަނޑަށް ހ ވަނ  ިމހާރު ހަމަ ތި
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ެވްސ  އިްއޔާ މ ގަކްޓަރަކަށް ނަގާނ . އެެހންވެއްޖެނޫނިއްޔާ ހެ ށް ނަގާނ ރަކަކަހ  ނި ސަރަޙައްދަކުންދ ނ  މިހާވަރ މިވެ

ން ވިްއކާ ކަމަށްވަންާޏ ކުން ާރއްޖ ގެ ބިތަކެއް ކަނަޑއެޅެން. މިވެނި ޒޯނަޒޯން ހެންއެބަޖެހ އަޅުގަނޑަށް ހ ވަނ  

އްޔާ މިހާވަރ . ައޅުގަނޑަްށ ެވއްޖެ އިގަ .އްޔާ މިހާަވރ . ނޫނިއްޔާ ހއވެއްޖެ  އިމިހާވަރ  އިންނަންޖެހ ނ . މާލ ގެ ޒޯންގަ 

 ފަ.އްސަކަށް ބަލާވާން އެތަެނއްގެ ައގާއި ހުިރހާ އެއްޗެ ޒްހ ވަނ  މިވެސް ކޮންމެވެސް ަވރަކަށް އެބަޖެހ ހެން ކެޓަގަރައި 

އަުޅގަނޑަށް ހ ވަނ  ، އޮންނަނ  އެހެންހެން. އެހެންވ މާ ށް ހ ވަނ  ދުނިޔ ގެ ހުރިހާ ތަނެއްގައި ވެސް އެކަން އަޅުގަނޑަ

އްމު ދިރިއުޅުމަށް ޢާގައި މ ތި އެބަޖެހ  ނޫނިްއޔާމު ރުފިާޔ އަުޅަގނޑުމެން އަކަފޫޓަކަށް ކިާޔިއރު 1000މިއަށް 

ނޫނިްއޔާމު ވިޔަފާިރކުރަން މ ހަުކ  ވަރުތޯންނަ ބިމުން ވެސް މިހާދިިރއުޅުމަށް ގަ އިނޫނިއްޔާ މ ހުން ބިން ގަންނަިއރުގަ

ލުތަކެްއ ޞ ނ  މ ެގ ކޮންމެެވސް ކަހަލަ ތަފްތަނެއް ގަންނައިުރަގއި ނޫނ  ގެސްޓްހަުއސްެއއް އަޅުގަނޑަށް ހ ވަ

އެއާިއއެކު މިހާރު  ވާަހަކ. ހަމަ ެއއ  ެއއް، ހަކަ ދަްއކާއިުރަގއި. އެހެންވ މާޖެހ ހެން މި ބިން ވިްއކާ ވާއެބަ އިންނަން

ދަކ  އިތުރަށް ޞަޤުކެއް ނުދ  ވާހަަކ. މަިއަގނޑު މަހަމަ އާމްދަނ ގެ ވާހަކަދަްއކާިއރުގައި ވިދާުޅވެއްޖެ އިތުރު ަރށްތަ

އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެްނ  ،ގިނަ ރަށްތަކެއް އިތުރަށް ނުދ  ހުރި ރަށްތައް ހަދަންވެގެންނ . އެހެންނަމަވެސް

ޖެހިލާ ދޫކޮށްފަިއ ހުރި ރަށްތަށް އަދިވެސް ށްއަން ނޫނިްއޔާ އަދި ކުރިއްިޓގެއިން ފެ 2004 އަންނަނ  ގާތްގަނޑަކަށް

ހުރި ގޮތަށް އެބަހުއްޓ . މިހާރު މިވާހަކަދައްކާއިރު ފަހަރެްއގަިއ ވެދާނެ އަމިއްލަ އެދުމެއްގެ ާވހަކަ ދައްކަނ އ . އެކަަމުކ 

ފައި ހުރި ހަމަ ނެހެދި  އެތައް ޒަމާެނއްވަންދެން ދ ފައިއެބަހުއްޓ  މ ގެ  އިގަ .މިސާލެއްގެ ގޮތުން ދައްާކއިުރ ގދ

ެއއ  މިރާއްޖ ގައި އޮތް އެންމެބޮޑު ެއއް އަތޮޅަށްާވއިުރގަިއ ަރށްތަކެއް ދ ފަިއ އެރަށްަތއް  އަނެއްާކ އެތާ އެހިސާުބގައި

ރައްޔިތުންނަށް  ބިށް ވެސް އެްއވެސް އެްއެޗއް ނުލިހުރި ރަށްތަކެއް. ެއއ  ސަުރކާރަ ހަމަ ހަލާކުވާން ދޫކޮށްލެވިފައި 

 ލިބ  ުރފިޔާއެއް. ެއވެސް ނުލިބި  ރު ރުކަކަށްއ  .ވެސް ެއްއޗެއް ނުލިބ . ކުރ ަގއި ވަުރާވއަށް ލިބުނު ރުފިޔާ ވެސް

މިރަށްތައް ހަދަން އެްއވެސް ކަހަލަ ބާރެއް އެަބއެޅ ތޯ. ، ށްތަކެއް އެބަުހއްޓ  ދޫކޮށްލާފަ. އެހެންވ މާމިހެން ހުރި ރަ

ައޅުަގނޑަށް ހަމަ އިނގ  ަކއިރ ގެ ރަށްތަކެއް ވ މަ ހަމަ މިސާލަކަށް ކާށިދޫ، ލޮނަދޫ ހުއްޓާ،  އިފަ ހަމަ ނަންކިޔާ އ ގެ

 .ގަޒ ާރ، ވަޓަަވއްރެހާ ކަހަލަ ރަށްރަށް އެބަހުއްޓ . ހަމަ މިތާގެ މ ހުން އެބަިތއްބ  ވަޒ ފާ ނުލިބިފައި އެތަްއ ބަަޔކު

ކިހާވަެރްއގެ ، ން ބަލަންޖެހ  ކަމެއް. އެހެންވ މާައުޅގަނޑުމެާއއިެއކު މިއ  ވެްސ މ ގެ ތެރ ަގއި ތިބިއިރު މި އާމްދަނ 

 ...މަސައްކަތެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވަގުތު ހަމަވެއްޖެ. 

 

 ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝ ދު ވާހަކަދެއްެކވުން:
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ކަމެއް ފާހަަގކޮށްލަން. ރ ޖަނަލް އެއާރޕޯްޓގެ ވާހަަކ ދެން ހަމަ ނިންމާލަމުން އަޅުގަނޑު ހަމަ އެބައޮތް ެއއް 

މި ކޮްނ  ތ ވެވިދާޅުެވއްޖެ. ރ ޖަނަލް އެާއރޕޯޓް ވެސް މިއ  ހަމަ ިއންކަމްގެ ތެރ ަގއި އަންނަ އެްއޗަކަްށވާ

ޅަން ބ ފުޅުން ކަނޑައަޅުްއވަނ  ރ ޖަނަލް އެއާރޕޯޓް އަ ވިސްނުމެްއގައިތޯ ކޮްނގޮތަކަްށ ދިރާސާކުރައްވާަފއިތޯ މ ތި ތި

 ން ޓުމިނި 20އާރޕޯޓެއް އޮތް ތަނަކަށް އިސްކަންދެްއވަނ . ެއއ  ކޮންަކހަލަ ވިސްނުމެއްގައިތޯ. މިާސލަކަށް މިހާރު އެ

ބަޖެޓުގަިއ  ގަިޑއިރުން ެދވ  ތަނަށްތޯ އިސްކަންދ ނ . އަުޅަގނޑަށް މިހާރު 2ދެވ ތަނަށްތޯ އިްސކަންދ ނ  ނޫނިއްޔާ 

ގޮތަށް ނުފެނ . އަުޅގަނޑަށް ހ ވަނ  ެއއ  މުޅިން ރަނގަޅު ވިސްނުމެްއގައި ނޫން އްސަށް ބަާލއިރު އެ ޖަހާފައިހުރި އެއްޗެ 

މިސާލަކަށް ބުނާ ޖެހ  ކަމެއް. އެބަކަންނ ނގެ އެކަން ކުރެވިަފިއވަނ . އަުޅގަނޑަށް ހ ވަނ  އެއަށް ވިސްނާލަން 

  ...ގައި ފަރެްސމާތޮޑާ.ކަމަށްވަންޏާ ގދ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ގެ ަވގުތު ހަމަެވއްޖެ. ޓުމިނި 5ރި މެންބަރު އިްއޒަތްތެ

 

 ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝ ދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

އެއާރޕޯޓް އަާޅއިރުަގއި މާވާެރލު އެއާރޕޯޓް ނ ޅި އ ތި ައޅާ ކަމަށްވަންޏާ ެއއ  ރަނަގޅު ވިސްނުމެްއަގއި ކުެރވ  

ސަރުކާރުން ޕޮލިސ  އޮްތޮގތެއް ައޅުގަނޑަށް ނ ނގ ތ   ،ނަމަވެސް ކަމެއް ކަމަށް އަުޅގަނުޑ ޤަބޫލެއް ނުކުރަމ . އެހެން

 ުޝކުރިްއޔާ.  .ވާހަކަ އެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ގުޅ ގޮުތން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުެރއްވި ުސވާލުތަކަށް ޖަވާބުެދްއުވން އެދެން.  އާމްދަނ  އިތުރުކުރުމާ

 

 ހަކަދެްއެކވުން:މިނިސްޓަރ އޮފް ޓުއަރިޒަމް ޫމސާ ޒަމ ރު ވާ

 މި  ޔޫ ާއއި ޫޔކ އާ.ބެހ  ގޮތުން ވިާދޅުވި ސުވާލަށް ައޅުގަނޑަށް ހ ވަނ  އ  އ .ޔޫ އާިއ ޓުއަިރޒަމް މާރެކޓާ

ކެޓްަގއި ައސްލު ނެެގޓިވް ގްރޯްތއެއް ިމއުޅެނ . އެބަހުރި. ެއކަމަކު ަޗިއނާގެ މާ ސަރަޙައްދުގެ މާރކެޓްަތކުގެ ގްރޯތް

ރިސޯޓުތައް.  ކުެރވެމުން އެބަދ . ދެން މިއޮތ  ތަކެއް އެކަށ ގެންވާ މަަސްއކަތްމެން އެއ  ދެން އަުޅަގނޑު، މާއެހެންވ 

ހަށް ރިސޯޓްތައް ދިނުން މަދުކޮށްލާފައި މިއޮތ  ކުރިން ދ ފައިހުރި ތަންތަން އަވަހަމަ ކުރިން ދެންނެވިެހން  އަސްލުަގއި

 ިމގޮތުން ައޅުގަނޑުމެން މިހާރު ވެސް ތި ، ނިންމ ތޯ ބަލަން މަސައްކަތްުކރަން. ވަޒ ާފގެ ފުރުޞަތު. އެހެންވ މާ

ކުރަމުން އެބަގެންދަން. ދެން ވިދާުޅވި ުޓއަރިޒަމް ޓެކްްސގެ ވާހަކަ. ހުރި ރަށްތަކަށް ވެސް ހަމަ ޕުޝް ގެ.ވިދާޅުވި ގދ
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އެއ  ހަމަ ކުރިން ވެްސ އަުޅގަނޑުމެން ދެންނެވިހެން އެއާރޕޯްޓގެ ޗާރޖްގެ ވާަހކަ. ައޅުގަނޑު ކުރިްނ ދެންނެވިހެން 

ގާނޫނެްއެގ އަދި  އ ރު ވެްސ ދެންނެވިހެންޖެހ ނ  ހަމަ ބޯްޑގަިއ އިްނ ެއާއއި ބެހ ގޮތުން އަުޅގަނޑުމެން  ގންރޮއިޑް

 30ރ ޖަނަލް އެއާރޕޯޓްތައް ޑިވެލޮޕްކުރުމަށް ފަހުން ކޮންސަލްޓ ޝަން އަންނާނެ.  ތެރެއިން އަންނާނ . އެއަށް ައދި

ގެްނ އެތުރި ަތއްށް ލޯންޗްގައި ދެވ ނެ ގޮތަކަށް ރ ޖަނަލް އެއާރޕޯޓްކަގެ ތެރ ގައި ރާއްޖ ގެ ުހރިހާ ސަރަޙައްދަޓުމިނި

ން މައިގަނޑު ިވސްނުމަކ . ދެން އެގޮތުން ފަރެސްމާތޮާޑގައި ވެސް އަދި މާވާރުުލގައި ވެސް އެއާރޕޯޓް އެޅުން، އުދި

ހިއްކުމެްއ  އިގަ ރޕޯޓުއެއާެއއ   ކ އަޅަންޖެހ  ެއއާރޕޯޓެއް. މާވާރުލަހިއްކައިގެން  އި ފަރެސްމާތޮޑާއަކ  އަސްުލގަ

ލު. އެއ  އަސްުލ ފަސ ަހވާނެ މާވާރެ މާ ބޮޑަށްޕ .ޕ .ޕ ގެ ދަށުން ައސްލު ިޑވެލޮްޕކުރަން ، ނޯންނާނެ. އެހެންވ މާ

ގައި ނުއެއް ހުންނާނެ. އެއ  އިްނވެސްޓަރެއއް . ދެން ޕ .ޕ .ޕ ގެ ކޮމްޕޯނަންޓްތަކެއް ައްސލު ބަޖެޓުކ ޖަސްޓިފިކ ޝަނަ

ލިބުުނ  ުޅގަނޑުެމން އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ މިައހަރު ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ިއޢުލާންކޮށްގެން އެ ލިބުނ މަ، އެކަމަުކ އަ

، ސް އެމ ހުންނަށް އެތަން ިޑވެލޮޕްކުެރވ ނެ ގޮތެްއ ނުވި. އެހެްނވ މާކޮންޓްރެކްޓެްއ ލިބިގެން އެކަަމކު ކޮންމެހެން ިވޔަ

އެގޮތަށް. ެއކަމަކު ބަޖެުޓގަިއ ރިފްލެކްޓް ނުިވ ކަުމގަިއ ކުރަމުން ގެންދާނަމ  ދިވެްސ އަުޅގަނޑުމެން ަމސައްކަތްއަ

ކ . އިރާަދކުރެއްިވއްާޔ ހަމަ ދެން ހުިރ ލިފަިއ އޮްތ ތަނެއްނޫން މާވާރެލަވިޔަްސ އަުޅގަނޑުމެްނގެ ފޯަކސްއިން ގެއް

އް ނެތް ސަރުާކރުގެ ވިސްނުމެ ިއ،އި ވެސް ހަމަ އެއާރޕޯޓް އެޅުުމގަގައި އެއާރޕޯޓް އެޅ ިއރު މާވާރެލުގަ ނތަންތާ

 ަގއި ެއއާރޕޯޓް ނާޅާކަށް.ނއެތާ

  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގުޅުންހުރި ސުވާލުތަކަްށ ޖަވާބުދިނުން އަޅުގަނޑު  އާމްދަނ އާހަމަ އިްއޒަތްތެރި ވަޒ ރުން މި ޖަވާބުދެްއވުމުަގއި 

 2ނުމަށް ޓަކައި. ކުރެްއވި ތަކަށް ަބރާބަރަށް އަހަމިއްޔަތުކަން ދި ޓުމިނި އިދެން. އަުޅގަނޑު ހަމަ މި ކޮމިޓ ގައެ

ގެ ސުވާުލަގިއ މެންބަރު ރަޝ ދު އިްއޒަތްތެރި ގުޅ ގޮތުން ސިފިކްކޮށް އ .ޑ .ސ އާސުވާލެްއގެ ވިދާޅުެވއްޖެ ވަރަްށ ސްޕެ

ސުވާުލ  ދެްއވާށ  ދިވެހިންގެ އަތުން ނަްނގަވަްނތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ. އަުޅގަނޑަށް ހ ވަނ  އެ އެ ސްޕެސިފިްކކޮށް

 ސުވާލަށް ޖަވާބުެދްއވުން އެދެން.  2! ބިމުގެ ވާަހކަ. އެ ކުރެްއވިހެން. އާދެ

 

 އިކޮނޮމިކް ޔޫތު ކައުންސިުލގެ ޗެއަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ުޒހޫރު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ބުދެވިއްޖެ. ސުވާލަށް ހަމަ ެއކިފަހަރުމަތިން ހަމަ ޖަވާ އާދެ! ހަމަ ވަރަށް ރިޕ ްޓަވމުން އަންނަ ސުވާލެްއ. އެ 

ދުްއވާ އަންނަ ކޮންމެ މ ހަކ  މި ެޓކްސް ނަގަންޖެހ  މ ހެްއެގ ފުރާ ން ަލކުން ބަލާިއރު އެއާރޕޯޓުއިކޮނޮމިކް އެންގަ

ގޮތުަގއި އަޅުގަނޑުމެން ހިމަނާފައިވާނ . ދެން ިއްއޒަތްތެރި މަޖިލ ހުން ހަމަ ފަހުގެ ަވގުތެްއަގއި ގާނޫނަކަްށ އެ ގެންނަ 

ވިއްކުން ބޮަޑށް އަޅުގަނޑުމެން ބަލާފައި  ާނނ . ދެން ބިންބަދަލަކުން ދެން އެއަށް އަްނނަ އެްއވެސް ބަދަލެއް އަން
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އެހެރ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވިްއކިދާނެހެން ހ ވާ ބިންތައް ނުވަތަ އެއަށް ޑިމާންޑް އޮތް ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވ  ބިންތައް 

ބިންތަކެްއ  ށްގިނަމާލެ އާއި ކައިރ ަގއި ވަރަ އެގޮތުން .މުޅި ރާއްޖެ ސަރަޙައްދަށް ވަކި ޕޮލިސ އެއް ހަދާފައި ނޫން

އިކޮނޮމިކް މަސައްކަތްތަެކއް ކުރެްއވުމަށް ބަޔަކު އިންޓްރެސްޓް ހުރެއްޖެ  ގައިއެކ ަގއި ެއ ބިންތަކު ހިއްކިފައި ހުރުމާ

 ދ . ނބިންތައް ާވހަކައަކ  ވިކިދާނެ ކަމަށް ލަފާުކރާ އަގު އަުޅގަނޑުމެން ހިމަނާފައި އެއި ކަމަށްވަންޏާމު އެ

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

ވަޒ ރަުކ ެއއާިއ ުގުޅންހުރި ސުވާލުެގ ޖަވާުބގަިއ އެްއވެްސ ބަެޔއް އޮްތ ެއހެން ިއްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ. 

ވަނ  ޖ .ޕ ެގ ދެން ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑު އަރު އާދެ! ކަމުގަިއވާނަމަ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ރަޝ ދު ކުރެއްވި ުސވާލު. 

 ށް. ސިމް އިްބރާހ މަޤާލ ޑަރު އޮނަރަބަލް 

 

 ސިމް އިބްރާހ މް ވާހަކަދެއްެކުވން:ޤާމާމިގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް އެްއޗެްއ  2017`. އާދެ! ވަރަށްބޮޑަްށ ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ުމޤައްރިރު. އާދެ! 

 26.7މަ ކަމަކަށް މުން ފުރަތަމަ ފަށައިގަންނާނަން. އާދެ! ފުރަތަރުޞަތު ދެއްވ ތ  ޝުކުރުއަދާކޮށްލަދަންނަވާލަން ފު

 26.8 ،ކަމާއިެއކުއަުޅގަނޑު ވަރަށް ިއޚުލާސްތެރި މިލިއަން ރުފިާޔގެ ބަޖެޓެއް ދައުލަތުން ހުށަހެޅުއްވ ތ  26.8ނުވަތަ 

ކަމާއިެއކު ުޝކުރުދަންނަވާލަން. އާމްދަނ  ެވްސ ޅުއްވ ތ  ވަރަށް އިޚުާލސްތެރިބިލިއަން ރުފިޔާެގ ބަޖެޓެއް ހުށަހެ

ގަނޑު ފާހަގަކުރަމުން ކަން ެވސް އަޅުފައި ހުރިލަްއވާތަާފތު ގޮތްތަކަށް ބައްަލވާގެންދާ ވަރަށް އިތުރުވެ 

ކަމާއިެއުކ ފުޅުންނަށް ވަރަށް އިޚުލާސްތެރިބ  އިިއކޮނޮމިކް ކައުންސިލްގެ އެންެމހަކުެރއްވި މަސައްކަތް

ފާތު އެންގަލްތަކުން ތަފާތު މުަގއި ުކރަންޖެހ  މަސައްކަތްތަކަށް ތައުށް ގެންދި އަކުރުދަންނަވާލަން. ޤައުމެްއ ކުރިޝު

ެއގޮތުން ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ، ޅުގަނުޑ ޤަބޫލުކުރަނ . އެހެންވ މާދާއިރާތަކުން ވިސްާނވަަޑއިގަްނނަވަންޖެހ ނެ ކަމަށް އަ

އާމްދަނ  ހޯއްދެއްވުމަށް ކުރެްއވި މަސައްކަތް މި ސިލްސިލާ މަސައްކަތް އާދެ! އަުޅގަނުޑ ފައިނ ންސް މިނިސްޓަރ 

ދާތަން ފެނުނ މަ އަޅުގަނޑު ވަރަށް އުާފކުރަން. ވަމުންގެން ފެށި މަަސއްކަތްތަްއ ެއގޮތަށް ކޮންޓިިނުއ ކަމުގަިއ ހުރެ

ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓް ހުށަހެޅިގެން ދިޔައ  އަުޅގަނޑު ފައިނ ންސް  12.3ބިލިއަން ރުފިޔާއިން  5އާދެ! ފުރަތަމަ 

ށް ނެގ . ނެގ ަމ ބިލިއަނަ 12.3ބިިލއަން އިން  5 މިނިސްޓަރ ކަމުަގއި ދޮޅު ައހަރު ތެރ ގަިއ އަުޅގަނޑުމެން 

ކަންތައްތައް ނިމިގެންިދޔަގޮތް އ ގެ ފަހުން މިދަނ   ،އެދުވަްސވަރު ވެސް ވަރަށް ކޮމެންޓް އައި. އެހެންނަމަެވސް

ދ  ޞާތުންނަށް ުކރެވެމުންދިޔަ އިޤުތިފެންނަމުން. ދައުލަތަށް ލިބުނު އާމްދަނ  އިތުރުވަމުން ދިަޔ ވަރަކަށް ރަްއޔި

މަސައްކަތްތަާކއި އިޖުތިމާޢ  ގޮތުން ދެވ  ޚިދުމަތްތައް މިދަނ  އަޅުގަނޑުމެންގެ އަތުެގ އިނގިލިތަކުން ގުނާނުލެވ  

 ،ވެސް ާފޑުކިޔުން ހުންާނނެ. ކަންތައްތަްއ ެވސް ހުންނާނެ. އެހެންނަމަވެސް ވަރަށް އިތުުރވަމުން. އަބަދު 
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ގެ ތެެރއިްނ ކަންތައްތައް ކުރެވ ތޯ. އެކަަމށް ޓަކައި އަުޅގަނޑުމެން އަޅުގަނޑުމެން ބަލަންޖެހެނ  ހަމަޖެހ  އުސޫލުތަކެއް

ކައުންސިލެްއ  ދ ޞާގެ މުއައްސަސާަތކާއި އަދި އިޤުތިރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގައި ވެްސ މިތިބ . އެކަމަށް ޓަކައި ދައުލަތު

ލުކުރަނ . އެގޮތުން އެހެންނަމަވެސް ިއކޮނޮމިކް ކައުންސިލެއް އުފެދިފައި އޮތް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫ، އުފެދިފައި ވެސް

އާދެ! އިކޮނޮމިކު  ،ހަކަ. އާދެ! އެއް ާވހަކައަކ  އަޅުގަނޑު މިއަދު މިތަނުން ައޑުއަހައިފިން ވަރަށް ދެރަވާންެޖހ  އެއް ވާ

މު މަސައްކަތްަތކެއް ކުރަްއވާ. އެއަރޕޯޓުން ެޓކްސް ެނގުމުެގ ވާހަަކ އަުޅގަނުޑ ދުށިން ންކައުންސިލުން ވަރަށް މުހި

 ތި ބ ފުޅުން ނަންގަވަނ  ރާއްޖެއިން ބ ރަށް ފުރާ އެއަރޕޯުޓ، މާލ  އިންޓަރނ ޝަނަލް އެއަރޕޯޓުން ކަމަށް ,ނޫހުން 

ންމެ އެައރޕޯޓަކުން ފުރިޔަސް އެ މިެދންނެވ  އިންޓަރނ ޝަނަްލ ކޮވިޔަސް. ދެން އަުޅގަނޑު ދެކ ގޮތުަގއި ާރއްޖ ގެ 

ޓަރނ ޝަނަލް އެއަރޕޯޓު ފިޔަަވއި އަިދ އިތުރު ތިން އެއަރޕޯޓެއް. މާލ  އިން އިޮއވ  މިހާރު ރާއްޖ ގަ  އެބަ އެއަރޕޯޓް

ވެްސ އެއަރޕޯޓެްއ، އިންޓަރނ ަޝނަލް އެއަރޕޯޓެއް ގޮތުަގއި އި އާދެ! އެއ  އުތުރާއި ދެކުުނަގޔާއި އަދި މާމިގިލ ގަ

ަގވާ ގޮތަށް ޑޮލަރު ނަން 25ވެސް ބ ރަށް ފުރާ މ ހަކު ަކމަށްވަންޏާ އެ ހަމަ ެއ  އަޅުގަނޑު ދެކެނ . އެތަނުން

ވެސް ހަމަ އެހެން. ދެްނ  ހަމަޖައްސަވާފައި އޮންނާނެ ަކމަށް އަޅުގަނޑު މި ދެކެނ . އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާހިތްވަނ 

ވެސް ބ ރަށް ފުރާ މ ހެއް  އެއ  ކޮންމެހެން މާލ  އިންޓަރނ ޝަނަލް އެއަރޕޯޓަކުންނެއް ނޫން. ކޮންމެ އެއަރޕޯޓަކުން

އަުޅގަނުޑގެ  އިކުރެްއވުމަކ  އަުޅގަނުޑ، ައޅުގަނޑު ހ ކުރ  އެހެން. ދެން ފަހަރެއްގަ ކަމަށް ވަންޏާ އެގޮތަށް އެޕްަލއި

 އިވެސް ކަމުނުގޮސްާފނެ. އެހެންނަމަވެސް، އިކޮޮނމިކު ކައުންސިލުން ކުރެްއިވ މަސައްކަތަށް މިތާނގަ ހ ކުރުން

މެއަކު ވިދާޅުެވއްޖެ ތިމަންނާމެން މެންޓްރ  ގްރޫޕުެގ ނައިބު ލ ޑަރު ދެންޕ .ޕ .އެމްގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ޕާލި

އަޅުގަނޑަށް ހ ވަނ  އިޮކނޮމިކު ކައުންސިލަށް ނޯ ކޮންފިޑެންސް ވޯޓެއް ވާހަަކ ، ތާއ ދުނުކުރާ ވާހަކަ. އެހެންވ މާ

ކަންނ ނގ  މި ދެެކވުނ . ެދން އެ ެދއްެކވި ވާހަކަފުޅަްށ އަުޅގަނޑު ހިތާމަކުރަން ެއ ވާހަަކއަށް. ދެން އެއ  

 .އެމްގެ މެންަބރުން މިދެންނެވިހެން އެގޮތަށް އެ ނުގުޅ ކަހަލަ ވާހަކަ...ސަރުކާރުގެ ޕ .ޕ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާމްދަނ އަށް ފޯކަސްކުަރއްަވިއގެން ކުިރއަށް ގެންދަާވ! 

 

 މާމިގިލ  ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހ މް ވާހަކަދެއްެކުވން:

ޑޮލަރު އިތުުރކުރަން ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމަށް  25ކަ ދެއްތޯ މި ދައްކަނ . އާދެ! މި ދައްކަނ  އާމްދަނ ގެ ވާހަ

ޕ .ޕ .އެމްގެ ފަރާތުން ދެއްެކިވ ވާހަކަފުޅަށް ބ ފުޅަކު ވިދާުޅވި ވިދާުޅވުމުަގއި ފާހަަގކުރެްއވި ޕޮއިންެޓއް އަުޅގަނޑު. 

ގެ ޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން އޮތ  ދެން އާދެ! އިކޮނޮމިކު ކައުންސިލު ދެން އެކަމާ އަޅުގަނޑު އެހެން ފާހަގަކޮށްލަމުން އަ

މަނިކުފާނު ، ޒުހޫރު މި އިންަނވަނ . މިިނސްޓަރ ޒުހޫރު މި އިންނަނ  އ ގެ ޗެއަރއަކަށް ެދއްތޯ. އެހެންވ މާ
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ވަތަ މި ވިދާޅުވެެދްއވައިފި މި އިޤްތިޞާދ  މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި ނުވަތަ އިޤްތިޞާދު ިއތުރުކުރުމުގައި ނު

ވެސް ކުަޑކުރުމަކ  ބ ނުންކަމެއް ކަމަށް. އެެވސް ޕޮޒިޓިވު ގޮަތކަށް ދައްަކއިދ ނެ ކަމަށް. އެއ  ކޮންމެ  ޚަރަދުތައް

މު ޕްރޮޖެކްޓުތަކަށް ޚަރަދުކުރަން ހުރި ންވެސް ޤަބޫލުކުރާކަމެްއ. ޚަރަދުތައް ކުޑަކުެރވިއްެޖްއޔާ އެ މުހި މ ހަކު

 ކަމަށް ބެލިދާނެ. ބަލަންޖެހ ނެ. އާދެ! އަޅުގަނޑު  ެރްއވުމެއްޤްތިޞާދު އިތުރުކުލާރިއަށްެވގެންދާނެ. ދެން އެެވސް އި

ދަންނަވާލަން ިމއުޅެނ  ކ ްއވެތޯއ  ސަރުކާރުން ދެްއާވ ޕްރޮޖެކްޓުތައް އަމިއްލަ ، ވެސް ޤަބޫލުކުރާ ގޮތް. އެހެްނވ މާ

އެ ކުންފުނ ެގ  އިންފުންޏެއް އުފައްދާފަފަރާތްތަކަށް ދެއްވުމުގެ ބަދަުލގައި ސަުރކާރުން ކޮންމެވެްސ ނަމެއް ކިޔާ ކު

ަދވަނ  ކ އްެވގެންތޯއ ؟ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް އަުޅގަނޑުމެންގެ ަމސައްކަތްތެރި ފަރާތްތަކަށް އްތެރެއަށް މި ވަ

މި ފެންނަނ  ސަރުކާުރެގ ގިނަ ޕްރޮޖެލްޓުތަކެްއ،  އިމަސައްކަތްކުރާ އިންޑަސްޓްރ ަތކުަގއި ުއޅ  މ ހުންނަށް ނުދެއްވަ

ލަކަށް ބަނދަރު ހެދުން ކަމަށް ވިޔަްސ، މަގު ހެދުްނކަމަށް ވިޔަްސ، އަެނއްކަމެްއ ކަމަށް ވިޔަސް އެކަހަަލ މިސާ

ކަންތައްތައް ގިނައިން މުޅިން ސަރުކާރުގެ ކޮންެމވެސް ކުންުފންޏަކަށް ދާތަން މި ފެންނަނ . އެހެންނަމަވެސް، އެަބ 

މިއ  އެއް ކޮމްޕޯނަންޓ . ޕްރައިވެޓު ސެކްޓަރއަކ  އަެނއް  އަޑުއަހައިފ މު ބަޖެޓު މެން ހަމަވިދާޅުވ ، އަުޅގަނޑު

ކޮމްޕޯނަންޓ . ދެން އެހެންކަމަށްވަންޏާ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނ  ޓެކްްސގެ ނިޒާމަކަްށ ދިމާއަށް އަުޅގަނޑުމެްނ 

ފަރާތަކުން  އާއި އަިމއްލަ އަމާޒުކުެރިވގެންދާއިރު މި ކޮބައިތޯއ  ތަފާތަކ  ސަރުކާރުގެ ުކންފުންޏަކުން ދައްކާ ޓެކްސް

ވެސް ޑިވެލޮޕްކޮްށ  މުކަން އެބަ ދ ންޖެހެއ  ޕްރައިވެޓު ސެކްޓަރންޤައުމުގެ މުހި، ދައްކާ ޓެކްްސއާ. އެހެންވ މާ

ކުރިއަށް ގެންިދއުމަށް ކުރެވ  މަސައްކަތަކ  ެޓކްސް ބ ސްައަކށް އަޅުގަނޑުމެްނގެ ޤައުމު ިބނާކުރެވެމުންދާއިރު ވަރަށް 

، ބިލުކުުރވުމަށް ޓަަކއި ިއނގ ތޯ. ދެން އެހެންވ މާ ގާގަނޑު ެދކެމ  އަދި މ ހުން މު ކަމެއް ކަމުގަިއ ައޅުންމުހި

އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަކޮށްލަނ  ބޮޑެތި ޕްރޮޖެކްޓުތައް ނުވަތަ ކަންތައްަތއް މަސައްކަތްތައް ދެވ އިރު 

ބޮޑަށް، މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް  ވެސް އެ ފުރުޞަތު ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތައް ފިޔަަވއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް

ހުޅުވާލެިވގެން ގިނަ މ ހުންތަކެއް އ ގެ ދާއިާރއަށް ެވއްދ ނެ ގޮތްތަކެއް ވިސްނަިއގެްނ ގެންދިއުމަކ  ައޅުގަނޑު 

ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ވަރަށް ބާރަށް މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދެވ ނެ ކަމެއް ކަމަށް އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުރަމ . އެހެން 

އެބަ ަނގާ  އިބަނދަރު ހަދަްނ ނަންގަވާފަ  ގެރު ކުންފުްނޏެއް. ެއކަމަކު އެމް.ޓ .ސ .ސ ން ރަށެއްމިދެންނެވ  ސަރުކާ

އެއްފަހަރާ މަސައްަކްތ  އިވެސް އެަބ ނަގާ. އެތައްަބއިވަރު ރަށެްއގަ ބައެއްފަހަރަށް އެއް އަހަރު، ދެއަހަރު ދުވަސް

 ޓަަވއިގެން އެބަ ކުރަްއވާ. އެހެންކަމަށްވާތ ...އްފަ

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

 ޓު ހަމަވެއްޖެ އިނގ ތޯ. މިނި 5އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 
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 މާމިގިލ  ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހ މް ވާހަކަދެއްެކުވން:

 އެހެންތޯ. އަދި އިތުރު ަވގުެތްއ ދެއްވަފާނަންތޯ ކުަޑކުޑަ ެއްއޗެއް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވާނަން.އަރު  އިދެވަނަ ބުރެއްގަ 

 

 މާމިގިލ  ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހ މް ވާހަކަދެއްެކުވން:

 އަޅުގަނޑު ނިންމާލާނަން. ނިންމާލަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާދެ!

 

 މާމިގިލ  ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހ މް ވާހަކަދެއްެކުވން:

މިވަނ  މިދެންނެވި  އިއަޅުގަނުޑގެ މި ވާހަކަ ބިނާވެފަ، ންވ މާނިންމާލަމުން ކުޑަކުޑަ ެއއްެޗއް ދަންނަވާލަން. އެހެ

ގޮތަށް އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަްށ ދައުލަތުގެ ބޮޑެތި ޕްރޮޖެކްޓުތައް ދެްއވުމުަގޔާއި ކަްނތައްތައް ކުރަން ބޮޑަށް 

ށް ެއކަން ވެސް ބޮޑަށް ދައުލަތަށް އެންމެ ފައިދާ ލިބެނިވި ގޮތަކަ ޓްރާންސްޕ ރެންޓު ގޮތަކަށް، މިހާރަށްވުރެ

ވަރަށް ތަފާުތ  ެދން ބަޖެޓުގެ .ކުރެްއވުމުގެ މަްއޗަށް ވިސްާނވަަޑއިގަތުމަށް އަުޅގަނޑު ހަމަ ހައިލައިޓުކޮށްލާ ވާހަކަ

ބ ނުމަކަށްވަނ  ރައްޔިތުންނަށް  އިވެސް. އެހެންނަމަވެސް، މ ގަ  ވާހަކަތައް އެބަ ހުރި. ދެއްކިާދނެ އެކޮޅަށް މިކޮޅަށް

އެއަކަށް މާބޮޑު ެއއްެޗއް ، ވެސް ކޮްށގެން. އެހެންވ މާ  ރި ހޯއްދަވަިއގެން ގިނަ ޚަރަދުތަެކއްޚިދުމަތެއް ދެވ ނ  ގިނަ ލާ

 ނެތް ދަންނަވާކަށެއް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި ަވޒ ރު. 

 

 މާމިގިލ  ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހ މް ވާހަކަދެއްެކުވން:

 ތަްށ ޝުކުރުދަންނަވަމުން ނިންމާލަން.  ދެްއވި ފުރުޞަ، އެހެންވ މާ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 އިކޮނޮމިކް ޔޫތު ކައުންސިުލގެ ޗެއަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ުޒހޫރު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ފުރަތަމަ ޑިވެލޮޕްމަންޓު  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިނގ ތޯ ޤާސިމް އިބްރާހ މް، ޖުމްހޫރ  ޕާޓ ގެ ރައ ސް. އާދެ! އެްނމެ

 އި އަޅުގަނޑުމެން ބަޖެޓުގަ އޮތ  ޑޮލަރުގެ ވާހަކަ ދެންނެވ . އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން  25ޗަރޖަސްގެ ގޮތުަގއި މި 

އޮތ  ހަމައެކަނި މާލ  އިންޓަރނ ޝަނަލް އެައރޕޯޓަށ . އެއ  ޑިވެލޮޕްމަންުޓ ޗަރޖެސްެއއް މި ނެގެނ   އ ހިމަނާފަ

ވެސް އެ ޤަބޫުލކުރާ  އެލަުއކުރާ މިންގަނޑެްއގެ ތެރެއިން އެ ބ ފުޅުން ޒ ޝަންތަކުން ވެސްއޯގަަނއި ނަލްއިންޓަރނ ޝަ

 ތައް މި ިޑވެލޮޕްމަންޓު ޗަރޖަސްެއގޮތުން ، ނާގކަމުގަިއ ވަނ ނަމަ. އެހެންވ މާިޑވެލޮޕްމަންޓުތައް ހި އި މިންގަނޑެްއގަ

މިއޮތ  ހަމަ މާލ  އިންޓަރނ ޝަނަލް އެއަރޕޯޓަށް  އިކުެރިވފަކަލްިކއުލ ޓު އިބަޖެޓުގަައޅުގަނޑުމެންނަށް މިވަގުތަށް 

އެ  އިކަމުގައި ވަނ ނަމަ ފަހުގެ މަރުޙަލާއެއްގަ  އެކަނިކަުމގައި ދަންނަވާލަން. ދެން އެހެން ބަދަލެއް ގެންނަންޖެހިއްޖެ

ގަނުޑ އަޅު ވެސް ހަމަ ގެނެިވދާނެ. ހަމަ އެއާއެކު، ދެން ޕްރޮޖެކްޓުތަކުގެ ވާހަކަ ހަމަ އެއަށް ލެްއވ މަ  ބަދަލުތައް

އެ އާމްދަނ  އިތުރުކުރުމުގެ މަޤްޞަުދގައި، އާމްދަނ އަށް ބެލިގެން ައުގހެޔޮކުރުމުގެ މަޤްޞަދުަގިއ  ދަންނަވާލާނ 

ހުރި ކުންފުނިތައް ވ މަ. އި އެ ހުންނަނ  ސަރުކާރުގެ ތެެރއިން އުފެދިފަ  އިެވސް ދެވިފަ ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކަށް

ފަހަރު މަ ވަކި މަދެއްނޫން. ވަރަށް ގިނަރއަށް ެވސް ހުޅުވާލެވ  މަޝްރޫޢުތައް ހަޕްރަިއވެޓު ސެކްޓަ ،އެހެންނަމަވެސް

ވެްސ އި އެބަހުރި. އަދި ޕްަރއިވެުޓ ސެކްޓަރ ތެރެއިން ަނގާފަ އިވެސް ނުވެފަ  ހުޅުވާލެިވގެން އެޕްލައިކުރާެނ މ ހުން

އި ތަކަށް ނަގާފަރުކާރުެގ ކުންފުނިސަ އިއެއާއެކ ގަ  ވެސް އެބަހުރި. ހަމައި ކުެރވި، ުކރެވިފަނުއެކަމަށް އެޓެންޑު

ޤާސިމް ިއބްރާހ މްގެ ވާހަކަފުުޅގައި ވިާދޅުފަދައިން އަުޅގަނޑުމެން ، ވެސް އެބަ ހުރި. އެހެންވ މާއި ނުކުރެވިފަ

 ެވސް އަރުވަން. ން އެކަންކަން ހަރުދަނާކުރުމަށް ޓަކައި ކުެރވެން ހުރި މަސައްކަެތއް ކުރާނެކަުމގެ ޔަޤ ންކަ

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

 އާދެ! އަުޅގަނޑު ފުރުޞަތު ައރުވަން އެމް.ޑ .ޕ ގެ ފަރާތުން އ ާވއަށް. 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އ ވާ ޢަބްދު

ވެްސ  ވެސް ދަންނަވާފައިވާ ުސވާލެއްހެން. ައޅުގަނޑު ެއކަމަކު އަުޅގަނޑަށް ހ ަވނ  ވަރަށް ބ ފުޅުންޝުކުރިއްާޔ. 

ން ޖައްަސވާތާ. އަމިލި  500ފުޅުން އެސް.އ .ޒެޑަށް ބ އަހަރު ތި ރުކޮށްލާނަން ހަމަ. މިހާރު މިހިނގަނ  ތިންވަނަ ތަކުރާ

އަޅުގަނޑުމެން މިނިސްޓަރު ައދ ބު ހުންނެވިއިރު އަދ ބަށް ސުވާލު ދެންނެވިން. ދެން ަމނިކުފާނަށް މިހާރު ދެވަނަ 
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ހ ތާ. ޖެލު ދަންނަވަންންނަވަންޖެހ . ފުރަތަމަ އަހަރު ދެން ސުވާއަހަރު ކަންނ ނގ  މިއ  އަުޅަގނޑުމެން މި ސުވާލު ދަ

 އިރު އަުޅގަނޑުމެން އެންމެން ސުވާލުކުިރޔަސް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް އަދި ޖަވާެބއް ްނނަން ޖަހާފައި އޮއަމިލި 500

ރަށް. ކިހާވަރެްއެގ ން މި ޖައްސަވަނ  ކޮންކަހަލަ ޕްލެޖުތަކެއް ލިބިގެންތޯ ސަރުކާއަމިލި 500ނުލިބ  ތި ބ ފުޅުން މި 

ވެްސ ތި  ން ިތންވަނަ އަހަރަށްއަމިލި 500ކަމަށް ލަާފކުރެވ ތ ތޯ ގެރެންޓ ެއއް ކިހާވަރަކަްށ މި އިންކަމް އަންނާނެ

ން ތެރެއިން ެއްއެވސް ވަރަކަށް ައއިކަމަކަްށ އަމިލި 500ވެސް އެ އި އަހަރުގަ  2ޖައްސަވަނ . ެއއ  ވ ުތވެދިަޔ 

މިހާރު  .ސުވާލަކ  ހިލ  އެހ . ބ ުރގެ ހިލ  އެހ . ވަރަށް ރަނގަޅަްށ ތި ވިދާޅުވަނ ބަޖެޓަކުން ނުދައްކާ. ދެވަނަ 

ިމހިރ . އެހެންނަމަވެސް، މިދިަޔ އަހަރު، މިހިނާގ އަހަުރ  އިތަންކޮޅެއް ކޮންސަރވ ޓިުވ ފިގަރތަެކއް މިހާރު ޖަހާފަ

ން އަބިލި 1.2ިތ ބ ފުޅުން އަށް  2016 ަގއި ލިބުނުވަރަްށވުެރން ހަމަ ދެގުނަ އިތުރަށް. މިސާލަކަށް 2016

މިއަހަރަށް އެަބ ނެއް. އަކޮންމެވެސް މިލި 400 ތި ބ ފުޅުންނަށް ލިބިވަޑަިއގެންފައި ިމ ހުންނަނ  ޖެހިކަމުގައި ވަންޏާމު

ވަނަ އަހަރު ލިބުނު ވަރަށްވުރެން ހަމަ  2016ކޮންމެގޮެތއް ވިަޔސް ، ނެއް. އެހެންވ މާއަމިލި 875ޖައްސަވާ 

އާމްދަނ . މިއ  ހަަމ  ،ވެސް ކިހާވަަރކަށް ޔަޤ ންަކމެއް ޮއވެގެންޯތ ތި ޖައްަސަވނ  ވަނ . އެ ދެގުނައަށް ތި ަޖއްސަ

އަޅުގަނޑުމެން ތަކުރާރުކޮށް މި ވ ތުވެދިޔަ ތިްނއަހަރު އަުޅަގނޑުމެން ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް އެއް ޝަުކވާެއއް މި ކުރަނ  

ވެސް މި ސުވާލު ދަންނަވަނ .  ުޅގަނޑުމެންއިނގ ތޯ. އާމްދަނ  ރިއަަލއިުޒވާ ތަނެއް ނުފެނ . އެހެންެވގެން އަ

އެއަރޕޯޓު ިޑވެލޮޕްމަންޓު ޗަރޖެއްގެ ވާހަކަ. ދެން ޖަވާބުދެއްަވއިފި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުންނ  ނިންމާނ . ދެން 

ވެސް ާތއ ދެްއނުކުރަން ދިވެހިން އަތުްނ  ވެްސ ހަމަ އެްއގޮތަކަށް ޓަކަިއ އަުޅގަނޑު  ވެސް ހަމަ ރިޯކަޑށް އަޅުގަނޑު

ނެިގޔަސް ވެސް އަުޅގަނަޑކަްށ  އިއެއަރޕޯޓު ޗަރެޖއް ނަގާަކށް. ދެން އެމެރިކާ، ސިންގަޕޫރު، ޑުބާއ  ތަންތާނގައެ 

ދިވެހިާރއްޖ ެގ މި އެއަރޕޯޓުން ބ ރުާވ  އިދަތުރުކުރާ އެ ޤައުުމގެ ރައްިޔތުންގެ ޙާލަތާ އިހިއެއްނުވ  އެ ތަންތާނގަ 

ލަން ބ ނުން. ތިންވަނަ އަުޅގަނޑު ހަމަ ތާއ ދުނުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާ، ތާ އަޅާކިޔ ނެެހނެއް. އެހެންވ މާދިވެހިންގެ ޙާލަ

ލު. ޞ ރ ޒުހޫރު ވިދާޅުވެއްޖެ އ ގެ ތަފްހަތަރުވަނަ ކަމަކަްށ ރިސޯޓުތަކުގެ ެއކުިއޒިޝަން. ދެން މިނިސްޓަ ،ކަމަކަށް

ލު ބ ނުން. ހަމަ ޞ މެން ތަފްންނާނ . ދެން އަޅުގަނޑުދެވިފަކާ. އެހެނިހެންގެ ދަށުންނ  އަ އިބަޖެޓުގަ ލެއް ނެތ ޞ ތަފް

ލު ބ ނުން. ދެން އެވަުރގެ ޮބޑު ކަމެްއ މި ޞ ންޏާމު އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ ތަފްއާމްދަނ އެއް ގޮުތގައި ޖަހާކަުމގައި ވަ

ރަށްތަކާއި ފަޅުތަާކއި މި ވިްއކާލެވެނ  ިދވެހިރައްޔިތުްނގެ ެއްއވެސް ބަހެއް ނެތި. މަނިކުފާނުމެން ގާނޫނު 

ގޮތަށް މި ރަށްތައް މި ދޫކޮށްލާ ގޮތަށް  ހި ރައްޔިުތންގެ އެްއވެސް ވަރަކަށް މިއަްށ ފާރަވެރިނުވެވ ބަދަލުކުރެއްވ  ިދވެ

ށް ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަްށ ފެންނަން ނެތިއްޔާ އެއ  ދެން އަޅުގަނޑުމެން ވަރަ މިއޮތ . ދެން އާމްދަނ  އިނިންމާފަ

ކަމަކަށް  ލުތައް ބ ނުން ބަޖެޓުން ފެންނަން. ފަސްވަނަޞ އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ އެ ތަފް ، ކަންބޮޑުވާ ކަެމއް. އެހެންވ މާ

ައޅުގަނޑަށް ހ ވަނ . މި ކޮންޖެޝަން ފ އެއް  ޝަންގެ ވާހަކަ. މުަޤއްިރރު ވިދާޅުވި ވަރަށް ރަނަގޅު ވާހަކަެއއްކޮންޖެ

އްތަކަށްތޯ؟ ތި އަާށއި ެއަކހަލަ ކަންތަގއެ ިލބ  އާމްދަނ  ޚަރަދު މި ކުރެވެނ  މާލ ގެ ޕާކިން އި އެ އާމްދަނ ،ނަގާފަ
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ވެސް އަުޅަގނޑުމެން ދެންނެވިން ގްރ ން ޓެކްސްއެއް ަނގާކަމުަގއި  ބ ފުޅުން ގްރ ން ޓެކްސްއެއް ތަޢާރުފުކުރިއިރު

ޓެހި ކަންތައްތަކަށ  ގްރ ން އް ތަރައްޤ އަާށއި ތިމާވެއްާޓއި ރަ ވަންޏާމު އެ ޚަރަދު ކުރެވެންޖެހ ނ  އެ ރަށެއްގެ

ޓެކްސް އެ ަނގާ މ ހުން  ޝަން ޓެކްސްއެއް ަނގާކަމުަގއި ވަންޏާމު އެރުމުން ކޮންޖެންޏާ. ހަމަ އެ މ ޓެކްސްެއއް ނަގަ

ެޔއް ކަމުގަިއ ިވޔަސް ލު ކަުމގައި ިވަޔސް އެހެނިހެން ގޮްތގޮތުން އިންގން ުލއެްއ ފެންނަންޖެހ ނެ. ޕާކިންއ ގެ

ށް ރ ފެންސް ކުރެވ ތޯ އަުޅގަނުޑ އަާށއި ކަްނކަމަގޝަން ޓެކްސް މާލ ގެ ޕާކިންއެ ކޮންޖެ، ފެންނަންޖެހ ނެ. އެހެންވ މާ

ްއގެ ވާހަކަ. ޝަނެޕްރައި އެފް.ބ .ައއި.ޑ ެގ ކޮކުރ ގަ  މިނިސްޓަރ ޒުހޫރު ވިދާުޅވެއްޖެ  ހަމަ ބަލާލަން ބ ނުން.

ގެ ވާހަކަ ުގިޅގެން ކޮރަޕްޝަން  ކާުރެގ އެމް.އެމް.ޕ .އާރު.ސ އާ . މި ސަރުދެކެވ އެމް.ޑ .ޕ ެގ ކޮރަޕްޝަްނގެ ާވހަކަ 

މަނިކުފާނުމެން އެ ވާހަކަ ނެންެގވ ތ ެވ އަޅުގަނޑު ފާހަަގކޮށްލަން  ޑުމެން ފާހަަގކޮށްލަން ބ ނުންދެކެވ . އަުޅގަނ

ހިންގ މަ މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު އެ މަނިކުފާނުގެ ޅިޔަނު ޖަލަށް ލި.  އްއެފް.ޕ .ައއި.ޑ އާ ގުިޅގެން ޮކރަޕްޝަނެ

ނުގެ ނައިބު ޖަލަށް ދެކެވުނ މަ ރައ ސް ޔާމ ން އެ މަނިކުފާ އެމް.އެމް.ޕ .އާރު.ސ އާ ުގޅިގެްނ ކޮރަޕްޝަންގެ ވާހަކަެއއް

 އަހަރަށް  އެމް.ޑ .ޕ ގެ ސަރުކާރު ވެްއޓުނު ތަން، ވެއްިޓގެން ފަސް އިއެމް.ޑ .ޕ ގެ ކޮރަޕްޝަނެކ  ވިއްދާފަ ލި. އެކަމަކު

ހަކަށް ޙުކުމެްއ ވާ ނުކޮށް، އެއްވެސް މ ޢުވާ ނުކޮށް، އެއްވެްސ މ ހަކަށް ދަ ޢުވެސް އެްއވެސް މ ހަަކށް ދަ ދާއިރު

ބ ފުޅުން  ަކމެއް އޮިތއްޔާ ތި، ކަުމގެ ަހމަ ހިންގަނ . އެހެންވ މާނައިސް މިދަނ  ކ ްއެވގެންތޯ؟ ތި ބ ފުޅުންގެ ވެރި

ވާކުރާނެހެން އަުޅގަނޑަްށ ހ ވަނ . ކަމެއް ނެތ މަ ދަުޢވާ ނުކުަރއްވަނ . ދެން އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލަން ބ ނުމ  ޢުދަ

ދިވެހިރާއްޖ ަގއި ހިންގުނު އެންމެ ބޮޑު ޖަރ މާ ކަންނ ނގެއ  ޖ .އެމް.އާުރެގ  މިނިސްޓަރ ސަޢ ދު ވިދާޅުވ 

އިންވެސްޓުމަންުޓގެ ކަންަތްއ އެއ  އެމް.ޑ .ޕ  ސަުރކާރުގެ ހިންގި. އަުޅގަނުޑމެންނަށް ދެންނެވިދާނެ 

ައޅުގަނޑުމެންނަްށ މިސާލަކަށް އެންމެބޮޑު ޖަރ މާއަކ .  އ ން ޑޮލަރު ވަގު އެއ  އަިމލި 80އެމް.އެމް.ޕ .އާރު.ސ ގެ 

 ދެންނެވިދާނެ ސ ދާ ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ެއކިުއޒްކުެރވ  ގޮތަށް...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ގެންެދވުން އެދެން. ގޮތުން ވާހަކަފުޅު ުކރިއަށް ބެހ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، އާމްދަނ އާ

 

 ެކވުން:ވާހަކަދެއް هللا ވާ ޢަބްދުއ ލޮޅު ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު ގަ

ވެްސ އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިސާލަކަށް  ެއއ އ  އެންމެ ބޮޑު ޖަރ މާއަކ  ތުހުމަތު ރިްނގެން މަނ ލޯންޑްއަބިލި 1.2

 ދެންނެވިދާނެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވަގުތު ހަމަވެއްޖެ. 

 

 ވުން:ވާހަކަދެްއކެ هللا ވާ ޢަބްދުއ ލޮޅު ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު ގަ

 ވެްސ ހަމަ ފާހަގަކޮށްލ . ޝުކުރިްއޔާ.  ެވސް މިކަހަލަ ވާހަކަ ނެންގެވ މަ އަޅުގަނޑު ވަޒ ރުމެން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު..

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ވާ ޢަބްދުއ ލޮޅު ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު ގަ

 މެންޓްރ  ގްރޫޕުގެ ލ ޑަުރ...ގެ ޕާލިދެން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން އަޅުގަނޑުމެން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިހާރު ވަގުތު ހަމަވެއްޖެ. 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ވާ ޢަބްދުއ ލޮޅު ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު ގަ

ވަަނ  2016މެންޓްރ  ްގރޫޕްގެ ލ ޑަރު ކުެރްއވި ސުާވލެއް ވިދާުޅވ  ވެސް އިތުރު ަވގުތު ދެްއވި. ޕާލި އެންމެންނަށް

  ...އަހަރަށް އިތުރުކުެރވުނު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަރަކަްށ މިނިޓު...  10އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މިހާރު ވެސް ހިނަގއްޖެ 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ވާ ޢަބްދުއ ލޮޅު ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު ގަ

މަށް ހަމައެކަނި ފާހަަގކުރެުވނ  ތަންފ ޒުކުރެވިަފއި ވަނ  ހުށަހެޅުނު ކަންތަކުގެ ތެރ ަގިއ މިހާތަނަށް ތަންފ ޒުކުރެވުނު ކަ

އަުޅގަނޑުމެންގެ  އިރެމިޓެންސް ޓެކްސްކަމަށް. ެދން މާލ  ވަޒ ރު ވިދާުޅވ  ެއއ  ައކުރުތައް ފަނޑުވ މަ ފަަހރެއްގަ 

 މެންޓްރ  ގްރޫޕުގެ ލ ޑަރަްށ ފެނިވަޑައިުނގަތ އ .ޕާލި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



65 

 

 ހަމަވެއްޖެ. މިހާރު ވަޒ ރު... މެންބަރު ވަގުތުއިްއޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ވާ ޢަބްދުއ ލޮޅު ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު ގަ

 އިވަނަ ޕ ޖުގަ  20ވެސް ނުދ . ިމއޮތ   އަޅުގަނޑަކަށް އަދި އަކުރު ަފނޑުވާ އުމުަރކަށް އަުޅގަނެޑްއ ހަމަގައިމު

 ގަިއ...ވަނަ އަހަރުގެ ތެރ   2016ކަނޑައެިޅގެން ލިޔެފަ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޓު އިތުރަށް ދިޔައ މަ.މިނި 1ގުތު ހަމަެވއްޖެ އިނގ ތޯ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މިހާރު ވަ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ވާ ޢަބްދުއ ލޮޅު ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު ގަ

ކްްސ ނ  ރެމިޓެންސް ޓެތަންފ ޒުކުރެވިފައި ވަ އާމްދަނ  އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހެޅުނު ކަންތައްތަުކގެ ތެރ ަގއި މިހާތަނަށް

 . ޝުކުިރއްޔާ.އެކަންޏ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ގުޅުންހުރި ހިސާބުން ޖަާވބު ދެއްވުން އެދެން.  ހަމައެކަނި އާމްަދނ އާއިްއޒަތްތެރި 

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ޓުއަރިޒަމް ޫމސާ ޒަމ ރު ވާހަކަދެްއެކވުން:

ެވސް ވަރަށް ހަމަ ކުރުކޮށްެލވ ތޯ ބަލާނަން. އަުޅގަނޑަށް  ވެްސ، އަޅުގަނޑު އަުޅގަނޑު އާދެ! ައޅުގަނޑު، އާދެ!

ކަމަށް  އޮންނާނެ އިފޯކާސްޓެއް ހަދާފަ ޑްްޕރޮޖެކްޓު ބ ސް އި. އ ގަވިދާުޅވ އެ ހ ވަނ  ފޮރިން އެއިުޑގެ މި ވާހަކަ 

ޗެއަރ އެސް.އ .ެޒޑުެގ ސުވާލަްށ  އަުޅގަނޑަށް ހ ވަނ  ެއސް.އ .ެޒޑު ކޮމިޓ ގެދެން އަޅުގަނޑުމެން ހުންނާނެ. 

އެ  ހަމަވެސް  އަުޅގަނޑު ހަމަ ދެންނެިވން ކުރިން އިޖަވާބުދެއްވާނެ. ދެން މި ިއުކއިޒިޝަން ޯކސްޓުގެ ކަންތަުކގަ

ގޮެތްއގައި އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ހުރި  އެއ  ަމއިގަނޑު، އޮތ . އެހެްނވ މާ އި ސުވާލަށް ޖަވާބު ެދވިފަ

 ޕޮއިންޓުތަކަކ . 

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

 މިނިސްޓަރ ސަޢ ދު. 
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 މިނސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ިޑވެލޮޕްމެންޓު މުޙައްމަދު ސަޢ ދު ވާހަކަދެްއކެވުން:

އިނގ ތޯ. މި ދެ  ހަަކއަށް ައޅުގަނޑު ދެން ކޮންޖެޝަން ފ އާއާދެ! އެްސ.އ .ޒެޑާ ބެހ ގޮުތން ވިދާޅުިވ ވާ

އިންޓަށް ދާންެވއްޖެްއޔާ ެއްއެވސް ތާރ ޚެއް ނުދ  ހަމަ ސ ާދ ޕޮ އި ދެން މ ގައެނގިަވޑަިއަގންނަވާނެ  އި މައްސަލަިއގަ

ިރޒަމް އިންަޑސްޓްރ  ރާއްޖ ގައި ފަށަން އަޓު އިގަ  1972ހަމަ ކުރުކޮށް ދަންނަވާނަން އެކަމަކު އިނގ ތޯ.  ވަގުތު

ވެސް ވަރަކަްށ ވެސް މިބުނަނ  ޓުއަރިޒަމް އެއް  ވެސް ހަަމ ހުރިހާ ރިޕޯޓަކަށް ދަންދެންއި އިުރގައުޅުނު

 އި ގ2014ައަށް އަިއސް  2013އިންޓްރޮޑިުއސްކުެރވ ނެ ތަނެްއ ނޫނ  ދިވެހިރާއްޖެއަކ . ެއނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ 

އެސް.އ .ޒެޑު ގާނޫނު ފާސްކުރ  މި ޓުއަރިޒަމް ނޫން ސިނާޢަތްތައް ރާއްޖެއަށް ގެަނއުމުގެ މަޤްޞަދުގައި. ދެން ކޮންމެ 

ދާއިރާެއއް އެބަ ކަނޑައަޅާ އެސް.އ ެޒޑަކަްށ  5ހަނދާންވަނ . ޖެނުއަރ  މަހު އަހަރެްއގެ ޖެނުއަރ އ  އަުޅަގނޑު 

ދާޅުވ  އިނގ ތޯ. ކަނޑައަާޅއިރު ައުޅގަނޑުމެން މި އާމްދަނ  މި ބ ސްކުރަނ  މިސާލަކަށް އިްއަޒތްތެރި މެންބަރަކު ވި

 އުއ ެގ ޒާތުަގއި މުޅިްނ އަ  ވާހަކަ. ެޓއްެގ ވާހަކަ. އިންޓަރގްރ ެޓުޑ ޕްރޮޖެކްޓެްއގެކްއަިއ ހެވަން ކިޔާ ޕްރޮޖެ

މި ލައިޓު  .ން ނުވަތަ ޕެކިން ިއންޑަސްޓްރ ސްުނަވތަ ސިނާޢަތްތަކެއް މި ގެެނވެނ . ފްރ  ޒޯ ސިނާޢަތެއް މި ގެނެވެނ 

މަސައްކަތްތައް ާރއްޖެ ބ ނުންކޮށްގެން މި ފްރ  ޓްރ ޑު އެއްބަްސވުންތަުކގެ ތެރެއިން ވިޔަފާރ ގެ މުޢާމަލާތްތައް 

މި  އިމުތަކަށް ރާއްޖެ މެދުވެރިކޮށް ފޯރުކޮށްދެވިދާނެ ދާއިރާތަކެއް. ދެން އާމްދަނ ގެ ގޮތުަގއި ބަޖެޓުގަ ސަރަޙައްދ  ޤައު

ޖަހަނ ކ  އެ ސިނާޢަތްތަކުން ލިބ ނެ ޓެކްސްގެ ެރވެނިުއއެްއނޫން. ނުވަތަ ބިން ކުއްޔަށް ދ ގެން ލިބ ނެ ރެވެނިުއެއްއ 

ގުިޅގެން ކުރާ ފަރާތަކާ ކުރ މަ ލިބ ނެ ރެވެނިއުއެއް ނޫން.  ނޫން. ނުވަތަ އެ ވިޔަފާރި ސަރުކާރާ ނުވަތަ ސަރުކާރާ

 150ޒެޑަކަށް ޕްރޮޖެކްެޓއް .ނ . އެސް.އ މި ޖަހަނ  އެކުިއިޒޝަންގެ ފ ގެ ގޮތުަގއި ޖަހާ އަދަދެއް މި ޖަހަ އިބަޖެޓުގަ

ނައިރު ދިވެހި ދައުލަތަށް ން ޑޮލަރުން ކޮލިފައިވާިއރު އެ އަންނަ ފަރާތަކަށް ފުރަތަމައިނުން ކޮންޓްރެކްޓަކަށް ަވންއަމިލި

ެވްސ  އެ ބ ފުޅުން ދައްކަންޖެހ  ފައިސާގެ އަދަދެްއގެ ގޮތުަގއި. ެއގޮތަށް އަުޅގަނޑުމެންގެ އެންމެ ކުޑަ އަންދާާޒއަށް

މި ގެންގުޅެނ  ގާތްގަނޑަކަްށ މި އަދަދަކ  މިއ  ކޮންމެހެނެއް އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވާ އަދަދު އެސް.އ .ެޒޑެްއގެ 

ސޮއިކޮށް ިއރާދަކުރެއްިވއްޔާ މިއަހަރު އަުޅގަނޑުމެންނަށް ކުރެވ ނެކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ބަލަނ .  އިކޮންޓްރެކްޓެްއގަ 

ން ނުވަަތ އަމިލި 10ތޯ. ކުރާއިރު މިސާަލކަށް ވެސް އެކަމަށް އިނގ  ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްަތކެއް މި ކުރަނ  މިހާރު

އިިޒޝަން ފ ގެ ގޮތުގައި ލިބ ނެ އަދަދެއް ކަމަށް މި ބަލަނ  ރިކާ ޑޮލަުރ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކު މެން އެއަމިލި 20

އަރިޒަމް ފަހުން އިންޓަރގްރ ޓެޑު ޓު  މިނިސްޓްރ ން ވަރަށް މްއެނގިަވޑަިއގަންަނވާނެ، ޓުއަިރޒައިނގ ތޯ. 

ރެކްެޓްއ ން ޑޮލަރަށް މި އެކުއިޒިޝަންގެ ފ ގެ ގޮުތގައި ކޮންޓްއަހަކަށް މިލިސާޅ ޕްރޮޖެކްޓުތަކަށް ހަމަ ގާތްގަނޑަކަށް 

، ނޫން މިއ ކ  އިނގ ތޯ. އެހެންވ މާ ވ  ކަމެއް އިކުރިން އެްއވެސް އަހަެރްއގަ ވަނ . މިއ  މ ގެ އި އެޯވޑުކޮށްފަ

އެގޮތަްށ ، ދަށްިވޔަކަ ނުދ ަނމ . އެހެންވ މާ އަްށވުރެއެސް.އ .ޒެޑަްށ އަންނައިރު ައޅުގަނޑުމެންެގ ބެންޗުމާރކު އެ

ޖެކްޓެއް ައޅުގަނޑުމެންނަްށ އަލިސްޓިކު ޕްރޮޖެްކޓެކ . ދެން ތިންހަތަރު ޕްރޮ ބަލާއިރު އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނ  ވަރަށް ރި
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ބ ފުޅުން ެވސް ބ ނުމެއް ނުވ  ހަަމ  ދެން އިންވެސްޓްމަންެޓއް އަންނައިރު އެވ ތޯ މި ބަލަނ . އޮްފކުރެކިކް

ގެ ވެސް ބ ނުމަކ . ސަރުކާރު ބ ފުޅުން  ފުރަތަމައިނުން ހަމަ ބޮޑު ޕ .ާއރު މަސައްކަެތއް ކުާރކަށެއް. ރިއަލަިއޒްވުން އެ

އަދި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ވެސް ބ ނުންފުޅަކަށްވާނ  އެއ . ދެން އެ ދާއިރާތަކަކ  ވެސް ކޮބައިކަން ައޅުގަނޑުމެން 

މުޅިން އަުއކަމެއް ވެސް ނޫން ޙަޤ ޤަތުގައި. ، އްގެ އެބަ ކިަޔއިދެން. އެހެންވ މާޖަނަވަރ  މަހު ކޮންމެ އަހަރެ 

ޖެހ ވަރުގެ ައުއ ކަންތައްތަެކއް ނޫނ . މިސާލަކަށް، ޕޯޓް ނުވަތަ ފްރ  ޒޯްނ ނުވަތަ ެވއަރހައުސިްނގ ސަޕްރައިްޒވާން

މިކަހަލަ މަސައްކަތްތަކެްއ ިގނަފަހަރަށް މިދަނ . ދެން ކޮންޖެޝަން ފ ގައި ހަމަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އަދި 

ސްޓަރ މުޢިއްޒު ވެްސ ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން މުޤައްރިރުގެ ވާހަކަފުުޅަގއި ެވސް ވިދާޅުވި ފަދައިން އަިދ މިނި

މާލެއަށް ޙައްލެއް ހޯދުން އަޅުގަނޑުމެންގެ އެންމެ ބޮޑު އަމާޒަކ  އިނގ ތޯ. އެއ  މާލެ މިއޮތ  ވަރަށް ބޮޑަށް 

ކާރު ބ ްއވ ނެ ޖާގަ ފުރަތަމައިނުން  400އިންޑަސްޓްިރައލް ޒޯނުގައި ، ވެފައި ޙަޤ ޤަތުަގއި. އެހެންވ މާކޮންޖެސްޓް

ސަރުކާުރެގ  އެއްދަން އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް މި ކުރަނ . ދެން މިހާރު ހަމަ ވަރަށް އެކި ދިމަދިމާލަށްދާ އާމްދަނ ހަ

އިންތިޒާމުތަެކއް ހަމަޖައްސާފައި އެައްށ  މަސައްކަތް މި ުކރަނ . އެކަމަކު ތެރެއަށް ޕުލްކުރެވ ޯތ އަުޅަގނޑުމެން

 ގެ އަާމޒަކ . ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. އެކަށ ގެންވާ ފ ެއއް ނެގުން ިއނގ ތޯ އެއ  މ  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނ ންސް. 

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނ ންސް އެންޑް ޓްރެޜަރ  އަޙްމަދު މުނައްވަރު ވާހަކަެދއްެކވުން:

ވި ުސވާލު. ގްރާންޓް ބެހ ގޮތުން ކުެރއް ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން މި ގްރާންޓާއެންމެ ފުރަތަމަ ވެްސ އަޅުގަ !އާދެ

ބ ފުޅުންނަކ  ހަމަ ބަޖެޓު ކޮމިޓ ގައި ވަރަށް ގިނަ ދުވަހު  ބ ފުޅުންނަށް އެނގިލަްއވާނެ ތި އެމައުންޓުތަަކކ  ތި

. މިސާލަކަށް، އިޓްކޮށްފައި ޕްރޮޖެކްޓްސްތަކާއުޅުްއވާފައި ތިބި ބ ފުޅުންނަށްވާތ  ގްރާންޓަކ  ގިނަފަހަރު ހުންނާނ  ޓަ

ސް ައޅުގަނޑުމެން އިނ ިޝއަލ  ުކރި އެސްޓިމ ޓަށްވުރެ ދަށްޮކށް ލިބިފައި އެހެރ  ެއ މިއަހަރު ތެރ ގައި ވެ

ޕްރޮޖެކްޓްސްއަށް ސްލޯކޮށް ިހނގާތ . އެހެންނަމަވެްސ، އަުޅގަނޑުމެންގެ އަންދާާޒއަކ  މިައންނަ އަހަރު އެ ޕްރޮޖެކްްޓ 

އެހެން ނުވަތަ  އޮފިޑުންޓް މިސާލަކަށް، ވިަޔސް އަދި އެހެންފަދަ ގްރާން މިސާލަކަށް ބްރިޖް ޕްރޮޖެކްޓް ކަމުގައި

ތަެކއް ލުކޮށް ހުންނާނ  ހިމެނި، ފޮތުގައި ހުންނާނެ ހުރިހާ ގްރާންޓް ޕްރޮޖެކްޓްޞ ވަރަށް ަތފް ތަނަކުން ލުބުނަސް

އެ ެއްއޗެއްަސކ  އެ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަްށ ޓައިވެފައި ހުންނަ އެްއަޗކަށްވާތ  އެ ޕްރޮޖެކްޓް ، ވެސް. އެހެންވ މާ 

ށް ޕްރޮޖެކްޓް ޑެިލވަރ އަށް ބ ސިްސެއއް ދާނ  އިނގ ތޯ. ދެން ައޅުގަނޑު ަވރަށް ބޮޑަށް މަޢާފްކުރަން ހިނގާވަރަކަ

އަޅުގަނޑު ދެންނެވި ފޮތުގެ އެއ  ައޅުގަނޑު ދެންނެވ  ައޅުގަނޑުމެންގެ މަްއސަލައަކަްށވާތ  އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ 
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މި ދެންނެވ  ވަރަށް ކޮްނޒަރވ ޓިވްކޮށް ޕްރިންްޓކޮށްފަިއ  ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށް ަޓކައި މިަފހަރު ބަޖެޓު ފޮތް ހަމަ ވަރަށް

އްެޗއް ނޫން ދެއްަގިއ ދެންނެވި އެ ޞަޤުނެވ . ކޮންމެހެން އެކަހަލަ މަވެސް އެހެރ  އެހެންވ މަ ައޅުގަނޑު ދެން

ފިަޔވަޅެކ   ެއއ  ހަމަ އަޅުގަނޑުމެްނގެ މި ދެންނެވ  ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށް ޓަަކިއ ނަގާފައި އިން، އިނގ ތޯ. އެހެންވ މާ

ލުތައް ހުންނާނެ އިނގ ތޯ. ދެން ހަމަ ތި ވިދާޅުވި ގޮތަށް މިދިޔަ އަހަރުގެ ޞ އެ ތަފް، ދެންނެވ . އެހެންވ މާ

ތެރ ގަިއ ރިއަލައިްޒވެފައި ފޮތުގައި ލިޔެފައި އިންނާނެ އ ތި. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު  ރިވަރ  މެޝަރނިއު

އަޅުގަނޑުމެްނ ގާނޫނު އިޞްލާޙުކޮށްގެން އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ގްރ ން ދެންނެވި ގޮތަށް އަހަރު މެދުތެރ ގައި ހަމަ 

ޓެކްސް އިތުރު ބައިަތއް ެވްސ ލާފައި ހުންނާނ . ދެން ގިނަފަހަރު ވާގޮތަކ  ައއު ރެެވނިއު މެޝަރ ވާގޮަތކ  ެއ 

 ކްޓްކުރާނ  މުޅި ޖުމްލައްާޔ ދެން އަެނއްކާ ެއ ރިފްލެކްޓް ައޅުގަނޑުމެން ރިފްލެްއގެ ތެރ ަގއި ިރއަލަިއްޒ ެވއްޖެއަހަރެ

 އެ ވާަހކަ ދަންނަވަން. ، އާމްދަނ ގެ ތެރ ަގއި. އެހެްނވ މާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ލަށް އެދިަވޑަިއގެންނެިވ އަުޅގަނޑަށް ހ ވަނ  އިބޫ ޞ މި އަާރ ގޮުތގެ ތަފް 60ޕޮލިސ  ބަދަުލކުުރމާއި % ޑްޑިިވޑެން

 ވެސް. 

 

 ރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ުޒހޫރު ވާހަކަދެއްެކވުން:އިކޮނޮމިކް ޔޫތު ކައުންސިުލގެ ޗެއަ

ވަނަ  2017އަުޅގަނޑު އ ވާގެ ހަމަ ރެވެނިއު އެހ ގެ ފުރަތަމަ ހަމަ އިތުރުކޮށްލާނަން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް  !އާދެ

ްއެގ އަހަރު ފެށިގެންދާނެ ކަމަށް މިއޮތ  އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެނިގފައި ގަތަރު ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ވެސް ފްރ  އެހ އެ

ގައި ވެސް ގޮތުަގއި އިންޓަރނ ޝަނަލް ަވރލްޑް ސްޓ ންޑަޑް ސްޓ ިޑއަެމއް ހުޅުމާލ ަގއި އެިޅގެންދާނެ ކަމަށް. ދެން މ 

ން ޑޮލަރު އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ފްރ  އެހ ގެ ގޮތުގައި އ ަގއި ހިމަނާފައި އ ނދ . އަމިލި 40ގާތްގަނޑަކަށް 

ސް ހަމަ ބޮޑުެވގެންދާނެ އަދަދެއް. ެއހެންވެގެން ހަމަ އެ ވާހަަކ އެހެންނަމަވެސް، މި އަދަދަކ  އަދި އެއަްށވުރެ ވެ 

ވެސް ހަމަ މަޢުލޫމާތަށް ޓަަކއި ދަންނަަވއިލ  ހަމަ. ދެްނ ކުންފުނިތަކުެގ ިޑވިޑެންްޓ އަޅުގަނޑުމެން ސަރުކާރުން 

ތަކުން މި ޑިވިޑެންުޓގެ އިކޮނޮމިކް ކައުންސިުލަގއި ައޅުގަނޑުމެން ވާހަކަދަްއކާފައި ޕޮލިސ އަށް ބަދަލުގެނައ  ކުންފުނި

ސަރުކާރަށް ޑިިވޑެންޓުގެ ނަގާ ގޮތަށް. ެއގޮތަށް ނިންމ  އެއ  އެހެންނޫނިއްޔާ ކުންފުނިތަކަކ  ގިަނ  60ގޮތުަގއި %

ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަުކގެ ާވހަކަ އަޅުގަނޑު މި ދެންނެވ . ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކަކ  ހަމަ ޕްރޮފިޓްވެސްވާ ބަިއވަރު 

ހުރި. އެހެންނަމަވެސް، އެ ަފއިސާ ހަމަ ރަނގަޅު ގޮުތަގއި އިްނވެސްްޓ ނުކުރެވި ހުރެދާނެތ  އެއ  ކުންފުނިތަކެއް އެބަ

ސަރުކާރަށް ލިބިއްޖެ ކަމުގަިއ ވަނ ނަމަ ސަރުކާރުގެ ޕްރޮޖެކްޓުތަކަށް އެ ފަންޑު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޔުޓިލައިްޒ 

ކްލެއަރކޮށްފަިއ އެ އިނ . ޑިވިޑެންޓަކ  ޑިިވޑެންޓް ޑި 60ކުރެވ ނެ. ެއގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން ވާހަކައަކ  %
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 40އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައިްނ ހަމަ އެ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ކެނޑުމަށްފަހު އިންނަ ފައިދާއަކުްނ އަދި ކުންފުނ ގެ %

ސަރުކާރަށް ގެންނަ ވާހަަކ  60ބ ފުޅުން އެ ކުންފުނި ހިންގުމަށް ބަހައްޓާފައި ދެން އިންނަ އެްއޗެްއގެ % އެ

އެާއިއއެކ ގައި ކުންފުނިތަކުގެ ހިްނުގން ހަރުދަނާކުރުމަށް ހަމަ އ ގެ ތެރެއިން ވަރަށް ޮބޑެތި  އި އ ނދ . ހަމަބުނެވިފަ

ގުިޅގެން ކ  ޕަރފޯމަންސް  ޓަިއޓްވެގެންދާނ  ޕަރފޯމަންސާ މަސައްކަތްތަެކއް ކުެރވިގެންާދނެ. މުސާރަތައް ވެސް

 މަސައްކަެތއް އެ މަސަްއކަތަކ . އިންޑިކ ޓަރއެްއގެ ތެެރއިން. ެއގޮތަށް ކުެރވެމުންދާ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަސްމާ ރަޝ ދު.  .އިްއޒަތްތެރި ަވޒ ރުންގެ ޖަވާުބ ލިބިއްޖެ ކަމުގަިއވާނަމަ އަުޅަގނޑު ޕ .ޕ .އެމަށް ފުރުޞަތު ައރުވަން

 

 މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަސްމާ ރަޝ ދު ވާހަކަދެްއކެވުން:

ސް ބަޖެޓު ކޮމިޓ ގައި. ރިއްާޔ ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. މިއަދު މިއ  އަުޅގަނުޑގެ ފުރަތަމަ ދުވަވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކު

ލަން ބ ނުންވަނ  އަުޅގަނޑުމެން އެންމެން ވެްސ ޮކމިޓ އާއި އެްއޗެހ ަގއި ިމ އެކަމަކު އަުޅގަނޑު ދަންަނވާ

ޖެޓު ފޮތަކ  ވެސް ވަކި ަބޔަކަށް އޮތް އާއި މަންފާ ހޯދައިދ ން. މި ބަ މަސައްކަތްކުރަނ  ިދވެހި ރަްއޔިތުންނަށް ލާބަ

އަުޅގަނޑު މި ދަންަނވަނ  ައޅުގަނޑުމެން މަޖިލ ހުގެ ބޮލަށް ، ވެހި ަރއްޔިތުންނަށް. އެހެންވ މާއެްއޗެްއ ނޫން. މުޅި ދި 

ޑޮަލރު މިހާރުން މިހާރަށް ދިވެހިންގެ އަތުން ނުނަގާ ގޮތަށް  25ކަނޑާނުލަްއވައި ސަރވިސް ޗަރޖެއް ނަންަގވައި 

ވައިެދއްވަްނވ  ނޫންތޯއ . އެއ  މަޖިލ ހަށް އައިސްފިއްޔާ ހުރިހާ ބ ފުޅުން ވެސް ވިދާޅުެވއްޖެ އ ތި ހައްދަ

ކެންސަލްވާނެއ . ތިމަންނާމެން ވޯޓެއް ނުލާނަމ . ޚުދު އަުޅގަނޑު ވެސް ނުލާނަން. އެއ  ދިވެހި ރައްޔިަތކަށް ހުެރ 

ނަސް އެހެން މ ހުންނަށް ނުލިބ  ވަރަށް ގިނަ މ ހުްނ ޑޮލަރު ލިބު 25އަޅުގަނޑު ަލއިގެްނ ނުވާނެ. އަޅުގަނޑަށް އެ 

އުޅ ނެ. އަނެްއކާ ރާއްޖ ަގިއ ބ ސްފަރުވާ އެއްޗެހި ނުލިބ ތ  ގިނަ މ ހުން މި ދާންޖެހެނ  ބ ރަށް. ދާއިރުގައި 

ޑޮލަުރ  25ސަރުކާރަށް ވެސް އ ތި ބުަރވާނެ ސަރުކާރުން ފޮނުވާ މ ހަކަށް ވެސް ހަމަ އެ ޓިކެުޓގެ ތެރ ަގއި 

އ ގެ ބަދަުލގައި ހަމަ ދިވެހިްނގެ އަތުން ނުަނގާ ގޮތަްށ ، ްއޔާ. އެހެންވ މާނެ ގާނޫނެްއގެ ގޮުތން ފާސްވެއްޖެޖެހ ދައްކަން

ހެދ މަ ވަރަށް ކްލިއަރލ  ވަރަށް އ ޒިލ  އެކަންތައް ވާނެ. ދެން މިފަހަރު މިއޮތ  ޕްރައިމަރިލ  ބެލެންސް ސަރޕްލަސް 

އެކަންތައް ކުރުުމގައި އަޅުގަނޑަށް ހ ވަނ  ގެންގުޅެންޖެހ   ކުރަން. އެކަމަކުނުޑ ވަރަށް އުފާބަޖެޓެކ  ވިދާޅުވ މަ އަުޅގަ

އުސޫލުތައް އަުޅގަނޑުމެން އެަބ އަނެކަތިކުރަންޖެހެއ . ައޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންނަށް ތަަރއްޤ އާއި ެއއްޗެހި ހޯދައިދ ން 

ލަ ހުރިހާ ކަމަކުން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަްށ ލަން މިހާރު މިކަހަޑުމެން އެބަޖެހ  ވިސްނާމަސައްކަތްކުާރއިރުަގއި ައޅުަގނ

ފައިދާ ލިބ ނެ ގޮތަށް ބ ރު މ ހުން އަތުން ނަގައިގެން ނަމަެވސް. ނަގާއިުރގައި ވެސް މިސާލަކަށް، އިންޑަސްޓްރ ެއއް 

ބެހ   އްލުމާިއ ެއއްޗެހި ވެސް އެކަމާއިްނޑަްސޓްރ އަށް ލިބ  ގެ، ރަށް ބޮޑު ެގްއލުމެއް. އެހެންވ މާމަރާލުމަކ  ވަ
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މިނިސްޓަރުން ވިދާޅުވާނެ ެދްއތޯ. އަުޅގަނޑުމެން ވެސް ިވސްނިއްޔާ އެނގ ނެ އެމ ހުން އަތުން ވެސް އެާހވަުރގެ 

ިދވެހި ރައްޔިތުންނަށް ޑިވަލޮޕްމަްނޓް ގެނެސްެދވ ނ  ބްރިޖް  ްއކެ ކަމަްށ ވަނ ނަމަ. ެއކަމަކުއެްއޗެްއ ނަގަްނވެ

ފައިބާނެ ގޮެތއް ެވސް ނެތް ވަރަށް ގިނަ ބ ފުޅުްނ  އިއަރަ  . ާރއްޖެތެރ ގެ ރަށްރަށުަގއިއެކަންޏެއް ނޫން ދެއްތޯ

ޓަށް ވޯޓު އެބައުުޅްއވާ. އެ ތަންތަން ެވސް ރަނގަޅުކުެރވ ނ  އަުޅގަނޑަށް ހ ވަނ  އަުޅގަނޑުމެން ެއންމެން މި ބަޖެ

މިހާރުން  އަުޅގަނޑު މި ދަންނަވަނ  އަޅުގަނުޑމެން މަޖިލ ހުގެ ބޮލަށް ނުގެނެސް މ ތި ހަމަ ދ ގެންހެން. އެކަމަކު

ފުޅުން އެހާ ހިސާބުން ބ  މިހާރަށް ނަންގަވައިެދއްވާށ . ެއއ  ވަރަށް ގިަނއިން މ ހުން ކުރާ ސުވާލެކ . ނަްނަގވާފައި ތި 

ހިސާބުން  މަޖިލ ހާއެއ  ދަާމފައި ސަރުކާރަށް ބަދުނާމުވާ ކަހަލަ އެްއޗެއް ދަންމާފައި ެގންގޮސް  .ލަދެއްވާށ ނިންމަވާ

އެްއކޮޅުަގއި ތިބެން. އެއ   ހަމަ މަޖުބޫރުވާނެ ރައްޔިތުންނާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް  އަޅުގަނޑުމެން ވައްަޓއިލ މަ

އަޅުގަނޑުމެންނަކ  ރައްޔިތުްނ ހޮވާފައި ތިބި މ ހުން. އަޅުގަނޑުމެން މި ސަރުކާރު ދަމަހައްޓަން ވަރަށް ބ ނުން. 

ރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤުތަކަްށ  . އެކަމަކުހާ ކަމެއް ކޮށްދ ނަންސަރުކާރަށް އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ ކޮށްދެވެން އޮތް ހުރި

 ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުިރއްޔާ އިނގ ތޯ. ، ސްނަެއއް ނުކުރެވ ނެ. އެެހންވ މާނުވި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަިއގަނޑު ގޮތެްއގައި އަޅުގަނޑަށް ހ ވަނ  އަސްމާެގ ވާހަކަިއަގއި އ .ޑ .ސ  ޑިަވލޮޕްމަންޓް ޗާޖުގެ ވާަހަކ  !އާދެ

 އެ ގެންދެވ  ކުިރައށް ދެއްތޯ. އާދެ! ަވޒ ރުން ދެްއވަން އޮތް ޖަވާެބއް. ކަންނ ނގެ 

 

 އިކޮނޮމިކް ޔޫތު ކައުންސިުލގެ ޗެއަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ުޒހޫރު ވާހަކަދެއްެކވުން:

 ހަމަ ރައްޔިތުްނގެ  .ާއއި ަމންފާއަށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސަރުާކރުން ވެސް މަަސއްކަްތކުރަނ  ރައްޔިތުްނގެ ލާބަ

ރަްއިޔތުންގެ ތަރައްޤ އަށް. ތަަރއްޤ  ގެެނވިގެންދާނ  އާމްދަނ   .ހެވާއި ލާަބޔަށް. އަދި ރަްއޔިުތންގެ ިޑވަލޮޕްމަންޓަށް

 އިތުރުކުެރވިގެން. އާމްދަނ  ިއތުރުކުރަން ކުރަންޖެހ  ކޮންމެ މަސައްކަތެއް ވެސް ހަމަ ސަރުކާރުން ހަމަ ކުރާނެ. ހަމަ 

ލަންޖެހ  އެއްަޗކ  ސަރުކާރުން ައުޅގަނޑުމެން މި އިކޮނޮމިކް ހާރު ވެސް ދަންނަވާނޑު ހަމަ މިއެާއއިެއކ ަގއި ައޅުގަ

ކައުންސިލުން މި ބަޖެޓު ހެދިއިރު ައއު ެރވެނިއު މެޝަރސް ހެދިއިރު ހަދާފައި މ ނދ  އެއަރޕޯޓުން ފުރާ ކޮންެމ 

ނިންމ ކަށެއް ނެތ .  ގަނޑުމެްނނަކަށްން ގޮތަކަށް އަޅު މ ހެއްގެ އަތުން ހަމަ މި ޑިވަލޮޕްމަންޓް ޗާޖަސް ނަގާގޮތަށ . އެހެ

އެއ  މިހެން މި ދަންނަވަނ  ވަރަށް ފާޅުކަން ބޮޑުކޮށް ހަމަ ވަރަށް ސާފުކޮށް. ސަބަބަކ ، ތިޔަ އިްއޒަތްތެރި އެންމެހައި 

މެންބަރުން ހަމަ ރައްޔިތުންެގ ފައިދާއަށް ޓަކައި ހަމަ އެ ދާއިރާެއއްގެ މެންބަރުން ވަަރށް ގިނަ ކަންތައްތަެކއް މި 

ބަޖެޓުގައި ވެސް ހިމަނާފައި އެބަހުރި. އަދި މި ބަޖެޓުަގއި ހިމަނަން ދިން ގިނަ ކަންތަްއތަކެއް އަުޅގަނޑުމެންނަކަށް 

އާމްދަނ  އިތުރުކުެރވ ނެ ގޮްތގޮތާިއ ، ބަކ ؟ ހަމަ އާމްދަނ . އެހެންވ މާހިމެނިފައެއް ވެސް ނެތް. ޮކބައިތޯ ސަބަ



71 

 

ވ ނެ ގޮތްތަކެއް އަޅުގަނޑުމެން ހަދަން އެބަޖެހ . އެއ  ތަރައްޤ ވަމުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރ ަގއި ވ ސްޓް މެނ ޖްކުރެ

 . އަުޅގަނޑުމެންނަކ  މިއަދު ލ ސްޓް ިޑވަލޮޕް ޤައުމެްއގެ ގޮތުަގއި ޅުގަނޑުމެން މިވަނ  ބަދަލުވެފައަންނަ ޤައުމަކަށް އަ 

އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނ އެއް ލިބ   ތަރައްޤ ވަމުން އަންނަ ޤައުމެއް. މި ރ ޖަންގައި، އޮތް ޤައުމެއް ނޫން. އެހެންވ މާ

ޤައުމެއް. އަދި މުްއސަނދިކަމަށް ދަތުރުކުރަމުންދާ ޤައުމެއް. އެހެން ކަން އެގޮތަށް އޮްތއިރު އަުޅގަނޑުމެން އެަބ 

އެގޮތުން އަުޅގަނޑުމެންގެ ކަންތައްތަްއ ، އް ހަރުދަނާކުރުމަށް. އެހެންވ މާބަލަންޖެހ  އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަންތައްތަ

ރުމަށް ކުރަންޖެހ  އެންމެހައި މަސައްކަތްަތކެއް އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ކުރަމުންދާ ވާހަކަ އަެނއްކާ ވެްސ ހަރުދަނާކު

 ލަން. ލޫމާތަށް ޓަކައި ހަމަ ދަންނަވާމަޢު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަސްލަމް. 

 

 ހަަކދެއްކެވުން:ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވާ

ަވނަ ޞަފްޙާގައި ލިެޔވިފައި  24އެއަރޕޯޓް ިޑވަލޮޕްމަންޓް ޗާާޖއި ގުޅ ގޮތުން ވަރަށް ގިނަ ާވހަކަތަކެއް ދެެކވިއްޖެ. 

އޮތ  އިބްރާހ މް ނާޞިރު ިއންޓަރނ ޝަނަލް އެއަރޕޯޓުްނ ރާއްޖ ެގ ެއކި ހިސާބަށް ައދި ރާއްޖެއިން ބ ރަށް ފުރާ 

ސާފު. ، ށް ވަނ  ހުށަހެޅިފައ . އެހެންވ މާޔޫ.އެސް ޑޮލަރުެގ ރ ޓުން ފ އެއް ެނގުމަ 25 ކޮންމެ ފަސިންޖަރެއްގެ އަތުން 

ވިަޔސް ރާއްޖ ގެ އިބްރާހ މް ނާޞިރު އިްނޓަރނ ޝަނަލް އެއަރޕޯޓުން  ކަމުގައި ވިޔަސް ބ ރު މ ުހން ދިވެހިން

ޑޮލަުރ  25ންމެ މ ހެއްގެ އަތުން ވިަޔސް ފުރާ ކޮ ވިޔަސް ބ ުރގެ އުދުހުމެއް ކަުމގައި އެތެރ ގެ އުދުހުމެއް ކަުމގައި

އެހިާސބުން އަޅުގަނޑު އެ ވާަހކަ ުކރުކޮށްލާނަން. އަޅުގަނޑަްށ ، އް ތާއ ެދއް ނުކުރަން. އެހެންވ މާނެގ ނެ. އަުޅގަނޑެ 

މު އެްއ ކޮމްޕޯނަންޓް ފުރިހަމަވަނ  ންޓެކްސް ރެޖ މެއްަގއި ވަރަށް މުހިއެނގިފައި އޮންނަ ގޮތުން ަރނގަޅު ހަރުދަނާ 

ގުޅ ގޮތުން ދެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ސުވާލުކުރަްއވައިފި.  މިކަމާ، ހެންވ މާމްދަނ ގެ ޓެކްސް ެނިގގެން. އެވެސް އާ

ބ ފުޅުން އެއްެވސް  އެހެންނަމަވެސް، ސާފެއް ުނވ  މިހާރުގެ ސަރުކާރުން ިމކަމުގެ ސިާޔސަތަކ  ކޮަބއިތޯ؟ ތި

 ،ަވންތޯ؟ އަދި ވަކިން ޚާއްަޞޮކށް އާމިރު ސުވާލުކުެރއްވި ހިސާބެއްަގއި އާމްދަނ ން ޓެްކސް ނަންގަވަން ަގސްދުކުރައް 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އާމިރު ސުވާލުކުެރއްވި އިްނކަމް ޓެކްސްއެއް ނަަގއިފިކަުމގައި ވަނ ނަމަ ދެކެވަޑަިއގަންނަވާ އ ެގ 

ެއ ، ލިބ . އެހެންވ މާވެސް ޖަވާެބއް ނުއުނދަގޫތަެކއް ދަތިތަކެއް ެގްއލުންތަކަކ  ކޮބައިތޯ ުސވާލުުކރެއްވި؟ އެއަށް 

އެަތްއ  100ޖަވާބު އަުޅގަނޑު ބ ނުން. އަޅުގަނޑުގެ ެދވަނަ ސުވާަލކ ، ސަރުކާރު ހިއްާސވާ ުކންފުނިތައް 

ރިްނގ ޕަބްލިްކ ެއންޓަރޕްރައިޒް މަނިޓަ ކުންފުންޏެއް އެަބވ . އަދި ައޅުގަނުޑގެ މަޢުލޫމާތުގަިއ މިނިސްޓްރ ަގއި ޮއވ 

އޮވ . ދެން ކިހާވަރަކަށްތޯ ބެްއލެވެނ ؟ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފޮތުން ބަލައިލާއިރު ވަރަްށ ކޮންމެވެސް ބޯޑެްއ، ބޮޑ ެއއް 
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ން އަމިލި 10ަފއިދާ ދެއްވާނެ ކަމަށް  މަދު ތަނަކުން އާމްދަނ އެއް ިމ ލިބެނ . މިދިޔަ އަހަރަށް ެވސް އެސް.ޓ .އޯއިން

ވަނަ އަހަރަށް  2016ކ  ެއއްެވސް ެއްއޗެއް އަ ތުން ފެންނާކަށް ނެތް. އ ގެ މާނައަޅުގަނޑު ހަނދާންވަނ . މިހާރު މިފޮ

ބައޮތް. ދެން އަނެއްާކ ން ލިބ ނެ ކަމަށް ލިޔެވިފަިއ އެއަމިލި 71. ދެން މިހާރު އަނެއްކާ އެސް.ޓ .އޯއިން ނުދެްއވަނ 

އްތޯ މި ނެ ހިކި، އެ ަޙވާލުވ  މިފްކޯ. އެހެންވ މާ ން ރުފިާޔގެ ދަރަްނޏަކާއި ެއއްކޮށް މިހާރު އެސް.ޓ .އޯއިންއަމިލި 300

އަދަދުތަކާއި އަދި ކުރިއަށްާދ ގޮތް، ވަކިން ޚާއްޞަޮކށް ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތައް މި ކުރިއަށްދާ ގޮތް 

ވެްސ މި ސުވާލު ހަމަ ބަޖެޓު  ހަރުދަނާކުރެއްވުމަށް ސަރުކާުރން ކޮން ކަހަލަ ފިޔަވަޅުތަެކްއތޯއ  އެުޅްއވެނ ؟ އަބަދު

ވެްސ އަޅުގަނޑު ހަމަ ޚާްއޞަކޮްށ މި ސުވާލުަތއް ެނގިން. ކޮމިޓ ގަިއ ވަކިން ާޚއްޞަޮކށް މިދިޔަ ފަހަރު 

ހިނގަމުންދާ އެހެންނަމަވެސް، ކޮން ކަހަަލ އިތުރު ފިޔަވަޅުަތކެއްތޯ ެއެޅމުންދަނ  އިނގ ތޯ؟ ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ނު

ޒަފުން ވެްސ ލުމާއި ގުޅ ޮގތުން، ހަމަޔަޤ ނުން ވެސް ުކންފުންޏެއް އޮންނަކަމުގަިއ ަވނ ނަމަ މުވައްކުންފުނިތައް ުއވާ

މި މުސާރަތަކާއި މި ހުރިހާ އެއްޗެހި ހަމަ ކޮންމެ ، ްނބަރުން ތިއްބަވާނެ. އެހެންވ މާ ތިބ ނެ. ބޯޑުގައި ވެސް މެ

ކަމުގައި ވަނ ނަމަ ާވ  ިވޔަްސ ހަމަ ދައުލަތުން ޚަރަދުކުރެވިގެން ހިނގާ ކުންފުނިތަކެއް  ގޮތެްއގައި ކަމުަގއި

ެކއްތޯ އެޅެމުންަދނ ؟ ދެން ބައެއް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެންނަން މިވާ ގެއްލުންތަެކއް. ކޮން ކަހަަލ ފިޔަވަޅުތަ

 7ަވނަ އަހަރު ލަފާކުރަނ   2017. ދެން ިފޔާ މިދިޔަ އަަހރު ދެއްެކވިފަން ރުއަމިލި 27ލަކަށް، ެއޗް.ޑ .އެފް.ސ  މިސާ

. ން ދައްކާފައަމިލި 22 ވަލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރ ޝަންން ކަމަށް. އަޅުގަނޑުެމންނަށް ފެންނަން އޮތ  ހައުސިންގ ޑިއަމިލި

ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ކުންފުންޏެއް ދާކަމުގައި ވަނ ނަމަ ، ން ކުއްިލއަކަށް. އެހެްނވ މާއަމިލި 229އަންނަ އަހަރު  މި

އަދި ފައިދާ ވެސް ކޮންމެެވސް ކަހަލަ ދެމެހެއްޓެނިވި ޮގތެއްަގއި ކުިރއަށްދާތަން ފެންނަން އޮންނަންޖެހ ނ . ދެން 

ބ ފުޅުންނަށް ބެއްލެވ ތޯ ައދި ވަކިން ޚާއްަޞކޮށް މި  ހަލަ ބަދަލުތައް މި އަންނަނ  ކިހާވަަރކަށް ތިކުއްލިައކަށް މިކަ

އިޞްލާޙ  ފިޔަވަޅުަތއް ކިހާ މިންވަރަކަށްތޯ އަުޅއްވަނ ؟ ައުޅގަނޑުމެންނަށް ދެން ހަމަ އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ މިހާރު 

ިހއްސާާވ ކުންފުންޏެއް ކަމުަގިއ ވަނ ނަމަ މުޅި ބޯާޑއި އަދި އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނ  މިސާލަކަށް، ސަުރކާރު 

ަކމުގައި ވަނ ނަމަ ހަމަ ބ ރުކުރަމުންދާތަން މި ފެންނަނ .  މުވަްއޒަފުން ވެސް ަވކި ޕާޓ އަކަށް ތާއ ދުނުކުރާ ަބޔަކު

މް.ޑ .ޕ ގެ އެންމެން. ކަމުަގއި ވަނ ނަމަ އެމް.ޑ .ޕ  ވެރިކަމެއް އަންނަިއރު އެ ދެން އެހެން ރާއްޖ ަގއި އަބަުދ އޮންނަ

 . ..އެހެން ޕާޓ އެްއގެ ވެިރކަން ޮއންނައިރު އެ ޕާޓ ެއއްގެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .ގުޅުން ހުރި ުސވާލު.. ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އާމްދަނ އާއި

 

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވާހަަކދެއްކެވުން:
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ުމގަިއ ވަނ ނަމަ ކުންފުނިތައް ހަރުދަނާކޮށް ހިނގާނެތޯއ ؟ ކުންފުނިތައް ހަރުދަނާކޮށް އެހެން އެކަން އޮންނަކަ

، މި ދެކެެވނ  އިނގ ތޯ. އެހެންވ މާ ހިނގައިގެންހެން އަޅުގަނޑަްށ ހ ވަނ  އަމްދަނ އެްއ ލިބ  ވާހަކަ ައޅުގަނޑަށް

ވަކިން ާޚއްޞަކޮށް  ؟ޅުން އަޅުްއަވނ ބ ފު މިކަހަލަ ކަންކަން އިޞްލާުޙުކރުމަށް ކޮން ކަހަލަ ފިޔަަވުޅތަކެއްތޯ ތި

ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތައް؟ ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ސަރުކާރު އައިއިރު ވަރަށް ބާރަށް އިވިގެންދިޔަ ެއްއ 

އަޑު އަުޅގަނޑު ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް އުއްމ ދުަގއި ހުރ  އެއ  މި ޓެކްސް ހުރިހާ ކަމަކުން ދުރަށް ގޮސް ރާއްޖެ އެންމެ 

ސަނދި އެއް ޤައުމަްށާވން އޮތ  ތެޔޮ ނަގަިއގެން. ތެލާއި ގުޅ  ވާަހކަެއއް މިހާރަކު މިއަކުން އެްއވެސް މުއް

ހިސާބެއްަގއި ފެންނާކަށް ނެތް. ތެޔޮ ހޯދުމާއި ގުޅ ގޮތުން ަޚރަދެއް ކުރާ ވާހަަކއެްއ ވެްސ ނެތް. އަދި ކިހިނެއްޯތ ކިހާ 

ބޯޓެއް އައި ވާހަކަ ވެސް ިއވުނު. ކިހާ ހިސާބެއްަގއިތޯ ތެޮޔ ހިސާބަކުންތޯ އެއް ުދވަސްވަެރއްަގއި ތެޔޮ ަނގަން 

ލަން އޮތ  ައޅުަގނޑު ސުވާލު ދަންނަވާބ ފުޅުންގެ ގޮސްފައި  ނަގަިއގެން ދިވެހިން މުއްސަނދިކުރުމުގެ ސިޔާސަތު ތި

ކު ސަރުކާރުްނ ޖ .ެއމް.އާރާިއއެ ،ބ ނުންވ ؟ ޖ .އެމް.އާާރއި ގުޅ ގޮތުން މިނިސްޓަރު ވިދާުޅވ  ޖ .އެމް.އާރުން ނުބައި

ން އަމިލި 270ރު ދައުލަަތށް މި ބުރަ އ ރުަގއި އޮތް ސަރުކާރުން ުނބައި ކޮންޓްރެކްެޓއް ގާއިމުކޮްށފައި އޮތ މައ  މިހާ

ޑޮލަރު ދައްކަން މި ޖެހުނ . ައޅުގަނުޑގެ ުސވާލަކ ، ޖ .އެމް.އާރާއި އެްއކޮށް އޮްތ ކޮންޓްެރކްޓުގެ ސަބަބުންތޯއ  ނުވަަތ 

ލުމުންތޯއ  ެއ ގެއްލުން ކުރިމަތިލާންޖެހުނ ؟ ޝުކުރިއްޔާ. އަދި ަވގުުތ ކާރުން އެ ކޮންޓްރެކްޓް ުއވާރުއ ރުަގއި އޮތް ސަ

 އެބައޮތްތޯ؟

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަރަކަށް ިސކުންތު.  17ގުޅުން ހުރި. އަދި އެބަުއޅ  ގާްތގަނޑަކަށް  އާމްދަނ އާ !އާދެ

 

 މަދު އަސްލަމް ވާހަަކދެއްކެވުން:ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައް

ލަން ބ ނުންވަނ  މި ޓެކްސ ތަުކން އިނގ ތޯ ރާއްެޖއަށް ސިކުންތުަގއި ދަންނަވާ 17ހަމަ  އަުޅގަނޑު !އާދެ

އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ޕަބްލިކް ޓްރާންސްޕޯޓް ފުޅާވެފައި އޮްތ ތަނެއް ނޫން. ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް އެްއގަމުަގއި ޕަބްލިްކ 

ތް ތަނެްއ ވެސް ނޫން. ހަމަ ޓެކްސ ަތުކން އެ ވަރަށް އަެނއްހެން ާއދައިގެ ެލވަލެްއގެ ަބޔަކު ޓްރާންސްޕޯޓް އޮ

 12. ދެން މިއިން އެއްޗެއް އަނެއްހެން ކުރާ މަސައްކަެތއްެގ ގޮތުގައި އަުޅގަނޑަށް ފެނިފައި އޮތ  އިނގ ތޯ އަެނއްހެން

ން ރުފިޔާ ިތ އަލިމި 12ގޮެތއް ނެތ ތޯއ  ިމ  ން ރުފިޔާ ހޯއްދެވުމުެގ ބަދަލުގައި ހަމަ އެހެން ެއއްވެސްއަމިލި

 ބ ފުޅުންނަށް ހޯއްދެވ ނެ؟ ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 އިކޮނޮމިކް ޔޫތު ކައުންސިުލގެ ޗެއަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ުޒހޫރު ވާހަކަދެއްެކވުން:
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ޓު ފޮތުގަިއ ޑޮލަރު ނެގުމުަގއި ބަޖެޓުަގއި އޮތްކަމަށް ބަޖެ 25ވެސް  ޑޮލަރު. އަނެްއކާ 25އެންމެ ފުރަތަމަ  !އާދެ

އެއަރޕޯޓަށ .  6އޮތްކަމަށް ދެންނެވިފައި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މި ވިދާޅުވަނ  ރާއްޖ ގެ ހުރިހާ ތަނަކަށ . 

ަބއްލަަވއިލެްއވ މަ އިނގ ނެ ހަމަެއކަނި މާލ   2.51ވަނަ ޕ ޖުަގއި  24އެހެންނަމަވެސް، އެހެންނެއް ނޫން. ހަމަ 

ރނ ޝަނަލް އެއަރޕޯޓުން ރާއްޖ ގެ އެކި ިހސާބަށް ދަތުރުކުރާ ކުރުމ  އިންޓަނާޞިރު އިންޓަރނ ޝަނަލް، އިބްރާހ މް 

ަރނގަޅު ގޮތަކ  ހަމަ މާލ  އިންޓަރނ ޝަނަލް އެއަރޕޯޓުްނ ، އެހެންވ މާބުނެވިފައި އެއިން މާނަ ކަންނ ނގެ ެއ ނެގ . 

ކަމުަގއި ޔުމުގެ ކުށެއް ފުރާ ރާއްޖެއިން ބ ރަށް ދަތުރުކުރަން މާލެ، ރާއްޖ ގެ އެިކ ހިސާބަކަށް ނޫން. އެއ  ަހމަ ލި

ލިުޔމުގެ ކުށެްއކަމަށް ދެކެމ  ހަމަ. ދެން ކުންފުނިތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް ހަމަ ސަރުކާރުން  !ދެކެން އަުޅގަނޑު. އާދެ

ދިޔައ  ވެސް ހަމަ  ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަެކއް ކުަރމުން އެބަދ . ދާދިފަހުން މިފްކޯ ރ ސްޓްރަކްޗަރ ކުެރވިގެްނ އެ

ވެސް އެބަ ގެންދ .  އް ކުންުފނިތައް އަދި އެކިެއކި ކުންފުނިތައް ހަމަ އިވެލުއ ޓްކުރަމުން މިހާރުސަރުކާރުގެ ހަމަ ބައެ

އެގޮތުން ހަމަ ފިނ ންސް މިނިސްޓްރ ގެ ތެެރއިން ވެސް ަމސައްކަތް ކުރެވެމުންދ . އަދި ރައ ސް އޮފ ުހގެ ތެރެއިްނ 

ދެން އާމްދަނ ގެ ގޮތުަގއި  ލަން.ހަކަ ދަންނަވާްތކުރެވެުމންދާ ވާވެސް ިއކޮނޮމިކް ަކއުންސިުލން ވެސް މަސައްކަ

ބ ފުޅުންނަށް  ހައުސިންގ ިޑވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރ ޝަނުން ލިބ ނެ އާމްދަނ ގެ ގޮތުަގއި ޖެހިފައި އެ އިނ  ޙަޤ ޤަތަކ  ތި

ވެސް އެނގިަލއްވާނެ ހަމަ އިތުރު ބިންތަކެްއ ހިއްކިަފިއ މި ވަނ  މިދިޔަ އަހަރު. މި އަހަރު އެ ބިންަތކުން 

އެާއެއކ ަގއި އެ ބިމުން އެަތއް  ންކުރެވ ނެ މަގުަތއް ތަަނވަސްކުރުުމގެ މަސަްއކަތް އެ ދަނ  ހިނގަމުން. ހަމަބ ނު

އެ ވިްއކަިއގެން ، ބިމެއް ވިއްިކގެންދާނެ ހަމަ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް، ދިވެހި އެިކއެކި މަސައްކަތްަތކަށް. ެއހެންވ މާ

ހަމަ ފުދ ވަރެްއގެ ގޮުތގައި ބޮުޑ ، ނިުޔގެ ތެރެއަށް. އެހެންވ މާލިބ  ފައިސާ ވަންނާނ  ހަމަ ދައުލަތުގެ ރެވެ

ބޫލުކުަރން. ދެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ެތރ ގައި އިންކަމް ޓެކްްސ ޤައާމްދަނ އެއް އ ގެން ވަންނާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު 

ކ ްއެވގެންތޯ  އް ނުވަތަ ވ ިރޔަބަލް އިްނކަމް ޓެކްސްެއއްގެ އެ ނަާގ ވާހަކަ، އެއެނުވަތަ ޕްރޮގްރެސިވް ޓެްކސް 

ނުނަގަިއގެން ުއޅެނ . އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނ  އަުޅގަނޑުމެްނގެ ތެރ ގަިއ ޓެކްްސ ސިސްަޓމްސް މިއ  ވަރަށް ފަހުން 

އައި ނިޒާމެއް. ކުރ ގައި ައޅުަގނޑުމެންގެ ތެރެއިން ނެގެމުން ދަނ  މުޅިން އިންޑައިރެކްޓް ޓެކްސް. އެހެންނަމަވެސް، 

އުމުތަކުގެ ވެސް ެޓކްސް ިނޒާމު ބިނާވެފަިއވާ ގޮތަށް ޤަ ގެ ތަރައްޤ ވަމުން އަންނަ ހާމަކަން ބޮޑުގޮތެްއގަިއ ދުނިޔ  

ބަލާފައި އަުޅގަނޑުމެންގެ ެތރެއިން ވެސް ޓެްކސް މަޑުމަޑުން އިންޓްރޮޑިުޔސް ެވގެްނ މި އަންނަނ . އެގޮތުން 

ގޮތުަގިއ ހަރުދަނާ ނުވެ އޮތްތަން ފުރިހަމަ އ ގެބ .ޕ .ޓ ، ެއއަށްފަހު ޖ .އެސް.ޓ . އަދި ބ .ޕ .ޓ ، ޖ .އެސް.ޓ  ވެސް 

ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނ . އެތައް ަބިއވަރު ލޫްޕ ހޯލެއް މިހާރު މިއޮންނަނ  ިލމިޓްކޮށްފައި ވަިކވަރަކަށް. 

ކުންފުނި ހަދާފައި ވެސް އެބަ ހުރި.  13، 12، 10ޓަކައި  އޮންނައިރު ކޮންމެ މ ހަކު އެ ލިމިޓުން ބ ރަށް ނުދިއުމަށް

މިކަހަލަ ލޫޕް ހޯލްތަކެއް ވެސް ހަމަ އުޅ ކަން އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ ، ޓަކައި. އެހެންވ މާ ނުދެއްކުމަށް ޓެކްސް

ފާހަގަކޮށްލަން. މިހުންނަނ  ރަނގަޅުކުރަންޖެހ  ކަންަތއްތައް އަދި އެހެން ެޓކްސް އަދި ިއތުރަށް ދިއުމުގެ ކުރިން. 



75 

 

ޓެކްސް ، ރުދަާނކުރަމުން އަޅުގަނޑުމެން މި ދަނ . އެހެންވ މާމިފަދަ ކަންތައްަތއް ރަނގަޅުކުރަމުން، ހަ، އެހެންވ މާ

ނިޒާމު އަޅުގަނޑުމެން އިތުރަށް ފުޅާކުރަމުން ދާންޖެހ ނ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް އާމްދަނ  އިތުރަށް ބ ނުންވާކަމުަގިއ 

ންޖެހ  ކޮންމެ އާމްދަނ  ބ ނުންވާ ވަރަކުން އެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބ ނުންވާ މިންވަރަކުން ކުރަ، ވަނ ނަމަ. އެހެންވ މާ

ކަމެއް ހަމަ އެއިރެއްަގއި އޮްނނަ ސަރުކާރަކުން ކުރާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ދެކެން. އެގޮތުން މި ސަރުކާރުން 

ވެސް ހަމަ އެ ކަމެއް ކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ އެ ކަމެއް ކުރާނަން. އަދި އެހެންނަމަވެސް، މި ސަރުކާރުން ވިސްނާފަެއްއ 

 ކަށް. ނެތް އިންކަމް ޓެކްސް ނަާގގޮތަ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އެހެން ވަޒ ރު އެއަށް. 

 

  ކަދެްއކެވުން:ވާހަމިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ިޑވެލޮޕްމެންޓު މުޙައްމަދު ސަޢ ދު 

ފާހަގަނުކުރަްއވަނ .  އަޅުގަނޑު ހިތަށްއެރ  މިނިސްޓަރ ޒުހޫރުގެ ވާހަކަފުުޅގައި ހަމައެކަނި ޓެްކސ ގެ ވާހަކަ

އަށް ަޖވާބެއް ައރުވާނަން. މިހާރު އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ ވަރަށް ގިނަ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރުންގެ ވެްސ އެ، އެހެންވ މާ

 ގު ބޮޑުކޮށް އެބަ މުޢާމަލާތްކުރ  ހަމަ ކަންބޮޑުވުމެއް ޓެކްސ  ބޯޑު ސެކަންޑްރ  މާކެޓެްއގަިއ އެބަ ވަރަށް ބޮޑަށް އަ

ުމ ރައްޔިތުންނަށް ޓެކްސ  އްޢާ، ޑެއް ިމ ވިްއކަނ . އެހެންވ މާ ބޯ  ލަްއަކ ރުފިޔާއަށް ޓެކްސ  2ލަްއކަ،  1އިނގ ތޯ. 

ދުއްވާ ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް ބޮުޑ ކަންބޮޑުވުމެއް މިކަމުަގއި އެަބ އޮތް. ޙަޤ ޤަތުގައި ޓެކްސ  ޯބޑެއް ނުވެސް ލިބ . ދެން 

ހަމަނުޖެހި އިނގ ތޯ.  ކުރ ގެ ސަރުކާެރއްަގއި މިއޮތ  ޓެކްސ  ބޯޑު ލިމިޓްކޮށްލާފައި އ ގެ ަވކި އިންތިޒާމުތަެކއް

ނުޖައްސާ. ދެން އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ހަދަން މިއުޅ  ގޮތަކ  ޓެްކސ  ބޯޑު ހަމަ ބ ނުންވާ 

މު ރަްއޔިތުންނަށް ހަމަ ލިބ ނެ ވަރަްށ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކަށް އްމިއ  ޢާ ، ން އިނގ ތޯ. އެހެންވ މާފަރާތްތަކަށް ދޫކުރު

ުކރެވ ނެ ސްޓ ންެޑޑެްއ ހަމަ ެގ ެއއްވެްސ ރަށެްއަގއި އޮޕަރ ޓް ކްސ  މާލ ގަިއ އަދި ާރއްޖ ވާނެ. ދެން އެާއއެކު ޓެ

ކަނޑައެޅިަފއި އެ ސްޓ ންޑެާޑ އެްއކޮށް ޒިންމާދާރުކަމާެއކު މިކަން ކުރެވ ނެ ލުއިފަސ ހަ ގޮތެއް މި ހަމަޖެހެނ . ދެން 

ތެެރއިްނ  ށް ކުޑަުކޑަ ފ އެއް ަޙޤ ޤަތުގައި މ ގެމިއ  އަތްނުފޯރާ ހިސާބެއްަގއި އިންނާނެ ފ އަކަށް ވެސް ނުާވނެ. ވަރަ

މި އަންނަނ  ބޯޑެއް ސެކިޔަރ ކުރުމުގެ. އެއ  މިހާރުގެ ރ ޓަށް ބަލާއިރު. މިހާރުގެ ރ ޓަށް ބަލާއިރު މިދަންނަވާހެން 

. ބޯޑެްއގެ މުޢާމަލާތް ހަމައަށް ވެސް އެބަ ދ  ޓެްކސ  ލަްއކަ ރުފިާޔއާ 2ޑަރ  ާމކެޓުަގއި ބައެއް ފަހަރު ެސކަން

އި ޕިކަޕްތައް ހަަމ ތެރ ަގއި ކޮމާޝަލް ެވހިކަލާ މ ގެހަމަ އެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު ހިއްާސކޮށްލ . ދެން ، އެހެންވ މާ

 ވެސް ަދންނަވާލ . ޝުކުރިްއޔާ.  ހިމެނ ނެތ  އެ ވާހަކަ
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ. އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ، ކ ކ ތޯ؟ 

 

 ނޮމިކް ޔޫތު ކައުންސިުލގެ ޗެއަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ުޒހޫރު ވާހަކަދެއްެކވުން:އިކޮ

އާދެ! އަުޅގަނޑުމެން މި ބަޖެޓުގައި ެތޔޮ ނަގާ ވާހަކަެއއް ުނވެސް އޮންނާނެ. އަދި އެްއެވސް އިރެްއގައި ބަޖެަޓކު މި 

ސް، ކޮންމެެވސް ުއއްމ ދުތަކެއް ކޮންމެ ސަރުކާރަކުން ތެޮޔ ނެގުމުެގ ވާހަކަެއއް ބުނެފަެއއް ނޯންާނނެ. އެހެންނަމަވެ

ވެސް ކުރާނެ. އަދި ބަޖެޓުގައި ނެތް ކިތަންމެ ުއއްމ ދުތަކެއް އަުޅގަނޑުމެން ެއބަ ކުރަން. ެއގޮތުން ތެޔޮ  ބަޔަކު

އުމުތަކުން ވެސް އެތައް އަހަރު ުދވަހުތަކެްއ ޤައެ ތެޔޮ ނެގުުމގަިއ އެހެން ، މަކ  ވެސް އުއްމ ދެްއ. ެއހެންވ މާނެގު

ޑައްުތކުރ . އަިދ އަުޅގަނުޑމެން މި މަގު ޗާެޓއް މިހެން ކޮށާފައި މާދަމާ ތެޔޮ ަނގާނ  ދެން އަންނަ ސަރުކާރަކަްށ ކަނ

ސަރުކާރަކުން މަސަްއކަތްުކރާނ  އެ އުއްމ ދުތަކެްއެގ ، ނުޑމެންނަކަށް ނ ނގެ. އެހެންވ މާނޫން ކަމެއް ވެސް އަުޅގަ

އުއްމ ދެއް ތެޔޮ ނެގުމުގެ އުއްމ ދަކ  ެވސް. އެހެންނަމަވެސް، އެފަދަ ތެރ ގައި. ެއގޮތުން އަދިވެސް ހަމަ ކުރަމުންދާ 

، ްގޒަރ  ޓުއަިރޒަމެއް. އެހެންވ މާއުއްމ ދުތަެކއް އަޅުގަނޑުމެން ކުރާއިރު އަނެްއކޮޅުން އަުޅގަނޑުމެން މިއޮތ  ވަރަށް ލަ

އަކަށް ދިވެހިރާއްޖެ ވެފަިއ ހެވަން  ބަ ޖެހ  ދުނިޔ ގައި އޮތްއަޅުގަނޑުމެން ކޮސްޓް ބެނެފިޓް އެނަލައިެޒއް ހަދާލަން އެ

ިޑސިޝަންތަކެއް ެއއާމެދު  ކްސްޓްރެޓެޖި، ކުރިއަށްދާނ  ކިހާވަރެްއގައިތޯ ނޫންތޯ. އެހެންވ މާ އޮތްއިރު ެއކަން

ކަމެްއ ޔޮ ނެގުމަކ  މުއްސަނދިސަރުކާރުން ނަގާނެ އެކަން ކުރިއަށްދަންޏާ ވެސް، ނުވަްނޏާ ވެސް. ހަމައެކަނި ތެ

ވެސް އެކަްނ ެވްސ  ގަނޑުމެންނަށް އަދިެއއް ނެތް ބުނެވ ކަށް. އެހެންނަމަވެްސ، އެއ  ލިބ ނެ ކަމެކ  ައޅު

 ެވސް ވިސްނާނެ ކަމެއް.  ކުރުމަކ  ހަމަ މިއަުދ ސަރުކާރުން ވެސް އަބަދުއެކްސްޕްލޯ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފުރުޞަތުދ ފައި ދެވަނަ ފުރުޞަތު ދެވ ނ .  ެއ ބ ފުޅުންނަށް، ގެ އެބަ ތިއްެބވި. އެހެންވ މާދެން އަދި އެހެން ބ ފުޅުން

 ޕ .ޕ .އެމްގެ ފަރާތުން ސަޢުދު ޙުސައިން، ވިލިނގިލި ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

  ވިލިނގިލި ދާއިާރގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރާރުކޮށް ހަމަ ބަޖެޓުގެ އާމްދަނ އާ ރުން ތަކުއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. އަުޅގަނާޑއި ހަމައަށް އާއިރު ހަމަ އިއްަޒތްތެރި މެންބަ

ތުން އަުޅގަނޑު ވެްސ . އެގޮުކގެ ޖަވާބު ވަނ  މިހާރު ލިބިފަގުޅުން ހުރި ބައެއް ުސވާލުތަްއ ކުރެއްވ މަ އެ ުސވާލުތަ

 ލަން ބ ނުންވެފައި ހުރި ކޮންޖެޝަން ފ ގެ ގޮުތަގއި އެ ަނގަން ކަނޑައަޅާަފިއ ހުރި ފ ތަކުގެ ތެރ ގަިއ،ހަމަ ބަލާ

 މާލ  ޒޯންގައި ވ ހާ  ްގރ ޓާ ،އްފަސްކޮްށގެން މާލ  ޒޯންމިހާރު ސަރުކާރުން ރައ ސް ޔާމ ންގެ ޕޮލިސ ައކ  އާބާދ  އެ 
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ކޮށްގެން އިކޮނޮމިކް އެކްިޓިވޓ ސް ފުޅާކުރުން. އެހެންވ މަ، މި އަބާދ  ެއއްކުރުުމގެ ވެސް ބޮުޑ އާބާދ ެއއް ޖެނަރ ޓް

ވެސް  ކާ ކޮޖެސްޓެޑް ފ އެްއގެ ގޮުތގައި ފ ެއއް ނެގިެގން ދާއިރު ހައްތަހާސިޔާސަތުގެ ތެރ ގައި މިހެން އޮްއވާ އަނެއް 

މު ރައްޔިތުންނަށް މ ގެ ޚިދުމަތްދ  ފަރާތްތަކަށް މ ގެ އިތުުރ މި ސަރަޙައްދަށް ައއުމުން އިތުރު ޓެްކސްތަާކ އްހަމަ ޢާ

ލަން އެބަ ޖެހ . އ ގެ އިތުރުން ލާނެތް ެވފައި އިން ކަމެއްތޯ ބައެކަން އެ ކިހި، ހެންވ މާއެބަ ކުރިމަތިލާންޖެހ . އެ

ކްްސ އަޅުގަނޑަށް މިހާރު ދެން އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރަނ  ހަމަ އެހެން ބ ފުޅުން ވެސް ފާހަގަކުރެްއވި ގޮތަށް އިންކަމް ޓެ

 އިންކަމް ، ފަރާތުން އެބަ ާއދ . އެހެންވ މާ ވާން ވެއްޖެކަުމގެ އެލާމްސްަތކެއް ރައްޔިތުންގެމިހާރު ރާއްޖެއަށް ތަޢާރަފް

ދިމާލަށް މި ޓެކްސް ރެޖ މް ބަދަލުވުމަކ  ހަމަ އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ތަރުހ ބުދ  ކަމެއްެގ  ޓެކްސްއާ

ގޮތުަގއި ފާހަގަކުރަން. ހަމަ އެާއއެކ ގައި މާލ  އިންޓަރނ ޝަނަލް އެއަރޕޯޓުން އެ ުފރާ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޗާޖަްސެގ 

އެބަ އޮތް. އިކޮނޮމިކް، އިޤްތިޞާދ  ިވސްނުމަކުން ބަލާއިރު ެއއ   ވެސް ޑޮލަރުގެ އާމްދަނ ގެ ވާހަކަ 25ގޮތުަގއި 

އުމުތަުކަގއި ވެސް މިކަންކަން ކުރަމުންދާ ގޮތް. އެހެންނަމަވެސް، ޤަޅު ިސޔާސަތެއް. ދުނިޔ ގެ އެހެން ވަރަށް ރަނގަ

ވިސްނާއިރު އަޅުގަނޑުމެން އެފަދަ ސިާޔސަތުތަކާ ދިމާލަށް ދިއުމުެގ ކުރ ަގއި ރާއްޖ ގެ މާލ  ޙާލަތާމެދު 

އުމެްއގެ ގޮތުަގއި ވަރަށް ޮބޑަްށ ޤަ ޑް ފަސްްޓ ކްލާސް ުޓއަރިޒަްމގެ އަކ  ވޯލްމެންނަށް އެބަ ފެނ  ދިވެހިރާއްޖެއަޅުގަނޑު

ގެ މަލްޓި މިލިޔަނަރސް ހަމަ މި އުމެްއގެ ގޮުތގައި. ަހމަ އެއާއެކ ަގއި ދުނިޔ ޤަޅުގަނޑުމެން ވެސް ފަޚުރުެވރިވާ އަ

ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ފަޚުރުވެރިވެފައި ތިބި އަދި އަނެއްކާ ވަރަށް ބޮޑެިތ  ުރމަށްއުމުަގއި މި އިންެވސްޓްކުޤަ

އިންވެސްޓްމަންޓްކޮްށގެން އެަބ ތިބި. އުފެދ  ސުވާލަކ ، ދިެވހިރާއްޖ ގައި ުޓއަރިޒަމް އިންަޑސްޓްރ  މިއޮތް މިހާވަރަށް 

ުޅގަނޑުމެްނގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ވަންނަ ތަރައްޤ ވަމުން ދާއިރު ޓުއަިރޒަމް އިންޑަްސޓްރ ަގއި މި އާމްދަނ ، އަ

ްނ ރުފިޔާ. އެއ  ެޓކްްސގެ އަބިލި 6.57ސިނާޢަތުގެ ތެރެއިން  އާމްދަނ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނ  ޓުއަރިޒަމް

 މި ފެންނަ ފިގަރ، ދައުަލތުގެ ބަޖެޓަށް މި ވަންނަ ، ހެންވ މާގޮތުަގއި އާއި އަދި އެހެނިހެން ކަންކަމުގެ ގޮުތގައި. އެ

ދިވެހި ، އި މި ހުރި ޮގތުގައި. އެހެންވ މާއާމްދަނ ގެ ގޮތުަގއި ާއއި ެއ ބ ފުޅުންގެ އިްނވެސްޓްމެންްޓތައް ރާއްޖ ގަ

މި ފަސްޓް ، ރައްޔިތުންނަށް އެބަ އާދ ، ަރއްޔިތުންގެ އަތުން އެބަ ނެގ  އިތުރު ޓެކްސްތަކެއް ވެސް. އެހެންވ މާ

ނަރުން އުފެދިގެން ދާއިރު ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އަގައި މަލްިޓ މިލިއި މި ފެންވަރު އުުމގަޤަކްލާސް ޓުއަރިޒަމް މި 

ބޫލުކުރަން. އެހެންވ ަމ، އިޤްތިޞާދ  ިސޔާސަތު ޤަެކްއ ލިބެން ޖެހ ކަން އަުޅގަނުޑ ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ލުއިތަ

ްއ ކުރާނެ ނިޒާމެރައްޔިތުންނަށް އަސަރު، މަންފާ ރ އްވުުމގަިއ މި ފަތުރުވެިރކަމުގެ ސިނާޢަތުން ސ ދާ 

ތެލުގެ ރިޒާވް އެންމެ ައކ  ދުނިޔ ަގިއ ކަމެއް. މިސާލަކަށް ނައިޖ ރިޔާ ބައްޓަންކުރެިވގެން ދިއުމަކ  ަވރަށް މުހިންމު

ނަރުން ހަމަ އަގައި ހަމަ ދުނިޔ ގެ ަމލްޓި މިލިއުމު. އެ ަގއުމުަގއި ހަމަ ތެލުގެ ވިަޔފާރ ޤަ ބޮޑު އެއް 

ތުްނ މަސައްކަތްކުރަންޖެހުނ  އެ އިންވެްސޓްމަންޓްތަކުަގއި އިންވެސްްޓކުރަމުން ދިޔައ . ނައިޖ ރިޔާގެ ރައްޔި

އަޅުވެިތކަމުެގ ތެރ ަގއި. އަުޅންގެ ގޮުތަގއި. ިދވެހިރާއްެޖ މިއަދު، ިދވެހިރާއްޖ ެގ ުޓއަރިސްޓު ފަސްްޓ ކްލާސް 
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ރިްސްޓ ދާއިރު ދިވެހި ރައްޔިތުން މި ޖެހެނ  މި ފަސްޓް ކްލާސް ުޓއަންޓުއަރިސްޓް ރިސޯޓުަތއް ތަަރއްޤ ކުެރވެމު

ޒަުފންގެ ގޮުތގައި މި ތިބެނ  ރިސޯޓުތަކުަގއި ހަމަ ލ ބަރސްގެ ގޮުތގައި މަަސއްކަްތކުރަން. ހައި ރ ންކިންގ މުަވއް

ޒަމާުނއްސުރެ ދިވެހި ސަރުކާުރ ، ކަމަށް ވެްސ ވެދާނެ. އެހެންވ މާ ސ ން. ދެން ދިވެހިންގެ ކެޕ ސިޓ  މަދުވުންބިދ 

ލްތަކެއް އެބަ ވެސް، މި ސަރުާކރުން އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ރަނގަޅު ިސގުނަބައްޓަންވަމުން އަންނަ ގޮތް. އެހެންނަމަ

އަިދވެސް އިތުރަްށ ، . ބަޖެޓުން އެބަ ފެނ . އެެހންވ މާއްލުކުރުމުެގ މަސައްކަތްތަެކއް އެބަ ކުރަްއވާޙަފެނ . މިކަންކަން 

ޓަަކއި  މި ތަފާތު ބެލެންސް ކުރެއްވުމަށްޓަކަިއ،  އިކޮނޮމިކް ަކއުންސިލްަގއި މިަކންކަމުގައި މި ބެލެންސް ކުރެްއވުމަށް

މަސައްކަތްތަެކއް ކުެރވިއްެޖްއޔާ އަުޅގަނޑަށް ހ ވަނ  ރަނގަޅު އާމްދަނ ތަެކއް ނެރެވިާދނެހެން. ދެން އަޅުގަނޑު 

ޓަަކިއ  ފާހަގަކޮށްލަން މަސްވެރިކަމުެގ ސިނާޢަތުގައި ބަޖެޓުގަިއ އެބަ ފެނ  އެންވެރިކަން އާލާކުރެްއވުމަށް

އެންވެިރކަން އާލާުކރެވިގެން މަްސވެރިންނަށް ، ތަކެއް ކުަރއްާވކަން. ެއހެންވ މާެކއް ކުަރއްވަން ޚަރަދުމަސައްކަތްތަ

 ެއކަމަށް، ޅުގަނޑު ފާހަގަުކރަން. އެހެންވ މާއުމަށް އިތުރުކުރެވިދާެނ ކަމަށް އަޤައެން ދޫކުރެިވއްޖެްއޔާ އާމްަދނ  

ދާކަން ރުްނ ވަރަށް ޮޕޒިޓިްވ މަސަްއަކތްތަކެއް ކުރެިވގެންޓަކައި ހަމަ އަުޅގަނޑު ފާަހގަކޮށްލަން އެއ  ސަރުކާ

ަމސްވެރިކަުމގެ ސިނާޢަތުން ަޑިއރެކްޓްކޮށް ބަލްްކކޮށް ެއކްސްޯޕޓް ކުރެްއވުން އެބަ ދ  ފުޅާ ، ފާހަގަކުރަން. އެހެްނވ މާ

، ސް. އެހެންވ މާތްކޮްށގެްނ ބާނާ މަޓަނު ިދވެހި މަސްވެރިން މަސައްކަ 40000ޓަނު ނުވަތަ  35000ދާއިރާެއއްަގއި 

މި މަސް ބަލްކްކޮށް އެްކސްޕޯޓް ކުރެވުުމގެ ބަދަލުަގއި ވެލިޔު އެްޑކޮށްގެން ަނތިޖާ ނެރެވިދާނެ ކަމަށް 

ެރްއ ރަށް ބޮޑު ަތޞަްއވުމަސައްކަތްތަެކއް ކުެރވ ނެ ކަމުގަިއ ބަޖެޓުން ފެންނާކަށް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް، ރައ ްސގެ ވަ

ްށގެން ނުވަތަ ދަޅަްށ އަޅަިއގެން ުނވަތަ ދިވެހިންެގ އިތުރު ޕްރޮޑަކްޓްަތކެްއެގ ޓަނު މަސް ވެިލޔު ެއޑްކޮ 40000މި 

މި ބަޖެޓު ، އުމަށް ވެއްދުން. އެހެންވ މާޤަން ބ ރުގެ ާމކެޓްތަުކގައި މާކެޓްކޮްށގެން ބ ރު ފައިސާ ގޮތުަގއި ރައްޖެއި

ން އެ ެއކްޓިިވޓ ސްތައް އެ އިންޑަސްްޓރ  ބޫލުކުރަޤަތް. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުަގނޑު ފޮތުގައި ެއކަންކަން ފެންނަން ނެ

މެދުވެރިކޮށް ހިނގާނެ ކަމަށް. ދެން ހަމަ އެއާއެކު ސަރުާކރުގެ ކުންފުނިތަކުން ލިބ  އާމްދަނ  ތެރ ގައި މި އަންނަ 

 އަހަރަށް މިފްކޯ ރިފޯމްވެގެން އަންނައިރު މިފްކޯގެ ަފއިދާގެ ގޮތުަގއި ފެންނަން އިންނާނެ އެްއޗެްއގެ ގޮތުަގއި ެވސް

ފެންނާކަށް ނެތް. ދެން އެސް.ޓ .އޯެގ ތެރެއިން އެސް.ޓ .އޯެގ ސާފު ފައިދާެއއް ހިއްާސއިްނ ލިބ ނެ އަދަދެއް އެބަ އޮތް 

.ޯއއަށް ދިޔައ  ކަމަށް އެސް.ޓ .ޯއގެ ތެރެއިްނ މިފްކޯ ވަނ މަ އެ ބަދަލު އެސް.ޓ ، ނޑައެޅިަފއި ފެންނަން. އެހެންވ މާކަ

 ދެން އަުޅގަނޑު ފާހަަގޮކށްލަން ބ ނުންވ ....، ބޫލުކުރަން. އެހެްނވ މާޤައަޅުގަނޑު 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، ަވގުތު ހަމަވެއްޖެ އިނގ ތޯ. 
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  ވިލިނގިލި ދާއިާރގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކޮށްލަން ބ ނުންވ  ހަމަ މިއާއެކ ގަިއ ޕްރަިއވެްޓ ައޅުގަނޑު ދެން ހަމަ ނިންމާލުމުގެ ކުރ ަގއި. އަޅުަގނޑު ފާހަގަ !އާދެ

ސެކްޓަރަގއި އިކޮނޮމ  މިާހރު ގްޯރވަމުންދާ މިންވަރަްށ ބަލާއިރު ކޮންްސޓްރަކްަޝން އިންޑަސްޓްރ އަށް، 

ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްްޓރ  ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރިއަރައިެގންދ . އެހެންނަމަވެސް، މި ފެންނަން މިއިނ  އެތަނުން 

ައދި މާ ބޮޑަކަށް ބަޖެޓަށް ، ނިހެން ކަންތައްތައް. އެހެްނވ މާމަ ނެގ  އިމްޕޯޓު ޑިޔުޓ  އާއި އަދި އެހެވެސް ހަ

ލުއިކުރުމަށްޓަަކއި މި ކޮންްސޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރ  ެތރެއިން ވެސް ދެން ކުެރވިދާނެ ކަންތައްތަެކއް ފެންނާކަށް 

ން ބަޖެޓު ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެންނަްށ ހަމަ އިންޑަސްޓްރ ތަކުގެ ނެތް. ދެން ހަމަ އެއާއެކ ގައި އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަ

ބޮޑުކޮްށގެްނ  ޓަކައި މި ނެގ  ޓެކްސްގެ ތެރ ގައި ހަމަ ސިނގިރ ޓުގެ ައގު ތެރ ގައި އަލަށް މި އާމްދަނ  އިތުރުކުރުމަށް

ނިވި ކަންތައްަތކެއް ިމ އުމަށް ހަމަ ނުސ ދާގޮތުންނާއި ސ ާދޮގތުން ވަރަށް ބޮޑަށް ަފއިދާކުުރވަޤަ މިއ  ހަމަ ވަރަށް 

. މިއ  ިދވެހިންގެ ހެބިޓަށް އަންނަ ވަރަށް ބޮޑު ބަދަލެއް. މިހާރު އާއެކ ަގއި ފިޒ  ޑްރިންކްސްތަކާފެންނަނ . ހަމަ އެ

ބުރަ ބޮުޑވަމުން ދަނ . މ ގެ ސަބަބުން ހަމަ ިސއްޙަަތށް ކުރަންޖެހ  ހ ދަ އިތުރުވަުމންދަނ . ދައުލަތަށް ވެްސ އ ެގ 

އަުޅގަނޑު ހަަމ ، ތުަގއި ފާހަަގކުރަން. ެއހެންވ މާސް ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅު ބަދަެލއްެގ ގޮމިވެ ، އެހެންވ މާ

ަޓކަިއ  ނިންމާލަމުން ވެސް ސުވާލުޮކށްލަން ބ ނުންވަނ  ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް މި އިންޑަސްޓްރ  ެބލެންސް ކުރެއްވުމަށް

ިރއުޅުމަށް ހ ދަކުަރންޖެހ  މިންވަރު ދުވަހެއް ިދވެހި ަރއްޔިތުން ދި އަކަށްފަސްޓް ކްލާސް ުޓއަރިޒަްމ އިންޑަސްޓްރ  

ދަނ  އިތުރުވަމުންނ . ދުވަހަކަށް އިތުުރވަމުންދާއިރު ދައުލަތަށް ރައްޔިތުްނގެ ފަރާުތން ދައްކަންޖެހ  ފައިާސގެ އަަދދު މި

  މި...، އެހެންވ މާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޓު ހަމަވެގެން ހިނގަްއޖެ އިނގ ތޯ. މިނި 6

 

  ލި ދާއިާރގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ވާހަކަދެްއެކވުން:ވިލިނގި

 ޓަަކިއ ކޮބައިތޯ ކުެރވެމުންދާ މަސަްއކަތަކ ؟ ކުރެއްވުމަށްމި ބެލެންސް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާދެ! ަވޒ ރު.

 

 އިކޮނޮމިކް ޔޫތު ކައުންސިުލގެ ޗެއަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ުޒހޫރު ވާހަކަދެއްެކވުން:
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ވާތ ވެ ައޅުގަނުޑ އިކޮނޮމިްކ ަކއުންިސލާ ގުޅިފައި  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތި ކުރެްއވި ގިނަ ސުވާުލގަިއ ބޮޑަށް އާދެ!

. ހަމަ ބ .ޕ .ޓ  ނެގެން ފެއްޓިފަ ވެސް މިވަނ  ހަމަ އެއަށް ޖަވާބެއް ެދވ ތޯ ބަލާނަން. ވިޔަފާރިވެރިން އަުތން މިހާރު

އެނގިލަްއވާނެ ، ގެ ވިޔަފާރިކުިރޔަސް. އެހެންވ މާކު ވިޔަސް އަިދ ރާއްޖ ހަމަ އެއ  ޓުއަރިޒަމް ވިޔަފާިރ އިންވެސްޓަރަ

ސް ނެގެމުން މި ވެ އް ުނނެގ . އެހެން ކަމަކު ބ .ޕ .ޓ  މިހާރުއެ ޔިެތްއގެ އަތުން އިންކަމް ެޓކްސްދިވެހި އެްއވެސް ަރއް

އި މިއަދުގެ ސަުރކާރުން ެވސް ޓަކަ ދިވެހި ަރއްޔިތުންނަށް ތިބުނާ ލުއިފަސ ހަ ހަމަ ދިނުމަށް، ދަނ . އެހެންވ މާ

އިންކަމް ޓެްކސް އަދި އިންްޓރޮޑިޔުސް ުނކޮށް މިއޮތ . ހަަމ އިންކަމް ެޓކްސްއަްށ ތި ުބނުއްވާހެން ތަްއޔާުރވެއްޖެ 

ނެ. ކަމުގަިއ ވަނ ނަމަ ހަމަ ކޮންެމވެސް ުދވަހަކުން ހަމަ އެ އިެރއްަގއި އޮންނަ ސަރުކާެރއް ެއއާއި ދިމާލަށް ވެސް ދާ

ައޅުގަނުޑ ، އަންނަ ގޮތްވާތ ވެ. އެހެންވ މާ އުމުތަކުގައި މިކަންކަްނ ކުރަމުންޤަވަމުން އަންނަ އެއ  ތަރައްޤ  

ވެސް އެބަ ނެެގއ . ހަމަ އ ެގ އިތުރުން ހަމަ ގްރ ންގ  ދަންނަވާނ  ވިޔަފާރިވެރިން ައތުން ހަމަ ޓެކްސެއް މިހާރު 

ގިަނ ، ިވޔަފާރ ގެ ެތރެއިން. އެހެންވ މާ  ދަނ  އެޓެކްސް ވެސް އަދި ޖ .އެސް.ޓ  ވެސް ހަމަ އެޕްަލއި ކުެރިވެގން މި 

ވިޔަފާރި ރާއްޖެއަށް ައިއވަރަަކށް ހަމަ ރާއްޖެއަށް ލިބ  އާމްދަނ  ވެސް އިތުރުެވގެންދާނެ. ދެން ކޮންޖެޝަން ޓެކްސްގެ 

ގެން ެއ ވާހަކަ ދެެކވުނ މަ އަުޅގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބ ނުން. އެްއވެސް ޙާލަެތއްަގއި ކޮންޖެޝަން ޓެކްސް ެނގި 

ގައި ގިނަ ބަޔަކު އައުމަށްފަހު ވެސް ެއއަށްފަހު ހަމަ ގިނަ އުޅަނދުތަކެްއ ނދަނ  މ ހަކު އަންނާތ އެއް ނޫން. މިތާ

އުޅަނދުފަހަުރ ، ން ވެސް އުޅެމުންދާނެ. އެހެންވ މާވެސް ހަމަ ބ ނުންކުެރވިގެންާދނެ. އަދި ހިނގާބިނގާ އުޅ  މިހު

ެރވެން އެަބ ޖެހ . ެއ ކޮންމެެވސް ކަަހލަ ޓެކްްސއެއް ެއއަށް އެޕްލައިކު ބ ނުންކުރާ ބަޔަުކ ކަމަށް ަވނ ނަމަ އެ

ންސ އަށް އެަބ އެ މ ހަކު ޚަރަދުކުރެވެން އެބަ ޖެހ . ހަމަ އެއާއެކ ަގއި އަސ  ލިބިގެންާދއިުރ އެ ކޮންވ ނިންއަކޮންވ ނި

ކުެރިވގެންދާނ  މި ން ެއ ިއންވެސްޓްމިފަދަ ޓެކްސް ނަަގިއގެން ހަމަ ކުރ ަގއި އިްއޒަތްތެރި މެންަބރަކު ވިދާުޅިވ ފަދައި

ޑިޒައިން ކުރުމަށާިއ މިކަންތައްތަކަށް. ެއގޮތުން ކޮންޖެޝަން ޓެކްސް މި -ލިޓ އަާށއި އިުތރަށް ރ ޕާކިންގ ފެސި

ނަގަނ ެއއް ހުޅުމާލެ ޔޫތު ިސޓ އަށް އަންނަ ހުރިހާ ުޒވާނުްނ އަތަކުންނެްއ ކޮންޖެސް ޓެްކސްއެްއ ނަާގގޮތަކަށް ނޫްނ 

. ދެން ޕްރަިއވެްޓ ިއންޑަސްޓްރ  ހަމަ ފުޅާކުރުުމެގ ގޮތުން އަުޅގަނޑުމެން މި ުކރެވ  ހުރިހާ މަސަްއކަތެްއ މިއޮތ އެއް

ވެސް މި ކުެރވެމުން މި ދަނ . ޕްރައިވެޓް އިންޑަސްޓްރ  ފުޅާކުރެިވގެން ނޫނިއްޔާމުްނ އަުޅގަނޑުމެންނަށް އިތުުރ 

އްކެވ ަމ، މަސްވެރިކަުމެގ އެޑްކުރުމުގެ ވާހަކަތަެކއް ދެ އާމްދަނ ތަކެއް ނުވެސް ވަްނނާނެ. ހަމަ އެގޮތުން ވެލިޔު 

ވެސް ޕްރައިެވްޓ އިންޑަސްޓްރ  ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ރާއްޖެއިން ބ ރަށް  ތެރެއިން، އެނގިލަްއވާނެ ފަދައިން މިހާރު

ްތކުރުމަށް އެަބ ބ ފުޅުންނަށް ސަރުކާރުން އެބަ ވެލިޔު އެްޑކުރުމާއި މަސައްކަ މަސް އެބަ ގަނުޑކޮށް އެބަ ބ ރުކުރ . އެ

އިންސެންޓިވްަތކެއް ދ . އެެހންނަމަވެސް، ޕްރަިއވެޓް އިްނޑަސްޓްރ ން ހިންގާ ކޮންމެ ކަމަކ  ބަޖެޓުގައި ހިމެނ ނެ 

ކަންތައްތަެކއް ނޫން. ދެން ސަރުކާރު ކުންފުންޏަކަށް ިމއޮތ  މިފްކޯ. މިފްކޯ އިހަކަްށ ދުވަހު ރ ސްޓްަރކްޗަރ 

ކުެރިވގެން މި ދަނ .  ވާލުކުެރވިގެން މަސަްއކަތްަތކެއްޙަކުރުމަށް އެސް.ޓ .ޯއއާ ރަނގަޅުއަނެްއކާ ެވސް ކުރެިވގެން 
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ވެސް ޕަބްލިްކ  އެ ކުންފުނިން ުކރެވ  ކަމެްއގެ ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަކަށް ބަޖެޓަކު ނުހިމެނ ނެ. އެއ ، އެހެންވ މާ

ތުން އަްނނަ ފައިދާއެއް ވެއްެޖއްާޔ އެންޓަރޕްރައިެސއްގެ ގޮުތގަިއ ވަކިން ހިމެނިގެންދަނ . އ ެގން ކުރެވ  މަސަްއކަ

 ން ވާހަަކއަކ  ޖެނެރަލ  އާމްދަނ އާބޫލުކުރަޤަައޅުގަނޑު ، ިވޑެންޓްެގ ތެރެއިން. އެހެންވ މާވެސް އަންނާނ  ޑި

 ގުޅުންހުރި ކަންތައްތަުކަގއި ިތ ކުރެވުނު ުސވާލަށް އަުޅގަނަޑށް ޖަވާބުދެއްިވއްޖެ ކަމަށް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ ފުރުޞަތު މްނާޡިއާދެ! އަިދވެސް ހަމަ މި ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑިއގެންފައި ބ ފުޅުން އެބަ ތިއްބެވި. އެމް.ޑ .ޕ ން 

ކު އިނގ ތޯ. ބ ފުޅަ 3އެދިވަަޑިއގެންފައި އެަބތިބި ެދވަނަ ފުރުޞަތަށް އިތުރުން  ޓުގެ. ައދި އ ގެމިނި 5އަދި އެބައޮތް 

އިތުރުްނ  އްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަރ ފް އަދި އ ގެއިރު ފަޔާޒް އަދި ޒަްތތެރި މެންބައްއި ބ ފުޅުންނަކ   3އެ 

ދިގު މިނަކަށް މިރު. އެހެންވ މާ، މި ތިން ބ ފުޅުންގެ ދެވަނަ ފުރުޞަތުގަިއ ސުވާލުގެ އާްއޒަތްތެރި މެންބަރު އި

ވަމުން އަޅުގަނުޑ މަށް އޮތް ވާހަކަ ދަންނަޡިޓު ނާމިނި 5ވ މާ، ފުރަތަމަ ފުރުޞަތުގެ ޓު. އެހެން ވާންޖެހ ނ  ދެ މިނި

ންނަވަން. ވާލުވުމަށް ދަޙައިބު މުޤައްރިރު ރިޔާސަާތ ބ ރަށް ޖެހިލަންޖެހ ތ  ކޮމިޓ ގެ ނަވަގުުތކޮޅަކަށް ހަމަ ކޮމިޓ ން 

 މަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.ޡިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ނާއިޝުކުރިއްޔާ އަުޅގަނޑު 

 

 ދެއްެކވުން:ނާޡިމް ވާހަކަ މުޙައްމަދުދާއިާރގެ މެންބަރު  ވަިއކަރަދޫ 

ެގ ން ރުފިޔާއަމިލި 100ގެ ުސވާލަކ  މިފްކޯ މި . އަޅުގަނޑުންޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. މަުރޙަބާ މިނިސްޓަރު

ން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް މިއަންނަ އަހަރަށް އެބައޮތް. ދެން އަމިލި 30ވާލުކުރުމަށްފަހު މި ޙަ ދަރަންޏަކާއެކު އެސް.ޓި.އޯއާ 

ދެން ދެވަނަ ސުވާލަކަށް އަުޅގަނޑު މިއިނ  މި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސ   މެއް ނެތްތޯ؟ދ ތެރ ގައި ިވސްނު މިފްކޯ އުވާލުމާ

ސިވިްލ  .ން ރުފިޔާއަބިލި 2.8ތަކަށް މުސާރަ އެބައުޅ  އެ ސިޔާސ  މަޤާމު .މުަވއްޒަފުން 682މަޤާމުތައް އެބައުޅ  

ން ރުފިޔާ. އަބިލި 2.9ެއއ   .އްސަރވިސް މުަވއްޒަފުންގެ މިަވގުތުގެ އަދަަދކ  ބާވ ސްހާސް ހަސަތ ކަ ނުވަދިހަ އެކެ

ްނ ސިވިލް ސަރވިްސގެ މުަވއްަޒފުން މިއަންނަ އަހަރަށް އިތުރުވެގެންާދއިރު ތ ވ ސްހާސް ދުިއސައްތަ ނުވަ މުަވއްޒަފު

ވެފަިއ ންއަބިލި  2.9ންގެ އަދަދު މަދުެވފައި ން ރުފިޔާ. ުސވާލަކ  މުވަްއޒަފުއަިބލި 2.7އެބައާދ . އެކަމަކު 

ދު މަތިވެފައި މުސާރަ ދަށް މިވަނ  އަޅުަގނޑުމެން މިސާރަ މި ކިޔަނ  ހަމަ ބ ސިކު މުސާރައަކަށް މުވަްއޒަފުންގެ އަދަ

ކޮށްފައި އިންނާނ  އާމްދަނ އަކަށް. އެހެްނވ މާ، މިނިސްޓަރ ވިދާޅުެވއްޖެ ބ ފުޅުންގެ ދިރިއުުޅން ބައްޓަން ނޫން. އެ

އެހެންނަމަވެސް،  .ބޫލު މި ުކރެވެނ ޤަ ގަނޑުދަށް ނުވާނެ ކަމަށް އަޅުމުސާރަ ދަށެއް ނުވާނ . ބ ސިކު މުސާރަ 

ތަކެތ ގެ އަގު ބޮުޑވުމާއި މުސާރަ  .އާމްދަނ  ދަށްވ . އެހެންވ މާ، މިއ  އަޅުގަނޑުމެން ރައްިޔތުންގެ ކަންބޮޑުވުެމއް

 ނުވަތަ އާމްދަނ  ދަށްވުން. އެހެންވ މާ، މިއަށް ައޅުގަނުޑ ވަރަށް ރަނގަޅު ޖަވާެބއް ދެވިްއޔާ. ދެން ތިންވަނަ
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ިމ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ފައިނ ންްސ  .ްނ ޑޮލަރުގެ ޕްރޮޖެކްެޓއްއަމިލި 143މާރާތް ޢި އުވާލަކ  އައިޖ .އެމް.ެއޗްގެ އަސު

ވަނ . ދެން ތިން އެ ވާލުޮކށްފައި ޙަ ވާލުކުރި ފަރާތާއި ޙަބ ފުޅުން ބިޑްކޮށްފައި އެ ވަނ  ނުވަތަ ެއ  ހަމަނުޖެހިތޯ ތި

ހަރުގައި ހަމަެއކަނި ޕްލ ނެއް ގޮތުަގއި އެ ްޕރޮޖެކްޓް ބަޖެޓުގައި ޖެހިފަިއ އަހަރުގެ ޕްލ ނެއްތޯ ެއއ  ނުަވތަ މިއަންނަ އަ

ޑޮލަރުގެ ކަންތަކާ ބެހ  ގޮތުން ވެސް ހަމަ އަޅުގަނުޑގެ ސުވާލެްއ  25މިވަނ . ދެން ހަމަ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލާނަން 

ން ަވޑަިއގެންފި ޖ .އެމް.އާރުއެނގި ފުަރތަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިނިސްޓަރުގެ ޖަވާބުން  އިއެބައޮތް. ެއއ  މ ގަ

 ނެގުމަށްފަހު ތިންގުނަ އާމްދަނ  އިތުރުވި  ށްރެކްޓް އުވާލާ ދިވެިހ ސަރުކާރައަތުން ކޮންޓް އެއަރޕޯޓް ޖ .އެމް.އާރު

ވެގެންދިަޔއިުރގަިއ ތަރު އަހަރު ނުވަތަ ފަސް އަހަރުވާހަކަ. އެހެންނަމަވެްސ، އަުޅގަނޑުމެންނަކަށް ެއއަށްފަހު ހަ

 އެއް ނެތް. އަޅުގަނުޑގެ ސުވާލަކ  އްޤ ވުމުގެ ެއްއވެސް އަލިމަެގއް ފެނިފައެއް ނެތް. ކުރިއެރުމެއް ލިބިފައެއަރޕޯޓު ތަރަ

ގައި ަދއްކަންޖެހ  ލޯނު ދައްކަން ޖެހިފައި އޮތ  އަރޕޯޓް ޖ .އެމް.އާރަށް ދިންއިރުއެ ތިންގުނަ އިތުުރވިއިުރަގިއ އެ

 ވަތަ ިތންގުނަ އިތުރުިވއިުރގައި ތި ބ ފުޅުން ލޯނު ދައްކަން ެދއްވާށ . ނު ވެބ ފުޅުން ވިދާޅު ކޮންފަރާތަކުންތޯ ތި

އްޔާ ެއ ހެން ފަރާތަކަށް ދާ ކަމަށް ވެއްޖެއެއ  އިުތރުވާ އެްއެޗއް އެ އެހެން ފަރާތަކުން ދައްކަނ ތޯ؟ ނުވަތަ ޖެހުނުތޯ؟

ުޅގަނޑުމެންނަށް ބޫލު މި ކުރަނ . ދެން އަޅުގަނޑުގެ އަނެްއ ސުވާލަކ  އަޤަންފާއެއް ނެތް ކަމަށް ައުޅގަނޑު މަ

އިރުަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ދިމާނުވާ ކަހަލަ ގޮތަކަްށ އިގޮުތގައި ތި ބ ފުޅުން ހިސާބުތައް ޖަހަމުން އަ ގެއާމްދަނ 

ސައިްޓގައި ނަށް ފެންނަ ގޮތަށް މ ރާގެ ވެބްމިހާރު ޢާއްމުކޮށް ރައްޔިތުން ،އަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަ މި ކުރަނ 

 8އި މިއިންނަނ  ވަނަ އަހަރުގެ ޖުމްލަ އާމްދަނ  ގޮތުގަ 2011ކާގޮތުން ިވއްޔާ ޢާއްމުކޮށްފައިވާ ހިސާބުތައް ދައް

ން ރުފިޔާ. ޕަސެންޓ ޖުގެ އަ ބިލި 11ނ  ގޮތުގައި މިއިންނަނ  ވަަނ އަހަރުގެ ޖުމްލަ އާމްދަ 2012ން ރުފިޔާ. އަބިލި

ގޮުތގައި މ ާރއިން  ވަނަ އަހަރުގެ ޖުމްލަ އާމްަދނ ގެ 2013. ދެން 32ގޮތުން އިތުުރވެފައި މިއިންަނނ  %

ެއއ  ކުރ   .25.32ން ރުފިޔާ. އިތުުރވެފައި ިމއިންނަނ  %އަބިލި 14 ވެބްސައިްޓަގއި ޢާއްމުކޮށްަފިއ މިއިންނަނ 

ން ރުފިޔާ. ޕަސެންޓ ޖްގެ ގޮތުން އަބިލި 18ބަލާއިރު އާމްދަނ   ވަނަ އަހަރަށް 2014ބަލާއިރު. އިޖެހުނު އަހަރާ އަޅަ

ވަނަ އަަހރުގެ މ ރާެގ ރިޕޯޓްތަްއ  2015ވ . ދެން އިތުުރވެފައި  29.6ރު %ވިްއޔާ ކުރ  އަހަރަށް ބަާލއި

ވެފައިވާ ިރޕޯޓެއްގެ ވާހަކަ ައޅުގަނޑު އ  ަރއްޔިތުްނނަށް ފެންނަ ޢާއްމުގައި އުޅ ނ . މިން އަބިލި 21ދައްކާގޮތުްނިވއްޔާ 

އެވްރެޖްކޮށްާލއިރުަގއި މި  ،. ތަންކޮެޅއް ދަށް. އެހެންނަމަވެސ14ްމިދަންނަވަނ . އެއަށް އިތުުރެވފައި މިވަނ  %

ރުފިޔާ.  ންއަބިލި 18.2ަވނަ އަހަރު ތި ބ ފުޅުންގެ އަންދާޒާ އަދަދަކަށް އިންނަނ   2016. 25އަންނަނ  %

 .ން ލިބިފައަބިލި 18އަށް އާމްދަނ ގެ ގޮތުަގއި ޓެމްބަރާ ހަމައަށް އެބައިން މ ރާއެހެންނަމަވެސް، މި މަހު މި ސެޕް

ހިސާުބތައް ލަފާކުާރގޮތުންިވއްާޔ  ގެވަނ . ެއހެންވ މާ، ައޅުގަނޑު ގ ޯތ އަުޅގަނޑު މިދަންނައެއ  ޑޮލަރާ އެްއކޮށް އިނ

ވަނަ އަހަރުގެ އާމްދަނ  އަޅުގަނޑު އެ ކަލްިކޔުލ ޝަން ހަދާލާއިރުގަިއ  2017ވުރެން މަތ ގައި އުޅ ނ . ށް ނައަބިލި 26

ްއޔާ، ދަން ހުށަހަޅާފަ. އެހެންވެއްޖެރި އާމްދަނ  ހޯން މަތ ަގއި. ތި ބ ފުޅުން އިތުރު ކަންތައްތަކެްއ އެބަހުނުއަބިލި 32
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އެއަްށވުރެން އިތުރުވާނެ ކަމަްށ އަޅުގަނޑު ލަފާ މި ކުރަނ . ހަމަ އެއާ ވިއްދާފައި އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮށްލާނަން ކުރިން 

ދެްނ  .ނގ ތޯއި އިއުނިކޮށްފަިއާވ އެްއޗެްއގެ ިޑއުޓ  ނަގަން ަކނޑައަޅާފަިއވ  އިނގ ތޯ. އެއ  ކުރ ގަ  21ޑިއުޓ ގެ %

ކޮށްލ މަ  .އުނިކޮށްލައިފި 100ކަރަންޓް ސަބްސިޑ  ކަނޑާލ މަ ވެސް ހަމަ އެއްޗެއް އިތުުރާވނެ. ކާޑުގެ ސަބްސިޑ  %

 .ން ޑިއުޓ ން މަތިކޮށްފިސިނގިރ ޓުންނާއި އެނަރޖ  ޑްރިންކު ، އެްއޗެއް އިތުުރވާނެ. އެހެންވ މާ ވެސް ހަމަ

ބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި. ޤައ ތި މަތިެވގެންދާނެ އަުޅަގނޑު  ސާބުތަކަށްވުރެންއެހެންވ މާ، އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިފެންނަ ހި

ދެން ވަހިކަލްތަކުން އިތުރު ާއމްދަނ އެއް ނަގަން ތި ބ ފުޅުްނ ވިސްނާފައި އެބަހުރި. އެހެްނވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ވެްސ 

ުރވެގެންދާނެ ހެންވ ާމ، އެެވސް އިތުއުނިކޮށްލައިފި. ަވރަށް ބޮޑު އެްއޗެއް. އެ 50އިތުރުެވގެންދާނެ. އާސަންދަިއން %

ބޫލުކުރާ ޤަރު ސިފަވެގެން މިދަނ  އަޅުގަނޑު ބޫލު މި ކުރަނ . ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާޤަކަމަށް އަޅުގަނޑު 

ވާ ގޮތަށްވުރެ ން ލަްއވާ ަމސައްކަތްކުރު އަހަރު ުކރ ގެ ރައްޔިތުން ރަށު ބަންދުޮކށްގެން ރައްޔިތު ސާޅ ހަކަށްގޮތުަގއި 

 ހިންގަން  ނުކޮށް އަނެްއކާ ވެސް ސަރުކާރު ޑުކޮށް ރައްޔިތުން ހޯދާ ފައިސާކޮޅު ރަްއޔިތުންނަށް މަންފާއެއްހާލު ބޮ

ދ ންޖެހ  މަންޒަރު ސިފަވެގެން މިދަނ . ދެން އަޅުގަނޑު މި ފާހަގަކޮށްލި ކަންކަމަށް ބަލާއިރުގައި ައޅުގަނޑަށް އެންެމ 

ދެންމެ ބައެްއ  .އަންނަނ  ނިކަމެތިންނާ ހަމައަށް ޓެކްސްތައްބޮޑު ކަންބޮޑުވުެމއް މިއަންނަނ  އަމާޒުެވގެން މި

މެންބަރުން ވެސް ފާހަގަކުަރއްަވއިފި މި މުއްސަންދިން އަތުން ޓެކްސް ަނގާ ވާަހަކދައްކާއިުރަގއި އެ ކަމަށް 

ނ  ހުރަސްއެޅެމުންދަނ  ތި ބ ފުޅުންގެ ވާހަަކއިން ހުރަސް އަޅުްއވަން މިސާލަކަށް އަުޅަގނޑު މި ފާހަގަކޮށްލަ

 .ރިސޯޓްތައް ތަރައްޤ ކުރަމުންދަނ ..

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވަގުތު ހަމަވެއްޖެ އިނގ ތޯ.

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މްޡިމުޙައްމަދު ނާދާއިާރގެ މެންބަރު  ވަިއކަރަދޫ 

ނަމަވެސް، ގެސްޓް ހައުސްއަކ  ޑިުއޓ  ކުަރމުންދަނ . އެހެންތަރައްޤ ޑިއުޓ  ފްރ ގެ އެްއޗެހ ގެ ގޮުތގައި ރިސޯޓްަތއް 

އެބަ  ވެ ެއއިން ވެސް އެބަޖެހ  ޓެކްސްދެއްކިގެން އުފެއްދިފަިއވާ ޕްޮރޖެކްޓަކަށްވާތ  ުނވަތަ އިްނެވސްޓްމަންޓަކަށްވާތ  

ެގ އެ އާދަިއގެ މެދުފަންތ  ،ނަގަންޖެހ  އެ ިޑއުޓ  ވެސް ެދއްކިފަިއ އިތުރު ެޓކްސްތަެކއް ނަގަން މި ޖެހެނ . އެހެންވ މާ

ކަންކަމުގައި އަުޅގަނޑުގެ އެަބއޮތ   ދަނ . އެހެންވ މާ، މި ވަމުން މިމިވިޔަފާިރވެރިންނަށް މި ހުރިހާ ގެއްލުންތަެކއް 

 ޝުކުރިއްޔާ. .ކަންބޮޑުވުެމއް. އެހެންވ ާމ، މިއ  އަުޅގަނޑު ުސވާލުތަކަށް ަޖވާބު ދެްއވާނެ ކަމަށް އުއްމ ދުުކރަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ގުޅިަފިއވާ މަޢުޟޫޢާ ގުޅުންހުރި ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވުމަށް މިނިސްޓަރަށް  އާރިއްާޔ. މިއަދުގެ އެޖެްނޑާޝުކު

 ދަންނަވަން. 

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ިޑވެލޮޕްމެންޓް މުޙައްމަދު ސަޢ ދު ވާހަކަދެްއކެވުން:

ބެހ  ގޮތުން އަޅުަގނޑު އެ ބަޔަކަށް ޖަވާބެއް  ތަކަކ  މި ޓެކްސް އާމްދަނ އާއާދެ! އަުޅގަނޑަށް ހ ވަނ  ިގނަ ސުވާލު

ބަޔަށް ނުދ ނަން އިނގ ތޯ. އަުޅގަނުޑ ހަމަ އެކަނި ޓެކްސް މި ބަޔަށް ކޮންސެންޓްރ ޓްކޮށްފައި ފަހުން ތިވިދާޅުވި 

ނ ންސް މިނިސްޓްރ  ބަޖެޓުން ހުށަހަޅާފައި އިފަ އިޖަވާބު ދ ނަން. މ ރާގެ ހިސާބާ ކުރަްއަވއިފި ފަހުންުސވާލު ވެސް

ތި ބ ފުޅުންނަށް މ ރާއަކ  ހަމައެކަިނ ޓެކްސް ކަލެކްޓްކުާރ ެއ  އ  ހުރި ހިސާބާ ތަފާތުތަކެއް ނުހުންނާނެ އިނގ ތޯ. އެ

ވަކި އާމްދަނ ތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އަދި ަސރުކާރަށް ބ ނުންވެއްލަްއާވ  ފުޅުންގެ ޓެކްސް ބޮޑަށް ުހންނާނ ބ 

ބ ފުޅުންގެ އަންދާޒާތަކެއް އެ ހުންނައިރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެންމެ އާމްދަނ  މި ކަލެކްޓްކުރަމުންދާނ . ދެން އެ 

ފަހުގެ އަންދާޒާތަްއ އިނގ ތޯ. ހާރުެގ ބ ސްކޮށް މިހާރުެގ އެންމެފަހުން މި ބަޖެޓް ފޮތުގައި ަތއްޔާރުކޮށްަފއި އެހެރ  މި

ސްތައް މިއ . އެހެްނވ މާ، އ ގެ އެހެންވ މާ، މ ރާގެ ބ ފުޅުްނެގ ހަމަ ނަންބަރސްތަކާ އެއްކޮްށ ލިޔެފައި ހުރި ނަންބަރ

އިތުރަށް ވެސް ިމސާލަކަށް އިމްޕޯޓް ޑިއުޓ   ގެތަފާތެއް ނުހުންނާނެ. އެ އިތުރަށް ސަރުކާރުން މ ރާގެ އާމްދަނ 

އެ ހުރިހާ އެއްެޗއް ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ބަޖެޓް ފޮތުގައި ހިމަނާފައި ހުންނާނެ. ދެން ތި  ،ގޮތުަގއި ެވސް ލިބ ނެ

ވަރަށް ކުރިން ވެސް އަުޅަގނޑުމެން ހުންނާނ   ޕްޓި،އަުޅގަނޑުެމން މިފަހަރު ނުހުންނާ އޯވަރ އޮފާހަގަކުރި ގޮތަށް 

ވުރެން ޮބޑަށް ަވރަށް ކޮންަޒވ ޓިްވކޮށް ވަރަށް ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ ށްކޮިޓމެސްޓިކްޕްބޮޑަށް ހުންނާނ  އޯވަރ އޮ

 ެރޑް ަޕސެންޓް ރިޔަލަިއޒް ުނވާނެހަންޑް ،ރިޔަލަިއޒް އާމްދަނ  އިތުރުނުކޮށް މާނަައކ  ކޮންމެހެން އަުޅގަނޑުމެންނަށް

ްއޔާ ނުހިމަނާ ނަށް ޔަޤ ންނުވާ ެއއްެޗއް ެވއްޖެއެހެންނޫނިއްޔާމު ެއއަށްވުރެްނ ވެސް ރިޔަަލއިޒ ޝަން އަުޅގަނޑުމެން

ްސ ކަށް ވެންނާނ . އެހެންވ މާ، އެ ަތފާތުތަކެއް ކަންނ ނގެ ތި ބ ފުޅުންނަށް ތި ފެނިވަޑައިގަްނނަވަނ . ެއއްގޮތަ ހު

 ގެ ނަންބަރސްތަކާ ތަފާތެއް ހުންނާނެހެންނެއް. މެންއަުޅގަނޑު އިއްނުވ  މ ާރގެ ނަންބަރސްތަކާޔެ އަޅުގަނޑަކަށް ހި

 

 އިކޮނޮމިކް ޔޫތު ކައުންސިުލގެ ޗެއަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ުޒހޫރު ވާހަކަދެއްެކވުން:

އެްޗގެ ޢިމާރާތް މުޅިން ހެދެމުންދަނ  .އެމް.ޖ .އިެއޗްގެ ވާހަަކ. އަ.އެމް.ޖ .ދެން ސުވާލުގައި ވިދާުޅެވްއޖެ އައި

ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ހަމަ މި ރާއްޖ ގެ ހެލްތް ސެކްޓަރ ތަރައްޤ ކުރުމުގެ ގޮތުން އެ އަހަރަކަށް ކަނަޑއެޅިަފިއ 

 ވެސް އެ ހުރިހާ ތަފްޞ ލެއް ހަމަ ހުންނާނެ އިނގ ތޯ. ދެން  އިންނަ ބަޖެޓް އެކުަލވާލެިވގެްނ ހަމަ ބަޖެޓް ފޮތުގައި

އްަކވާ. އެްއވެްސ ހަމަ އެއާެއކ ަގއި ިސވިލް ސަރވިްސގެ މުަވއްޒަފުންގެ މުސާރަތައް ކުަޑވި ވާަހކަ އެބަ ދަ

އަޅުގަނޑުމެން މިއިނދ  އަޅުގަނޑުމެންގެ ގަވަރނަްނސް ސިސްޓަމް ހަރުދަނާކޮށް  ނޫން. ލަތެއްަގއި އެހެނެއްޙާ
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ގަނޑުމެްނ ތަކަކަށް ހެދުމަށް ވަރަްށ ބޮޑަްށ މިއަހަރު ައޅުޖަހާއިރު ހަމަ ބަންދުކުރެވ  އޮފ ސް  2:00އޮފ ސްތަކަކ  ެވސް 

. މިއަހަުރ ވެސް ހުރިހާ މިނިސްޓްރ ތަކަކަށް ހަމަ ސިޓ  ފޮނުވިފައިާވނ  ކޮންމެހެން ހުޅުވަންޖެހ  އޮންނާނ  ބާރުއަޅާފަ

އެހެންެވއްެޖ  .ނުދިނުން ލަތެްއގަިއ އޮފ ުހގަިއ ގިަނ ަވގުތުތަެކއް ހ ދަިވޔަޙާނިްއޔާ ނުހުުޅވުމަށް. ެއއްވެްސ އޮފ ހެއް ނޫ

ކަމުގައި ވަނ  ނަމަވެސް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ސަރުކާރު ހިންގުމަށް ދަތިނުވެ ވާ ކޮންެމ ކަމެއްގެ ސ ވިްނގތަެކއް 

މ ހުން  ،މަށް ވަންޏާ ގިނައިރު އޮފ ްސތަކުގެ މަސަްއކަތްކަ އެބަ އާދ . ެއއ  ގިަނއިރު އޮފ ސްތައް ހުޅުވިަފއި ހުރެއްޖެ 

ސައްކަތެއް އޮަތސް ނެތަސް. އެހެންވެއްޖެ ަކމަށް ވަންޏާ އޯވަރ ޓައިމްެގ ގޮތުގަާޔއި ކަންތައްަތއް އަދި މަ .ތިބ 

މިކް ކައުންސިލުްނ މަ ުކރިން ވެސް މިދެންނެވ  އިކޮނޮދަނ . އެހެންވ މާ، އަުޅގަނޑުމެން ހަ ޖެހިގެން

ަވރަށް ގިނަ ކަންތައްަތކެްއ  .އިމަސައްކަތްކުރަމުން އެބަ ަދމ  ވަރަށް ގިނަ ކަންަތއްަތކެއް ހަރުދަނާކުރުމުގަ 

އެފަދަ ، އެހެްނވ މާ .އުސޫލުަތކެއް ބިނާކުުރމުގައި .އެޑްމިނިސްޓަރކޮށް ަގވަރނަްނސް ސިސްޓަމް ތެރެއަށް ފެއްތުމުގައި

ގޮތަްށ މި ކަންތައްތައް ކުރަމުންދާތ ވެ ބަޖެޓުން ވެސް ހަމަ އެކަން ރިފްލެކްޓްވެފައި އެއިނ .  ވ ކަންތައްތަެކއް އެކުލެ 

ނިކަމެިތ ރައްޔިތުން އަތުން ައޅުގަނުޑމެން އިތުރު ޓެކްސްތަެކްއ  ،ން އަނެއްކާ ެވސް ހަމަ ވިދާޅުވެއްޖެ ަރއްޔިތުންދެ

ނަގާ ވާހަކަ. އަުޅގަނޑު ދަންަނވާނ  އިތުރު ެޓކްސްތަެކއް ރަްއޔިތުން އަތުން އަދި ނަާގކަށް ނުފެއްޓ . އަުޅގަނޑު ހަމަ 

ބ .ޕ .ޓ  ވެސް. އަދި ދެން ހަމަ ގެސްޓް ހައުސް ހިންގާ މ ހެކ  އެހެން  ވިޔަފާިރވެރިން އަތުން އަދި މި ނަގަނ 

ފައިދާގެ ޕަސެންޓ ޖެއް މި ނަގަނ . ަވކި ެގސްްޓ ހައުސް ހިންގާ މ ހެއްެގ  އ ަނައށް ލިބ ވިޔަފާރި ހިންގާ މ ހެކ  

ސްޓްރަކްޝަން އަތުން އިތުރަކަށް ނުަނގާ. ދެން ވިދާޅުވ  ރިސޯޓްަތކުްނ އެ ިޑއުޓ  ފްރ  ވާހަކަ. ހަމަ ކޮން

އްސަކަްށ. ރެކުރާ ެއއްޗެ ވެސް އެތެ އިންޑަސްޓްރ ގައި ކުރާ ހުރިހާ މަސައްކަތަކަށް ޑިުއޓ ެއއް ނުނަގާ އިނގ ތޯ މިހާރު

ހަމަ ޑިއުޓ  ފްރ ކޮށް މިއޮންނަނ  ކޮންސްޓްރަކްަޝން އިންޑަސްޓްރ ަގއި. ެއހެންވ މާ، އެ ތަފާތެއް 

ދާޅުވި އެްއޗަކަށް ބަލާއިރު. އެހެންވ މާ، ވިޔަފާރ ގެ ތެރެއިން ނެގ  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ހަމަ ނުފެނ  ދެންމެ ތިވި

 ދަނ .  ޓެކްސްެއއް ހަމަ އެންމެން އަތުން އެ ޕްރޮފިޓް ޓެކްސްެއއް މި ނެގެމުން މި

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ިޑވެލޮޕްމެންޓް މުޙައްމަދު ސަޢ ދު ވާހަކަދެްއކެވުން:

އްޔާ މ ރާ ނަންބަރު ވެްސ އިނގ ތޯ ތި ބ ފުޅުން ބ ނުންވެއްޖެއެއްކޮށް  ލިބުމާ ދެންމެ ހަމަ އަޅުގަނޑު މަޢުލޫމާތު ހަމަ

ވަނަ  2016ރާގެ އަޅުގަނޑު ދ ފާނަން. އެހެންވ މާ، ދެންމެ ވިދާޅުވި ނަންަބރސްތަކެއް ރަނގަޅެއް ނޫން. މި މ 

ހެންވ މާ، މަޢުލޫމާތު ރ . އެން ހަމަ މ ރާ ވެްބ ސައިުޓން އަުޅގަނޑު ބަލާފަިއ މިހިއަބިލި  11 އަހަރު ވެްސ އިނ  

 ކުށެއްކަން އަުޅގަނޑު ފާހަގަުކރަން އިނގ ތޯ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ބ ފުަޅކު މިހާުރ  4ފުރަތަމަ ފުރުޞަތުގައި ހުރިހާ ބ ފުޅުންގެ ވާަހކަފުޅު ެއ ދިޔައ . ދެން ެދވަނަ ފުރުޞަތުގައި 

އަށް މިރު ހިމެނ  ގޮތަށް. ދެން ކޮމިޓ އާ އ ތިއްބެވ  އެ ގައި ތިން ބ ފުޅުން އެބަވ . ކުރިން އަުޅގަނޑު ޯނޓްކޮށްލިއިރު 

މިހާރު އިޤްތިޞާދ  ކޮމިޓ ގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލ މް ޕ .ޕ .އެމްގެ މެންބަރު ހާޒިރުވެވަަޑއިގެންކަން އިޢުލާންކުރަން. 

 ިދއުމަށް.ކުރިއަށް ގެން ޓުނިވާނަން ފުރަތަމަ ފައްޔާޟް ދެ މި އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަރު 

 

 ވާހަކަދެްއެކުވން: ާރގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢ ލްދާއި ގަމު

ޝުކުރިއްޔާ އިނގ ތޯ. އަުޅގަނޑު ދެތިން ސުވާލެއް. ެއއް ުސވާލަކ  ދުިއސައްަތއެއްހާ ރިޯސޓަށް ޕްރޮޖެކްޓް ދެވިފަިއވި 

 ހަރު ތެރ ގައި އ ގެވާހަކަ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެއްޖެ. ދެން އަޅުގަނޑަށް ލަފާކުރެވެނ  ކުރިއަށް އޮތް ދެތިން އަ

އިމު ވެްސ މާކެޓް ތެެރއަްށ ވަންނާނ . އެހެްނވ މާ، އ ެގ އިމްޕެކްޓަށް ވިސްނެވިންތޯ ފަނަރަވަރަކަށް ޕަސެންޓް ހަަމ ގަ 

ެވސް ިވއްކާ ައގުތައް ކުަޑވެފަިއ މިއޮތ  އެހެްނވ މާ، އ ެގ  އ ެގ ޑިޕްރެޝަން ޕްަރއިސްތަަކށް އަންނާނެ ކަމަށް. މިހާރު

މާލުކުރުން ކުޑަކުރުމަށ  ތި އު ތިސްކ  ސިނގިރ ޓް ދުންފަތުގެ އިދެން އަނެއް ކަމަ ރ ަގއި ވިސްެނވިތޯ؟ޕެކްޓަކާ ދ ތެއިމް

ބ ފުޅުން ވިދާޅުވެފައި މިއޮތ  ެޓކްސް މި އިތުރުކުރަނ . އަޅުަގނޑަށް ހ ވަނ  އެއަށްވުރެން ޮބޑަށް ހަމަ ޔަޤ ނުން ވެސް 

މާލުކުރުން މަދުކުރުމަށް އުޑަކަށް ނުފެނ  ދުންފަތުގެ ިއސްތިއަުޅގަނއެްއޗެއް ލިބ ނެ ކަމަކަށްވާތ  ކުރަްއވަނ ހެން. އެއ  

އެ ރަނގަޅު ޕްރޮގްރާމްތަކެްއ ގެންދާތަނެއް. މި ފައިސާ ބ ނުންކޮށްގެން އެކަން ނުކުރެވ  ކަމަށް ވަންޏާ މިއ  

މާ، ެއއ  އަުޅގަނުޑ . އެހެންވ ކަމަށް ހަމައެކަނި އިންކަމް ލިބ ނެކަމުގެ ޔަޤ ންކަން އޮތް އެްއޗަކަްށވާތ  ނަންަގވަނ 

މި ލިބެނ  ޙަޤ ޤަތުގައި ވިޔަފާރިަތކުން  ެއއްފާހަގަކޮށްލަން ބ ނުންވާ ކަމެއް. ދެން މ ގެ އިތުރުން އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނ 

މި ލިބ  ޓެކްސްއިން. އެހެންވާއިރު ތި ބ ފުޅުން އެްއވެްސ ވަރަކަށް ވިސްނިންތޯ މިކަން ހަރުދަނާކުރުމަށް ޓަކައި 

ިއ ތަކުގަގެ ބ ރުން ިވޔަފާރ ގެ މުޢާމަލާތްޑިޝަރ ގައި ހުރި މައްސަލަތައް އިނގ ތޯ. ސިޔާސ  ކަންކަމު ދިވެހިރާއްޖ ގެ ޖު

ގެ ކަމެއް ެއ އެ ކަންކަމަށް ސަރުކާރެއް  .ޒ ޝަންސް ހަމަ ގައިމު ވެސް އެބަހުރިއުވެސް ހަމަ ވަރަށް ބޮޑެތި ެއކި

އެއ  އިންކަމް އިތުުރވާނެ ކަމެއް. ދެން އަދި  ެވސް ިއނގ ތޯ. މަކ އަށް ފިަޔވަޅުތަެކއް އެޅުކަންކަމާ ވިސްނާ އެ

އިުރގަިއ ިރއަށްދާތަކެއް ކުތަަރއްޤ ގެ މަަސއްަކތް ބައިވަރުރާއްޖ ގެ  އިތުރަށް ފާހަަގޮކށްލަން ބ ނުންއަޅުގަނޑު 

ފަިއ ވާތ އ  ކިޔާވ  އިނގ ތޯ. މާލ ގައި ޮކންޖެޝަންވެހިކަލްސް އެބަ ބ ނުން .އަށްންޓްސް އެބަ ބ ނުންވ  ރާއްޖެއިްކއިޕްމަ

ޑިޔުޓ  ޮބޑުކޮށްފައި އަުޅގަނުޑމެން ރާއްޖެތެރ ގައި އެބަހުރި ވަރަށް ގިނަ ރަށްރަށަށް އެ ެއއްޗެހި ބ ނުންާވ ތަންތަން. 

 ،މިސާލަކަށް އަުޅގަނުޑ ތަމްސ ލުކުރާ ގަމު ާދއިރާ. އަުޅގަނުޑ މަޖިލ ހަށް ބިލެއް ވެްސ ހުށަހެޅިން. އެހެންނަމަވެސް

ކުރާކަށް އަުޅގަނޑަށް ހުށަެހއް ނ ޅ . އެހެންވ މާ، އަުޅގަނޑު ސާރުކާުރގަިއ އެދެން ގަާވއިދު އޮންނަ ގޮތުން އެ ުކޑަ

އެގޮތަށް ހުންނަ ތަންތަން ފާހަގަކުަރއްަވިއގެން އެ ތަންތަނަށް މި އިޤްތިޞާދ  މަސައްކަތްކުރުމަށް ވެހިކަލް އެއްޗެިހ 

 ުޝކުރިއްާޔ. .ނގ ތޯެދއްވުން އިއ ޓްކުރެވ ނެ ގޮތަށް ހައްދަވާލަގެންދެވ ނެ އެ ޑިމާންޑް ކްރި 



87 

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ...އްަވއިފި. އާދެ! ކުެރއްވި ުސވާލުތަުކގެދެޓުން ނިންމާލަ ބަރާބަރު ދެ މިނި

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ިޑވެލޮޕްމެންޓު މުޙައްމަދު ސަޢ ދު ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަށް އަޅުގަނޑު މައްސަލަ 3ފަހުން ތި އެއްސެވި  ގެގުޅުންހުރި ސުވާލުތަކު ދަނ އާްއޒަތްތެރި މެންބަރު މި އާމްއި

ނޫން އިނގ ތޯ.  އަދި ުކަޑއެއް ެވސް ައގު ރާއްޖ ެގ ޑިޕްރެސްއެއް ނުވ ތައް ިވއްކާ ދަންނަވާލާނަން. ރިސޯޓު އެްއޗެއް

ރިޕޯޓެްއ  އަށް ބަލައިފިްއޔާމު ސަރަޙައްދ  ގޮތުން ވެްސ އަޅުގަނޑުމެން ޖ .އެލް.އެލްެގ ވަރަށް ފަހުގެކޮމްޕެޓިޓިވްނަސް 

ގާތްގަނޑަކަށް މުޅި ޔޫރަޕް  ދު އެންމެ ބޮޑ  ދިވެހިރާއްޖ ގައިސާއެްއގައި ބުނާގޮތުން ެއވްރެޖް ރޫމަކަށް ޖެހ  އަދަދިރާ

 200އް ނާންނާނެ. ދެން ވިދާޅުވި އެހެންވ މާ، ެއއަކަށް ޑިޕްރެޝަނެ އ ޝިޔާ ސަރަަޙއްދަށް ބެލިަޔސް އިނގ ތޯ. 

ކުަރއްވާަފއި ވިދާުޅވ މަ މިނިސްޓަރ ޒަމ ރު ވިދާުޅވި ނިސްޓަރ ޒަމ ރު ކޯޓުަނންބަރސް މިދެން އަުޅގަނޑު  .ރިސޯޓ 

 200ބޫލެއް ނުކުރަން މިނިސްޓަރ ޤަ ކުެއކަމަ އަޅުގަނޑު .ވާހަކަފުޅެއް މިނިސްޓަރ ޒަމ ރަށް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ

އްާޔގެ މި އިޤްތިޞާދ  ބޫލުކުެރވ  ގޮުތަގއި ރައ ސުލްޖުމްހޫރިޤަގަނޑަށް ރިސޯޓް ވާހަކަ ކަމަށް ވިާދޅުވ . އަޅު 

ްނ ގެންނަާވ ވާހަަކއެއް. ދެން އ ގެއަހަރުެގ ތެރ ަގއި  5ރިސޯޓް އެ މަނިކުފާނުެގ  އު އަ  50 ަގއި މިއިނ އެޖެންޑާ

ވެސް މި އިތުރުވަނ . އެހެންވ މާ، ެއ  ގާތްގަނޑަކަށް މިހާރު އެނދު ހުރި އަދަދުގެ ފަންސާސް ޕަސެންޓް އަނެއްކާ

މި ނަގަނ ކ   މާތަށް ޓަކައި އަުޅގަނޑު ަދންނަވާލާނަން. ދެން މި ކޮންޖިޝަން ފ ވާހަކަ ހަމަ އަޅުގަނޑު މަޢުލޫ

 ށް ގެންނަ ވަހިކަލްތަކަކަށް އެްއވެސް ހުަރހެއް ނޯންނާނެ އިނގ ތޯ. މި ޮކންސްޓްރަކްޝަނަށް މިހާރު ކޮންސްޓްރަކްޝަނަ

ހަމަ ޑިއުޓ  މަޢާފު ވެސް އެބަ  އިހ ގަވެސް ޕްރޮޖެކްޓެއް، ޕްރޮޖެކްްޓ ބ ސްޑް އިކިއުޕްމަންޓްސް ައންނައިރު އެ އެއްޗެ

ކޮށްދެވ . ހަމަ ޑިއުޓ ގެ ވަރަްށ ބޮޑެތި ލުއިތައް ވެސް އެބަ ދެވ . ތަރައްޤ ގެ ެއކިެއކި މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަށް މިދާ 

އްޒަްތތެރި އެހެން މެންބަރެއްގެ އިއެަބ ދެން. ދެން ހަމަ  އިއަުޅގަނޑުެމން އެކަން ހަމަޖައްސަ ސަރަޙައްދުތަކަށް

ގާތްގަނަޑކަށް  35ކަފުުޅގައި މި ައއި ޕޮއިްނޓެއްވ މަ ައޅުގަނޑު އިތުރުކޮްށލާނަން. ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްްޓރ ން %ވާހަ

ކުރ . ތްގަނޑަކަްށ އެބަ ކޮންޓްރިބިއުޓްގާ 80އާއި % 70ކުރ . ފޮރިންގ ކަރަންސ  .ޑ .ޕ ގައި އެބަ ކޮންޓްރިބިުއޓްޖ 

ހަމައަށް ކުރިެއރުން ކޮންސްޓްރަކްޝަން  ސެންޓާފަންސާސް ޕައަހަރު ގާތްގަނޑަކަށް  3އިތުވެދިޔަ ފާ

ހަމަ ސަރުކާރުން ވަރަށްގިނަ ލުއިފަސ ހަތަކެއް އެ  އެހެންވ މާ، އ ގެ މާނަައކ  އިންޑަސްޓްރ ގައި އައިސްފި. 

ދާއިރާތަކަށް ކޮށްދ ގެނ  މިިހސާބަށް މި އާދެވެނ  އިނގ ޯތ. އެހެންވެ ެއއ  ިއކޮނޮމިކް އިންޑިކ ޓަރޒަށް ބަލާއިުރ 

އަހަރު،  3އަށްުވރެ ދަށުގަިއ ރާއްޖ ގަިއ ކުިރައށް ފާއިތުވެިދޔަ  2ޅު. ދެން ސ .ޕ .ައއި ިއންޑެކްސް މިހިރ  %ރަނގަ

 އަހަރަށް ބެްއޔަސް އިނގ ތޯ. އެހެންވ މާ، ައޅުގަނޑު ހަމަ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި އެވާހަކަ ަދންނަވާލ .  3
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ުކރުކޮށް ކޮށްލެްއވ މާ ފަސ ހަވާެނ.  ކުރުކޮށްލަްއވާ އ ރުން ވ ހާ

 

 ވާހަކަދެްއެކުވން: ދާއިާރގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢ ލް ގަމު

ޓު ޕްރޮޖެކްޓްސް ދެއްވާފައި ޮއތ މާ އެހެން މިނިސްޓަރ ރޮޖެކްޓްސް ރިސޯއަޅުގަނޑު ދެންނެވ  ދުއިސަްއތައެއްހާ ޕް

ގަިއ އިތުުރވެގެންާދއިރު ޑިްޕރެޝަނެއް ައއިސްދާނ . ވަުރ އަންނާނ . އަންނަިއރު 15ތެެރއިން % އ ގެ .ވިދާޅުިވއ 

ޓުތަކުން ވިއްކަުމްނ ރިސޯ ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކަނޑައެިޅގެން އެބަ އެނގ  ައގުތައް ޑިސްަކއުންޓު ކޮށްގެްނކަން

ންަނ މިދަނ  އިނގ ތޯ. ދެން ވެހިަކލުތަކުގެ ވާހަކަ އަުޅގަނުޑ މިދެންނެވ  ކޮންސްޓްރަްކޝަން ޕްރޮޖެކްޓުތަކަށް ގެ

އެްއޗެއްެސއްނޫން. އެތަންތަނުަގއި ހުރި ވިޔަފާރިތަކާއި އިްނަޑސްޓްރިއަލް މަސައްކަްތކުރަން ދިވެހިން ކުރަން ބ ނުންވާ 

ހަމަ މިއޮންނަ ނޯމަލް އެތިންނ  މިގެންނަނ . އ ގެ ބަދަލު އެތަންތަނަށް ވަކި  200ޕްރޮޖެކްޓުތަކަށް ވެސް މިހާރު %

ކޮށްދެްއވުމަށް ވިސްނަވާ ދެްއވުމަށް އެ ޑިއުޓ  ސްޓްރަކްޗަރ ރިަވއިޒް  ށް ސް ބޮޑެތި ތަންތަނަލ ންޑްމާޚާއްޞަ 

 އަޅުގަނޑު މިދެންނެވ  އިނގ ޯތ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާދެ! މިނިސްޓަރަށް...

 

 އިކޮނޮމިކް ޔޫތު ކައުންސިުލގެ ޗެއަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ުޒހޫރު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ކުރަނ  މިހާރު މިއަދު ސަރުކާރުން މި މަސައްކަތްން ހަމަ ބ ނުން އިނގ ތޯ އަޅުގަނޑުމެން ރަނގަުޅކޮށްލައަޅުގަނޑު 

ެވސް ވ ހާ ބޮޑަކަށް ވ ހާ ައަވސް މުއްދަތެްއގެ ތެރ ަގއި ހެދ ތޯ. އެހެންވެގެން ިރޒޯޓުތަްއ  ދޫކޮށްފައި ހުރި ރަށްތައް

ހުންނަނ  ގެންނަ ިއކުއިޕްމަންާޓިއ  ގަނަޑކަށް މިގާތް  އިހެދުމުގައި ޓެްކސް ހަމަ ނުނަގާ ިޑއުޓ  ފްރ  އެކ ަގއި ކޮްށފަ

އެކ ގައި. ދެން އެ އިތުރުވަމުްނދާ އިތުރުވުމުަގއި ވެސް ފުރަަތމަ ޑިޕްރެޝަނަކަށް ދިޔުމުގެ ކުރިން އަުޅގަނޑުމެންނަށް 

މަ ރިސެޝަނެއް ފ ލްވާނެ. އަިދ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަނ  އަޅުގަނޑުމެންގެ ިއކޮނޮމ  ހަމަ އިންޑިކ ޓަރސް ހަ

އޮތ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ެވސް މައްޗަށް ހިފާފައި ހުރިތަން. ހަމަ ފާއިތުވި ޕާސްޓަށް ބަާލފައި ވެްސ އަދި ކުިރއަށް

ބޫލެއްނުކުރެވ  އަދި ާރއްޖެ އެހެންވ މާ، އަުޅގަނޑުމެންނަށް ޤަ ހަމަ ޓްރެންޑް މަްއޗަށް ހިފާފައި ހުރ . އިކޮނޮމ 

ފ ްލ ެއ ރިސެޝަނެްއގެ  .ކަމަކަށް އެހާ އަވަަހކަށްވެސް ދަތުރުކޮށްފާނެ  ރިސެޝަނަކާއި ދިމާލަށް
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ވުމަށްފަހު ަކންނ ނގެ ޑިޕްރެޝަނަކަށްދާނ . އެހެންވ މާ، އެއ  ހަމަ އެަކމަށް ޓަކައި އަުޅގަނޑު އެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް

 މަޢުލޫމާތު ހަމަ ދަންނަވާލ . 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޓު. މިނި  2ުޅގަނޑު ޝަރ ފްއާ ޙަވާލުކޮށްލާނަން. ދެވަނަ ބައި އަ ވަނަ ފުރުޞަތުގެ، ފުރުޞަތު ދެ

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރ ފް އިބްރާހ މް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

ޕްޮރގްރެިސވް  ތ .ޕ .ޓ  ނަގާބ ފިނ ންސް މިނިސްޓަރ މިތާ  ،އާދެ! ައޅުގަނޑު ފުރަތަމަ މިނިސްޓަރ ވިދާުޅވެއްޖެ 

ގަިއ މިއިްނނަނ  އެކިެއކި ެލވަލް ލެވަލަްށ ބަހާފައި ޕަސަންޓ ޖަށް އުމުތަކު ސ ޝަނ . އެކަމަކު ދުނިޔ ގެ ގިނަ ޤަޓެކް

ނަގަނ   ތަފާތު އަންނަތަން އިނގ ތޯ. މިރާއްޖެއަކު ނެތް ކިތަންމެ ބޮޑު ފައިދާެއއްވާ ބޮޑު ކުންފުްނޏަކަށް ވެސް މި

ކުރެވުނު ނުކުތާ. . ެއއ  އަުޅގަނޑަށް ފުރަަތމަ ފާހަގ15ަނަގަނ   ވެސް މި ވަރަށް ކުދިކުދި ކުންުފނިތަކަށް .15

ނުވ މާ މިިނސްޓަރ ވިދާުޅވ . ދެން ޖ .ެއސް.ޓ އަކ  ހަމަ ައޅުގަނޑު އެކަން ސާފުއެހެންވ މާ، އަޅުގަނޑަށް ހ ަވނ  

ވަރަށް ތަކުރާރުކޮށް ދަންނަވަން ވަރަށް ރިގްރެސިވް ޓެްކސެއް. އ ގެ ރިގްރެިސވް މިންވަރަކ  ކުދިކުދި ކަންމަތ  

ކާއި އެްއޗެހި ހަދަންޖެހުނ މާ ވަރަށްބޮުޑ ެގއްލުމަކަށްވާނެ. ޖ .އެސް.ޓ  ެނގ މާ ބޮޑެިތ ފިހާރަތަކުން އެ ހުރިހާ ހިސާބުތަ

ކަމެއް.  ެވސް ަތކުރާރުވެފަިއ އޮތް  ވިޔަފާރިތަކަށް ވަރަށްބޮުޑ ަފއިދާވާކަެމއް. މުިޅ ދުނިޔ ެގ ހުރިހާ ތަނެއްގައި 

ދ ން. އަދި ކުރިއަްށ ށް ސާފުޮކށްލައަޅުގަނޑައެހެންވ މާ، މިތަންކޮުޅ އަިދވެސް ފިނ ންސް މިނިސްޓަުރ ހަމަ 

ިވޔަްސ  އޮތްތަނުަގއި މިގޮތަށް ޕްޮރގްެރސިވްކޮށް ެޓކްސ ޝަން ެނގުމުގެ ނިޒާެމއްގެ ބ .ޕ .ޓ  ތެރެިއން ލާފައި ކަމަށް

ސާފުކޮށްލަން ބ ނުންވ  އަދި ިއންކަމް ޓެކްސަކ  އަދި ކޮންމެެހން ނަގަންޖެހ  އެއްޗެްއ. އ ުރން ވަށާޖެހ  ޓެކްސ ޝަން 

ެވްސ  ކަމެއް ކަށްވާނ . ެއާއއި ދ ތެރ  އެއްެޗއް ބުނަން. ދެން އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ކަންބޮުޑވާ އެހެންނިޒާމަ

އަޅުގަނޑު ކުރިްނ ކުރި ުސވާލު ވެސް ރަނގަޅަށް ނުެދންނެވުނ  ކަންނ ނގެ. އެުކިއޒިޝަން ކޮސްުޓ. ޓޫރިޒަްމ 

ށް މިދެނ . ެއކުިއޒިޝަްނ ފ އަކ  ވެސް އަުޅގަނޑު ގާނޫނެއް ހުއްަދއެއްުނކުރ  ެއއްވެްސ ބިމެއް ވިްއކާކަށް. ުކއްޔަ

އޮފް ކޮސްެޓއް  ސްކޮށް ނަމަވެސް އަދި އަުލން ވަންޕްދެކ ގޮުތގައި އެ ކުލ ގެ ތެެރިއން ނެގ  ެއްޑވާންސެއް. ލަމް 

ޓު، ރަެށއް ވިްއާކލެވެނ ކ ނޫން. އެހެންވ ާމ، ރިސޯވެސް ފ އެއް ނެގ .  ގޮތުަގއި ނަމަވެސް. އެހެންަނމަވެސް، އެއ 

އްޔިތުންގެ ތެރ ަގއި ވަރަށްޮބޑު ނުތަނަވަސްކަާމއި ހިތްހަމަނުޖެހުން އެބައޮތް ރަށްރަށް ިވއްކާލަނ  ކަމަށް ދާއިމަށް ރަ

ދެނ . ކުލި ެވސް ަގވާއިދުން މިއޮންނަ  ފެންނާތ . އެހެންވ މާ، އެ ަކނޑައެޅ  މުއްދަަތކަށް ރަށް ކުއްޔަށް މި

 .ރައްޔިތުން ވަރަށްބޮޑަށް ކަންބޮޑުެވގެން އުޅ  .ށް ސާފުކޮށް ދ ންވ ނުކުތާ ވަރަ އުސޫލަކުން ނެގ ނެ. އެހެންވ ާމ، އެ

ފެންނަނ  ސަރުކާރުން ރަށްރަށް ވިްއާކލައިފިއ . ެއވެނި ފަެޅއް  އަބަދުއަބަދު ނޫހުން އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި
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ބ ފުޅުން  އްެވގެންތޯ ތިވިްއކާލައިފިއ . އެހެންވ މާ، ެއ ނުވިއްކ ނެކަން އަުޅގަނޑުމެްނނަށް އެނގ . އެހެންވ މާ، ެއއ  ކ 

ރަށް ވިއްކަނ  ކަމަށް އެ ިއޢުލާނުކުރަނ ؟ އެކުިއޒިޝަން ފ  ނެގުން އެހެން އެއްެޗއް ނޯންނަނ ތޯ އެ ކަނޑައެޅ  

ނުކުތާ  2ވެސް ރައްޔިތުންނަށް ސާުފވާން އެބަ ބ ނުންވ  ވަރަށް ރަނގަޅަށް. މި  ތިކަން ދެއްވަން. މުއްދަތަކަށް 

ވެސް މި ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް މ ގެ ނ ދެވ   ނުން. ޚާއްޞަކޮށް މި ޖ .އެސް.ޓ  ނަގާއިރުއަޅުގަނޑު ވަރަށް ސާފުވާން ބ 

 ކޮސްޓު ވަރަށް ބޮޑަށް ޮބޑުވަނ . ޓިވްއަސަރު ވަރަށްޮބޑަށް ކުރ . ެއއ  އެމ ހުންގެ ެއޑްމިނިސްޓްރ  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޓު ހަމަވެއްޖެ ިއނގ ތޯ. ޝުކުިރއްޔާ. މިނި 2އާދެ! 

 

  ެދއްެކވުން:ވާހަކަ ސްޓަރ އޮފް ފިނ ންސް އެންޑް ޓްރެޜަރ  އަޙްމަދު މުނައްވަރުމިނި

ވެސް ދެންނެވ  ޝަރ ފް ވިދާޅުވި ރާއްޖ ގެ ރިގްެރސިވް ޓެކްސްގެ ނިޒާމެކ  އޮތ .  އާދެ! އަޅުގަނޑު ކުރިން

ނ ޝަނެކ  އިނގ ތޯ. އެއ  ކ  އެއ  ކޮންބިއަޅުގަނޑު ދެންނެވ  ބ .ޕ .ޓ އައެހެންވ މާ، ެއއަށް ައޅުގަނުޑ ޖަވާބުދިނ . 

ހަމައެކަނި ރިގްރެސިވް ސިްސޓަމެއްނޫނ  އެއ ކ . އެއ  ިވޔަާފރިތަކުަގއި މިސާލަކަށް އެބަޔަަކށް ފައިދާއެއް ލިބ ވަރަކުްނ 

ލިބ  ވަރަކަށް ލިބެމުންާދނ . އެހެންވ މާ، ެއއ  ިރގްެރސިވް ޓެްކސް ސިސްޓަމެކ   ތިްނ އެލްެޑއްގެ މަތްރެޝްހޯކި ވަ

ށް އަުޅގަނޑު ރަނގަޅު ކޮށްލަދިނ  އިނގ ތޯ. ދެން ފާހަގަކުރެއްވި ދެން ހަމަ އެހެން ޓެކްސްތަކުަގއި ވިދާޅުވ މާ ެއއަ

ވެސް ާފހަގަކޮށްލިހެން އަުޅގަނޑުމެންެގ ޓެކްްސގެ ނިޒާމަކ  އަިދ  އަުޅގަނުޑ ކުރިން ން،ވެސް ކ ްއވެގެންހ  ސަުރކާރު

މިނިސްޓަރ ދެންމެއަކު ހުރި ވަރަށްގިނަ ަމއްސަލަތައް. ހަމަ ވަރަށް ައއު ެޓކްސް ިނޒާމެއް. ެޓކްސް ިނޒާމުގެ އެބަ 

ލޫޕް ހޯލްސްތަކެއް ވެސް އެބަހުރި.  ގިނަ ޒުހޫރު ވެސް ފާހަަގކުރަްއވައިިފ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓެްކސް ނިޒާމުަގއި ވަރަށް

ރާސާކުރަމުން. މެދުވެިރކޮށް ހަމަ ދި ންސްޓިޓިއުޝަންތައް އަޅުގަނޑުމެން މިދަނ  އެބައިަތއް މ ރާ ާއއި އަދި އެހެން އި 

ން ެވސް ފާހަގަކުރަްއވާފައި އެބަހުިރ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރ ަގއި އ .ޑ .ބ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓެކްސް ިނާޒމު ޙަޤ ޤަތުގައި 

ކުދި  އެކަނި އިނގ ތޯ.ނޫން ހަމައެމް.އެްސ.އެމްެއއް  އެބަހުރި ހަމަ ރަނގަޅުކުރަންެޖހ  ވަރަށްގިނަ ކަންަތއް. ހަމަެއކަނި

ކަށް އްތަން. އެހެންވ މާ، އެގޮތަށް ވަރަްށގިނަ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި ރަނގަޅުުކރަންޖެހ . އެ ކަންތަނޫ ވިޔަފާރިތަެކއް

ސަރުކާރުން މިދަނ  ދިރާސާކުރަމުން. އިރާދަކުރެްއވިްއާޔ މުސްތަޤުބަލުގައި އެ ޗ ންޖަސްތައް އެ ބަދަލުތައް 

 އަޅުގަނޑުމެން ގެންނާނަން ިއނގ ތޯ. 

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 
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ޓު ހަމަެވއްޖެ އިނގ ތޯ. ކޮބައިތޯ ަޖވާބު ނުދެވ  ސުވާަލކ ؟ ެއއާިއ މިނި 2އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އާމިރު. 

 މިރު. ޢާމަދު ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރު އަޙްގުޅުންހުރި ސުވާެލއްނޫން އެއ ކ . އާދެ! 

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: މިރުޢާ އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

! ޝުކުިރއްޔާ. ައޅުގަނޑު ހަމަ ދެ ުސވާލެްއ ދަންނަވާލަންެވގެން. ދެންމެ ހުށަހަޅާފައި އޮްތ ބަޖެޓުަގިއ އާދެ

ދަނ ގެ ބަޖެޓެއް އިނގ ތޯ. އާއި ޚަރަދުވާނެ ލަފާކުރާ އާމް ދަނ ނަށް ލިބ ނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ އާމްއަޅުގަނޑުމެން

ގައި ައޅުގަނޑު މި ހިތަށްއަރަނ  ވަރަށް މަދުންނ  ދަނ ގެ ތެރ ހަމަ ލިބ ނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ އާމްއަޅުގަނޑަށް 

އްދު ބޮޑުތަނަކަށްވެފައި މި މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތު ދިވެހިރާއްޖެއަކ  ކަނުޑގެ ސަރަޙަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިފެންނަނ  

އެކަމަށް ކަްލަޗރ އާލާކޮށްގެން މި ލިބ ނެ އާމްދަނ ގެ ވާހަކަ ތަންޮކޅެްއ މަދުން ހުރ މާ ރފުޅާކޮށްގެން މި އެުކއަ

ކިހާވަރަކަށްތޯ ިވސްނާަވޑަިއެގންފައި ހުރ ؟ އަޅުގަނޑު މިހެން މިދެންނެވި ކަމަކ  އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ދިވެހިރާއްޖެއަކ  

ހަދާތަކުގައި ޮސއިކުރުުމގެ ރަުމން އައ . މިހާރު ެއކިެއކި މުއާ ެވސް ކު އެ ލ ން މަސްވެރިކަން ޒަމާނުއްސުރެ ފެށިގެން

ވެްސ ވަނ  ދިވެހިރާއްޖ ގެ އެިކ ކަންޮކުޅތަކުަގއި އާމްދަނ  ހޯދުމަށް  އެކަންކަން ސަބަބުން އަުޅގަނޑުމެންނަށް

ބަަޔަކށް ޙަޤ ޤަތުގަިއ ެއ ެއކަން ދަތި އުނދަގޫތަކަްށވ . އަުޅަގނޑަށް ހަނދާންވާ ގޮތުަގއި  މަސައްކަތްކުާރ އެަތއް

 ކަމަށް ށް ފުރުޞަތު ދެވިއްޖެބަޖެޓުގެ ތެރ ަގިއ ލޯންގްލައިން ފިޝިްނއަ ވަނަ އަހަުރގަިއ ތަޞައްވުރު  2013

ވެސް އެ ބަޖެޓު ެތރެއިން އަުޅގަނޑުމެންނަށް  އަްށ ބަދަލުވާނެ ކަމުގެ ތަަޞްއވުރެއް 9% 6ވަންޏާމުން %

ކޮަބއިތޯ އެކަުމގައި ދެކ ގޮތަކ ؟  އި އިންނަވަރު ުކޑަވ މަފެނިގެންދިޔަ. އެހެންވ މާ، މިަކންކަމުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަްތކޮްށފަ

ލަން. މިހާރު ހަމަ ފިނ ންސް މިނިސްޓަރަށް ހަމަ ދަންނަވާ އ .ވައި.ސ އަާށއި ކިހާވަރަަކށްތޯ ދެން އަނެއްކަމަކ 

އުމުަގިއ ސިޔާސ  ކަންތައްަތއް މިޮއތްގޮތުން ޚަރަދުކުރަންޖެހ  މިންވަރު މިދަނ  ދުވަހެްއ އަޅުގަނޑުމެން މި ޤަ

ގެ އިންތިޚާބު. މި ހަމަ 20ންތިޚާބު، ގެ އ19ިގެ އިންިތޚާބު، 18ގެ އިންތިޚާބު، 2017ދުވަހަކަށް ބޮުޑވަމުން. 

މި އިންތިޚާބުތަްއ  ،މެދުނުކެނޑި ކޮންމެ އަހަރަކު އިންތިޚާބުތައް އޮންނާނެ. މި އިންތިޚާބުތައް މަދުކުރުމަށް ޓަކައި

މަދުކުރުމަށް ޓަކައި ދައުލަތުެގ ލެވަލުގައި ކިހާވަަރކަށްތޯ މަސައްކަތްކުެރވެނ ؟ އަުޅގަނުޑ މިހެން މިދެންނެވިކަމަކ  

އަހަރަށް ކައުންސިުލ  5ވެސް މިތާ ތިއްބެވި ގިނަ މެންބަރުންގެ ތެރ ގައި އެބަ ހިމެނިވަަޑއިގަންަނާވ  މިހާރު

އުމުަގއި ވެސް ޤަ  ބަދަލުކުރުމަށް ޓަކައި ވެސް ވޯޓު ނުދެއްވި ބ ފުޅުން އިނގ ތޯ. އެހެންވ މާ، އެއ  ހަަމ ގައިމު

ންދާނެ ކަމަކަށްވާތ  އަދި ާޚއްޞަކޮްށ އަޅުގަނޑުމެން މިތަނުގަިއ އިރުއިރުޮކޅުން އިންތިޚާބު ބ ްއވުމަކ  ޚަރަދު ޮބޑުެވގެ

އަްށވުރެ ގިނަެވގެންާދނެ މަޖިލ ހެއް. އެހެންވ މާ،  100ކުރާ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލ ހަކ  އަންނަ ފަހަރު މަސައްކަތް އެ 

ލުަގއި މިކަންކުރުމަށް މިކަންކަން މަދުކުރުމަށް ޓަކައި ކޮބައިޯތއ  ވިސްާނވަަޑއިަގންފައިވާ ގޮަތކ  ދައުލަތުގެ ލެވަ

 ޓަކައި؟ ޝުކުިރއްޔާ. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޔާ، ނިންމާލަމުން... .އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި ަވޒ ރުން

 

 އިކޮނޮމިކް ޔޫތު ކައުންސިުލގެ ޗެއަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ުޒހޫރު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ޖެޓުގައި މިޖަހަނ  އަޅުގަނޑުެމންނަށް ސަރުކާރަށް ލިބ  ކަލްޗަރ އަުޅގަނޑުމެން ބަރއާދެ! އެންމެފުރަތަމަ އެކުއަ

މަޢުލޫމާތަށާއި އަދި އިންޓްރަސްޓަށާއި އަދި އިންޑިކ ޓަރްސތަކަށް ބަލާފައި ޖަހާ އެއްެޗއް. އެއްވެސް ގޮތަކަށް ޚިޔާލ  

ޖަހަން. ދެން ލިބ ނެ ކަމަކަށް އަުޅަގނޑުމެން ނު އެއްފޮލާއަކަށް ބަލާފައި އަުޅގަނުޑމެން ބަޖެޓުގައި އެ އާމްދަނ 

. ފޮރިން އިންެވސްޓުމަންޓަށް ވެސް އަދި ޕްަރއިވެްޓ ހުުޅވިފަ އުމު މިއޮތ  ޤަ ވެސް  އަބަދު އަށްއެުކއަރކަލްޗަރ

ވެސް މިކަން ދިރުވާ ކަމަށްވަންޏާ ދިރުވ  ގޮތަށް މިއޮތ . ެއކަމަށް އެްއވެސް ހުރަހެއް ނެތް. ހަމަ  ސެކްޓަރއިން

ވަނަ ުސާވލެއް ގޮުތގައި ތި ވިދާުޅވ  ޕޮލިޓިކަލް އެތައް ަބއިވަުރ . ދެން ދެމާހައުެލއް މާހައުލަކ  ހުޅުވާލެވިަފއިވާ

ހަަމ ހަމަ އެނިގވަަޑއިގަްނނަވާނެ ފަދައިން އެްގޒެކްިޓްވ ޕަވަރައކ  ވެސް  ،އިންތިޚާބެއް އޮތް ވާހަކަ މިަކންތައް

ބ ފުޅުންނަކ  ލެޖިސްލ ޓިވް  ތި ލެޖިސްލ ޓިވް.  ،އުމުގެ ހަމަ އުފެދިފައި އޮްތ އެއް ަޕވަރ. ދެން މިއޮތ  ޖުޑިޝަރ ޤަ

މިއޮްނނަނ  މި ގާނޫނުތައް ފާސްކުރެވިގެން މި އިންތިޚާބުތަްއ  އިބ ފުޅުންގެ ތެރެިއން ހަމަ އައިސްފަ ޕަވަރ. ތި

 އަށް މިއޮތ . އެހެންވ ާމ، ހަމަ ލެޖިސްލ ޓިވް ބާރުގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެގްެޒކްޓިވް ަޕވަރ އިއައިސްފަ 

އިފި ކަމަށްަވންޏާމުން އަޅުގަނޑުމެން އެަކންކުރާނެ. އެހެންވ މާ، އެހެްނ އޮތްކަމެއް ކަމަކ . އެއ  މިކަން ކޮށްދެއްވަ 

ވެްސ ނުފެނ . އެހެންވ މާ، އެއ   ތެރެއަކަށް ވަންނަންޖެހ  ސަބަބެއް އަޅުގަނޑަށް އެްއގޮތަކަށް ސަރުކާރުން އަދި މ ގެ

ވާހަކަ  ރެކްޓު ގުޅުމެްއ ހުރ މާ ައޅުގަނޑު ހަމަ މިއާމްދަނ އާ އަދި ގުޅުން ނެްތ ނަމަވެސް ެއކަމަކު އިންަޑއި

 ވެސް ރަނގަޅު.  ދަންނަވާލ . އެކަންކޮށްެދއްަވއިިފއްޔާ ައޅުގަނޑުމެންނަށް ކިތަންމެހާ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

ަނވާތ  އަށް އަުޅގަނޑު އުޅުނ  ނިންމާލަން. އެހެންނަމަވެސް، އިތުރު މެންބަރަކު ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގަން 2:30

ޓު. އަޅުގަނޑު މިނި 30ރ  ކެއުަމށް ވަނަ ސެޝަން ފެށ ނ  އިނގ ތޯ. އަދި މިދ ތެަގއި އަުޅގަނޑުެމންގެ ދެ 3:00އެއ  

ޓެްއވަރު ބާކ  މިނި 2 ދ ނަން ކުރިން އެްއކަލަ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ޖަމ ލް ޢުޘްމާނު ވާހަކަފުޅު ކުރިއަްށގެންދެިވއިރު

 4ޓު އެއްކޮށްލައިފިްއޔާ އެހެންވ މާ، ޖުމްލަ މިނި 2ރުޞަތަކަށް އެދިަވޑަިއެގން ފު އެބައިން. އަދި އިތުރަށް ފަހުގެ

 ޓު އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަނ .ނިމި

  



93 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޢުޘްމާން ޖަމ ލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށި

ޒޯނުެގ ޒަިރއްާޔއިން ޝުކުރިއްާޔ. ަވޒ ރަށް އަުޅަގނޑު ސުވާުލކޮށްލަން ބ ނުންަވނ  މިހާރު ސްޕެޝަލް އިކޮޮނމިކް 

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބަޖެޓަށް ލާރި ލިބ ނެ ކަމަށް އެބަހުރި ހިމެނިފައި ދެއްތޯ؟ ދެން ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯނުަތއް 

ދެްއަގއި ވަކި ސަރަޙައްކޮށްގެން ކުިރއަށްގެްނދާއިރު ސަރުކާރުގެ ެއްއެވސް ޕޮލިސ އެއް އެަބއޮތްޯތ ތަރައްޤ 

ކޮނޮމިކް ޒޯނުަތކެއް ހިންގުަމށް ނޫނިއްޔާ އަންނަ ޕްރޮޕޯޒަްލތަކެްއގެ މައްޗަށް ބިނާކޮްށ ޚާއްޞަކުެރވިފައި ސްޕެޝަލް އި

ޒޯނުތައް ތަރައްޤ ެވގެންދާއިުރގައި ެއ ހަމަޖެހިގެންދާ ކަމެއް ގޮތުގަިއތޯ މިއޮންނަނ ؟ ނޫނ  ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް 

ގެ ޮކންކަހަލަ ފުރުޞަތުތަކެއްތޯ ރައްޤ  ާވ ރަށްތަކަްށ ކޮންކަހަލަ ތައްދަކަށް އެ ާދއިރާައކަށް ނިސްބަތްސަރަޙަ

 ލިބިގެންދާނ ؟ އެ ސާފުކޮށްލަން ބ ނުންވަނ . ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ްއކެވުން:ވާހަކަދެމިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ިޑވެލޮޕްމެންޓް މުޙައްމަދު ސަޢ ދު 

  ...އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ވާހަަކފުޅު އެސް.އ .ޒެޑަށް އަމާުޒވެެގން އައިމާ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ވެސް މިދަންނަވަނ  މިއަދުގެ އެޖެންާޑަގއި އިން  ެވސް ދެންނެވ  މިހާރު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، އަުޅަގނޑު އ ރު

ން ވެސް ދެ ެއއަްށވުރެ އިތުރަށް .ޓު ބަރާބަރަށް ގެންދެވިޔަސްމިނި 5 ގޮތަށް ގެންދެވުނ މަ އަުޅގަނަޑށް ހެވ  އޮންނަ

 އާދެ! ަވޒ ރުން ޖަވާބު ދެްއވާ.  .ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް

 

 ްއކެވުން:މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ިޑވެލޮޕްމެންޓް މުޙައްމަދު ސަޢ ދު ވާހަކަދެ

 އްރިރު ވަރަށް ބޮޑަށް މަޢާފަށް އެދެން އިނގ ތޯ. ފުރުަޞތު ނުލިބެނ ސް ވާހަކަ ފެއްޓުނ މަ. މުޤަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރަނގަޅަށް އިނގ ތޯ.  ވަޒ ރު ކަންަތއް ކުެރއްވ 

 

 ްއކެވުން:މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ިޑވެލޮޕްމެންޓް މުޙައްމަދު ސަޢ ދު ވާހަކަދެ

އެސް.އ .ޒެްޑގެ ހަމަ ައޅުަގނޑު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރެއްގެ އެ ުސވާލަށް ޖަވާުބ އަރުވަމުން ދެންނެވިހެްނ 

ގެ ގޮުތަގއި ނަގާ އެްއެޗއް ގޮުތަގއި. ދެން މިހާރު ބަލަނ  މި ފ އަކ  ހަމަ އެުކިއޒިޝަން ފ އެއް  އަޅުގަނޑުމެން މި

ޕޯޓާ ގުިޅގެން އަްނނަ ފްރ  ޒޯނުގެ މަސައްަކްތ  ،އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުަރމުން އެބަ ގެންދަން ޕޯޓުގެ މަސައްކަތް 
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ިމއާިއ ެވސް އެބަ ކުރަން.  ެއްއކޮށް ައއި ހެވަްނގެ ިޑވެލޮްޕމަންޓުގެ މަސައްކަތްަތކެއްެއއާ އިނގ ތޯ. ދެން ހަމަ

ވެސް ައޅުގަނޑުމެން ަހމަ އަޅުގަނޑުމެްނގެ ެއއް  އެްއކޮށް ހަމަ ޔޫތް ސިޓ ަގިއ އައި.ސ .ޓ  ޕާެކއް ިޑވެލޮޕްުކރުން

ވެސް އެބަކުރަން.  އެްއޮކށް ފައިނ ންޝިއަލް ސެންޓަެރއް ިޑވެލޮޕްކުރުމުެގ މަސަްއކަްތތަކެއް އަމާޒު. ދެން ހަމަ ެއއާ

އްދެްއގައި މަސަްއކަތެއް އްޫނން ވަކިތަނެްއގައި ވަކި ސަަރޙަގަނޑުމެްނގެ އަމާޒެ އެހެންވ މާ، މ ަގއި މިވާގޮަތކ  އަޅު

ރާރެއްގެ އެކަށަ މި އަުޅއްވަނ  ށ އިރު ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤަކުރުމަކ . ައޅުގަނުޑ ކުރިން ދެންނެވިހެން އަހަރު ފެ

ކުރަނ   އ  އަުޅގަނޑުމެްނގެ މަސަްއކަތް މިާދއިާރއެއް އެސް.އ .ެޒޑަކަށް ކޮލިފަިއވާނެ. ދެން މި 6ދާއިާރއެްއ ނުވަތަ  5

ންަޏކުން މި ނިންމަނ  ކޮން ހަމަ ބަރާބަރަށް އިނގ ތޯ. ުކރާއިރު އިްނވެސްޓުމަންޓަކަށް ރެޑ ެވގެން އަންނަ ކުންފު

 ރަށް މިިލއަން ޑޮލަ 150އްދެްއގަިއ ކޮްނގޮތަކަށްަކން މިކަންކުރާނ . އަުޅގަނޑުެމންނަށް އެހާ ބޮޑެތި މިސާލަކަްށ ސަރަޙަ

ބޮޑުެވގެްނ  ޓެއް ހަދަން އެހާކަންވަރު އެބަދ . އެހެންވ މާ، އިްނވެސްޓުމަންޓަށްމިއަދު ރިސޯޓެއް ވެސް އެބަ ހެދ . ރިސޯ

އްދެްއަގއެްއ ނުުކރާނަމ  ބުނާވަރަށްވުރެ ސެްނސިޓިވްނަސް ކުޑަ ެއއްެޗއް ިމ އަދަދަކ . ދެން ގއ.ަގއިތޯ ވަކި ސަރަޙަ

ލ.ގައިޯތ މި ނިންމާނ  ޙަޤ ޤަތުގައި  ،ނުވަތަ މާލ  ޒޯުނގައިޯތ، ހއ.ގައިތޯ  އަްއޑޫ އަޮތޅުަގއިތޯ އަްއޑޫ ސިޓ ަގއިތޯ

ގިނަފަހަރަށް ހަމަ އިންވެސްުޓމަންޓަށް އަންނަ ކުންފުނިތައް. އެގޮތަށް ައއިސްފިްއޔާ ކޮންެމ ދާއިރާައކަށް ވެްސ ހަމަ 

  އަޅުގަނޑުމެން ރެޑ  އިނގ ތޯ. އެއަށް މަރުޙަބާ ކިޔަން. ވަރަްށބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޫނިއްޔާ އަުޅގަނޑުމެން މިކޮޅަށް ފަހު ފުރުޞަތު  . ބ ނުންފުޅިއްޔާ ބ ނުންކުެރވ ނެޓުމިނި 2އަދި އެަބއިން 

 ދޫކޮށްލަން.

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޢުޘްމާން ޖަމ ލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށި

އްރިރަްށ ވާހަަކއަކ  މުޤަ މެދުަކނޑާލިއިރުަގއި އ ރުަގއި ެދއްކި އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އ ުރގައި ހަމަ އަޅުގަނުޑ ވާހަަކ 

އަޅުގަނޑުގެ ާދއިރާގެ ވާހަަކ ދެއްކ . ައޅުގަނޑުމެން  ،ވެސް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައިން ދާއިރާއެްއގެ 

ންވ މާ، ތިބެނ . އެހެ މަޖިލ ހުގައި މިތިބެނ  އަޅުަގނޑުމެންގެ ދާއިރާގެ ަރއްޔިުތން ތަމްސ ލުކުރުމަށް ޓަކައި މި

 އ ރުަގއި...

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

 ކުަރއްވަން ހަމަ ފުރުޞަތު އޮންނާނެ. ގުޅުުމެގ ސުވާލު އާމްދަނ އާ، އާމްދަނ އާ
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 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޢުޘްމާން ޖަމ ލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށި

މާ ގުިޅގެން އަޅުގަނޑަށް ހަމަ މަޢުލޫމާތުތައް އަރޕޯުޓގެ ވާހަކަ. ދެން އެކައެ ވަރުލުހަަކއަކ  މާއަޅުގަނޑު ދެްއކި ވާ

މާވަރުލު ބޫލުކުރަނ  ގެ ތެރެއިން އަދިވެސް ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާގޮުތގައި ހަމަ މި ބަޖެޓު. ދެން އަޅުގަނޑު ޤަލިބިއްޖެ

ުޑ އެއަރޕޯޓު ހިމެނިގެންދާނެ ކަމަށް އިނގ ތޯ. އެއ  އަުޅގަނޑު ކުރާ އުއްމ ދަކ . އެހެންވ މާ، އެވާހަކަ އަުޅގަނ

ޖެހ  ވާހަކަ ދެއްކުމަށް. ދަންނަވާލ . އަުޅގަނޑުމެން މިތާ މިތިބެނ  ހަމަ ރައްޔިތުން ތަމްސ ލުކުރުމަށް ޓަކައި ދަްއަކން

 އްރިރު އަދި ބ ނުންފުޅުވި ކަުމގައި ވިޔަސް އަދި ައޅުގަނޑުމެންގެ ާދއިރާއާ ގުޅުްނހުރި އާބާދ ގެ ވާހަކަ މިއެއ  މުޤަ

އިން ައޅުގަނޑުމެންނަށް އެިކއެކި އިންކަމްތަްއ މި ޖެނަރ ޓު މިކުރެވެނ . އެހެންވ މާ، ދައްކަނ . އެިކއެކި އާބާދ ެގ ެތރެ

ވެސް އަުޅގަނޑު ދެންނެވ  އެއަރޕޯޓު ތެރެއިން ސަުރކާރަށް ލިބ ނެ ފައިދާތަކެއް އޮންނާނ . ހަމަ އިއްޒަތްތެރި  އ ރު

ނ ތައް ލިބ ނ . އެހެންވ މާ، އެ ލިބ ނެ ވަޒ ރު ވެސް ވިދާޅުވި ހަމަ ޑޮމެސްޓިކް އެއަރޕޯޓުަތކުގެ ތެރެއިން އާމްދަ

ގޮތްތަެކއްގެ ވާހަަކ ދައްާކއިުރ ހަމަ އެްއކަލަ ައޅުގަނޑުމެން މިދެންނެވި ބަެއއް ެއއަރޕޯުޓތައް ހިމެނިފައި އަެނއްބަިއ 

، އެއަރޕޯޓުަތއް ނެތ މަ އެއ  ައޅުގަނޑުމެންެގ ިއޝޫެއއް. އެއ  އަުޅގަނޑުމެންެގ ރަްއޔިތުންެގ އިޫޝއެއް. އެހެްނވ މާ

ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ ގެމަނަުފށި ވެސް އަދި ކޮނޑ  ެވްސ އަދި ކަނޑުހުޅުދޫ ވެސް ދެއްވަޫދގައި ވެސް މ ހުންގެ 

ޝުޢޫރުތަކެއް ެއއ . އެހެްނވ މާ، އެވާހަކަ އަުޅގަނޑުމެން މިތާނގައި މަޖިލ ސް ތެރ ގަިއ ކޮންމެ ކޮމިޓ އެއް ތެރ  

 ިރއްޔާ. ތިއްބަސް އަުޅގަނޑުމެން ދަްއާކނަން އިނގ ތޯ. ޝުކު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޓު ހަމަވުމުެގކުިރން ނިންމާލެއްވ ތ  ޝުކުރު ަދންނަވަން. އަުޅގަނޑުމެން ކުިރއަށް މިގެންދަނ  އާމްދަނ އާ މިނި 2އާދެ! 

 މް.އި ނާޡިކޮށްެލއްވުމަށް ބ ފުޅަުކ އެދިަވޑަިއގެންފަބެހ  ބައިގެ އެންމެފަހުގެ ސުވާލުބެހ  ބައި. އާދެ! އާމްދަނ ާއ 

ވ .  2:30ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ އިނގ ތޯ.  އްވައިިފއްޔާ.އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅ  ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލަ

ަގއި ައޅުގަނޑުމެން 3:00ސެަޝން އެކ ެއކަްއޗަކަށް މިދިަޔއ .  2އަޅުގަނޑުމެންގެ މިއަުދގެ ުފރަތަމަ ދަންފަޅ ގެ 

އި ޚާްއޞަކުެރވިފަިއވާ ައދި ވަޒ ރުންނަށް ޓަކަިއ އަނެއް ސެޝަން ފަށާނަން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ޓަކަ

ކޮމިޓ ގެ ފަރާތުން. އާދެ! ވަރަށްބޮޑަްށ  2ޚާއްޞަކުެރވިފަިއވާ ފަރިއްކޮެޅއް އޮތް ވާހަކަ ދަންނަވާަލން، މި 

 ޝުކުރިއްާޔ. ކޮމިޓ  ނިންމާލ  މިވަގުތު. 

____________________ 
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