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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ ބައްަދލުވުމަށް ވަޑަިއގެންނެިވ  2ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގެ  2016

ގެ ދައިން އަުޅަގނޑުމެންގެ މި ކޮމިޓީ މެންަބރުންނަށް މަރުޙަބާ. އެނގިަވަޑއިގަންަނވާނެ ފަ ހައިއިްއޒަތްތެރި އެންމެ

ނޑު ކޯރަމަކީ  މެންބަރުން  13އަިދ ކަމެއް ނިންމުމަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއއްަވގުެތއްަގއި  8މައިގަ

ނޑުމެ މިވަނީ. މިވަގުތު  ބަރުން ހަމަވެފައިމެން 12ންނަށް ހާޒިރުވެ ތިއްަބވަންޖެހޭ. ނަމަވެސް މިަވގުތު އަުޅގަ

 ކަމެއް ނުނިންމައި އަދި އިހަށް  ހަމަވޭތޯ. ނަމަވެސް ފަށައިގެން 13އަޅުަގނޑު މަޑުކޮްށގެން ކުރިައށް މިގެންދަނީ 

ވީމަ ކޮމިޓީ މި މިނިޓު 10ދެވިދާނެ ކަމަށް ބަލާފައި ިއގެން ކުއިރަށް ގެން ށް ގެންެދވިދާނެ ކަމަށް މަޝްވަރާކުރިއަ

ނޑުެމންގެ އެފެއްޓީ.  ނޑަައާޅފައި ހުރި ކަންކަމާ ުގޅޭ ޖެންާޑގަިއ ވާނީ އާމްދަނީ އިތުރުމިއަދުެގ އަުޅގަ ކުރަން ކަ

ނޑައެޅުން.  މަްޝވަާރގެ ބައި އެބައާދޭ. އެހެްނވީމާ، އެ މަްޝވަރާ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮެތއް ކަ

ނޑު ކުިރައށް ގެންދެވިދާނެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަދި ކަމެއް ފާސްނުކޮށް ވެސް މި ކަމަށް ިވސްނާފައި އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ބަޖެޓް އެނގިވަަޑއިގަންަނވާނެ .ހުޅުވާލަނީ ފުރުޞަތު ވަނަ  20ކަރުދާހު ފޮތުގެ  ފަދައިން އަޅުގަ

ނޑު އަރުވަން އްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އައި ވަނަ ސަފުހާ 90ސަފުހާއާއި  ވަރަކަށް މިނިޓު ހަމަ  5ޅުގަ

ވަަރކަށް މިނިޓު  5ންބަރުންނަށް ްއޒަތްތެރި މެ. )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ާއދެ! އ90ި އަދި  20ކޮށްލެްއވުމަށް. ގޯތުރޫ

ނޑުމެންނަށް ސަުފހާ 2މި  މަށް ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލީބައްަލވައިެލއްވު 90އަދި  20ނަންބަރު  ސަފުހާ އަކީ އަުޅގަ

ނޑައަުޅއްވާަފއި މްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ދައުލަތުންހުށާހެޅިފައި މިވާ ބަޖެޓުގައި އާ ނޑު އަސާސަަތއް ކަ ވާ މައިގަ

ގައި ެވްސ ކުރީ ނޭގ އޭެގ ންބަރުން އަޅުަގނޑަށް އެއްޒަތްތެިރ މެވީމަ. އި  އަށްންނަން އޮތް ދެ ސަފުހާފެ

ކުރުމަްށ ޓަމެއް ގޮތުަގއި އާމްދަނީ އިތުރުމިއަދުގެ އެޖެންޑާގެ ފުރަތަމަ އައި ބައްލަވާފަިއކަން ވާނީ. ނަމަވެސް

ނަޑއަޅާފަިއ ހުރި ކަން ްށ މަޝްވަާރކޮށް ގޮތެއް ަކނަޑއެޅުން އޮންނަތީވެ ިމ މަސައްކަތަށް ބަުޙސަ ތުންގޮކަމާ ގުޅޭ ކަ

ނޑުމެންނަށް މި  ނުޑ ހަމަ ދަންނަވާލަްނ ބޭނުން ދެ ނުކުތާެއއް. އަުޅގަ ހުޅުވާލެްއވުމުެގ ކުރިން އަުޅގަ

ފުޅު ދެްއކެިވ. މެންބަރުން ވާހަކަ ްއޒަތްތެރި ބަެއއްުތގައި ސްީޕޑާ މެދުގައި ިއއްެޔގައި ވެސް އެ އިމަސައްކަ

 ހަމަތެދެންމެ، މީގެ ވިްއސަކަށް ައހަރު ކުރީގައި މިނިސްޓްރީ ޮއފް ފިނޭންސްގައި އޮންނަ ބަޖެޓުގެ މަސަްއކަތަށް 

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ އެްނމެ މެންބަރަކު ވަޑަިއގެން ަހމަ އަތްޕުޅު ނެންެގވީމަ އެ ބަޖެޓު ފާސްވީ ކަމަށް 

ނަޑއެޅުނު ޒަމާެނއް ނޫން މިއީކީއެ  ނޑުމެން ކަ އެކު ހަމަ ކޮމިޓީެގ  ވަރަށް ސާބިތުަކމާހަމަ އް އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

ަވގުތު  ކަށްހަމަ ލިބުނު އެންެމ މެކްސިމަމަ މުޤައްރިރުގެ ހަިއސިްއޔަތުން ދަންނަވަން ބޭނުން އަުޅަގނޑަށް

ހޯދުމުގައި ދެވެން  ކޮށްދިނުމާއި އަދި މެންބަރުން އެދިވަަޑއިގަންަނވާ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުމެންބަރުންނަށް އެލޮކޭޓު

ނޑު ހަމަ ދޭނެކަމުގެ ަޔޤީންކަން ދެން. އަދިވެސް އެ  އްފަހަރު ދެވަނަ ނުކުތާ އޮތް ފުރިހަމަ ފުރުޞަތެއް އަޅުގަ

ނޑު ެއއް ސަބަބަކަްށވީ އެހެން އަހަުރތަކަކާ ޚިލާފަށްދަންނަވައި އެހެްނ  ،ލާނަން. މިހާ ައވަހަށް ދާން މިޖެހޭ މައިގަ



  

އޮންނަނީ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ  ރުގެ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މި ދައުރުގެ ނިންމުން މި އަހަރުތަކެކޭ ޚިލާފަށް މިއަހަ

ްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ . އެކަން ނިންމެވީ އިފަހު ދުވަހަށްމެއެންމެ ފަހު ދުވަހަކަށް ނޫން. ނޮވެމްބަރު މަހުގެ އެން

ނީ. އޭގެ މާނައަކީ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ އުޅެ މެންބަރުން. އެ ބަދަލާ ގުޅިގެން މިއަހަރު މި ބަދަލު އައިސްގެން މި

ނިޔަލަށް ފަހުގައި ޑިސެމްބަރު ޖެނުއަރީއަކީ މަޖިލީހުގެ އެހެންޏާ ޗުއްޓީ އޮންނަ ގޮތަށް އޮންނަ ޗުއްޓީގެ ދެ މަސް 

އަށް ނިންމާލަން މި ކުރިއަށް ގެންދަނީ.  19ބަބަށް ޓަކައި އަުޅަގނޑުމެން ަކނަޑއެިޅގެން މިދަނީ. އެ ސަ ކަމުގައި

ވެސް ަވގުތު ހޯދެވޭތޯ ހަމަައށް  ވަނަ ދުވަހާ 23އިއްޔެ ާޚއްޞަކޮށް ސުވާުލުކރެއްވި  ތެރި ބަެއއް މެންބަރުންްއޒަތްއި

އްޒަތްތެރި މެންބަރު އަސްލަމް އެހެން ހުށަހެޅުއްވީ. އްަޞޮކށް ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ އި ކުރުމަށް. ޚާމަސައްކަތް

ނުޑމެންނަށް ވެވުނު އެންެމ  މިހެން ން މިގެންދަނީ މި އެޖެންޑާއަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ބަލަމު އޮތް ނަމަވެސް އަުޅގަ

ނުޑ ދަންހަމަ މައްޗަކަށް މީގެ ފުރުޞަތުތަްއ މެންބަރުންނަށް  ނަވާލާނަން މިކަމާ ދެވޭނެ ގޮތް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ކުިރއަށް  އިގަފުރުޞަތުފުރަތަމަ ަޓށް ކޮންމެ މެންބަރަކު މިނި 5މެްނބަރުންގެ ވާހަކަފުޅު  އްޒަތްތެރިގުޅޭ ގޮތުން އި 

ނޑަައޅުްއާވފައި ހުރި ުޅން ސަރުކާރުގެ އާމްދަނީ އިތުރުގެންދަާވއިރުަގއި އެ ބޭފު މައިަގނޑު ކުރުމަށް ކަ

ގުޅުްއވަިއގެން ކުރިއަށް ެގންދާއިރުގައި ދެން އެ ދެ  އާވަނަ ސަފުހާ 90އާއި ވަނަ ަސފުހާ 20މަޝްވަރާތައް 

ނޑު ޒިްނމާ އުފުލާ ސަރުކާރުެގ އިދާރާެއއްގެ ވާހަކަ ދަންނަވާަލން ބޭނުން. މިނިސް ޓްރީ އޮފް ފިނޭންސަކީ މައިގަ

އިަގނޑު މަޝްވަރާަތއް ބެހޭ ކަންތައްތަކުގެ މަ އިތުރުން އާމްދަނީ ހޯދުމާ އޮފީސްތަުކގެ ބަޖެޓުގެ ުވޒާރާ. އޭގެ

 ޗެއަރ ފިޝަރީޒް މިކު ޔޫތު ކައުންސިްލެގ ކޯން ކުރިއަށް ގެންދާވާީތވެ ިއކޮނޮޔޫތު ަކއުންސިލު އިކޮނޮމިކް 

ންނަވާލަން އެބަޖެހޭ. އަދި ެވސް މީގައި ހުރި ކަމަށް ދަ އަމާޒުކުެރވޭނެ ސުވާލުަތކެއް މިނިނސްޓަރ ޑރ.ޝައިނީއާ

މިުކ މިނިސްޓަރު މުޙައްމަދު މަސައްަކތް މި ކުރައްވަނީ އިކޮނޮ އިސްކޮށް .ޒެްޑެގ އެންމެއިތުރުން ެއސް.އީއޭގެ 

މީަގިއ އެބަހުރި. އެހެންވީާމ،  ހުރި ސުވާލުތަެކއް ން ސަޢީދު ކަމުގަިއވާީތވެ މުޙަްއމަދު ސަޢީދާ ވެސް ގުޅު

ކުރަްއވަން ބޭނުންފުޅުވާ ަގނޑުމެން މި ބޭބޭފުޅުން ހާޒިރުކޮށްގެން ްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ހުށަހެޅުއްވިދާނެ ައޅުއި

އްޖެްއާޔ ލަން ހޯދާލަން. އެހެންވެސުވާލު ސީދާ. ތިމަންނަ ބޭނުމޭ މިވެނިކަމެއް އެވެނިކަެމއް އޮތްގޮތް ބަލައި

ނެ ސީދާ ވަޒީރަކާ ޑައިެރކްްޓކުރަްއވާ ުސވާލު ވެސް. ޭމޒުން ޑައިރެކްްޓކޮށް ނޯޓްކުރަމުންދާ  އަޅުަގނޑުމެން އިދާރީ

ނޑުމެންނަށް ފަސޭހަ ލުއި އަދި ތަރުތީުބ މަޢުލޫމާ އޭރުން ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ތުތަކެއް ލިބިދާނެއަުޅގަ

ނޑު ފުރުޞަތު މިފެންނާތީވެ މި ވާހަކަ މި ދަންނަވާލީ. ފުރަތަ ތެިރ އަރުވަނީ ިޢއްޒަތް މަ ފުރުޞަތުގައި އަުޅގަ

 ްއޒަތްތެރި މެންބަރު.ދާއިރާގެ އި މަރަދޫ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް،

 

 ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން: އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ



  

ންތައްތަުކގެ ތެޭރގަިއ ޝައްުކ އުފެދޭ ކަެމްއ ޝުކުރިއްާޔ. އާދެ! އިތުރަށް އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާފައި ހުރި ކަ

އަްށ ަޖވާބު ެދއްާވ ބޭފުޅަކު ކޮމިޓީ އެބައޮތް. އެހެންކަމުން، ަޝިއނީ ވިޔަްސ މުޙައްމަދު ސަީޢދު ވިަޔސް މިއަށް

.ޒެްޑގެ ދަށުން އަންނަ އިންވެސްޓްަމންޓްތަކުގެ އެުކއިޒިޝަްނ އެއީ އެސް.އީ .ގެނެސްގެން ުސވާލުކުރަން ޭބނުން

ނަޑކަށް ޤަ ެގ ގޮުތގަިއ އެަބއޮތް ފަނަރަސްޓުކޮ ބޫލެއް ނުކުެރވޭ ސަތޭކަ ބަޔާޅީސް މިިލޔަން ރުފިޔާ. މިއީ އަުޅގަ

ގޮަތކާިއ މިހާރު ގޮސްފަިއ އޮތް ހިސާެބއް އާމްދަނީއެްއ ކަމަށް. އެހެންވީާމ، ެއ ލިބޭނެ ވަނަ އަހަރު ލިބިދާނެ  2016

ރިސޯެޓއް ކުއްޔަްށ ދީގެން އިތުުރ  10ވަނަ އަހަުރ  2016އަޅުަގނުޑ ސާފުކޮށްލަން ބޭުނން. ހަމަ އެފަދައިން 

ނަޑއަުޅއް 462.6 ނޑަށް ޝައްކު.  ތެރޭގައި. މިއާ ދޭވާފަމިލިޔަން ރުފިޔާ ލިބޭނެ ކަމަށް އެބައޮވޭ ކަ ވެްސ އަޅުގަ

ނޭނގިގެްނ ށްތަކުގެ ލާރި ނުލިބިގެން ވީނުީވއެއް ހުރި ރަ ން ދީފައި.ސީއެމް.ޕީ.އާރުެވސް އެމް. އެއީ މިހާރު

މިކަން ހަމަޖެހިދާނެ ރަށް ނުދިނަސް  10ނެތް މި  ކެއްޝައް  . ދެން އެ ފައިސާ ލިބިއްޖެ ކަމަށްވަނީިވއްޔާޅެނީމިއު

އަްށ ށާއި އަދި އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީފެންނަނީ. އެހެންވީމާ، މި ސަރުކާރުން މި ފައިސާ ހޯއްދެވުމަ މިކަމަށް 

ވަނަ  25. ދެން މި ވޭބައިކަން ސާފުކޮށްލަން ބޭނުން ަކނޑަައޅާފައި އޮތް ޕްލޭނަކީ ކޮ ފައިސާ ހޯދަން ލިބެންހުރި 

ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުާރ ދެން  ދައުލަތަްއ ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއެީއ  .މިއޮތީ އެ ވާހަަކ ކަންނޭނގެ ަގއިޕޮއިންޓް

ރިޒަމް މިނިސްޓަުރ ވޭ. އެކަމާ ބެހޭ ވަޒީަރކު އެީއ ޓޫށްލަން އެަބ ބޭނުންެވސް ސާފުކޮ ެއއީތޯ ެއއީ އެ .އާމްދަނީ

ދެން ހުރި މަސައްކަތުަގިއ  .ވިޔަސް އަދި މުޙައްމަދު ސަޢީދު ކަމަށް ވިޔަސް ވިޔަސް ޝައިނީ ކަމަށް ކަމަށް

ނޑުވެިރކަމާއި ަމސްވެރިކަމަށް ދޫކުާރ ރަށްތަުކން އެ ލިބޭ ލާރި ލިބޭނެ  .އަޅުަގނަޑކަށް ަޝއްުކވާ ކަެމއް ނެތް. ދަ

ން އެްއ ކޮންތާނކުން ކިހާވަެރއްގެ ބިެމއްތޯ ހިއްަކއިގެ ،ން އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތް ދޫކުެރވޭހިއްކައިގެ ދެން ބިން

ނޑުމެން ބަލާބިލިޔަން ރުފިޔާ ލިބެނީ.  . އެއީ ބަޖެޓެއް ފާސްކޮށްގެްނ ވޭލަން ބޭނުންއެ ެވސް އަުޅގަ

ހާސް އަށާވީސް މިލިޔަން  އިތުރަށް އާމްދަނީ ހޯދަން އެބައޮތް ހަތަރު  އަދިނުއެއް ނިމޭނެ. ނިންމާލުމަކުންނެއް 

. އެހެންވީމާ، ެއއީ ވަރަށް ބޮޑު އަދަދެއް. އެހެންވީާމ، އެހާ ިގނަ އަދަދެއް އެއް އަހަރު ހުށަހަޅުއްވާފަމީގައި  ރުފިޔާ

ނޑުމެން އެަބ  މިތެރޭގައި ޯހއްދަވަން ގަސްދުުކރައްާވއިރު  ފަިއސާ ލިޭބނެކަމުގެ ޔަޤީްނކަމެއް އޮންނަން އަުޅގަ

އެީއ ދިރާގުްނ ލިޭބ  .ަގއި މިއޮްތ މައްަސލަ 11.08ނުންޭވ ކޮށްލަން އެބަ ބޭބޭނުންވޭ. ދެން ައޅުަގނޑު ސުވާލު

 325ވަނަ އަހަރު  2014އަހަރުން އަނެއް ައހަރަށް ދަށްވެގެން މިދަނީ ކީއްވެގެންތޯ. އެއީ މި ހިނގާ  1ފައިދާ 

ްނ މިލިޔަން ރުފިާޔ. މިއީ ކިހިނެއްެވގެ 268.8ކުރަނީ  މިލިޔަން ރުފިޔާ ލިބިފައި މިއަންނަ އަހަރަށް އެ ލަފާ މި

 2014 .ނުހިމެނޭ އެހެނިހެން އާމްދަނީ އެހެންމެ، ޓެކްްސގައި  ހިނގާ ކަމެއްތޯ އެބަ ސާުފކޮްށލަން ބޭނުންވޭ. ހަމަ

މިލިޔަން ރުފިޔާ ލިބޭނެ ކަމަށް މި އަންދާޒާ ކުރަްއވަނީ  133މިލިޔަން ުރފިޔާ ލިބިފައި މިއަހަރު  178ވަނަ އަހަރު 

ވުރެން ކުރިއަށް އޮތް އަހަރު މިދެންނެވި މިދިޔަ އަހަރަށް، ަފއިތޯކޮށްލަ އަންދާޒާެއްއގެ މައްޗަށް ބޭސްކޮންކަހަ

އަންނަނީ  މި ކަންކަން އެބަޖެހޭ ސާުފކޮށްލަން. ދެން ކެޕިޓަލް އާމްަދނީ ވެސް މި އަދަދަށް މަދުވަނީ ީކއްެވގެންޯތ؟



  

ރު ލިބޭނެ ކަމަށް ންނަ އަހަމިިލޔަން ރުފިޔާ ލިބިފައި މިއަ 79ގައި  2014ވަނަ ޕޮއިންްޓގައި އިނގޭތޯ މި  13 މި

ވަީނ ލިޔަން ނުވަ މިލިޔަނަށް މި ކުޑަމިލިޔަން ރުފިޔާ. އެހެންވީމާ، އެ ހަތްދިހަ އަށް މި 9އޮތީ  ކޮށްފައި މިލަފާ

 ްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު ވިދާޅުވި ަބއެއް ކަމަށްވިޔަސް އަދި އި މިއީ ކީްއެވގެންތޯ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ކަމަށް

 .ޓްރަސްޓު ފަންޑުތަކުން ލިބޭ އާމްދަނީ ވެސް މިދަނީ އަހަރުން އަހަރަށް ދަށަށް ން. ދެންލަބަލާ ވިޔަސް އެބަޖެހޭ

. މިލިޔަނަށް އަރާފަ 107މިއޮީތ  އަށް 2016މިލިޔަން. ދެން މި  135.5ަގއި  2015 .މިލިޔަން 164ގަިއ  2014

ނޑުމެންނަށް މި ބަޖެހޭ މިވަނީ ކިހިނެއްތޯ ބަލާލަން. އެހެންވީމާ، މިކަން އެ ނުޑ ކަދެން އަޅުގަ ންކަމުަގއި އަުޅގަ

ިއޒިޝަން އޮތީ މި އެސް.އީ.ޒެްޑގެ ދަށުން އެ ލިބޭ އެކު ހަމަ ވަރަށް ކަންބޮޑުވާ މައްސަަލއަކަށް މި ކަންބޮޑުވާ

ކުރަްއވާފައި އެބަ ބަޖެޓުަގއި ހިމަނުއްވާ އަހަރުން ކަހަލަ ޕްރޮޖެކްޓުތައް އަންދާޒާވަރަށް ގިނަ ފަހަރު މި .ސްޓުކޮ

ނުލިބުނީަމ ދެން މިވާގޮތަީކ މިއޮންނަނީ ކެޕްޓަލް މާކެޓު ތެރެއިން  .އްވީމަ އެ ފައިސާ ނުލިބޭއަހަރަށް. އެހެން ހިމެނު

ކޮށްގެން މި ޑެފިސިޓް ފޫަބއްދަނީ. އެހެން ދިމާވީމަ ވެސް ގޮްތގޮތަށް މި ޚަރަދު ބޮންޑު ވިްއކަިއގެން ނޫނިްއޔާ އެނޫން

ފައިސާގެ މާކެޓުަތްއ  ހުންނަ ލޯނުތަކަށް ބުރޫއަރާން ޓް ހެދުމަށް ބޭންކުތަކުން ދޭޒޯކުދި ވިޔަފާރިތަކަާށއި އަދި ރި

ވަނަ  2015މި  އަހަރު.އެީއ މި ހިނގާ  .ނުވާެނ ގޮތަކަށް އެބަޖެހޭ ކަންތައްަތއް ކުރަންއިތުރުވުނީ. އެހެން ދިމާ

ނޑުމެްނ ބަޖެޓު ފާސްކުއިރު  އަހަރު . ފިޔާ ޑެފިސިޓްގަިއ އޮތީ އަންދާޒާކޮށްފަބިލިޔަން ރު 1.3ވެސް އަުޅގަ

އޮތް އަހަުރ މި ކުރިއަށް  ،އެބަދޭ. އެހެްނވީމާ މައްޗަށް ވުރެން ވެސްބިިލޔަނަށް 3 ންނަމަވެސް، އަހަރު ނިމޭިއރުއެހެ

ނޑަައޅާފައި ހުރި އިތުރަށް ބަޖެޓު ޑެފިސިޓު އޮތް ވުރެންބިލިޔަނަށް 3 އިުރަގިއ މި އާމްދަނީ ލިބޭނެ ކަމަށް މި ކަ

ބިލިޔަނަށް  4.5ވިްއޔާ  ހަމަ އާމްދަނީ ނުލިބިއްޖެ ކަމަށް ވަނީއަޅުަގނޑަށް ޝަްއކުވާ ޒާތަްށ މިހުރި ތަންތަނުން 

ޑެފިސިޓު އެުރމަކީ ހަމަ ވަރަށް ގާތްކަމެްއ. އެހެންވީމާ، މިއާ ދޭތެޭރަގއި މުޤައްރިރު އެބަޖެހޭ މި އިނގޭތޯ 

ަވޒީރުން  އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު ހުށަހަޅަން މިއަްށ ޖަވާުބ ދެއްވޭެނ ހުރިހާހަމަ ވަރަށް ސާފުވާން.  އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެންނަށް މިކަން ވާނެ ގޮތެްއ  ވަކި ވަޒީެރއް ނޫން ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ިވޔަސް މިތަނަްށ ވަަޑިއގެން އަުޅގަ

 ސާފުކޮށްދެއްވުމަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޓީަތކަްށ ޕާނަށް ދެން ފުރުޞަތު އެރުވެން އޮތީ އްޒަތްތެރި މެންބަރު. ައޅުަގނޑުމެންވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ އި 

 ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް.އިގެން ކުިރއަށް ގެންދާ ޮގތަށް. އިބަހަ

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށި



  

ނޑަބެޭހގޮތުން ކުރަން  ރަތަމަ ވާހަކަ ދައްކަނީ އާމްދަނީއާހާރު ފުއާދެ! މި ށް ީހވަނީ ިމ ބޭނުންވާ ުސވާލުތައް. އަުޅގަ

ފިނޭންސް މިިނސްޓަރު މިއަދު ވަަޑއިގެން ، . އެހެންވީމާންޖެހޭނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަށްހެންކުރައަމާޒު ސުވާލުތައް 

ނޑު ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަށް އަމާޒުކުަރން މިޖެހޭ ސުވާލުތައް އެނގިގެން އެ ުސވާލުތަްއ  މެންނެތީމަ އަޅުގަ

ކުރަން ޓީމާ މަޝްވަރާނަށް ނޫނީ މިނިސްޓަރު ވަަޑއިގަންަނވާ ަގޑިެއއްަގއި ތި ޭބފުޅުން ނިސްޓަރފޮނުވަިއގެން މި

ނޑުމެންނަށް މިތާ ވާހަކަ އެ ވާނެ. މި ާމ ފަސޭހަ ެވއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާއޮ ދެްއކިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު އަުޅގަ

ދެން މިދިޔަ އަހަުރ  .އެންމެންނަށް ވެްސ އިނގެނީ ލިބެންހުރި އާމްަދނީ ޖަވާބެްއ ނުލިބޭ ކަމަށް ވަންޏާމިއަށް 

ވާަލީކ މި ސު. ދެން މިއަންނަ އަހަރުގެ މިހާރުގެ ނެ ކަމަށް ލަފާކުރި އާމްދަނީ އެ ލަފާކުރި މިންވަރަކަށް ނުލިބޭލިބޭ

ވެްސ ބިލިޔަނަށް  4ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަަކ ދައްކަމުން ވިދާުޅވި ފަހަރެްއގައި ބައެއް ދެންމެ މަރަދޫ ދާއިރާެގ އި

ކައެއް ެއއީ. މިހާރު އެ ހުރި ންކަމެއް އެއީ. ބުނަން ކެރޭ ވާހަޔަޤީ .އަރާފާނޭ. ޚަރަދު ނުކޮށްފިއްާޔ ނާރާނެ

އެހެންވީާމ،  .ނާރާނެއެވަަރކަށް ކުެރވިއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އް ުކޑަޖެކްޓްސްތައް ުނގެން ޮގސްފިއްޔާ ޚަރަދުތަ ޕްރޮ

 ދާނެ އެގޮތަށް ވެސް ުފރުޞަތު. އެހެންވީމާ، ެއގޮތަށް ބެލިާއއި  ާޖގަެވސް ޭއގެ ވާހަކަ ދެްއކުމުގެ  އެބައޮތް ދެޮކޅަށް

ވުރެން ކުންފުނިތަކުން ށް ބަލާއިރު އެހެން އަހަރުތަކަށްއަފުިނތަކުން ލިބެންހުރި އާމްދަނީއެ ކުން ދެން. އެކަންތައް

. އެިކ ެގ އަދަދުިޑވިޑެންްޓ ނޫންނަމަ މިހާރު ކިޔަނީ ހިއްސާއާމްދަނީގެ ގޮތުަގއި ކުންފުނިތަކުން ދައްކަްނ 

އައިސް ކޮންމެ ކުންފުންޏަކުން ވެސް ދައްކަންޖެހޭ އެއްެޗއް ކުަޑވެގެންދާ ކަމަްށ  ނަމަށް މީތި ބަދަލުވެގެންނަން

ވެސް ަސރުކާރަށް ލިބޭ އާމްދަނީ  ކަމަށް ވަންޏާ އެ ފުނިތަކުްނ ދައްކާ އަދަދު މަދުެވއްޖެވަންޏާ ގިނަ ކުން

 ކޮށްފައި މި ސްދުމި ގަ ނޫނީ މި ސަރުކާރުން މިހާރުންމަދުވެގެންދާނެ އެއް ކަންަތއް. އެހެންވީމާ، ދައުލަތުން 

ްއ ލިބޭނެ ކަމަށް އެބަ ބިން ހިއްކައިގެން ވެްސ ފުދޭވަރަކަށް ބޮޑު އެްއޗެ .ހިއްކުންއޮތީ ބިން  ،އޮންނަނީ

މީެގ ތަފްޞީލެއް އެންމެ ، ކުރޭ. އެހެންވީާމ، ިމހެން ހުރި ކަންތައްތަކާ ބެޭހ ގޮތުން ކިހާވަެރއްގެ އަންދާޒާ

ނުޑމެން އަރަނގަޅު ނޑަށް ހީވަނީ ިފނޭންސް މިނިސްޓަރު ވާނީ ދާން އަުޅގަ ހުންނަވާ ަގޑިެއއްަގއި ިމ މިތާ ޅުގަ

ދަންޖެހޭ ސެޝަނެއް ކަމަށް ެއ މުކޮށް މި ގެންީވމާ، މިއަދު މިވަގުތު އެހާ މުހިއްސުވާލުތައް ކުރުން. އެހެން

ނޑު ނުދެކެން. އެއީ ސުވާލު ަޖވާބުމައުޟޫޢުގައި ވާހަކަ ދެއްކުން އެހާ މުހިއް ދޭނެ ފަރާތެއް ނެތި  މު ކަމަށް އަޅުގަ

ސަކަށް ދިއުމުގެ ށް ޖަވާެބއް ނުލިބޭ ކަމަަކށް ބަޙުއެއަ އެހެްނވީމާ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިތާ ވާަހކަ ދެއްކިދާނެ. 

ތައް މާދަމާެގ ގަޑިައކަށް ވެއްެޖއްޔާ މާނައެއް ނެތް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރަން ބޭނުންވާ ސުވާލު

އެ  ހަތަށް ޖައްސާފައި ކުރިއަށް ދެވިދާނެ. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑަކަށް ނުފެނޭ  ށް އެޖެންޑާ ފަ މާދަމާގެ ގަިޑއަ

ނޑުމެން ދުްއވާލާކަށްޟޫޢުގަިއ ކުރިއަށް ގޮްސެގން އޭގެ ަޖވާބު މިއަށް ނުލިޭބ ގޮތަކަށް މައު . އެއަށް ަވގުތު އަުޅގަ

ނޑަށް  ނިސްޓަރު ވަަޑިއގެންނެވޭ ން. ެއއީ މި ކުރަމި ަބއި އެހެން ަވގުތަކަށް ފަސް  ކުރެވެނީޤަޫބލު އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑު ކުރިން  ދެން. ގަިޑއެއް އެނގިަފިއ ދެންނެވި ގޮތަށް މިފަސޭހަވާނެ ކުރަން ބޭނުންވާ ސުވާލެއް އަޅުގަ



  

ޝަރީފް ދެއްކެވި ަބެއްއ ، ބަެއއްފިްއޔާ. ދެން ނޑުމެންނަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަށް ފޮނުވައިއަުޅގަްއޔާ އޮެވއްޖެ

 އެގޮތަށް އެހެން ސުވާލެއް އޮތް ކަުމގައިވިފައި ކަމަށް މި ބެލެވެނީ. ހަމަ ކުރެންނާނީ ނޯޓްމިހާރު ހު ތައްވާހަކަ

ެއއަށް ޖަވާބު ދޭން ފޮނުވައިފި ކަމަށް ވެއްެޖްއޔާ ކޮށްލާފައި މިނިސްޓަރަްށ ވިޔަސް ވެސް އެ ުސވާލެްއ ނޯޓު

ވާންޖެހޭނީ ފިނޭންސް މިތަނަށް ޖަވާބުދާރީއީ.ވައި.ސީއެއް ނޫން. ވާންޖެހޭނީކީ ނަށް ޖަވާބުދާރީފަސޭވާނެ. ދެން މި ތަ

 މިނިސްޓަރު. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ން އްޒަްތތެރި މެންބަރުން ފަހު ނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަޅުގައާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އި

ނޑުމެން  . އެހެންވީމާ، އެ ބޭފުޅުންނަށް ފަހަރުގައިހާޒިރުވަމުން އެބަ ގެންދަވާ ފައްޓައިގެންދިޔަ ފުރަތަމަ އަުޅގަ

ގޮތުގެ ަބއެްއ މަޢުލޫމާތު މަދުވެދާނެތީވެ ދަންނަވާލާނަން. އަޅުަގނޑުމެްނގެ މިއަދުެގ ެއޖެންޑާގައި ކުރިއަށް ިމ 

ގެންދަނީ ދައުލަތުގެ މި ބަޖެޓުގައި ަކނަޑއަޅާފަިއވާ އާމްދަނީގެ އިތުރުކުރުމާ ގުޅޭ ގޮުތން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެްއ 

ނ ނޑުމެްނ ތަކެއް ނިންމުންަޑއެޅުމާ ބެހޭ ގޮތުން ގޮތްކަ . އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ިއއްެޔއް ނޫން އިހަށް ދުވަހު އަޅުގަ

ހަމައަށް. އެހެންވީމާ، ެއ  ވަނަ ދުވަހާ 19 ކަށް މަސަްއކަތް ނިންމުން މި އުލަފާސްކޮށްފައިވާނެ މި ޓައިޓް ޝެޑި

ނޑު މަސަްއކަތް މި ވެސް ފަސޭ ވުމަށް ޓަަކއި ވީހާތައްތަކަށް ރީޗް ކަން  ހަ ލުއި ޮގތަކަށް ކަންތައް ގެންދެވޭތޯ ައޅުގަ

ވަން ބޭނުންފުޅުވާ ބައެއް ސުވާލުަތއް މަދާމާ ބައްދަލުވުމުގަިއ . އަދި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އޮޅުންފިލުރަނީކު

ދަނީ މިނިސްްޓރީ ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަުކެގ މައްޗަށް އާމްކީ މިސާލަކަށް މިނިސްޓަރ އޮްފ ފިނޭންސަކީ 

ދައުލަްތ  ނަމަވެސް .އޮންނަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް މި އިަކނަޑއެޅޭ ބަިއގަ ަތއް އިތުރުކުރާނެ ގޮތް

ފެނިގެންދިޔަ އިކޮނޮމިުކ ޔޫތް ކައުންސިލާ އަދި ހަމަ  ހިންގުމުގެ ތެރޭަގއި އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފަހަކަށް އައިސް

ނޑަެއޅިެގންދިޔަ ތަން. އެހެންވީމާ، ހިންގާ އޮފީސް ބައިތައް ރަކާތްތައް ޒެޑްފަދަ މުހިއްމު އިޤްތިޞާދީ ޙައެސް.އީ. ކަ

ނޑުމެން ކުރަން ބޭނުން ސުވާލުތައް މިއަދު ައޅުަގނޑުމެްނ  ނާކީ މިނިސްޓަރުން އޭގެ މި ލިބޭ ފުރުޞަތުގައި އަުޅގަ

ގެންދާނެ. ެއީއ ސޭހަވެށް ފަކޮށްފި ކަމުަގއިވާނަމަ މާދަމާ އެ ބޭފުޅުންގެ ާހޒިރުަގއި ޖަާވބު ލިބެން އަޅުަގނޑުމެންނަ

ތި ބޭފުޅުންނަށް  ނުކުތާތައްފޮތުގައި މިހިރަ ކަރުދާސް ބަޖެޓު  90ނަންބަރު  އަދި ސަފުހާ 20ނަންބަރު  ސަފުހާ

ނުޑ އްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަރީފް އެ ކުެރއްިވ ސުވާލުަތއް މަިއގަމިސާލަކަށް އި ،  މިްނވަރަކަށް  ކުރެްއވޭރިޢާޔަތް 

އްޒަތްތެިރ މީގެން ޖަވާުބ އި ހަމަ ބައޮތް. އެހެްނވީމާ، މި ަހތަރު ސުވާލަީކ ެވސް ކުެރވިފަިއ އެހަތަރު ސުވާލެްއ ނޯޓް

އެހެންެވއްޖެ  ވުން ެއކަށީގެްނވޭ.ނުންފުޅުވާ ހަމަ ޖަވާބުތަކަކަށްން އަދި މުޅި ދިވެހި ރައްޔިތުން ހޯއްދަވަން ބޭމެންބަރު

މި މުޅި މަސައްކަުތަގިއ ފުރުޞަތެއް  ކަމުގަިއވާނަމަ މި ޕްރޮސެސްގައި އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ދެވެނީ އިތުރު 

ނޑަެއޅުމަށް ޓަކައިއިހުނަށް އެ ސަބަބަށް ޓަކަިއ  .ވުރެން ރަނގަޅަށް މިކަން ކުރިއަށް ގެންެދވޭނެ މަގެއް ކަ



  

ނޑުމެންނަށް ލިޭބ ޖަވާބަ ކީ މުހިއްުމ އަޅުަގނޑު ދެންެނވީ ފަހަރުގައި މި ފަރާތްތަާކ ުގޅިެގން އަުޅގަ

 .އެިދވަަޑއިގެންަފއި މިވަނީިއތުރަށް އެމް.ޑީ.ޕީގެ ބޭފުޅުން އެކަނި އަދި ފުރުޞަތަށް ވެގެން ދާނޭ. ޖަވާބުތަކަކަށް 

ނޖޭ.ޕީގެ  هللا ޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްޑު މި ބަދަލުކޮށްލާނަން ޖޭ.ޕީގެ އިއާދެ! އެބައޮތް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 .މެންބަރުްއޒަތްތެރި އިކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ށް. ރިޔާޟަ

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: ރިޔާޟްهللا ބަރު ޢަބްދުކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެން

ނުޑ ެވސް ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ދެންެމ އިއާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިނގޭތޯ މު  ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޤައްރިރު. އާދެ! އަުޅގަ

ނޑުމެްނނަށް މި މާނަކުރަނިވި ކުރެވޭީނ ެކއް މަސައްކަތްތަ ރިޔާޟް ރަޝީދު ެއ ފާހަގަކުެރއްވިހެން އަުޅގަ

ކުރާ ސުވާލުަތކަށް ޖަވާބުދާރީވާނެ ސަުރކާުރގެ ކަމާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީައުކން ނުވަތަ މިނިސްޓަރަކު އަޅުަގނޑުމެން 

ނުޑގެ ކޮްނސާރންތަކެއް އެބަހުރި މިހާރު އާމްދަނީ ލިބޭނެ ކަމަށް  ވަަޑއިގެން އެ މަޢުލޫމާތު ދެއްވީމަ. ދެން އަޅުގަ

ގައި އަޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން އަލަށް ފާހަގަކުރަްއވާފައި ހުރި ކަންތައްތަުކގެ ތެރޭގަިއ. އޭގެ ތެރޭ 

އިންޓްރޮޑިުއސްކުރާ މަސަްއކަެތއްގެ ގޮތުަގއި މި އޮތީ އިމާރާތާއި ފްލެޓް ވިއްކާނަމަ ސޭލްްސ ޓެކްސް ނެގުން. މިއީ 

 ކިހާ ހިސާބަކު ކުރަން ވިްސނަވާ ކަމެއްތޯ. އެއީ މިހާރު ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސަްއކަްތ ފައްޓަވާފައި ިތއްެބވި

ވިޔަފާީރގެ ތެރޭަގއި އުުޅްއާވ ބޭފުޅުން ހަމަ އަގު ހަދާފައި ކޮންސްޓްރަްކޝަން ފެށުމުގެ ކުރިން ފައިސާ ަނގާ 

އުސޫލަކުން އަސްލު ރިއަލް ްސޓޭޓްގެ ވިޔަފާރިަތއް އެބަ ކުަރމުން ގެންދޭ. އެހެންވީމާ، އެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އޭގެ 

ލިބޭނެ އިތުރު ކުއްލި ބަރަކަށްވާނެ އިުތރު ޓެކްސްއެއް ސޭލްްސ  ކޮންޒިއުމަރަށް ވެސް އެ ގަްނނަ ފަރާތަކަށް ވެސް

ނޑަައޅާފައި އޮިތއްޔާ. އެހެންވީމާ، މިއީ އެްއވެްސ ހާލެއްގައި ައޅުަގނުޑ  ޓެކްސްެއއް ވެސް ަނގާ ގޮަތށް ކަ

ންޏާ ެއީއ ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ ަވގުތުތަެކއް ނުދީ ުކއްލިައކަށް އިތުުރ ޓެކްްސއެއް ަނގާ އެކަންކަްނކުރާ ކަމަށްވަ

ވިޔަފާރި ާއއި މި އިޤުތިޞާދަްށ ޚާއްޞަކޮށް މި މަސައްކަތްުކރާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ކަމަށް ފެންނާތީވެ 

ނޑު ެއބައޮތް ސުވާލުކޮށްލަން. ދެން ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕަށް ގާނޫނަްށ އިޞްލާޙު ގެނެސްގެްނ  އެ ކޮންސާރން އަުޅގަ

ފާހަގަކުރަްއވާފައި ބިްނ ހިއްކުމުން، ހިއްަކއިގެން ެވސް ކުރީ ފަހަރު ވެސް،  ވެސް އާމްދަނީތަެކއް. ދެން ެއބައޮތް

ނޑު ހަަމ  ނޑަކަށް ބިލިޔަެނއްހާ ރުފިޔާ ލިބޭނެ ކަމަށް ދައުލަތަށް. އަުޅގަ މިދިޔަ އަހަރު ވެސް އިން ިއނގޭތޯ ގާްތގަ

ްއކަތަްށ ދޫކޮށްގެން. އަޅުަގނުޑ ސުވާލުކޮށްލަން ބޭނުން އެ ިލބުނުތޯ ހިއްކާފައި ހުރި ބިންތަކުން އިޤުތިޞާދީ މަސަ

ހަމަ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަރިހުން ވެްސ ކޮށްލަން ބޭުނންވާ ުސވާލެއް ެއއީ ހަމަ މިހާރު ވެސް އިނޭގ ބަެއއް 

ރަށްރަށުގައި ބިން ހިއްކާަފިއ އިޤުތިޞާދީ މަސައްކަތްކުަރން ބޭނުންވާ އެހެންނަމަވެސް ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނާިއ 

އެ މަސައްކަތްތަކަށް އެ ތަންތަން ނުދެވި އެބަހުރި ރަށްރަށުަގއި ވެސް. އެހެންވީމާ، އެކަމާ  އެހެން ޕްލޭންތަކާ ހެދި

ނޑު ބޭނުން މިައހަރު މި ހިނގާ އަހަރު  ގުިޅގެން ކޮބައިތޯ އެ ބޭފުުޅންގެ ރެސްޕޮންސްައކީ ލިބުނުތޯ. އަުޅގަ



  

އޮތްތޯ. އެހެްނވީމާ، ިމއީ ބަޖެޓުަގިއ ކިހާވަރެްއ ލިބިފައި އެބައޮތްޯތ އެ މަަސއްކަތަށް. ކިހާ ުކރިއެރުމެއް އެބަ

އަޅުަގނޑު މިހާ ހިސާބަށް މި ބަލާލިއިރުގައި ޙަޤީޤަތުަގއި މިއީ ހަމަ އަދަދުތަކެއް ޖަހާލާފައި ހުރި ބަޖެޓެއްގެ 

ނުޑގެ ދާއިރާަގއި ހުރި ބައެއް ރަށްރަުށގެ ރަްއޔިތުން ބޭނުންާވ  ގޮތުަގއި ައޅުަގނޑަށް މީތި ެއބަ ފެނޭ. އެއީ އަުޅގަ

ނޫން ހުރީކީ ވެސް ބަޖެޓުގައި. އަދި ނުވެސް ހިނގާ ކަންތައްތަކަށް ފައިސާ ހިމަނާފައި ވެސް އެބަހުރި ކަމެއް 

އަހަރު ކުރިން ނިމިފައި ހުރި މަސައްކަތްތަކުގެ ަފއިސާ ވެސް ހިމަނާލާފައި  3އަހަރު  2ބަޖެޓުގަ. ނިމިފައި، މީގެ 

ރނިންގ އިޝޫޒްަތކެއް އެބަހުރި ބަޖެޓުގައި މިހާރު މި އެބައޮތް. ުސވާލުތައް އެބަހުރި ހަމަ ވަރަށް މުހިއްމު ކޮންސާ 

ބަޖެޓުގައި. މި ބަޖެޓު މިހާ ހިސާބަށް އައިއިރު ައޅުަގނުޑމެންގެ އެްއވެސް މަޝްވަާރެއއް ފުރުޞަތެއް ވެސް 

ލިބޭ ލިބިފައި ނެތީމަ އެ ކަމާ ހިތާމަކުރަން. އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮތުަގިއ ބަޖެޓަކީ ރައްޔިތުންގެ ފައިާސއިން، ދައުލަތަށް 

ފައިސާއިން ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކުރަން ހަދާ އެއްެޗްއ. އެހެންވީމާ، ރައްޔިތުންަނށް އެންމެ ކަންބޮޑުވާ 

ނޑު ހަމަ  ކަންތައްތަކަށް ީމގައި އެޑްެރސްވާންޖެހޭނެ. ރައްޔިތުްނގެ ނީޑްސްއަށް އެޑްރެްސވާންޖެހޭނެ. އެއީ އަުޅގަ

ލަން ބޭނުން. އަޅުަގނޑު ހަމަ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާ ކޮށްލަން ތަކުރާރުކޮށް މި ފުރުޞަތުގަިއ ވެސް ފާހަގަކޮށް

ނޑު މުޤައްރިރު އަރިހުން އެދޭ  ބޭނުންވާ ސުވާލުތަެކއް އެބަހުރި. އެހެންވީމާ، އެ ސުވާލުަތއް ދެއްވުން ެއއީ އަުޅގަ

 ކަމެއް ކަމުަގއި ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރި މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ، ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާ.ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެ

 

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑު ވެސް ހަމަ މި އާމްދަނީ ހޯދުމާ ބެހޭ ގޮތުން އެބަހުރި ބައެްއ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަުޅގަ

ކަންތައް ފާހަަގކޮށްލަން. ދެން ކުރީބަިއގަިއ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަށް މި ސުވާުލތައް ލިބިަވޑަިއގެންފިްއާޔ 

ފަސޭހަފުޅުވާނެ މިކޮޅަށް ވަަޑއިގަންަނވާއިރު ތަްއޔާރުެވގެްނ އެކަންކަން ހަމަޖައްސާލަން ޖަވާބުދާރީވާން. ދެން 

 10ވަނަ އަހަރު ވެސް  2016ރަށް ުކއްޔަށް ދޭން.  10ރު ވެްސ ވަނަ އަހަ 2015އަޅުަގނޑު ޤަބޫުލކުރާ ގޮުތގަިއ 

ރަށް ރިޒޯޓް ހަދަން ކުއްޔަށް ދޭން. މިދެން މިއަށްވުރެ އިުތރަށް ނުދެނީތޯ ނޫނިއްޔާ މިއީ ހަމަ އިންނަ ކެޕްތޯޭއ 

ނޑަށް އެނގިަފއި އޮތްޮގތުގައި   ރަށަށްވުރެ  10ވަނަ އަހަުރ ވެސް  2015ކޮންމެ އަހަރަކު ޖަހަން. އަޅުގަ

ނޑު ހަމަ ވަރަށް  10މާގިނައިން އެބަހުރި ކުއްޔަށް ދީފަ. އެހެންވީމާ، މި  މިތަނަށް މިއަންނަ ގޮތެއް ވެސް އަޅުގަ

ކުރާ ވާހަކަ. ާރއްޖޭަގއި ސްޓޭމްޕް ގާނޫނު އިޞްލާޙު  ވެނިއު ބޮޑަށް ސާފުކޮށްލަން ބޭނުން. ދެން އަނެއްކަމަކީ ރެ 

 ނގާ ޚަރަދާ ވެނީ. އަދި ބޭނުންކުރެޭވއިރުަގއި ެވސް އެއަށް ހިސްޓޭމްޕް ހަމަ ވަަރށް މަދުން ބޭނުން ކުރެ ރެވެނިއު



  

ދަުއލަތަކަށް ނުލިބޭ. އެހެންވީމާ، ގާނޫނު ކިހިނެއްތޯ އިޞްލާޙުކުރަްއވަނީ. ރެވެނިުއ  އެްއވަރުގެ އާމްދަނީއެއް

ތަށް ހަދަނީތޯ. ކުރާގޮއްކުރަނީތޯ ނުވަތަ މި ގާނޫނު އުވާލާފައި ެއ ޑޮކިޔުމެންޓްތައް އަލުން ޗާރޖެސްޓޭމްޕް އަގު މަތި

ވެްސ އެބަޖެހޭ ދެކޮޅުޖެހޭ  ާއއި ެއއަށްކުރާ ޚަރަދާ އަޅުަގނޑުމެން ކުާރ މަސަްއކަތަކުން ލިބޭ އާމްދަނީ

ައޅުަގނުޑ  ނިސްޓަރ ޚިޔާލުކުރަްއވާފައި އޮތީެއގޮތަށްތޯއޭ އެ އާމްދަނީ ހޯއްދަވަން މި، އެހެންވީމާއެްއޗަކަްށވާން. 

 އެ  ވެސް ާޗރޖްތައް ލީމަ އެ ށްނު އުވާލާަފިއ ޑޮކިޔުމެންޓޭޝަނަގާނޫ ވަރަށްބޮޑަށް ސާފުކުރަން ބޭނުންވޭ. އެ

ީކ ްށ ގެންނަ އިޞްލާޙުތަކަ ސްޓޭމްްޕގެ ގާނޫނަ ކެއް ނުހިނގާ. އެހެންވީމާ، ރެވެނިއުއިތުރު ޚަރަދުތަ އާމްދަނީ ލިބޭނެ.

ނުޑ ހަމަ ވަރަށްބޮޑަށް އަ ރަން ަހމަޖެހިފައި އޮތް ކަމެއްތޯކިހިނެއް ކުއީ ކިހިނެއް ނުވަތަ ގާނޫނު އުވާލަނީތޯ. މި  ުޅގަ

ފުންގެ މުސާރަިއގެ ގޮތުަގއި ާރްއޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވާ ސީ މުަވްއޒަބިދޭ ެއއާ ެއކުސާފުކުރަން ބޭނުން. ދެން 

މިކަން ކިހިނެއްތޯ ކުރަން މިއުޅެނީ. ގޭަގއި  ،ސް ފީއެއް ނަގާގޮތަށް ޮއތުން. މިޓެްކސް. ރެމިޓެން 3ފައިސާއިން %

އިބޯން އިންދާ އައިއްސަ ބުނެދާނެ ބޮސް، ބޮސް ނަމުގައި މީތި ފޮނުވާލަދޭށޭ. ދެން ގެންގުޅޭ މީހާ ހެނދުނު ސަ

މިކަން ކުރަން ކޮންމެވެސް ހަމަޖެހޭ ، ދާނީކީ. އެހެންވީމާ އެ ރުން ބޭރު މީހާ ފޮނުވާ އެއްެޗއްަގއެއް ނޫންއޭ

ގަށް ގޮއްސަ ާމވެޔޮަމގުން މަޖިދީ މަހަމަ އުސޫލެއް އެބަޖެހޭ އޮންނަން ރޭވިފައި ކުރީަބިއގައި. އެެހންނޫނިއްޔާ 

 ރައްޔިތުންނަށް ގާނޫނާ ،ހަމަޖެހިގެންދާނީ. ގާނޫނު މިަކން މަސައްކަތު މީހުން ގެންނަ އުސޫލަށް އަނެއްކާ ވެސް

މި ލާރި ފޮނުވޭއިުރގައި ވެސް މި ފޮނުވެނީ ، ަމގުފަހިވެގެންދާނެ. ެއހެންވީމާ ޚިލާފަށް ކަންތައްތައް ކުރަން އުޅުމުގެ

ނޑާފަިއ މުސާރަ ދޭ މީހާގެ މުސާަރއިން ެއވަ އިޯތ ހަމަޖެހިފައި އޮތް ުއސޫލަކީ،ކޮބަ ،ކޮން އުސޫަލކުންތޯ ރު ކަ

 މީހާއަްށ ފޮނުވަނީތޯ. ފޮނުވީމަކާ  ދިވެހި މީހާ ޮގސް އޭަނގެ ނަމުަގއި އޭތި ބޭރު ނޫނިއްޔާަނގަނީތޯ ސަރުކާރަށް އޭތި 

ނޑު، ދައްާކކަށް ނުޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ ސަރުކާރަކަށް މި ލާރި ވަރަށްޮބޑަށް ސާފުުކރަން ބޭނުންވޭ އަނެއްާކ  ައޅުގަ

ނޑައެ އީވެސް ރަްއޔިތުން ގޯސްަތކެްއ ހެދުމުގެ ބަދަލުގައި މި ޅިަފއި އޮތް ކަެމއްތޯ. ޮކން އުސޫލަކުން ކުރަން ކަ

ނޑު މިނިސްޓަރަށް ަދންނަވާލައިގެން ސާފު، އެހެންވީމާ ، ކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ. އެހެންވީމާމިކަންަތއްތައް ހަަމ އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަތަްށ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުގެ ނިޔަތް އޮތީ ހަމަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ތި  ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ހަމަ އަޅުގަ

ނޑުެމން ހުށަހަޅުއްވަމުން ގެންދަވާ ނުުކތާތަކަށް. މިއަދު އެންމެ ކުޑަމިނުން މި  ގެނައިމަ ލިޔުމުން  ސުވާލު އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެން މިނިސްޓަރަށް ފޮނުވީމަ، ަވޑަިއގަންނަާވއިރު ވަރަށް ސާފުކޮށް މިއަށް ަޖވާުބދެއްވޭނެ. އެ ފުރުޞަތު 

މިސާލަކަށް ވަޒީރު ކުއްިލއަކަށް މި  ނީއަޅުަގނޑު މި ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް ހޯދައިދެމުން މިގެންދަނީ. އެހެންނޫ

ނޑު ނޯޓިސްދީގެން ހާޒިރުކުރާތާ އުފެދިގެންދާ މަލްޓިޕަލް ސުވާލުތައް މިހިރީ. މި ހަމަ މެން ބައްދަލުވުމަށް އަުޅގަ



  

ކަްށވާތީ ެއ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާފަިއ ެވވިފައި ނެތުމަީކ އެކަީށގެންވާ ކަމަގަީޑގައި ަތއްޔާރު  ސުވާލުތައް ފަހަުރގައި އެ

 ގުރައިދޫ ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ،ނިކުމަނިކު ދޮންމަމިއޮތީ. އެހެންވީމާ، އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޙުސައިން

 

 ސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުން:ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙު

ނޑުމެން ީޑޭއ  ނޑު ސާފުކޮށްލަން ޭބނުންވަނީ ދެންމެ ރިޔާޟް ރަޝީދު އަުޅގަ އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ މުޤައްރިރު. އަުޅގަ

ރު ވަަޑިއގެންނެތީސް މި ސުވާލުތައް ކޮށްގެން މާޮބޑު ކާމިޔާެބއް ނުވާނެކަްނ ވިދާޅުވިފަަދއިން ފިނޭންސް މިނިސްޓަ

ނޑުމެންގެ ޕީ.ޖީ ލީޑަރު އެަވގުތުން ަވގުތަށް. އިނގޭ  ނޑުމެްނގެ މުޤައްރިުރ  ވިދާުޅވި އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ ައުޅގަ

ުސވާލު  ޓަރާ ސުވާލުކޮށްލަން،މަސައްކަތް ކުރިައށް މިގެންދަނީ މިނިސް ވިދާޅުވީ ފަސޭަހއަކަށޭ ތިމަްނނަމެން މި

މަޝްރޫޢުތަކަށް ލިބޭނެ  18.00ފޮނުވަިއގެން ޖަވާބު ހޯދުމަށް ޓަކައި. އެހެންކަމުން ައޅުަގނޑުގެ ސުވާލަީކ މިއަދު 

މަޝްރޫޢުތަކަށްތޯ ނޫނީ ފައިސާ. މި ފައިސާ ކިހިނެއްޯތ މި ފައިސާ މި ލިބެނީ. އެއީ އަޅުަގނުޑގެ ުސވާލަކީ. ކޮން 

ބިދާނެތޯ. ބޭރުގެ ކޮން ޤައުމުތަކަކުްނތޯ މަޝްރޫޢުތަކަށް މި ފައިސާ ލިބެނީ. އެ ވެްސ ލެއް ލިމީގެ ތަފްޞީ

ވަނަ އަހަރު  2015ބަޖެޓް ސަޕޯޓަށް ލިބޭ ފަިއސާ.  19.00އަޅުަގނުޑ ސާފުކޮށްލަން ޭބނުންވާ ސުވާެލއް. 

ކަމަކަށް ނޫނީ  ވަނަ އަހަުރ ލިބުނު 2015އެްއވެސް ަފއިސާެއއް ލިބުުނތޯ. ދެން މިއަކުން ފެންނާަކށް ނެތް 

ރުފިޔާ ލިބޭނެ ކަމަށް. ްނ މިލިޔަ 777ަގއި އެަބއިން  2016ން ހިމަނުއްވާފައި ވެސް ނެތް ެއއްވެްސ އަދަެދއް. ދެ

ނޑު ސާފުކޮށްލަން ބޭުނންވާ ކަމެއް. ދެން ހަމަ  އީއެކު މި މިކަންަތއްތައް ިމހެން ހުރުމާއި، އެހެންވީމާ ައޅުގަ

ނޑު ސާފުކޮްށލަން  މިއަހަރު  ދެންބޭނުންވޭ މިދިޔަ އަހަރަށް އަޅުަގނޑުމެން، މިދިޔަ އަަހރު ވެސް އެާއއިެއކު އަުޅގަ

 ،ރަށް ދޫކޮށްގެން ަދއުލަތަށް ލިބޭނެ ކަމަށް 10ގައި އެބަޖަހަން މެ އަހަރަކު އަޅުަގނޑުމެން ބަޖެޓުވެސް ކޮން

ނޫނީ އެ ބިޑްކޮށްގެްނ  ށް ދޫކުރެވުނުތޯބޭނެ ކަމަށް. މިގޮތުން މިރަށްރަރަށުން ފައިސާ ލި 10ޓޫރިޒަމަށް ދޫކުރާ 

ނުޑ  އީލުކޮށް މީތި އެނގިދާނެތޯ. މިވަދެފައި އެބައޮތްތޯ. ތަފްޞީދޫކުރެވިފައި ެއްއވެސް ފަިއސާއެއް  އަޅުގަ

ެއ ދެއްކެިވ ވާަހކަފުޅުަގއި  ރިޔާޟްهللا މިާއއިެއކު ދެންމެ ޢަބްދު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވާ ކަންަތއްތައް. ދެން ހަމަ

ނޑުގެ ކޮށް ައޅުަގނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންޭވ ޚާއްޞަ އަތޮޅުގެ ާދއިރާގެ ރަށްރަުށގަިއ ވެސް  ވިދާޅުވިފަަދއިން އަުޅގަ

ައޅުަގނުޑމެން ޖެހި އަދަދެއް ނޫނީ ، ލައްކަ ރުފިޔާ. އެހެންވީމާ 1ނދީ ގާދިއްފުށީަގއި ައޅުަގނޑުމެްނނަށް މިއި

ނޑު ވަރަށް، ކަމެއް ނޫން އެކަމަކީ. އެހެންވީމާއަޅުަގނޑުމެން އެދުނު  ބޮޑަށް އެދެން ގާދިއްފުށީގެ ނަރުދަމާެގ ައޅުގަ

މަށް. އޭގެ ތެޭރަގިއ އަޅުަގނޑު އެދެން އަުޅަގނޑުގެ ރަުށގެ ބަޖެޓަށް ނައިދެްއވުގައި ހިމަމައްސަލަ މި ބަޖެޓު

ެއަކހަލަ ކޮންމެވެސް ގޮެތްއ  އެކަން ކޮށްދެއްވުން. އެހެންވީމާ، ފައިސާއިން ނަގަިއގެން ނަމަވެސް ފައި އިންހިމަނާ

 ައިއޓަމް ހިމަނުއްވައިދެްއވުން ނަރުދަމާގެ ސާރވޭެއއް އެކަނި ނަމަވެސް ހިމެނޭގޮތެއް ހައްދަވާަފއި އޭގެ ފައި ހައްދަވާ

ނޑު ބޭނުންވަނީ. ދެން  މި ވާހަކަ ދައްކާލަންއެއީ ައޅުަގނޑު އެދޭ ކަެމްއކަމުގައި ދަންނަވާލާަފއި ހަމަ  އަުޅގަ



  

ނޑުމެންގެ ޕާޓީއަވަރަށްގިނަ ުސވާލުތައް އެބަުހރި ކުރަން. އެކަމަކު އަ ީތ ކީ ސަުރކާރު ހިންގާ ޕާޓީ ކަމަށްވާުޅގަ

ނުޑގެ ވާހަކަޮކުޅ ހުއްޓާލީ. ވަރަށްޮބޑަށް  ގުތު ިދގު ކުރުމަށާއިވަ ގިަނ ސުވާލުތަެކއް ނުކުރަްނވެެގން އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަތަްށ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުެމންގެ މަޖިލީހުގެ ދާއިމީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ކޮ މިޓީގެ ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވަނީ އަުޅގަ

ށް މިގެންދަނީ މެންބަރުން. އަޅުަގނުޑމެން ކުރިއަ ދީ ޮކމިޓީގެމާލިއްަޔތު ކޮމިޓީ އާއި އިޤުތިޞާ ކޮމިޓީތަކުގެ ތެެރއިން

ނޑުމެންގެ އިތުރަށް ވެސް އެތައް ބަ 2016 އިވަރު މެންބަރުންތަކެްއ ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު. މަޖިލީހުގެ ބާކީ އަޅުގަ

 މެންބަރުންގެ މައްޗަށް އެުކލެވޭ މަޖިލީހެއް. އެއިން ކޮންމެ މެންބަރަކު ވެސް އެ  85ތިބި. މުޅި މަޖިލީހަކީ  އެބަ

އަޅުަގނޑު ހަމަ އާދޭހާއިއެކު ދަންނަވަން މި ، ވަން ބޭނުންފުޅުވާނެ. ެއހެންވީމާދައްކަ ފުޅުބޭފުޅެއްގެ ދާއިާރގެ ވާހަކަ

ނޑުމެން ކުރިއަގުތު ކޮމިޓީގެ މިވަ   އަށްވުރެ ބޭރުން ބަޖެޓާ ދާއިރާއާށް މިެގންދާ އެޖެންޑާ ނުކުތާއެޖެންޑާަގިއ އަޅުގަ

ގުޅުންހުރި އެްއވެސް ވާހަަކއެއް މި ކޮމިޓީގެ ިއއްޒަްތތެރި އެއްެވސް މެންބަރަކު ނުދެއްކެވުން. ެއީއ 

ޤައުމަށް ޚިދުމަތެއް ކުރުމަށް މި ށާއި މުޅި މަޖިލީހައަޅުަގނޑުމެންނަކީ ވަކި އެޖެންޑާއަކަށް ވަކި ގޮތަކަށް މުިޅ 

 ،ވަގުތު އެކުަލވާލާފައި އޮތް ީޓމަކަށްވާތީ. ައޅުަގނޑު ފުރުަޞތު އަރުވަން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު. 

 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

ހުރި ކަންތައްތަުކގެ ތެރެއިން  ކުރުމަށް ހޯދަން ހުށަހަޅާފައިރި މުޤައްރިރު. އާމްދަނީ އިތުރުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެޝު

 އިން  އިނީ އިމާރާތާއި ފްލެޓް ވިްއކާނަމަ ސޭލްސް ޓެކްސްެއއް ނަގާ ވާހަކަ މި އަޅުަގނޑު ކަންޮބޑުވާ ކަަމކަްށ މި

ނޑުމެން ބިމާ ވާ ކަެމއް. އަޅު މާއްދާއަކީ ައޅުަގނޑު ކަންޮބޑު އެބައޮތް ބެހޭ ގާނޫނަށް މަޖިލީހުން މިހާރު ގަ

ތެޭރގައި  ރުފިޔާއަށް ބިމެއް ިވއްަކިއގެން ޭއގެ ފަހުން އައި އެްއެޗއް. ދެން އޭގެ 1 ެއއީ. އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅާފަ

ޖީ.އެސް.ީޓެގ  އަދި 15% ެޓއް ިވއްކާނަމަ އެޕާރޓްމެންޓަކަށްިވއްަކއިގެން އެޕާރޓްމެން އެބައޮތް އެޕާރޓްމަންޓްަތއް

ނޑަށް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިާރގެ ވަރަށްގިނ6ަގޮތުަގއި % ކުރުމުގެ މީހުންނާ ބައްދަލުެވއްޖެ މި އިމާރާތް . އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުރަން ހެޔޮާވވަުރގެ ކަމެްއ ނޫންހެން. މި  އީފްލެޓް އެޅުމާއި މިކަންކަުމގެ. އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ މި އަުޅގަ

 ން. ދެން ގާނޫނުަގއި އެަބއޮްތ ސޯޝަލް ހައުސިްނގ ސްީކމަށް ހުންނަ ކަންތައްތައްއެޕާރޓްމެންޓުން ޓެކްސް ެނގު 

ވާހަކަ. ސޯަޝލް ހައުސިންގައކީ އެންމެ އަސާސީ ގޮތުން އެ އޮންަނ ހައުސިންގ ސްކީމް.  އިސްތިސްނާ

އް ތަޢާރުފު އެހެންނަމަވެސް އޭގެ މެދުފަންތީގެ މީހުންނަށް އެ އޮންނަ ހައުސިންގ ސްކީމަށް މިބާވަުތގެ ޓެކްސްއެ 



  

ނޑުމެންގެ ހައުސިންގ ްސކީމް ހަލާުކެވގެންދާނެ. އަދި މިހާރު އިންވެސްޓް ކޮށްފައި ހުިރ  ކޮށްފިއްޔާ އަުޅގަ

މިސާލަކަށް ހުޅުމާލެއިން ބިމެއް މީހަކު މި  ވާނެ. މީގެ މިާވގޮތަީކ ކޮބައިތޯ؟ފަރާތްތަކަށް ވަރަށްބޮޑު ގެއްުލންތަކެއް

ބިމަށް. އަދި  ޓެކްްސ އޭނަ ގަތް 15އްކާ ބިމަށް %ގަނެފައި އޭނަ އެބަ ދަ ބިން ގަްނނަނީ.  ފުރަތަމަގަންނަނީ. 

ދެން އޭނަެގ އަމިއްލަ ލާރިން އަދި އޭަނ ގަތް ބިމުގައި ، ޓެކްސް އެބަ ދައްކާ. އެހެންވީމާ  6ށް %އޭގެ މަްއޗަ

ހެދި  މި ހަދަނީ. ހަދާފައި އޭނަ ގަތް ބިމުގެ އޭނަކޮށްގެން ވެްސ އޭނަ އެޕާރޓްމެންޓެއް ރޯބޭންކުން ބޮ

ާމ، އޭނަ . އެހެންވ6ީ. އަެނއްކާ %15އެޕާރޓްމެންޓްތައް ިވއްކާލީމަ ވިްއކާ ކޮންމެ އެޕާރޓްމެންޓަަކށް އަނެއްކާ %

އަްށވުރެ މައްޗަށް ދިަޔއީ. އެތަނަށް ބިން ގަތުމަށް  20ލީމަ  އަުގެގ އެއިން ކޮމްޕޯނަންޓް ޕާސްކުރާނެ ބިން ގަތް

ްއޔާުމ ހަދާފައި ލޯނެއް ހޯދަން. ވެއްޖެ ހާ އަނެއްކާ އެބަޭދ ޑައުންޕޭމެންޓެއްފްލެޓް ގަންނަ މީހާ ގަތުމަށް ބޭނުންވާ މީ

އްޔާުމ އޭނަެގ ޙަޤީޤަތުަގއި އެތަނުގެ މެދުފަންތީގެ މީހަުކ ރެސްޓް. ެވއްޖެޭދ އިންޓްނއި އަނެއްާކ ލޯނަށް އެބަ

ަގިއ ގެ ބިންކޮެޅއްއަކަފޫޓް  5000އެަބ އަރާ.  30ޭއނަގެ ޓެކްްސ ކޮމްޕޯނަންޓް % ގަންނަންއެޕާރޓްމެންޓެއް 

އަރާ. އެހެންވީމާ، ެޓކްސްެގ ގޮުތަގއި އެބަ  މިލިޔަްނ ސަރުކާރަށް 20މިލިަޔން ވެއްެޖއްޔާމު  75އިމާރާތެއް ހަދަން 

ކަމުގެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރެއިން ސަރުކާރުން އަސާސީ ހައުިސން ސްކީމެއް އޮވެަފއި ބޯހިޔާވަހި

އޮންނަ ބައި މިވަުރގެ ޓެްކސްއެއް އެޕާރޓްމެންޓް ިވއްާކލައިގެން ެނގުމަކީ ޭއެގ  ދެން މެދުފަންތީގެ މީހުންނަށް މި

ނޑު ދަންނަވާނީ. މި ނަޑކަށް ޭއގެ ލޮޖިކެްއ  އީރަނގަޅު ކަމެއް ނޫނޭ އަުޅގަ ނޑުމެން އަނެއްކޮޅުން އޭގެ އަުޅގަ އަުޅގަ

ރާ ިވޔަފާރިއެްއގެ ގޮތުން އޭަނ ގަތީ. ގަެނެގން އޭނަ އެތަުނގައި ކު ވެސް ނޭނގެ. ެއއީ އޭނަ ުފރަތަމަ ބިން މި

ރިޒަމް ސާލަކަށް ޓޫނަގަންޖެހޭނީ. މި 6ހަދަނީ. ހެދީމަ އެ ވިއްކާލާ ެއްއޗަކުންތާ % އެތަނުަގއި ތަނެއް މި

ވިޔަފާީރގައި އެންމެ ފައިދާބޮުޑ ވިޔަފާީރގައި ވެސް ިވޔަފާރިއެއް ކޮށްފައި އޭނަ ޓެކްްސ ދައްކަންޖެހެނީ އޭނަ އެާތ 

ނެއް ޫނން. އޭނަގެ ިވޔަފާރީގެ ަފއިދާއިން. މި ކޭްސަގއި މިާވގޮތަީކ އަދި ފައިދާ ވިަޔްސ ހެދި އިމާރާތްތަކަކުން

ދާއިރާގައި ތިބި  މިހާރު ވެްސ މި އީމި، އްކާލާ ައގު އެބަޖެހޭ. އެެހންވީމާނުވިޔަސް އެޕާރޓްމެންޓް ވި 

ނަކަށް މިކަމެއް ނުވާނޭ. ސްޓޭްޓގެ ދާއިާރގެ ތިބި މީހުން މީގެ ކޮންސާރން ރެއިސްކޮށްފައި ތިމަންނަމެންރިއަލް

މި ކޮމްޯޕނަންޓް ފާސްކޮށްފިއްޔާ  .ކުންފުނިތަކުން އެބަ ކުރޭ ާރއްޖޭގެއަިމއްަލ ވިޔަފާރި އެބަ މާލޭގައި ވެސް 

ނަޑށް ހީވަނީ އަލުން މީތި ޖީ.އެސް.ޓީ، މިހާރު ޖީ.އެސް.ޓީ ާއއި އަދި ޕްރޮޕަޓީ ޓެކްްސގެ  ރަނގަޅެއް ުނވާނެ. އަުޅގަ

ނޑިފައި މި ޑަބަލް ޓެކްސްއަންނަ މި 15ގޮތުަގއި % މަ ބިމަށް ތަފުރަ ވުންނީ. އަންނަންޏާމު ޖީ.އެސް.ޓީ ވެސް ކެ

ުނވާނެ. މީހެްއގެ އަމިއްލަ ގޭަގއި ތަެންއ  އްހުރިހާ އެްއޗެްއ ޑުބްލިކޭްޓވެގެނެ  އެ އަންނަ ކުލި އެާއއި މި 

ންޏާ އެންޑް ޕްރައިސް. އޭަގިއ އަންނަ އޭނައަށް އެބަ ދެތިން ހަތަރު ފްލޯ އެބަ ދޭ. ވެގެން މި ން ވެސްހަދަންޏާމު

ބޮުޑވާނެ. ހަމަ ސަރުާކރުގެ މެދުފަންތީގެ އޭެގ ފްލެޓްތަކަށް ބަލާއިުރގައި ރެހެންދި ފްލެޓްތަކުގަިއ ެވސް ެއ  ވަރަށް

ވެސް އޭެގ  ބޭފުޅުންނަށް  ތަންކޮޅެއް ހައި ރޭންކިންގ ސަރުކާރުގެ އޮިފޝަލުން ކަމުގައި ވިޔަސް އެ އަދި އުޅެނީ 



  

 އެ  ފެްނވަރުެގ މީހުންނަށް ގޮއްސަ ުލއިގޮެތއް ހައްަދވައިދެްއަވއިގެްނ އަޅުަގނޑުމެން އެ ެއއްޗެހި ކާޑައުންޕޭމެންޓްތަ

ރާއިުރަގއި އޭެގ މިލިއަން ރުފިާޔައށް އަ، 5،6ންޓް އެޕާރޓްމެންޓްެގ ކޮްސޓް ޑައުންޕޭމަ ، ހެރީ. އެހެންވީމާ

ޓެްކސް ކޮމްޕޯނަންޓް މުޅި ފްލެޓްގެ ައގަްށ  އޭަނގެ މުޅި މިލިއަން ދައްކަންޖެހިފައި 1.5 25ށް %ޑައުންޕޭމެންޓަ

ނޑުމެން އަލުން މި ، ރަނގަުޅ ކަމެއް ނޫން. އެހެންވީމާ  ޓެކްްސ ަދއްކަންޖެހުމަކީ އެންމެ 25ސަރުކާރަށް % ައޅުގަ

ނޑުމެން މިހާރު ހުށަހެޅިފައި އޮތް ގާޫނނުމުޠާ ވެސް އެއީ ެއގޮތަށް  ލިއާ ކުރަންޖެހިފައި އޮތް ކަމެއް. އަދި އަުޅގަ

މައްސަލަ  ވަރަްށ ބާރަށް ގެންޮގއްަސ އަދި ފްޯލައކަށް ނާދޭ އެ  ވެސް ކޮްށފައި ކަންނޭނެގ އޮތީ  ނުކޮށް ޕާރކްފާސް

 ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދެްއކުމަކީަގއި އަލުްނ ވިސްނާފައި މިކަމާ އަުޅަގނޑުމެންގެ މެދު، ެވ. އެހެންވީމާއުޅޭތީ

ވަރަްށގިނަ އެހެން ބެހޭ ޮގތުން  އެހެން ދާއިރާަތކާ އަޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށް. ދެން 

ނުޑ ހަމައެކަނި މި ޕޮއިންޓް ހައިލައިޓްކޮށްލަން ެއކަމަކު އިްއޒަތްތެރި ބޭފުޅުން ވާހަކަދައްަކވައިފި.  ބޭނުންވަނީ އަުޅގަ

ނޑަށް ަހއުސިންގ ސްީކމް ހަލާކުވެގެން ހިނަގއިާދނެއެއީ ޑުވުެމއް. އަޅުަގނުޑގެ ކަންބޮ  ކަމަށް އަުޅގަ

 . ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. ލަފާކުރެވޭތީވެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .އެމް.ޑީ.އޭ މިރު،މަދު ޢާއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙް

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަ

 ޕޭެޖއް  2ނުކުާތއަކީ  2ރެވެމުން މި ދާ ަމއިަގނޑު ކުއްރިރު. އާދެ! މިއަުދގެ ބަޙުސް މުޤަ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

. ދިރާސާކުރުމަށްފަހު އެއާއި ގުޅުންހުރި ވާހަކަތަުކގެ ޕޭޖް 2 އަޅުަގނޑުމެންނަށް މުޤައްރިުރ ވިދާޅުވެަފއި އޮތް

ނުޑ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފަިއވާީތެވ އަޅުަގނުޑގެ  ން. އް ކަހަލަ ަކންބޮޑުވުން ދަންނަވާލަބައެވެސް ހުރި ހަމަ އަުޅގަ

 އި ަވނަ ޕޭޖުގައި ދައުލަތަށް ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާނެ އާމްދަނީގެ ވާހަކަ ބަޔާންކޮށްފަ 20ވެސް  ފުރަތަމަ އެންމެ

ނޑައެ ކަން ކުރުމަށް ހުށަހެޅިފައި އޮތްއޮތް އިުރގައި އާމްދަނީގެ އިތުރު ޅިފައިވާ ތާރީޚުތަުކަގިއ ތައްަތއް ކަ

އެއާެއއްކޮށް  މިވަނީ. ދެން ހަމަ  އިރެިވއްޖެނަމަ އާމްދަނީގެ ގޮުތގައި ލިބޭނެ އަދަދެއްގެ ވާހަކަ ބަޔާންކޮށްފަކުޒުތަންފީ

ގައި ިމ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަންަތއްތަުކެގ ތެރެއިން ދެން ގިަނ ޙާ ފުޞަ 90ލު ގޮތަަކށް ޞީތަންކޮޅެއް ތަފް

ނޑު ވެސް ހަމަ ތާއީދުކުަރން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އެ ފާހަގަކުރި ކަންތައްތަކަށް އަ ރާ ހާލުގަިއ ތާއީދުކުުޅގަ

އިންނަނީ ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ  ގައި މި 25.00، 25އިތުރަށް އަޅުަގނޑު ފާހަގަޮކށްލަން ބޭނުންވަނީ މީގެ 

ްނ ޔަމިލި 462ިމިއންނަނީ  އިވާހަކަ ބަޔާންކޮށްފަ ފައިސާގެ ތެެރއިން ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނީ. މި މި

ނޑު ހަމަ ހިތަށްއަރާ ސުވާލަކީ ެއކިގޮްތގޮތަށް އޮޑިޓު ރިޕޯޓުތަާކ  އި ފިޔާގެ ވާހަކަ ބަޔާންކޮށްފަ ރު އިންއިރު އަުޅގަ



  

އަދި އަޅުަގނޑުމެން މާލިއްަޔތު ކޮމިޓީގައި ހަމަ މަސައްކަތްކުރާ މީހަކަށްވާތީ ޚާއްޞަޮކށް ނައިބު މުޤައްރިރެއްެގ 

ނޑުމެންނަށް އެކިއެކި ރިޕޯުޓ، ހައިސިއްޔަތުން މާލިްއޔަތު ޮކމިޓީން މަސައްކަ ތްކުރަމުންދާިއރުގައި ވެސް އަުޅގަ

 އޮޑިޓު ރިޕޯޓުތަކުން ވެސް ެއބަ މާލީ އެތައް ބަިއވަރު މަްއސަލަތަކެއް ފާހަަގވެފައި އެބަހުރި. އަދި ތުންތުންމަތިން 

ވާހަކަ އެބަ ައޑުިއވޭ. ވެސް ދެެކވޭ ވާހަކަތަުކގައި ލިބެންޖެހޭ ކަމަށް ލަފާކުރާ އެތައް ބަިއވަރު ފައިސާަތކެްއެގ 

މުކޮށް އްލިބިވަނީ؟ މިއީ ހަމަ ވަރަށް މުހިން ރުފިޔާތޯ ދައުލަތަށް ނުޔަލިމި 462ތެޭރގައި ަހމަ  އެހެންވީމާ، މީގެ

ކަމެއް.  އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ސާފުކޮްށލަން ބޭނުންވާ އެްއޗެއް. ިދެވހި ރައްޔިތުން ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވާނެ

ނޑުމެންނަކީ އެހެން މިދެންނެވި ކަމަ ކީ ކޮްނމެފަހަރަކު ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅީމާ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެންމެބޮޑު ކަންބޮޑުވުމަކަށް ވާީނ  އެ ދާއިރާތައް ތަމްސީލުކުާރ މީހުން ކަމަށްވާތީ އަޅުގަ

ކަންކަމަށް ައސްުލ މަގުފަހި މި ޕޮއިންޓަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދާއިރާތަުކގެ ތަރައްޤީގެ މަސަްއކަތްތައް. ެއހެންވީމާ، އެ

 އަޅުަގނޑު މިދަނީ. ޕޮއިންޓުްނ ބޭރަކަށް ނުދަން އިނގޭތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި މީހުން އަޑުގަދަ މިކަމާ ައޅުަގނުޑމެން...

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާ އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

ނޑު ހަމަ  އާދެ! އެހެންވީމާ، ދެން އެހެންވީމާ، އެކަމާ ގުޭޅގޮތުން އެ ކަންބޮޑުވުން ހުރީމާ އެކަން އަުޅގަ

ފާހަގަކޮށްލީ. ދެން އަނެއްކަމަކަށް އަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަްނ ހަމަ މިދިޔަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި އަޅުަގނޑު ހަަމ 

ބޭރަށް ފޮނުވާ  އިންރާއްޖެ ންކުިރ ކަމެއް މީގެ ބިދޭސީބަޖެޓު މަރުޙަލާގައި ވަރަށް ބޮޑަށް އަޅުަގނޑު ަވކާލާތު

ފައިސާއިން ޓެކްްސއެއް ނެޭގނެ ނުވަތަ އެކަމަށް ކޮންމެވެސްކަހަލަ ކޮމިޝަނެއް ދަުއލަތަށް ނެގޭނެ ގޮތް. 

ނޑު ުއފާކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، ެދންމެ ކުޅުދުއްފުށި އުތުއިމީގަ  އިއެހެންވީމާ، އެކަން ބަޔާްނކޮށްފަ ުރ ވާީތވެ އަުޅގަ

ނެތީާމ  އިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ފާހަގަކުެރއްވި ފަަދއިން އެކަްނކުރާނީ ކިހިނެްއތޯ އެނގިފަދާއިރާގެ 

ށް އެކަމަކުްނ ޙަޤީޤީ ހިތްހަމަޖެހުމެއް ނުލިބޭނެ. އެއީ ެއކަމުަގއި މަކަރު ހެދޭނެ ބައިވަރު ގޮތްަތްއ ކައަޅުަގނޑުމެންނަ

ދުވެރިކޮށްނާ ވެސްޓަރްނ އިންނަނީ ދެތިން ގޮތެއް. ބޭންކު މެ ހުންނާނެ. މިސާލަކަށް ފައިސާ ފޮނުވޭނެ މި

އަދި ބައެއް ކަހަލަ މަނީގްރާމް ބޭނުންކޮށްގެން މި ފޮނުވެނީ. ފޮނުވޭިއރުގައި އެކަމަށް ައސްުލ ންނާއި ޔޫނިއަނު

ނޑުމެންނަށް  ޙަޤީޤަތުގައި ކޮބަިއކަން ެއ ސިޔާސަތަީކ އެ ކޮމިަޝން ނެނގޭނެ. ެއކަންކަން ވެސް އަުޅގަ

ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. ދެން ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ  މު ކަމަކަށްވާީތވެ އެ އްިގގެންދިޔުން ހަމަ ވަރަްށ މުހިނއެ

ނޑުމެންނަށް  ކުެރވިއްޖެނަަމ ޒުކަމެއް ތަންފީ ސުވާލު އުފެދޭ އެއްއާމްދަނީގެ ތެރޭަގއި ހަމަ ަވރަށް ބޮޑަށް އަުޅގަ



  

ނޑުމެން ހަމަ އިބަޔާންކޮށްފަ މި މަޖިލީހުން ދައުލަތަށް އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ޓަކައި ހަމަ  ވެސް ގައިމުއިނީމަ އަުޅގަ

ވެސް އަޅުަގނޑުމެން މިތިބީ ތައްޔާރަށް. އެހެންވީާމ،  ކަމެއް ފާސްކުރުމަށް ހަމަ ގައިމު ކުރަންޖެހޭ ކޮންމެ

ނޑުެމން ވެސް ހަމަ ވަ ރަށް ތައްޔާރަށް ތިބިއިުރގައި ދައުަލތުގެ ޚަރަދު ކުޑަވެ އަރަނި ބަޖެޓަކަށް ވުމަކީ އަުޅގަ

ނޑާލާފަިއ ޒުކަން ނިންމާ ނިންމުންތައް ތަންފީބޮޑަށް އެދޭކަމަކަްށވާތީވެ މިަކން ކުރާނެ ހަރުދަނާ އުސޫލެއްނަމަ ކަ

އެއަްށވުރެ ތަންކޮޅެއް ހަރުދަނާގޮތަކަށް ެއކަންކުރަން ޖެހޭނެ ގޮތަށް ނުވަތަ ކުރެިވގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެްނ 

ވާތީވެ މު ކަމެއް ކަމަށްއް ސާފުވެގެން ދިޔުމަކީ ވަރަށް މުހިގޮތަކަށް މިކަން މެންބަރުންނަށް ވެސް އެނގޭނެ ކަހަލަ 

ނޑު ދަންނަވާލީ.   އެވާހަކަ އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަދި ެއއްފަހަރު އެންމެފަހު ބައި ސާފުކޮށް ވިާދޅުވެެދްއވޭނެތޯ؟ ކޮންފަރާތަކަށްތޯ

 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށްތޯ؟ ؟ށްތޯއޮފް ފިނޭންސަ ސުވާލު މިނިސްޓަރ

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާ އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

ނޑު މިދެންނެވީ ހަމަ ކަންތަކާ ގުޅޭގޮތުން އެަކމުގައި ހަމަ ދެންމެ ވިދާޅުވެްއޖެ އެ ސުވާލު އަމާޒުާވ  މާލީ އަޅުގަ

އަދި ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ ކަންތައް  އި ވީަނމަވެސްގަކަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ކަމުކޮންމެ ދިމާލަ

 ނެތް.   ބަލަހައްޓަނީ އޮޑިޓަރގެ ތެރެިއން ނަމަވެސް އެ ކޮންމެ އެ ުމއައްަސސާއިން ނަމަވެސް މަްއސަލައެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފައިޞަލް . އިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ދަންނަވާލީ ސީދާ ސުވާލެއް ގޮުތގައި ނޯުޓ ކޮށްލަން އިނގޭތޯ. އެހެންެވގެން މި

 ނަސީމް، ޖޭ.ޕީގެ ފަރާތުން. 

 

 ނަސީމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ފަިއޞަލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ކާށިދޫ

ނޑުމެން ިމ  ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އާދެ! ައޅުަގނޑު ީމގަިއ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުްނަވނީ އަުޅގަ

ޓަކައި ައޅާ ފިަޔވަޅުތަެކއްގެ ސަބަބުން ވިޔަފާރިަތއް ހަލާކުެވގެން ނުވާނެ އަިދ  ސަރުކާރުން އާމްދަނީ އިތުރުުކރުމަށް

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަްށ ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް.  އެކު ަބޔަކު ބަަޔކު  އެއާ ހަމަ ވެސް ހަލާކުެވގެންނުވާނެ. މިއީ އަުޅގަ

އިންޓަީކ ެއއީ ައޅުަގނޑަށް ވެްސ މިހެން މިދެންނެވީ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު އެފާހަގަކުެރއްިވ ޕޮ

ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީުދކުާރ ޕޮއިންޓެއް. އިމާރާތްކުރުމަށް މިހާރު ހުށަހެޅިފައި އޮތްގޮތަށް. ދެން އެހެންނަމަވެސް، 



  

އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މި އުއްމީދުކުރަނީ އެ ބިލު އަނބުރާ އަންނައިރު އެހެންގޮތަަކށް ބަދަލުވެގެންދިޔުން. 

ނޑަްށ އެހެންނަމަވެ ސް، މީގެ ޮޕއިންަޓކީ މިހާރު އެ ޓެކްސްއަށް އެ ހުރިހާ ޓެކްސްތަކެއް ނެގޭ ކަމަށް ވަންޏާ އަުޅގަ

ދޭ ކަމަްށ  އި ހިލޭ ސާބަހަށް ތަންތަން އަޅާފަ .މި ޤައުުމގަިއ ާވނެހިޔެއްނުވޭ ދެން އިމާރާތްކުާރނެ ބަޔަކު 

ބަޔަކު ނުވާނެ. އެއީ ނިމޭއިރު އޭނާގެ ފައިދާ  ވަންޏާމުން ދޭންވީ. އެކަމަކު ވިޔަފާީރގެ އުސޫލުން ކަމެއް ކުރާނެ

އޭނާ ބޭންކު ލޯނާ އެއްޗެހި ނަގައިގެން މިލިބޭ ކުޑަ ފައިދާއަށްވުރެ ބޮޑު ެއއްެޗްއ މިހާރު މިދައްކަންޖެހެނީ 

ނޑަށް ވެސް ހަމަޖެ ސަރުކާރަށް. އެހެންކަމަށް ވަންޏާމުން އެއީ އެްއގޮތަަކށް ހޭ ކަމެއް ކަމަކަށް އަޅުގަ

ރާ ފަރާތްތަކުގައި ވެސް ރާއްޖޭގައި ިއމާރާތްކު ވޭ. މިކަމުަގއި ވަރަށް ބޮޑެތި ކޮންސަރންތަްއ މިހާރުބޫލެއްނުކުރެޤަ

ވެސް އެބަހުރޭ އަދި ގަންަނ ފަރާތްތަކުގައި ވެސް އެބަުހރޭ. އެއީ ގަންނަ ފަރާތަށް އަގުޮބޑުެވގެންދާނެ ވަރަްށ 

ނޑު ރިހަމަބޮޑަށް. އެހެންކަމަށް ވަންޏާމުން ސަރުކާރުގެ މިކަންތައްތައް ފު ެވގެންދާެނ ކަމަކަށް އަުޅގަ

އޮްތ  އިއަހަރު ލަފާކޮށްފަ ބޫލެއްނުކުރަން. ދެން ިއއްަޒތްތެރި މުޤައްރިރު މީގަިއ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މިދިޔަޤަ

ތް ެވސް ކުރިއަަރއިގެެނއްނެ ވެސް ކުިރއަރަިއގެންދާނެ މިންވަރުގެ ދެބަިއކުޅަ އެއްަބއި މިއަހަރުގެ އިޤްތިޞާދީ ދުވެލި

ގޮސްފަެއއް. މިހާރު ހިސާބުތަކުން މިދައްކަނީ އެކަހަލަ ޮގތަކަށް. މި ސްޓެޓިސްޓިކްްސއިން. އަދި މިނިސްޓަރު 

ނޑުމެންނަްށ މިފެންނަނީ އާމްދަނީ  ވިދާޅުވެަފއި އޮތްގޮތުން ެވސް އެންމެފަހުން. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ވެސް އޭތި އެގޮތަްށ  އަހަރު ރު ހޯދަން ހަމަ މިދިޔަނެއްހާ ޮޑލަޔަބިލި 4ށް ޓަަކއި ގާްތަގނޑަކަށް އިތުރުކުރުމަ

 އަނެްއކާ  އިމިއޮތި އެޕްލައިކޮށްފަ ސޭމް ތިން ވެސް އެބައޮްތ ހަމަ ހަމަ  އަހަރު ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައި އޮތްއިުރ މި

އަދި  މާބިންވެރިކުރު އި،އިތުރުކޮށްގެންނާ  ތެރެއިންނާ އަދި ދިހަަވރަކަށް ރަށް ގެވެސް މިސާލަކަށް އެސް.އީ.ެޒޑް

ނޑުމެންނަށް ކަންތައްތަްއ ނުފެންނަނީތޯ އަސްލު އަޅުަގނުޑ ޓޫ ނޑުމެންނަށް އެބަފެނޭ އަުޅގަ ރިޒަމް. އަުޅގަ

ޕްރެކްޓިކަްލ ނޫނީ ސީދާ އެކްޗުއަްލ  .އަށް މިދެވެނީސްޓެޓިސްޓިްކސްހިތަށްއަރަނީ. ނޫނީ ކީއްެވގެންތޯ އެހާބޮޑަށް 

ނުޑމެންނަށް އެބަފެނޭ މިއީ  ރެވޭ. މުޅިފިގަރތަކަށް ނުދެވޭތަން އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ފާހަގަކު ދުނިޔޭގައި ވެސް އަުޅގަ

އޮތީ އިޤްތިޞާދު ހަމަ ދުވެލި މަޑުޖެހިފަ ފާޑަކަށް  ނޫން. މުޅި ދުނިޔޭގައި ވެސް މި ކަމެއް މުޅި ރާއްޖޭގައި އޮތް

ނޑުމެން އަނެއްކާ ނޑަކަްށ. ދާއިރު އަުޅގަ ރެވެނީ ބައިވަުރ ކު ވެސް ހަމަ އަންދާޒާތަެކްއ މި ފަހަތަށް މިދަނީ ގާތްގަ

ކުރެވެނީ. ކުރީމަ  ލިބޭނެ ކަމަށް. ެއގޮތަށް ބަާލފައި ޙަޤީޤަތުަގއި ބަޖެޓަށް ެވސް ބޮޑު ބަޖެެޓއް މި ތަްއާޔރު މި

ތެރެއިން އުނިެވގެން މިދާން މިޖެހެނީ އެްއކަލަ ރަްއޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ބޮޑަށް.  ދެންވާގޮތަީކ މީގެ 

ންޓު ޚަރަދުތަކަކީ ނުވަތަ ސަުރކާރު ހިންގުމަށް ޓަކައި މީހުންގެ މުސާރަ ދިނުމާ އަދި އް ވިޔަސް ިރކަރަކޮންމެގޮތެ

ނޑުމެންނަށް އަހަރު  ވެސް ޢިނާޔަތްަތކަކީ އެއީ ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަެކްއ. ކޮންމެ އެނޫން ފަހަރަކު ވެސް އަުޅގަ

ގެްނ އެބަދޭ. އެއީ ނުލިބޭތީ އާމްދަނީ. އިންނަ މީެގ އެަތްއ ބައެްއ އުިނވެ އިނިމޭއިރު މިފެންނަނީ ފޮތުގަިއ ޖަހާފަ

ނޑުމެން ބަޖެޓު ތައްޔާުރުކރާއިރު މިއީ ކިހާވަެރއްގެ ަޔޤީންކަމެއް އޮެވގެންތޯ.  އަޅުަގނުޑގެ ޕޮއިންަޓކީ އަުޅގަ



  

ވެސް  ކުރާނެ. އެކަަމުކ ކޮންމެކަމަކީ ސަތޭކަ ޕަސަްނޓު ޔަޤީންކަމެއް ވެސް އަޅުަގނޑަށް ވެސް އެނގޭ ައންދާޒާ

ެވްސ  އަނެްއކާ އިރަށް ދޫުކރުމާ 10ވެސް ހަމަ  އަހަރު ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް. މިދިޔަ ނޯންނާނެ ލިބޭނެ

ެވސް ހަމަ ސޭމް ތިންއޭ  އެތައް ބައިވަެރއް އޮތްއިރު މިއަހަރު އިއެސް.އީ.ޒެޑަށް އެާހވަރު ލިބޭނެ ކަމަށް ބަލާފަ

ނޑު  ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވޭ ފިނޭންސް މިއޮތީ ގެނެސްފަ. އެއީ ީކއްެވގެންތޯ؟ އެހެންވީމާ، އެ ުސާވލު އަޅުގަ

ގޮތުަގިއ  ްއގެއޮތީ އަުއ ޓެކްސްއެ  ެއކު މިހާރު މި އެއާ މިނިސްޓަރުގެ އަރިުހގައި ހަަމ ދަންނަވާލަން. ދެން ހަމަ

އޮްތއިރު މިކަންތަކާ  ބޭރަްށ ރެމިޓެންސް ފީެއއް ގޮތުަގިއ. ،އޮީތ ޑޮެމސްޓިކް މަޢާފުކުރަްއވާ މި ންޓުތިން ޕަސެ

ނޑުމެންގެ ތެޭރަގއި މިހާރު ހަމަ ކޮންމެ ގެއެްއގައި ވެސް ޑޮމެސްޓިކް  ވެސް ދޭތެރޭ ވިސްނާލަން އެަބޖެހޭ. އަޅުގަ

ނޑުެމންގެ ކަންތައްތައް މިހާރު އޮންނަގޮތަކުން ނޯވޭ. ދެން  ސަރވަންޓެއް ެވސް ހުންނަން އެބަޖެހޭ. ނެތި  އަޅުގަ

މާވޭ. ީމގައި އަުޅަގނޑުމެން އަމާުޒކުރަންީވ ވެސް އެބަ މަްއސަލަތަކެއް ދި އެހެންކަމަށް ވަންޏާމުން އަނެއްކާ

ނޑުމެްނގެ ޤައުމަށް ވަންަނ ފައިސާގެ ބޮޑު ަބއެްއ  ނޑުމެންގެ ތެރެއިން އަުޅގަ ކަންނޭނގެ ބޮޑަށް ކޮަބއިތޯ ައޅުގަ

ނޑުމެންގެ ކަންަތއްތައް  .ނަގަިއގެންދާ ބަޔަކީ؟ އެބަިއ އެބައުޅޭ ިދވެހިރާއްޭޖގައި އިނގޭތޯ. ބޭރުފަރާތްތައް އަުޅގަ

މަޖެހިފައި އޮތް އުސޫލުން އަދިވެސް ހަމަ ބޮޑަށް މިއޮތީ މަޤާމުތައް ދިނުމުގައި ޚާއްޞަކޮށް ބޮޑެތި މަޤާމުތައް ހަ

 އް ދިނުމުގައި ރިޒޯޓުަތކަށް ިވަޔސް އަދި އެނޫން ދާއިރާތަަކށް ވެސް އެބަހުރި ޕްރޮފެަޝނަލް ބޮޑެތި މަޤާމުތަ

ޓު ބޭުރ މީހުންނަށް އެބަދެވޭ. އެހެންކަމަށް ވަންޏާ ދޭ ެހވް ެވސް ރާއްޖޭަގއި ެއކަންކުެރވޭނެވަުރ މީހުން ތިބި އިރު

އެބަ ޕޭކުަރން އެބަޖެހޭ. އެފަދަ ފަރާތްތައް ކީްއެވގެންތޯ ޓާގެުޓ ވާހަކަައކީ  ޕޭ ދަ ޕްރައިސް އިނގޭތޯ. އޭގަ

ސް ނުކުރެވެންވީ؟ ތިން ޕަސަންެޓއް ނޫން ނަގަންވީ. ނަގަްނވީ ދިހަ ޕަސަންޓު ވެސް. ދެ ހާސް ޑޮލަރު ތިން ހާ

ޑޮލަރު ނަގަިއގެންދާ މީހުންނަށް ޗާޖުކުރަންވީ ނޫންތޯ. ެއކަމަކު އެންމެ ދަށުގައި މިހާރު މިއުޅެނީ ޑޮމެސްޓިްކ 

ނަޑކަށް މިހާރު ހަމަ ކޮންމެ ގެެއއްަގއި ވެސް އެބަ  އިސަރވަންޓުންނާ ިދވެހިރާްއޖޭގެ ރަްއޔިތުން ގާްތގަ

ުއޅޭއިރު ދެން އަނެްއކާ އަުޅަގނޑުމެން ތިން ހަތަރު ގެންގުޅެންޖެހޭ ނޫނީ އެމީހުންގެ މަަސއްކަުތގެ ތެޭރގަިއ 

ޕަސަންޓު ނަގަން ވެއްޖެްއާޔ ދެން އެ ލާރި ދައްކާނީ ކާކުކަމެއް ނޭނގޭ. ދެން އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ އަސްލު 

އެ އެްއޗެހިތަްއ މީހުން  ދެއްކުމުގެ ބަދަުލގަިއ މިތަނުގައި އަމިއްލަ ކަލެކްޝަން ޕޮއިންޓުތަކެްއ ހެދިގެން އެ 

ނޑު ހަމަ އެހެންވީމާ،ގެން އަމިއްލަ ގޮުތގަިއ މިކަންތައް ހިނގާނީ ވެސް. ނަގައި  މި ފުރުޞަތުގައި  އަުޅގަ

 ފާހަގަކޮށްލީ. ޝުކުރިްއޔާ ވަަރށް ބޮޑަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތު.އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އަމީތު، މުޙައްމަދު އަމީ

 



  

 އަޙްމަދުމަނިކު ވާހަކަެދއްެކވުން: އަމީތު މުޙައްމަދު މެންބަރު ާދއިރާގެ މަޑުއްވަރި

ނޑުމެން  ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. ެދން އަޅުަގނޑު ވެސް ފާަހގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ޙަީޤޤަތުގައި އަުޅގަ

ތަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ކަމަށް ކަން މިއީ ދައުލަ އެންމެބޮޑަށް ސުވާލު އުފެދޭ ކަންކަމުގެ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ އެއް

ތެރޭގައި ޙަޤީޤަުތގައި  ބަޖެޓުގައި ފިނޭންސް މިނިސްަޓރު، ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ހުށަހަޅުއްވާ ކަންކަން. ދެން މީގެ 

ނޑުމެން ހަމަ ބަޖެޓުގައި ހިމެނި ވަރަށް ގިނަ  ކަންބޮޑުވުން އުފެިދގެން މިދަނީ ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރު ވެްސ އަޅުގަ

ހަމަ އެކަްނކަމުން ދައުލަތަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ކަމަށް ހިމަނުއްވާފަ. މިސާލަކަށް އެސް.އީ.ެޒޑް.  ކަންކަން އެބަހުރި

ން ރުފިާޔ ޔަބިލި 1.5ކޮސްޓުގެ ގޮުތގައި  އެުކއިޒިަޝންއެސް.އީ.ޒެޑް އަންނަ އިްނެވސްޓުމަންޓުތަކުން 

އޮތް އަދަދުތައް ރިވައިްސެވގެން ނުދިޔަީއ  އިވާއިުރަގއި ފާިއތުވެދިޔަ އަހަރުގަިއ ބަޖެޓުަގިއ ހިމެނިފައި ހުށަހަޅުއްވާފަ

ުނވާއިުރަގއި މިއަހަރު އެސް.އީ.ެޒޑްއިން މިލިބޭނެ ކަމަށް، ލިބޭނެ ލައިުޒވެގެން ގޮސްފަކީްއވެގެންތޯ؟ އެ އަދަދު ރިޔަ 

ސިުޓ ކަމަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނީ ލިބޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އޮތީ ިކހާވަރަކަށްތޯ އިނގޭތޯ. ޙަޤީަޤތުގައި ބަޖެޓު ޑެފި

ނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ޚަަރދުތައް އެަބ ކުރަންޖެހޭ.  ބޮޑުެވގެންދާ ދިޔުމުަގއި ެއްއ ސަބަބަކަށްެވގެން އެބަދޭ ައޅުގަ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން  ެއއާ އެހެންނަމަވެސް، ލިބޭ އާމްދަީނގެ ބަެއއް ބައިަތއް މިދަނީ ހިފެހެއްޓިގެން. ހަމަ ެއކު ައޅުގަ

އޮތީ ބިން ހިއްކުމަށްފަހު އިޤްތިޞާދީ  ވަނަ ޕޮއިންޓުަގއި މި 28މިސާލަކަށް  ހިމެނޭ ތެރޭގައި އެބަ ބޭނުންވޭ މީގެ

ން ރުފިޔާ ލިބޭނެ ކަަމށް އަންދާޒާ އެބަކުރޭ. ޔަިބލި 1ޫދކުުރން އިނގޭތޯ. ދެން މަސައްކަތެްއ ުކއްޔަށް 

ވޭނީ ކިހާތާކުތޯ ގެނެ ތިނެތް. އޭ އަދި ގެނެވިފައެއްޑްރެޖަރެއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެވަރަށް ބިން ހިއްކޭނެތޯ؟ 

މިސާލަކަށް. މިސާލަކަށް މިއަހަރު ފަހުކޮޅު ގެނެވިގެން ެއ ބިން ހިއްކައިގެން އެ ބިންތައް ކުއްޔަށް ދޫކޮްށގެން 

ން ރުފިޔާ ރެިއޒްކުެރވިާދނެތޯ؟ މިއީ ޙަޤީޤަތުގަިއ ޔަިބލި 1މުގެ ކުރިން އުަގނޑުމެންނަށް އަހަރު ިނމިގެންދިއަޅު

އެއާއެކީަގއި ބިްނ ވެރިކޮށްގެން ލިބޭނެ  ންވާ ސުވާލުތައް އިނގޭތޯ. ދެން ހަމަވެސް ައޅުަގނޑުމެން ޖަވާބު ބޭނު

ށް ވާއިުރަގއި މިއީ ކޮންގޮަތކަށްތޯ މި ބިންވެރިކޮއި ން ރުފިޔާ ޖައްސަވާފަޔަމިލި 400ކަމަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނީ. މި 

ނޑަށް އަނެ ޞީހެން ތަފްއްމީގެ މާބޮޑު އަނެ ދެން ނަވާކަށް ނޭނގޭ. ދަން އިހެން އަދި ބަލާފައްލެއް އަުޅގަ

އެހެންނަމަވެސް، ައޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބިދޭސީ މުވަްއަޒފުންގެ މުސާރައިގެ ގޮުތގައި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވާ 

ނޑުމެން ރާއްޭޖގަިއ  3ފައިސާއިން  ޕަސަންުޓ ިއންޓްރަސްޓު ނެގުން އެީއ ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމެއް. ައޅުގަ

ރަށް ބޮޑު އަދަދެއް ބޭުރެވެގން އެބަދޭ. އެހެންވީމާ، ެއީއ ބޭރު ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ވަ ވަންނަ ފައިާސގެ ތެރޭަގއި 

ތެރޭގަިއ ހަމައެކަނި ގޭގައި ގެްނގުޭޅ ސަރވަންޓުންނެއްނޫން  ޤައުމެްއގައި ވެސް ކުާރކަމެްއ އެއީ. އަދި މީގެ

ހަމަ ބޮޑު މުސާރަ ލިބޭ  މީސްމީހުން ރާއްޖޭަގއި ެއކި ސެްކޓަރތަުކގައި މަަސއްކަްތކުރާ ބިދޭސީ މުވަްއޒަފުން އެ

މީސްމީހުންގެ މުސާރައިން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވާ ފައިސާއިން އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެބޭފުޅުން އެބަ ތިއްބަވާ. 

ނޑުމެންގެ އިޤްތިޞާދަށް އޭގެއަޅުެއއް ނެގޭ ކަމަށް ވާނަމަ އެއީ ހަމަ ޓެކްސް ކުރާނެ ކަމެއް ކަމަށް ފައިދާ  ގަ



  

ލުތައް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ބޭނުންވޭ. ޞީމާ، މިކަންކަމާ ުގޅޭ އިތުރު ތަފްޭގތޯ. އެހެންވީބޫލުކުރަން އިނޤައަޅުަގނޑު 

ނޑުމެން ވަރަްށ ބޮޑަށް ބަރޯސާވާކަމެއް.  ޙަޤީޤަތުގައި ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީއަކީ ެއއީ އެ އާމްަދނީއަށް އަުޅގަ

ކަންކަން ރިޔަލައިުޒނުވެ އާމްދަނީ ނުލިބޭނެ  ސަބަބަކީ އާމްދަނީ ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ބައެއް

މުގެ ފުރުަޞތު ބޮޑުވާނެ. ސަބަބަީކ އުބަޖެޓު ޑެފިސިޓު ބޮޑުެވގެން ދި ކަމަށްވާނަމަ އަހަރު ނިމިގެްނދާއިރުަގއި

ނޑުމެންަނށް ހުއްޓާލެޭވކަށް ނެތް. ަޚރަދުކުރެވެން އެބަޖެހޭ.  އަޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތަކެއް އަުޅގަ

ގެ މަޝްރޫޢުަތއް ކުިރއަށް ގެންދަން އެބަޖެހޭ. އަިދ ދޭތެރެދޭތެރެއިން މުސާރައަްށ އުނިއިތުުރ އެަބއާދޭ. ތަރައްޤީ

 މުސާރަ ބޮޑުކުރަން ބައެއް ެސކްޓަރތަކުގެ ޑިމާންޑު އެބައާދޭ. އެހެންވީމާ، މިކަންކަމާ ގުޭޅގޮތުން ޙަޤީޤަތުގައި މި

ވެސް ބަޖެޓު  ވެން އެބަޖެހޭ. ކޮންމެ އަހަރަކުވަރަށް ބޮޑަށް އެޑްރެސްކުރެތަކަށް ސްހުންނަ ކޮންސަރން

ޖަތްތައް ަދއްަކވާ. އެހެންނަމަވެސް، އްނޭންސް މިނިސްޓަރ ވަރަށްގިަނ ހުއަންނައިރުަގއި ބަޖެުޓގަިއ އެަބޖެހޭ އަދި ފި

ގެ އެ ކަންބޮޑުވުްނ ހުރިހާ ސިނާޢަތެއްފައިސާ ރިޔަލަިއޒުެވގެން ނުދާކަމަށް ވާނަމަ  އަހަރު ނިމިގެންދާއިރުަގއި އެ

ނޑުމެންނަށް ފެންނަން އެބަހުރޭ އިނގޭތޯ. އެހެންވީާމ، މިކަންަކމާ ގުޅޭ ކޮންސަރންްސ  ތެރެއިން ވެސް އަުޅގަ

އޮތީމަ ދެން ބައެއް މެްނބަރުން ފާހަގަކުރެްއވި ގޮަތށް ހަމަ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ވަަޑިއގެންނެވީމާ 

ންކަން ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. ޝުކުިރއްޔާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މީގެ ަޖާވބު ލިބިގެންދާނެ. އެހެންވީމާ، އެކަ

 އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރަޝީދު، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މުޙައްމަދު 

 

 އަލިފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ނޑަށް ވެސް ފާހަގަކުެރވޭ ކަންތައްތަެކއް އެބަހުރި. ަވޒީރާ އަދި ސުވާލުކުރަން ޝުކުރިއް  ޔާ މުޤައްރިރު. އާދެ! އަޅުގަ

ހުރި ބައެްއ ކަންތައްަތއް ެވސް އެބަހުރި. އެގޮތުްނ ބަެއްއ އެހެން ބޭފުޅުން ވެސް ފާަހގަކުެރއްިވ އެްސ.އީ.ޒެުޑގެ 

ން ރުފިޔާ. ެއކަމަކު ެއއްވެސް އެްއޗެްއ ޔަބިލި 1.5އޮްތ ވެސް  މިދިޔަ އަހަރުކަންތަކުަގއި ބަޖެޓު ކުރަްއާވ 

ން ރުފިޔާ. ޔަބިލި  1.5ވަނަ ައހަރުގެ ބަޖެޓު ވެސް އެަބއޮްތ  2016ނެތް. އެކަަމކު ހަމަ އެހެންމެ  ފައެއްބިލި

އޮތީ.  މި އިއެހެންވީމާ، މިއީ ކިހާވަެރއްގެ އުއްމީދަކާ އެުކގައި ލިބޭނެ ަކމުގެ ޔަޤީންކަމެއް ޮއވެގެންތޯ ހިމަނުއްވާފަ

އަހަރު  ވެސް މިދިޔަ އެ .ދެން ހަމަ އެއާެއކުަގއި އެަބޮއތް ބިންވެރިކޮށްގެން ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނީ

ވެސް އެބައޮްތ  ނެތް. އެކަމަކު މިއަހަރު އެަބއޮތް. އެެހންނަމަވެސް، އެްއވެސް ެއއްެޗއް ލިބިފައެއް އިބަޖެޓުކުރެވިފަ

ފްލެޓުތަކުގެ ސޭލްސް  އިއެގޮތަށް އަުޅަގނޑަށް ފާހަގަކޮށްލެވޭ އިމާރާތާ  . ހަމަން ރުފިޔާ ހިމަނުއްވާފަޔަމިލި 400



  

ތިބި ބައެއް ފަރާތްތަކަްށ ެއ  އިޓެކްސް ެނގުން އިނގޭތޯ. މިަކން މިގޮތަށް ކުެރްއވީމާ މިހާރު ކޮންޓްރެކްުޓކުރެވިފަ 

އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނުޑ ނެ ފައްޓައިފި ކަމަށް ވަންޏާ ވަރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުްނވާ މިހާރުން މިހާރަށް ނަގަން

މި ނަގަން ފުކުރާ ކަމަށް ވަންޏާ އެބަޖެހޭ މަދުވެގެން އަހަރެްއހާ ދުވަސް ކުރަނީ މިކަހަލަ އެއްޗެްއ ތަޢާރުބޫލުޤަ

ނޑު ހަަމ  ފެށުމުގެ ކުރީަގއި ަވގުތު ލިބެން އެ މީހުންނަށް. އޭރަށޭ އެއަށް ތަްއޔާުރވެވޭނީ. މިާސލަކަށް އަުޅގަ

ން ރުފިޔާ ނަގާ. ޔަމިލި 52.3ން ޓެކްސްގެ ގޮުތަގއި ކުރީފަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނުނު ގްރީ ދަންނަވާލާނަން

އެހެންނަމަވެސް، ގާނޫނަށް ެގންނަންޖެހުނު ބަދަލަކާ ގުޅިެގން އެ ނަގަން ފެއްޓުނީ މިދިޔަ މަހު. އެހެންވީމާ، 

އެހެންވީމާ، މިފަދަ ކަންތައްތަކާ ދޭތެރޭގަިއ ފައިސާެއއް.  ބަޖެޓަށް ލިބިފައެއް ނޫނީ ދައުލަތަށް ލިބިފައެއް ނެތް އެ

ނޑު  އަޅުަގނޑުމެން އެއާެއކުަގއި ބިޭދސީ މުވަްއޒަފުން އަތުން  ބޫލުުކރަން. ހަމަޤަވިސްނަންޖެހޭ ކަމަށް އަުޅގަ

އޮތްއިުރ  އިން ރުފިޔާ ލިބޭނެ ކަމަށް އަންދާޒާކޮށްފަޔަމިލި 56ޕަސަންޓު އެއީ  3ނަގާ  މުސާރައިގެ ގޮުތަގއި މި

ދެންނެވީ ސިސްޓަމުގެ ބޭރުން އޭރަށް މިހާރު ފައިސާ  ެވސް. އެހެން މި ޑަށް ުސވާލު އުފެދޭަކމެއް އެއީއަޅުަގނ

ނޑަށް ހަމަ ލަފާކުރެވެނީ މީހުން  .ފޮނުވަން ފަށާނެ އެހިސާބުން ބޭންކު، މީހުން ނައިސް އޭެގ ބަދަލުގައި އަުޅގަ

 ާއއެުކގައި މުސާރަަތއް ބޮޑުުކރަން ޑިމާންޑުކުރާނެ އެއެ ވެސް ެއއީ ެއއަށް އޮތް ޙައްެލކޭ. ހަމަ ގެނައުން މަދުކުރުން

މީހުންެގ އާއިލާތަކަށް ފޮުނވާ ފައިާސއިން ޓެކްްސއެއް ެނޭގ  ފަރާތްތަކުން ބޭރު ޤައުމުތަކަށް އެ ފަރާތްތަކުން އެ

ނޑުމެން ކަމަށް ވަން ލޯޔަރުްނގެ އްމު ރައްޔިތުްނގެ ޖީބަށް އަނެއްކާ މި ބާރުޮބޑުވަނީ އެމްޕްޢާޏާ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ

ނުޑގެ ކަންބޮޑުވުން އޮތް ޖީބަށް އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އެއީ  އެއާެއކުަގއި އަދި  ކަެމއް. ހަމަ ވެްސ އަުޅގަ

ެއްއވެސް  ކުރަމުންދާއިރު އައި.އެމް.އެފާ ރާއްޖޭގަިއ މަސައްކަތް ދަ ކަމެއް ކުރާއިރު ބޭރު މީހުންބަލާލަންޖެހޭ މިފަ

ކަމެއްތޯ؟  ންސް މިނިސްޓަރު އަރިހުން ސާފުކޮށްލަން އެބަޖެހޭ. އެއީ ހުއްދަކަހަލަ ފުށުއެރުން އޮންނަ ކަމެއްތޯ ފިނޭ

ނޑަށް ހަމަ ސުވާލު އުފެދޭ ކުރެވިދާނެ އެއާއެުކަގއި ބަޖެޓު  އިނގޭތޯ. ހަމައެއީ ވެސް ކަމެއް  ކަމެއްތޯ؟ އަުޅގަ

ނަޑށް ފާހަގަކުރެވިފަ ގެ އެކި ޤައުމުަތކުން ޭބރުއެއީ ވަނަ އަހަރު  2015އެަބއޮތް  އިސަޕޯޓުގެ ގޮުތގައި އަުޅގަ

ން ރުިފޔާ ލިބޭނެ ކަމަށް އަންދާާޒކުަރއްވާފަ. އެހެންނަމަވެސް، ޔަމިލި 154ވެދޭ އެހީެގ ގޮުތގަިއ  ބަޖެޓު ފޫބެއްދުމަށް

 އި ވެސް ހިމަނުްއވާފަ ވަނަ އަަހރު 2016ނެތްިއރު އަނެްއކާ  އިއެންމެ ބައި ރުފިާޔ ފޮއްެޗއް ވެސް އެއަށް ލިބިފަ 

ހިމެނުއްވި ވަރަށްވުެރ  ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓުަގއި 2015އެީއ ރުފިާޔ އެކަމަށް ލިބޭނެ ކަމަށް.  ންޔަމިލި 771އެބައޮތް 

މިއޮތީ.  އިތޯ ިމ ހިމަނުއްވާފައިން އިތުރު އަދަދެއް. އެހެންވީމާ، ކިހާވަެރްއގެ ުއއްމީދާ އެުކގަޔަމިލި 617

ނޑު ަކންބޮޑުވުން އެބަ ދަންނަވާލަން ޖެހެނީ  އޮތް. އެހެން މިއެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ސުވާުލތަކެއް ހުރީމާ އަޅުގަ

ން ލިބެންޖެހޭ ފޮނިމީރުކަމެއް ރައްޔިތުންނަށް އޭގެޮއތީމާ  އިބަޖެޓުގައި ހިމެނި ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ނުކުެރވި ގޮސްފަ 

ނުލިބޭ. އެހެންވީމާ، ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ައސްލު ލިބޭނެ އެއްަޗކަށް ބިނާކޮށް ަބޖެޓު ތައްޔާރުކުރުމަީކ 

 މެއް ކަމަށް ދެކެމޭ. ޝުކުރިއްާޔ. ބޭނުންކަ



  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ޖޭ.ޕީގެ ދެވަނަ ފުރުޞަތު މިީއ. އެހެންވީމާ، ެދވަަނ އެަބއިންރިޔާޟް هللا ޢަބްދު ތެރި މެންބަރުއިްއޒަތް

ޞަަތްށ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތުގެ ބައި ނިންމާފައި ދެވަނަ ފުރު، އެހެންވީމާފުރުޞަތެއް އަދި ނުފައްޓަން އަޅުަގނޑު. 

ނޑު ދެންމެ އެމް.ޑީ.ޕީ މެންބަރަކު ވާހަކަފުޅު  ކުރިއަށް ދެވޭނީ. ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލަށް ދިއުމުގެ ކުރިން އަޅުގަ

 މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ،ދެއްކެީވ. ދެން މިފަހަރު ޕީ.ޕީ.އެމުން ޠާރިޤް

 

  ން:ވާހަކަދެއްެކވު މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް

އަޅުަގނޑު ކޮންމެހެން މީގެ ނަންބަރުތަކަށް މާބޮޑަށް ދިއުމުގެ ކުރިން އެްއޗެްއ  އާދެ!ޝުކުރިއްޔާ މުަޤއްރިރު. 

އާމްދަނީ އަޅުަގނޑުމެން މިކޮޅުން ފާސްކުރި މިދިޔަ އަހަރު  ަގނޑުމެްނ ލިބޭނެ ކަމަށް ބަލާދަންނަވާލަން. އަޅު

ނޑުމެން ގާނޫނުތައް ހަދާއިރު  ބިލިޔަން ރުފިޔާ 26ވެސް. މި އަހަރު މި ބަލަނީ  ލިބޭނެ ކަމަށް. ބަލާއިރު އަޅުގަ

ހުރިހާ ދުވަހު  އިމްޕޯޓު ޑިއުީޓ މިއޮތްއަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ވަަރށް ރަނގަޅަށް އެއް ކަމެއް ޔަޤީންކުރަން. 

ނޑުމެންގެ ޤައު ނޑުމެން ކިޔަވަން ފެށީއްސުރެ އަޅުަގނުޑމެންނަށް ކެރޭ ބުނަން އަޅުގަ ުމަގިއ ނަގަިއގެން އަުޅގަ

ޭއގެ  ކަމަކުއައީ. އެ  ޓެކްހެއް ނޯެވއޭ. ޓެކްސް ްފރީ ޤައުމެކޭ ބުނާވަރަށް އިްމޕޯޓު ޑިއުޓީ ހަމައެކަނި ެނެގމުން

މި ހުރިހާ ޓެްކސްތަކެއް ަނގަމުން ދާއިރު އަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެޭހ  ބީ.ޕީ.ޓީއާާއއި އަދި  ފަހުން ޖީ.އެސް.ޓީ

ބިލިޔަން  18ބިލިޔަން ރުފިާޔ ޖަހާފައި،  26ބައްދަން ފުރަތަމަ.  ކޭޖްތައްޅުަގނޑުމެން ޤައުުމގައި ިމހުރި ލީއަ

އަށް މި ފައިސާ ނުވަންނަންޏާ މިއީ ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅަގނޑުމެން މި ބަޖެޓު މިހެން ދައުލަތުގެ މީރާރުފިޔާ ޖަހާފައި 

ނެއްކާ ައޅުަގނުޑ . ދެން އަހަދާފައި ފާސްކުރަން ވެސް ނުވާނެ ިމހާބޮޑު އަދަދުތަކެއް ޖަހަިއގެން ލިބޭނެ ކަމަށް

ވަނަ މާއްދާގަިއ މި އިންނަނީ،  21ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ މީެގ އާމްދަނީ އިތުރަށް ހޯދާ ޮގތްތަކަށް ބަލާއިރު 

ވަނަ މާްއދާ، ބިން ހިއްކުމަށްފަހު  28މިލިޔަނަކާއި، އަދި  400ބިންވެރިކޮށްގެން ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ 

މީދު ވެސް ފާހަގަކުެރއްިވ ޙައެްއ. ދެންމެ ިބލިޔަން ރުފިޔާ 1ރުމުން ލިބޭ ކުއިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތްަތއް ުކއްޔަށް ދޫ

ވަނަ އަހަުރެގ  2016އްނުޭވއެއް ނޫން. ައޅުަގނަޑށް ދެން ހަމަ ޤަބޫލުކުރެވެނީ ހިޔެފަދައިން އަޅުަގނަޑކަށް 

ނޑުމެން ޤައުުމގެ ސްޕީްޑ އޮތް ގޮތަކުން.  ކޭޝްފްލޯރއަކަށް މި ަފއިާސެއއް ނުެވއްދޭނެ ައޅުަގނޑުމެްނނަކަށް. އަުޅގަ

ބިލިޔަން ރުފިޔާ  1.5ބިލިޔަން،  1އެހެން މި ދެންނެވީ އަޅުަގނޑުމެން މިދިޔަ އަހަރު އެސް.އީ.ެޒޑްގެ ދަށުން 

ވެްސ  މީދުކުެރވެނީ މި އަންނަ އަހަރު ތެރޭަގއި އޭތި ެވއްދިދާނެ ކަމަށް. އެއީ މިހާރު މި އުއްޖަހައިގެން އަދި 

ލަތެއްގައި އެނޫން ހާބިލިޓީ ވެސް ޮއެވެގން. މި ޕޮލިޓިކަލް ސްޓެއޮެވގެން. އަދި  ބަލްޮކށްމުގެ ިއކޮނޮމީ ސްޓޭޤައު

ދެ ކަމެއް އެބަ އޮތް. އެީއ  ޑިލޭވަމުން ދާނީ. އެހެންވީމާ،ހަމަ ފަހަތްޖެހެމުން ޑިލޭވަމުން ހަމަ އިންވެސްޓަރުން



  

ބިލިޔަނާ. މި ދޭތީގެ ތަފާތު  1ލިބޭ  މިލިޔަނާއި، ބިން ހިއްކާފައި ވިްއކާލަިއގެން މި 400ވެރިކޮށްގެން މި ލިބޭ ބިން

އެކު ީމގެ ައޅުަގނޑުމެން އެކަންޏެއް ނޫން  ސާފުކޮށްލަން ބޭނުން. ދެން ހަމަ އެއާ ަކއިިރން އަޅުަގނޑު މިނިސްޓަރު

ނޑުމެން ތެރޭ އެބަ ތިބި ވައުޅޭނީކީ. މިީއ ހަމަ ވަރަށް މުހިއްމި ރާއްޖޭގައި  ރަށް ސީނިއަރ މު އެއްޗެއް. އަުޅގަ

ނޑުމެން އުުމރު ނިމިގެން ވެސް ޖީއެމްޕީސް. އަ ތަކެްއ މި ރާއްޖޭގައި އުޅޭނެ އިާރދަކުރެއްިވއްާޔ. އުޭޅއިރު ލުުޅގަ

ނޑަކީ މާެލއަތޮޅާިއ ަކއިރި އދ.އަތޮޅު. އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު އދ.ައތޮޅަކު ނޯންނާނެ  އްމު ޢާމިސާލަކަށް އަުޅގަ

ނޮޅުކޮޅެއް ެވސް އެއޮތީ ުކްއޔަށް ދީފަ. އާމްދަނީއަށް ރައްޔިތުންނަށް މޫދަށް އެރިލާނެ ވެސް ފަޅުރަށެއް. އެ ހެޔޮ ފި

ނުޑ މި ޕޮިއންޓަކީ ފަޅުތައް އަނެްއކާ މާލެއަތޮޅާިއ، އަިރއަތޮާޅއި،  އަޅުަގނޑު ވާހަކަަދއްކަން މި  އުޅެނީ. އަުޅގަ

ތައް ވެސް ފަޅު ހިްއާކފައި ރުއްޖަހާފައި ވިްއކާލީމަ ދެން ހުރި ފަޅު 50ތަންތާ ފަުޅތައް އަހަރަކު  ވ.އަޮތޅާއި މިހިރަ

އަހަރު ަފހަށް. ދާއިރު މާލެއަތޮޅުން ިމހާރު އަރިއަތޮޅުްނ އ،  50އެ ދަނީ. ދެން ބަލާ ީމގެ ގާތްަގނޑަކަްށ 

މުންނަށް މޫދަށް އެރިލެވޭކަށް ވެސް ނުވަތަ އެހެން ތް އެއްވެސް ތަންކޮެޅއް ނެތް. އާންވ.އަޮތޅުން ހިކިފަސް އޮ

ނޑުމެން  އި އަހަރު ތެެރއަށް ކޮންމެ އަހަރެްއގަ  10ައހަރު ނުވަތަ  3ދަ ނމީކަމެއް ކުާރކަށް ވެްސ. ީވއިުރ އަުޅގަ

ފިްއޔާ މާެލ އޭރިާޔ ސަރަޙައްދުން މިހިަރ ކައިިރ އަތޮޅުަތކުން، މެދު ާރއްޖެތެރޭގަިއ ނުހުންނާނެ ފަޅު ވިްއކާލައި 50

ކޮބައިތޯ އެ  ފަޅެއް. އެހެންވީމާ، ކޮަބއިޯތ އަޅުަގނޑުމެންގެ ފިުއޗަރ ޖެނެރޭޝަނަށް އޮތް މުސްތަޤުބަލަކީ.

ނޑުމެން މުނިކާފަ ކިޔާހިސާބަށް ވެްސ  އިމީހުންނަށް އޮތް ޙައްޤަކީ. އެ ކުދިންނަށް ވިހައިގެން އަދި އަުޅގަ

އދ.އަޮތޅުަގއި ވެްސ، ވ.އަޮތޅު ވެސް، މާލެއަތޮޅު ެވސް، މި ރީޖަންގައި އެ  ،ހިނގައިދާނެ. އެ ކުދިން ކޮބައިތޯ

ނޑުެމން ބަލައިގެން ނުވާނެ ކުދިންނަށް އޮތް ޙައްޤަކީ ކޮބައިތޯ. އެ މީހު ންނަށް އޮތީ ކޯއްެޗއްތޯ. އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ހުރި ހުރިހާ އެްއޗަކީ ފަޅު ކަމަށް ނުވަތަ ރަށް ކަމަށް އާމްދަނީ ހޯދަން. އެނޫން ފޯމިއުލަރެއއް 

ނޑުމެން ހޯދަން  15ރިއަްށ އޮތް އެބަޖެހޭ ބަޖެޓު ފޫބައްދަން. ހުރި ފަޅުކޮާޅއި ރަށްތަްއ ިވއްާކލާފައި ކު ވެސް އަުޅގަ

ނޑަކަށް ހިޔެ އަހަރު ތެރޭގައި ބަޖެޓު ފޫބަްއދައިގެން ައޅުަގނޑުމެން ޭއގެ ބޭނުންކޮށްލައި  އްނުވޭ ގެން ދިޔާމަކާ ައޅުގަ

 މު ކަމެްއހެނެއް. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް.ޤައުމަށް އެންމެ މުހިއް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މު ނުކުތާތައް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ހަމަ އެ ފާހަގަކުަރއްވަނީ. ައޅުަގނުޑ މުހިއް ށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. ހަމަވަރަ

ނޑު ހަމަ ކޮންމެ މެންބަރަކު ވެސް ޤައުމަށް  ހަމަ ބޭނުން މި ކޮމިޓީގެ ސައިލެންސް މިފަދަ ކަންތައްތަކަށް. އަޅުގަ

ނޑަްށ މު ނުުކތާތައް ލިބިމުހިއްުމ ޚިޔާލެއް. ހަމަ ޓަކައި ފާުޅކުރަްއވަނީ މުހިއް ހީވަނީ އެހެން ގެން އެބަ ދޭ. ައުޅގަ

 ވުރެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ެސޝަންގެ ޕްރޮަޑކްޓިވްނެްސާއ މެދު ސީރިއަްސވެހުރިހާ ސެޝަނަކަށް

މު ނުކުތާތައް މި ނަންގަވަނީ އިނގޭތޯ. މިހާރު ގާނޫނުގައި ލިބޭެނ މުހިއް ،ވީމާވަަޑއިގަންަނވަންޖެހޭހެން. އެހެން



  

ިއ ބަެއއް ހިސާބުތަުކގަިއ ދަތުރުކުަރމުންދާ ބިލުތަކާއި ުގޅުންހުރި ކަންތައް ވެސް ީމގަިއ ކަމަށް އަދި މަޖިލީހުގަ

އެބަހުރި. ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރު ނާޝިދު ފާހަގަކުެރއްިވ އެއް ުނކުތާ. އަދި ެއއަށް ަޖވާބު ައޅުަގނޑަށް ީހވޭ 

ން އަދި މިތާނގައި ވަަޑިއގެން. ދެންމެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޕާޓީ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕްގެ ޑެޕިއުީޓ ލީަޑރު ދެއްވާނެހެ

ުނކުތާެއއް  20ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން ެއ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިީޓގެ މެންަބރަކު އަމީތު ވާހަކަފުޅުެދއްެކވިއިުރގަިއ 

ކުޑަވަެރއްގެ ަތސައްލީެއއް ލިބުނީސް. ނަމަެވސް، ވާަހކަ މި ދެެކވެީނ  އޮޅުފިލުަވއިދެްއވި ނަމަވެްސ މެންބަރުންނަށް

ނޑުމެން  ލިބެންހުރި ކަްނތައްތަކަށްވާތީ  އަށްއާމްދަނީ ެއއަކަށް ާޖަގ ނެތީމަ ގިނަފަހަރަށް އެ ވާހަކަތަްއ އަުޅގަ

 އަރުވަން ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލަށް. އަމާޒުނުކުރަނީ. ައޅުަގނޑު ުފރުޞަތު

 

  ވާހަކަދެްއކެުވން: ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލް

ނޑު ދަންނަަވއިރިްއޔާ މުޤައްިރރު. ފުރަތަމަ ކަމަކަޝުކު އާދެ! ލާނަން މި ކޮރަކަލި ށް މުޤައްރިރު އަުޅގަ

އި ުކ ގަ ބައިަގނެޑއްހެން މިހެން ތިބެންޖެހޭ ގޮތް ރަނގަުޅކޮށްލަދެްއާވށޭ. ވަރަށް އުނދަގޫ އިނގޭތޯ އެކަުކ އަެނއްކަ

ނޑުޖެހިގެން ތިބެ. މިތަނަށް މިހެން އަނބުރާލައިގެން ނަމަވެްސ މިކަން  ގޮަތކަށް  ރަނގަޅުކޮށްލަދެއްަވން މައިގަ

އޮްތ  ކާރުގެ ހިއްާސވާ ކުންފުނިތަކުގެކަމަކީ، ސަރު އަޅުަގނޑު ދެތިން ކަމެއް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. ފުރަތަމަ

ތަނެއް އަޅުަގނަޑކަށް ނުފެނޭ. އެއީ ދެން ވެދާނެ ފަހަރުގައި ގެއްލުްނ  ބައި. ސްޓެލްކޯ މީގައި ހިމެނިފައި އޮތް

ވާތީ ކަމަށް ެވސް. ެއެއއް ސާފުކޮށްލަން ބޭނުން. ެދން އަޅުަގނޑު ހަމަ އެްއވެްސ ސިޔާސީ ނަޒަަރކުން މުޅިން

ނުޑގެ ކެރިފޯރުންތެރިކަން ހުރި މިންވަރުން އެންެމ ރަނގަޅު ޚިޔާލުަތކެްއ  ނުބަލާ ހަމަ ސަރުކާރަށް ހަމަ އަުޅގަ

ނޑު ވާހަކަ  މިގޮތުން މިސާލަަކށް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ މި ، ހެންވީމާމިއަދު މި ދައްކާލަނީ. އެއެރުވުުމގެ ގޮތުން އަުޅގަ

ނޑަށް ހީވަނީ މި އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އުވާލާފަިއ  3ލިބެނީ  މިލިޔަން ރުފިޔާ ފައިދާއަށް ސަރުކާރަށް އިނގޭތޯ. އަޅުގަ

ނޫނީ އެއްކޮށް ޕްަރިއވެޓަިއްޒކޮށްފައި ނޫނިއްޔާމު އަދި ހައުސިންގ މިނިސްޓަރަކީ ަވރަށް ޤާބިލު ބޭފުޅެއް. 

ވުން. ވަރަށް ބޮޑުތަްނ ންގ މިނިސްޓްީރގެ ަދށަށް ހަމަ އެްއކޮށް ސަރުާކރުގެ ަބއެއް ގޮތަށް ނެްނގެ ހައުސި

މިލިޔަން ރުފިޔާ ފައިދާެއއް ވަންނަން އެހާ ބޮޑު އޮޕަރޭޝަނެްއ  3ވެސް. މި  ރަދުކުޑަެވގެން ދާނެ ހަމަގައިމުޚަ

ނޑަށް ހަމަ އެްއގޮތަކަށް ފިްއޔާމު މި އް ނޫން. ެއ އުވާަލއިލުކުރެވޭ ކަމެ ވެސް ޤަބޫ  ބޭއްވުމަކީ އަުޅގަ

އަށް ސަރުކާރަށް ވަންނަ ފައިދާ މާބޮޑު ފައިދާ ލިބިގެން ބީ.ޕީ.ޓީކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންަޑސްްޓރީގެ ބޭފުޅުންނަށް 

ވެސް ޮބޑުެވގެން ދާނެ. ެއގޮަތށް ހަމަ މި ޓީ.ސީ.އެްލ ކުންުފނި ވެސް މިހުރީ. އެކަހަލަ ެދތިން ކުންފުންޏެއް އޮތީމާ 

އަލުން ވިސްނާލުމަްށ ސަރުކާރަށް އަޅުަގނޑު ެއޑްަވއިްޒކުރަން އިނގޭތޯ. ދެްނ މިދިޔަ އަހަރު ވެސް އެކަމަށް 

ނޑައެޅިގެން ދަންނަވަމުން ދިޔަިއން އެސް.އީ.ެޒޑްގެ ެއއް  ނޑު ހަމަ ކަ  އަޅުަގނޑުމެން ވާހަކަދެްއކިިއރު އަޅުގަ

ނޑުގެ ވިސްނުމަށް 100ލައްކަ،  ނޑަށް  އޭރު މިލިޔަން ޑޮލަެރއް ނުލިބޭނެއޭ. އަުޅގަ ވެސް ނުލިޭބނެ ކަމަށް އަޅުގަ



  

ނޑު ހަނދާންވާގޮތުަގިއ  ޤަބޫލުކުރެވުނީ. ދެން އަދި ބަޖެޓް ސަޕޯޓާއި، ލޯނުގެ އެހީައށް މިދިޔަ އަހަރު ވެސް އަޅުގަ

ނޑަެއޅިފައި އޮތް. މިހާރު މި ދައްކަ 3ހަމަ  ވަރު ލިބުނު މިލިޔަން 500ލައްކަ ޑޮލަރު  5ނީ ބިލިޔަނެއްހާ ރުފިޔާ ކަ

ނޑަށް ހަމަ ވަރަށް  ށް، ރުފިޔާ ލިބުނު ކަމަށް. އެހެންވީމާ، އަނެްއކާކަމަ ެވސް މިފހަރު ޖެހިފައި އޮތްއިރު ައޅުގަ

ނޑު ބަލައިާލއިުރ  ބޮޑަށް ޝަްއކު އެ ފައިާސ ސަރުކާރަށް ލިބޭނެކަމާ ޭދތެރޭގައި އިނގޭތޯ. ެއގޮތަްށ އަުޅގަ

ށް ލިބުން ދުރުކަމަށް އެބަ ފެނޭ. އެހެން ކަމަށް ވަންޏާ ގާތްަގނޑަކަށް އަެށއްކަ ބިލިަޔން ރުފިޔާ ހަމަ ވަރަށް ސާފުކޮ 

ވެސް އެހެްނ ގޮތްތަކެއް އެ ފައިސާ  އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ސަުރކާުރން ވިސްނަވަން އެބަޖެހޭހެން ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި

ބަ ވައްދާނެ. ެއއީ އަދި ބެލެންސްކޮށްލަން މީގައި ޖަހާލައިެގނެއް ހަމައެކަނި ނުވާނެ. އެހެން ގޮތްތަކެއް އެ

ވެސް ދަންނަވާނީ މި ސިޔާސީ ގޮތަކުން ނޫން. ހަމަ މި  ވިސްނަންޖެހޭ. އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މިހަމަ އަނެއްކާ

ނުޑ ވިސްނަވަން އެބަޖެހޭ. ދެން މީގެ އަންރިއަލިސްިޓކް ެއއްޗެހިތަެކއް އެބަހުރިހެން. މީގައި މިކަމާ  ތެރޭަގއި އަުޅގަ

ބިިލޔަން ރުފިޔާ ބިން ހިއްަކއިެގން ފައިސާ ހޯދުމާއި،  1ން ފާހަގަކޮށްލާނަން އެހެން ބޭފުޅުން ފާހަގަކުރިހެ

ވެސް ވިްއކާލެވިދާނެ. އެހެންނަމަވެްސ، ައޅުަގނޑަށް ީހވަނީ  ރަށެްއ އަެނއްކާ 10ރިޒޯޓުތަކަށް ފަހަރުަގއި އިތުުރ 

ށް ރަށާއި ރަށް ޖަހާފައި އޮްއަވއި މިދިޔަ އަހަރު އެކަނި ެވސް ފަންސާހަކަ 10ވެސް މިދިޔަ އަހަރު ވެސް  މިހާރު

 10ފަޅާއި ވިްއކާފައި އޮތީ. ދެން ގަންނާނެ ބައެއް ވެސް ވަިކަވރަކަށް ވާނީ ފަޅުތަކާއި އެްއެޗހި. އެހެންވީމާ، މި 

ނުޑ ނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވެނީ. ދެން މީގެރަށް ފަހަރުގައި ލިބިދާނެ. ފަހަރުގައި ނުލިބިދާނެ ކަމަށް އަުޅގަ އިތުރުން އަުޅގަ

ތައްތަކެއް އެބަހުރި ސަރުކާރުން ވިސްނަވަން ފައިސާ އިތުރުުކރަން މި ކީ އެއްޗެހީެގ ސްޓްކުރާ ކަން އަޅުަގނޑު ސަޖެ

ރާތްކުރުުމެގ ބޭރުން އިނގޭތޯ. އެ އެްއޗެހި ނުލިބޭނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީ. މިސާލަކަށް ދަންނަވަންޏާމު އަނެއް އިމާ

ނޑުމެފުލެޓުްނ ޓެކްސް ނެގުމުގެ ވާހަަކ ދެކެވިއްޖެ. އަޅު  ވާހަކަ. އިމާރާތާއި ން އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގަިއ ގަ

 15ދެވޭތޯ އެ %ސަރުކާރުގެ މެންބަރުންނަށް ިވސްނައިވަރަށް މަަސއްކަތްކުރިން ދެތިންހަތަރުފަހަރެއްގެ މަތީން ވަރަށް

ެޓކްސް ނެގުމަކީ ރަނގަުޅކަމެއް ނޫން ކަމަށް އެ އިންޑަސްޓްީރއަށް ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކެއް  6ޓެކްސް ނަަގއި %

ށް. އެހެންނަމަެވސް، ައޅުަގނޑުމެން އިޤްިތޞާދީ ކޮމިޓީެގ ކަންކަން ޮއންނަގޮތަކީ ބިލެްއ ައއިމަ އަންނާނެ ކަމަ

ެއާއއެްއކޮށް ވޯެޓއް ެނގިގެން ހުަށހެޅި ފާސްވެގެން ިދއުން  ކޮންމެ ވެސް ބޭފުޅަުކ ފާސްުކރަން ހުށަހަޅުއްވަިއ، ހަމަ

މަވެސް. ދެން މިީއ ަރނގަޅު ފުރުޞަތެއްހެން އެ ކިަތއްމެ ރަނގަޅު ިޚޔާުލތަކެއް ހުށަހެޅުނު ކަމުަގއި ވީނަ

އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ. ސީދާ ސަރުކާރާ ހިސާބަށް މި ވާހަކަ ގެންދަން. އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ ތެރެއިން އެ ވާަހަކ 

ވެސް މި ވާހަކަދައްކަިއގެްނ ފަހަރެއްގައި ފިނޭންސް  ށް ހީވަނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާނުގެންދެވޭތީވެ ައޅުަގނޑަ

ނޑު ިމ ބިމުގެ ކަންތައްތަކުން  މިނިސްޓަރަށް ކަމުގޮސްދާނެ ކަންނޭނގެ އެ ކަހަލަ ޚިޔާލުތައް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑަށް ހީަވނީ ރައްޔިތުންނަށް އޭގެ  ސަރުކާރަށް އިތުރު ފައިސާ ނެގިދާނެ ގޮތްތަކެއް އެަބހުރިހެން އަޅުގަ

 15ތަކުަގއި އަޅާ ފުލެޓުތަކުން އެ %އަމިއްލަ ބިން ،އަސަރުނުކޮށް. ޭއގެ މާނައަީކ އަމިއްލަ އިމާރާތްތަކުން



  

ޅުަގނޑުމެން މި ދަނީ ނުނަަގއި، އަުޅަގނޑުމެން މިހާރު މި ހުޅުވިފައިވާ އިޤްތިޞާދަކަްށވެފައި، އަ 6އާއި %

ވާން. އެހެން ކަމަށް ވަންޏާ ައޅުަގނޑުމެްނ ގޮތަްށ ެއކަހަލަ ިއކޮނޮމީއަކަށް ދިމާލަށް ޓަރގެްޓކޮށްގެން. އެ ސިންގަޕޫރާ

ވަނަ ބުރިން މައްޗަށް ހަދާ ބުރިތަުކން ބޭރުމީހުންނަށް އެ  10ވަނަ ބުރިން  8ތޯއޭ މިސާލަކަްށ ހަދަންވީ ނޫން

ެއ ވިްއކޭގޮތަށް އެޕާޓްމަންޓް. ބިމެއް ނޫން. ބޭރު މީހުންނަށް އޭރުން ބޮޑު އަުގގައި ވެސް ިވއްކޭނެ. ލޯކަލްްސއަށް 

ެޓްކސް ނަގަންވީ ސަރުކާރަށް  20ން. %ނޫ 15އިމާރާތްކުރަން ބޭނުންވާ ފަިއސާ ބޮޑަށް އެބަ ލިބޭ. އަިދ %

ސްޓޭޓް މާކެޓަްށ ވަރަށް ބޮޑު ބޫސްޓެއް  އޭގެން. އެހެން ެވއްޖެއްޔާ ިއތުރު ބޮޑު މާކެޓެއް ހުޅުވިގެްނގޮސް ރިއަލް

ނުޑ ޤަބޫލުކުރަނީ. އަދި ެއއާެއއްކޮށް ސަުރކާރުގެ ބަޖެޓަ ްށ ހަމަ ވަރަށް ބޮޑުތަން އަންނާނެ ކަމަށް އަުޅގަ

ހެްނވީމާ، ެއއީ ައޅުަގނުޑ ާއއްމު ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ޭއގެ ފައިދާ ލިބިގެން ދާނެ. އެ ވެފައި އަދިފައިދާ

ނޑު ސްޓްކުރާ ކަމެއް. އިޤްިތޞާދީ ކޮމިޓީ ތެރެއިން އެ ވާހަކަ ސަރުކާރާ ހިސާސަޖެ ބުން ނުފޮނުވުނީމާ އަޅުގަ

ނޑު ދާނެ ކަމަށް. ހިސާބުން އޭތި ގެންެދވި މީދުކުރަން ީމގެ ތެރެއިްނ މި ސަރުކާރުެގ ވިސްނުމާއުއް ދެން އަުޅގަ

އިނީ.  މިލިޔަން ރުފިޔާ މި 13ވަނީ ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކަށް ބިމުން މި ލިބޭ ފައިސާ. ބަލާލަން ބޭނުން

ނޑު ުކއްޔަށް ހިފަިއގެްނ އުޅޭ ތަނަކަށް އަހަަރކަށް  މިލިޔަން ރުފިޔާ.  12އަޅުަގނޑު އެބަ ދަްއކަން ައޅުގަ

ވެސް  . އަޅުަގނޑު ެއކަނި ުކޑަކުޑަ ތަންކޮަޅކަށް. އެހެންީވމާ، މިއީ އަބަދުމިލިޔަން ރުފިޔާ 2ފުކުރައްވާ. ޢާމަ

ތި މިފަދަ ފައިދާ ބޮޑެ ިދރާގު، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް  އަޅުަގނޑުމެން ދަްއކަމުން އަްނނަ ވާހަކަެއއް. ެއސް.ޓީ.ޯއ،

ތި ހިއްަލންއެބަޖެހޭ. އެއް ރުފިޔާ އަދި ސީދާ އެއްވަރު ނުވިޔަސް ގާތްކުރާ އަދަދަކަށް އޭ ކުންފުނިތަކުން މާކެޓް ރޭޓާ

ރުފިޔާ ވަރު އެަބޖެހޭ. އެހެންނެއް ނޫން. މި ޚާއްޞަ ކުންފުނިތަކެްއ  15އެއް ނޫން ައކަފޫޓަކަށް ނަަގންވީ. 

ހުރެދާނެ ވަކި ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ވަކި ޚާއްޞަ ޚިދުމަތްތަކެއް ދިނުމަށް ޓަކައި ފައިދާއެއް ނެތި ކުރާ 

މިލިޔަން ރުފިޔާ  95ފުނިތަަކށް ޚާއްޞަ ޢިނާޔަތެއް އޮންަނ ގޮތަށް. އެހެންނަމަވެސް، މިިހރީ ކުންފުނިތައް. އެ ކުން

ން ކަމަްށ ކުންފުނި. އެހެއްާސއެްއ އެކަިނ ވަންނަ ކުންފުނިމިލިޔަން ރުފިާޔ ފައިދާ ސަުރކާރުެގ ހި 70ފައިދާ، 

ނޑަށް ހީވަނީ.  ކެން ވާނެހެން އްމު ރޭޓުގައި ބިން ކުލި ދެއްވަންޏާ އެ މީހުންނަށް ޢާއްމު އުސޫލުން ޢާ އަޅުގަ

ނޑަށް ހީވަނީ ހަމަ ވަރަށް ބޮޑުތަނުން ތި ބޭފުޅުންގެ ރެވެނިުއ ، އެހެންވީމާ އެ އެގޮތަށް ބަަދލުކުރެްއވުމަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ސިާޔސީ ސަބަބުތަކަށް ޓަކައި  3އިތުރުެވގެންދާނެ ކަމެއްހެން. ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ % ކަންތައް. އަުޅގަ

ޙަޤީޤަތަކީ އަޅުަގނޑުމެންގެ  އަޔަނުދިނުމަށް. އެކަމަކު ސް މި ދައްކަމުން އަންނަނީ ބޭރު މީހުން މިތަނަށް ވެ އަބަދު

ެއއްކޮށް. އެ މީހުން ނުގެނަްސ  މީހުންގެ މަސައްކަތާއިޤްތިޞާދު މުޅިން ބައްޓަްނެވގެން ކުިރއަށް މި ދަނީ ބޭރު 

ނޑުމެންގެ އެހާ މީހުންނެއް ވެސްއިގޭގަ  އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ކޮފީ ބޮިއގެނެއް ތިބެޭވކަށެއް ނެތް ނެތް.  . އަުޅގަ

ހާްސ  ބަިއވަރު އަދި މިއަްށވުރެ އިތުރަށް އެތައް ނޑުމެން ވާން ބޭނުންވެއްެޖއްޔާއަށް ައޅުގަސިންގަޕޫރު ނޫނީ ދުބާއީ

މިއަދު އެތައް ަލއްކަ މީހުންނެއް، ޭބރު މީހުން އަންނަން އެބަޖެހޭ އިޤްތިޞާދު ފުޅާކުރަން. ެއހެންނަމަވެސް، 



  

ނޑަށް ހީވަނީ އާދަިއގެ މުވަްއޒަފުން އަތުން ެއ  3މި % ދެއްކީމާ މިތާ ދެކެވުނު ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު ައޅުގަ

މު ކަމެއް މުހިއްެއއަށްވުރެ  ހެން. އެކަމަކުރަނގަޅު ކަމެއް ނުނަގާ ބޮޑެތި މުސާރަ ލިބޭ މީހުން އަތުން ނެގުމަކީ ހަމަ

ނޑަށް ފާހަގަކުރެވެ ނޑުމެން މީހަކު ގެންނަްނވެގެން އިމިގްރޭޝަްނގެ އޮތް ކަމަށް އަުޅގަ ނީ. މިއަދު ައުޅގަ

ރުފިޔާ  250ގޮތް ހަދަިއ، މިހާރު މިސާލަކަށް  ހާސް ރުފިޔާ ނުދީ، އޭތި ސަރުކާރަށް ވެއްދޭނެ 4ސްޓާފުންނަށް ދޭ 

ނޑަށް 250މަހަކު މި ދައްކާ  ވޯކްޕާމިޓް ފީ. އަށް ހެދިަޔްސ މަހަކަށް ރުފިޔާ 350ެހވޭ  ރުިފާޔގެ ބަދަލުަގއި އަުޅގަ

ެއބަ ފީ. އެކަމަުކ، ފަސޭހަިއން އެ ލިބޭނެ ގޮެތްއ  އޭރުން މި ރިމިޓަންސް ެއ އަދަދަށް ވުރެ ޮބޑުވޭ 

ފަހުން މި ދޭންޖެހެނީ  ވާއިރު ކޯޓާ ނުލިބިގެން އެންމެ. ހަތަރު ފަސް މަސްހައްދަވައިެދއްވާށެ ވިޔަފާިރވެިރންނަށް

ކައުންަޓރު ދަށުން. ނޫނިއްޔާ އަދި ެއންމެ މައްޗަށް ވިޔަްސ.  ހާސް ރުފިޔާ 3ހާސް ރުފިޔާ  2ކޮންމެ ކޯޓާއަކަށް 

ނޑުމެންެގ ، އެހެންވީމާ މިކަން ހުއްޓުާވފައި މިކަން ފަސޭހައިން އޮމާންކޮށް ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ބަލައި، އަުޅގަ

ނޑިަތކަށް ޤަބޫލުކުރަން މިހާުރ  އެބަޖެހޭ ބޭރު މީހުން ގެންނަން އެބަޖެހޭކަން. އެހެން ކަމަށް ވަންޏާމު އެއީ ސިކު

ީމހުން އައިމަ މުޖުތަމަޢު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއއީ ކުރަްނޖެހޭ ކަމެއް. ެއކަމަކު ރަްއޔިުތންނަށް ދައްކަންެވގެން ބޭރު 

ވަނީއޭ ިކޔަން އެބަޖެހޭ. އެކަން ދޫކޮށްލާފައި ބޭރު މީހުންނަކީ ގެންނަންޖެހޭ ބައެއް ަކމަށް ޤަބޫލުކޮށް، އޭގެން ފަސާދަ

 އާދެ!؛ އު ހޯދުން އިނގޭތޯ. އަދި އަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ އިތުރު ކަމަކީސަރުކާރަށް ލިބޭނެ ރެވެނި

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢަލީ ފަޒާދު. ޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. ފަޒާދު،ޝުކުރިއް  އާދެ!

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު

އްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މުޤައްރިރު. ައޅުަގނޑު ވެްސ ހަމަ ޖުމްލަ ގޮތެްއގައި މި ދެކެވޭ ވާހަކަތަަކްށ ޝުކުރި

ތާއީދުކުރަން. މީގެން ައޅުަގނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ހަމަ ވަރަްށ ބޮޑެތި ކަންބޮޑުވުންަތއް މި ބަޖެޓުގައި ލިބޭނެ އާމްދަނީ 

ހަގަކުރެވޭ މިސާލެއް ޮގތުގައި ަކނުޑގައި ުދއްާވ ބައިަގއި އެބަހުރި. މިގޮތުްނ އަޅުަގނޑަށް ވެސް ހަމަ ފާ

ނަޑކަށް މި އަހަރަށްސަރުކާރުގެ އުޅަނދުތަކުގެ ުކލި  ގުނަ އަންނަ އަހަރު ބޮޑުކޮށް ލިބޭނެ ކަމަށް  5ވުރެ ގާތްގަ

ނުޑގެ އުަޅނދުތައް ފަސްގުނައަްށ އަދަުދ އިތުރުކޮށްލަނީތޯޭއ، މި  ލަފާކޮށްފައި މިއޮތީ. ކިހިނެއްޯތއޭ ސަރުކާުރގެ ކަ

ނުޑ ހަމަ  ނުޑ ހަމަ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާ ކޮށްލަން ޭބނުންވާ ުސވާލެއް. ދެން ޭއގެިއތުރަށް އަުޅގަ ވެސް އަުޅގަ

ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ސުވާލަކީ ރާްއޖޭގެ ޓޫރިޒަމްގެ ދޫކޮށްފައި ުހރި ރަށްތަކުގެ މުއްދަތު  ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާ

ޓޫރިަޒމް ގާނޫނަށް ގެަނއި ިއޞްލާޙުގެ ދަށުން އިންނާނެ ެއ  އިތުރުކުރިއިުރ އަުޅަގނޑުމެން މިދިޔަ އަހަރު ގާނޫުނ،



  

އަހަރު ދުވަސް ތެރޭގައި ދަްއކާ ހަލާސްކުރަންޖެހޭ. އެހެންކަމުން، އޭގެ ެއ  މުއްދަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދެ

ނޑު ަހނދާންވާގޮތުން ޓޫރިޒަމް ގާނޫ ހަުރ އަންނަ އަ، ވަނަ އިޞްލާޙު. ެއހެންވީމާ 4ނުގެ ގާނޫނުގެ އެއީ އަުޅގަ

ވާނެ. ހަމަވާއިރު ކިތައް ރަށުގައިޯތއޭ މިހާރު އިތުރުކުރެވިފައި ހުރީ، ކިަތްއ މަފެބްރުއަރީ މަހަށް އޭގެ މުއްދަތު ހަ

ރަށް އިތުރު ނުކުރެވި އެބައިްނތޯއޭ. އެހެން ވެއްޖެ ކަމަށް ަވންޏާ ގާނޫނު އިތުރަށް އެކްްސޓެންޑްކޮށް އެ ފުރުޞަތު 

އިންތޯ. ދެން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ފަހުން މިދިޔަ ހަފްތާ ތެރޭގައި ދިނުމުގެ އެްއވެސް ވިސްނުެމއް އެބަ 

ނޑުަގއި ދުްއވާ ބެހޭ ގާނޫެނއް. ދެން އެ ާގނޫނު ފާސްކުރަންެވގެން  ެއއްޗެހިަތކާ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ފާްސކުރީ ކަ

ަރޖިސްޓަރީކޮށްފައި އޮންނަ  ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ ހާޒިރުކުރެވި، އެ އޮތޯރިޓީގެ ިވސްނުމަކީ އެހެން ޤައުމުތަކުގައި

އުޅަނދުތަުކގެ ފުލެގް ރާއްޖޭގެ ފުލެގަށް ބަދަލުކޮށްގެްނ އާމްދަނީ ލިބޭނެ މެކޭނިޒަމެއް ގާއިމުކުރުން. ެއ 

ނޑުމެްނނަކަށް ނުއެއިންޑަސްޓްރީ ފުޅާކުރުން. ެއހެންނަ އް ފެނޭ މި ބަޖެޓުގެ ެއއްވެސް ތަނަކުްނ މަވެސް، އަުޅގަ

ެއ ކިހިނެްއތޯ އެ ވަނީ. އެ ގާނޫުނ  ްނވީމާ،ްސ އާމްދަނީއެއް ލިބޭނެ މަންަޒރެއް. އެހެމެރިޓައިމް ދާއިރާގެ ެއއްވެ

ނޑު.  އިޞްލާޙުކުެރވި އެ އަންނަ ައހަރު ވެސް ހަމަ ެއއަށް ެއްއވެސް އެްއޗެއް ނުލިބޭނެތޯއޭ. އެއީ ދެން އަުޅގަ

މިލިޔަނެންހާ ރުފިޔާ  55މި  ދެން އަނެއް ސުވާލަކީ މި ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން އަތުން މި ނަގާ ތިން ޕަސެންޓަށް

މިހާރު ވަރަށް ުކޑަކުަޑ ެއއްެޗއް ޙަޤީޤަތުަގއި ީމގަިއ ޖަހާފައި މިއިނީ. މިސާލަކަށް ާރއްޖެއިން ައޅުަގނޑުމެންނަްށ 

ޑޮލަރު އެަބ  6ޑޮލަރުގެ ރޭޓުން ެބލިޔަސް  200މިހާރު ވެސް ލައްކަައކަށްވުެރން ގިނަ ބިދޭސީން ތިބޭއިރު 

ޓު ވެއްޖެްއޔާ. އެހެން ވެއްެޖއްޔާ މިއަްށވުރެން އަދަދު މައްޗަށް ދާން އެބަޖެހޭ. ދައްކަންޖެހޭ ތިން ޕަސެން

ނޑު ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ުސވާލަކީ.   އެހެންވީމާ، މިއީ ކިހިެނއްތޯއޭ ބަލާފައި މިއިނީ އެއީ ހަމަ އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޒަތްތެިރ މެންބަރު ޝަހުދީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އިއް

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: ޝަހުދީ ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ ހަނިމާދޫ

ނޑުމެންގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މިއަދުގެ މި ކޮމިޓީގައި ވަރަްށ  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަުޅގަ

ގޮތުން ފާހަގަކުރަމުންދާއިރު ބެހޭ އަދި މި ބަޖެޓާ ަޤއުމު ހާލަތާއިމު ނުކުތާތަކެއް ައޅުަގނޑުމެންގެ މިއަދުގެ މުހިއް

ތަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބެހޭގޮތުން ވާހަކަަދއްކާލަން ބޭނުންވޭ. ެއގޮތުން ައޅުަގނުޑ ފުރަ އަޅުަގނުޑ ވެްސ ދެ ނުކުތާައކާ 

ނޑުމެްނގެ ޕާޓީގެ ޕީ.ޖީގެ ޑެިޕއުޓީ ލީޑަރ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަ ބޭނުންވަނީ هللا ބްދުއަުޅގަ

މިހާރު  އީފަދައިން އިމާރާތާިއ، ފްލެްޓ ިވއްކާނަމަ މި ެނގޭ ސޭްލ ޓެކްސް މި  ފަިއވާރިޔާޟް ފާހަގަކުަރްއވާ

ނޑުމެންގެ މި ފްލެޓް ަގންނަ ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް ބޮޑު ބުރައަކަްށެވގެންދާނެ.  މިއޮތްގޮތަށް ނެިގއްޖެނަމަ ައޅުގަ



  

ނޑު ވެ ކަމެއް ެދވަނަ ިވސްނުމަކަށް ދާންޖެހޭ އީމި، ހެންވީމާއެ  ޫބލުކުރަން އަދި ފިނޭންސްސް ޤަކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ސާފުކޮށް ބަޖެޓުލޫމާތުތައް މަޢުމު މިނިސްޓަރުގެ އަރިހުން މިކަމާ ބެހޭ މުހިއް ނިންމާއިރު މިކަމަށް  އަޅުގަ

ނޑުމެން ގެންގުޅެންޖެހޭނެ ނޑު ޤަ ވަރަށް ބޮޑު ވިސްނުެމއް އަުޅގަ ން މި ދަންނަވާ ބޫލުކުަރން. އެހެކަމުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ ތެރެއިން އަތޮޅުތަުކގެ ވަރަްށ ގިނަ ަރއްޔިތުން ިމ  ސަބަބަކީ މިހާރު ވެްސ ައޅުަގނޑުމެންނަށް އަުޅގަ

ށް ަކނަޑއެޅިަފއި މިހިރަ ހުޅުމާލެ އަދި ސަރަޙައްދުތަުކަގއި، މާލޭ ކަމަ އިްނެވގެން މިހިރަ އާއި އަދި މާެލއާ މާލެ

އެބަދޭ. އަދި މިގޮތަްށ ހިޖުރަކުރާ އެތައް ރަްއިޔތުންނެއް ކުްއޔަށް ދިގު  ވިލިމާލޭގައި ވެސް ދިިރއުެޅމުން

ކޮޅުން އެ ބޭފުޅުން މުން ދާއިރު އެ ލިބޭ މަދު ފައިސާމުއްދަތެއްަގއި މުޅި އުމުރު ހޭދަކުރަމުން މިދަނީ. ހޭދަކުރަ

ލޭގަިއ ދިރިއުޅުމުގެ ެރކޯެޑްއ ދަފްތަރުަގއި ޖެހިެގން އަދި ެއކި ގޮްތގޮތުން ވަިކ މުއްދަތެއް ވަންދެން މާ އިމިތާނގަ

ލިބޭ ވަަރށް ހާލުގައި އުޅޭ ިދވެހި  އޮެވގެން ފްލެޓްތަކަށް އެޕްަލިއ ކޮށްގެން ބަެއއް ބޭފުޅުންނަށް ފްލެޓް ވެސް އެބަ

ޖެހޭއިުރ ފްލެޓެއް ލިބުނީމަ ވެސް ގަންނަން ރައްޔިތުން އެ ފްލެޓަށް ހާލުގައި އުެޅގެން ދިވެހި ރައްިޔތުންނަށް

ެގން ދާގޮތަށް އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ެއޅި އިތުރު ތަކުީލފެއް އިތުރު ބުރައެއްއަނެއްކާ ވެސް 

ނޑު މި ފާހަގަކުރަން  ައޅުަގނުޑގެ ވަރަށް ބޮޑު ކަންބޮުޑވުމެއް، ގަކުރެވެމުން މިދަނީ. އެެހންވީމާފާހަ ކަމަށް ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ތަންކޮޅެއް ވެސް ފެނޭ މި  އިތަކުގަ އި ބަޖެޓުކުީރގަ އެ ނުކުތާ. ދެން އޭގެ ިއތުރަށް އަޅުގަ

ަގއި ހިމެނެމުން ދިޔަ. ތަކުބަޖެޓު ވަރަށް ބޮޑެތި އަދަދުތަކެއް އޭރު ޓްރާންޝިޕްމަންޓް ބަނދަރެއްގެ ވާހަކަ އޮެވގެން

ުއޅެނީ  ވެްސ ބަނދަރެއް. ނަމަވެސް މިހާުރ ދަންނަވަން މި އި ވެްސ ނޫނީ މެދުރާއްޖެތެރޭގަ އިރާއްޖޭގެ އުތުރުގަ 

ެގ ވާހަކަ މިދިޔަ އަހަރު އެގޮތަށް އެސް.އީ.ެޒޑް  ށް ބަނދަރެއް އޮތް ވާަހކަެއއް ނޫން. އެހެންނަމަވެްސ ހަމައެގޮތަ

ން ރުފިޔާ ބިލިޔަ 1.5ާވތީވެ މި އަހަރު ވެސް މިއޮތީ އަހަރު ވެސް މި ފާހަގަކުރެވިފައި ެވސް އަދި މި  އިބަޖެޓުގަ

ޓުަގިއ ފާހަގަކުރެވިަފއި މި އޮންނަނީ. އެހެންނަމަވެސް މި މި އަންނަ އަހަރުެގ ބަޖެ އިލިބޭނެކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފަ 

ތަށް އަދަދުތައް ހުވަފެން ނޫނިއްޔާ މި އަންާދޒާ ކިާހވަރެްއގެ ޙަޤީޤަެތއްތޯ އަޅުަގނޑުމެން ބަލަން ބޭނުްނ. މިގޮ

 ލިބިފައިޯތއާއި  ވެސްޓަރުން ިކހާވަރަކަށްއަންނަ އިންއެ ގެ އި ކިހާަވރަކަށް މިހާރު އެސް.ީއ.ޒެޑް އިުރގަޖެހިގެން އަންނަ

ވެސް ޙަޤީޤީ ބަޖެެޓްއ  އުޅެނީ. ވީހާ އަދި ކިހާވަެރްއގެ ގެރެންީޓއެްއ އޮެވގެންތޯ މިފަދަ އަދަދެއް ހިމެނިގެން މި

 ނެތް ސިންގާ އަދަދުތަކެއް ޖަހަިއގެން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ވާންކީ އަުޅަގނޑުމެންގެ ބޭނުން. ބޮޑުފާސްވެގެން ިދއުމަ

. އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކޮންމެ މެންބަރަކު ވެސް ބޭނުްނވޭ އެ ވާން ނެތް ަދއްަކއިގެން އިތާނގަކަންތައްތަެކއްގެ ވާހަކަ މި

އަދި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ވެސް ރަނގަުޅވާން. ތަޢުލީމީ ޚިދުމަތް ވެސް  އި ނަރުދަމާ ވެސް ޮއންނަންރަށުގަ

ނޑު ޤަދައްކަންޖެހޭ ކަ ރަނގަޅުވާން. އެހެންނަމަވެސް މި ޙަޤީޤީ މަންޒަރެއް ރައްޔިުތންނަށް ބޫލުކުރަން. މަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން ގެންޮގސްދޭންހަމަ ޙަޤީޤީ ވާހަކަތަެކއް ަރއްޔިުތންނާ ކަމަށް އަޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރަން.  ޖެހޭއަށް އަުޅގަ



  

އި ވެސް އެސް.އީ.ޒެޑާ ބެޭހގޮތުން ޓަކައި މި ޙަޤީޤަތުގަ  ވެސް ވީހާ ވެސް ޙަޤީޤީ މަންޒަރެއް ދެއްކުމަށް، އެހެންވީމާ

ނުޑމެންނަލޫމާތުހުރި މަޢު ނޑު ޤަތައް އަޅުގަ  ބޫލުކުރަނީ. ޝުކުިރއްޔާ. ށް ލިބެންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް. 

 

 :ވާހަަކދެއްކެވުން އަސްލަމް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ހިތަދޫ

ނޑު ދެކޮޅެއް ނޫންޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މުޤަ . ދައުލަތުގެ އްރިރު. ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަކަށް އަުޅގަ

ނޑު ޤަ ވާންޖެހޭއާމްދަނީ މިހާރަށްވުރެ ވެސް އިތުރު ތްަތްއ ބޫލުކުރަނީ. އަދި އިތުރުވެވޭނެ ގޮކަމުގައި ައޅުގަ

ނޑު ޤަ ުތގެ އާމްދަނީ ިއތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ނެޭގ ޓެުކހަކީ ނެގޭ ީފއަީކ ނެޭގ ބޫުލކުރަނީ. ދައުލަހުރިކަމުގައި އަުޅގަ

ނޑު މިހާުރ އަދުުލވެރިޮކށް ނެގޭ އެްއޗަކަށް  ފައިސާައކީ ެއއީ ނޑު މަިއގަ ވާން އެަބޖެހޭ. ހަމަ އެހެންމެ އަޅުގަ

އާމްދަނީއެްއގެ ގޮުތގަިއ  ބަޖެޓުގައި ަކނަޑއެޅިފަިއވާ ަކންކަމާއި ގުޭޅގޮތުން ދަންނަވާަލން ބޭނުންވަނީ އެއީ ދައުލަތުގެ 

ނުންކުެރިވގެން ދައުލަތުގެ ރިޯސސް ސަުރކާުރ ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ދައުލަތުެގ ރިސޯސް މިހާރަށްވުރެން ރަނގަޅަށް ބޭ

 މިހާރު އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެންނަންބޫލުކުރެވޭ. އަދި ތްތައް ހުރިކަމަށް ައޅުަގނޑަށް ޤަ ކުެރވޭނެ ގޮއާމްދަނީ އިތުރު

ކަމުގައި އަުޅަގނޑަްށ  ތަކެއް ްނވާގޮތަްށ ލިޔެވިފަިއވާ އަދަދުކީ އެީއ އެންމެ އެކަށީގެމިހިރަ އަދަދުތަކަ

ނޑު ދަންނަވާލަން އަޅުަގނޑުގެ ފުރަތަމަ ސުވާލަކީ ޯއނަރޝިޕް ޓްރާންސްފާރ ޤަ ބޫލެއްނުކުރެވޭ. އެގޮތުން ައޅުގަ

ނޑަށް އެނގިަފއިވާ  ތުން ާގނޫނުއަސާސީ ބަޔާންކުރާ ގޮ ޓެކްސްގެ ގޮތުަގއި މި ނަގަނީ ކޮން ޓެކްސްެއއްތޯ. އަުޅގަ

ނެގޭ  ެގ ދަށުން ކިހިނެއްކޮން ގާނޫނެއް ، ސްއެއް ނުެއއް ނެގޭނެ. އެހެންވީމާގޮތުން ގާނޫނެއްނެތި އެްއވެްސ ޓެކް

ނޑު ސާުފކުރަން ބޭނުންފައިސާެއއް ނޑުމެން އިއްޒަތްތެރި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަރިހު ތޯ އަުޅގަ ން. ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެން ދެއްކި ވާހަކަ. ގުޅޭގޮތުން ހަ ބަޖެޓާ މަ ކޮންެމ ފަހަރަކު ބަޖެޓް ކޮމިޓީގައި މިދިޔަ އަހަރު ވެސް އަުޅގަ

 91ވައިފި. ަބއެްއ މެންބަރުން ވާހަކަ ަދއްކަ  ގުޭޅގޮތުން ިއއްޒަތްތެރި ންފުނިތަކަށް ިމ ާވގޮތް. އެކަމާސަރުކާރުެގ ކު

 10ނގޭތޯ. އެ ކުްނފުނިތަކުގެ ތެރެއިން ކުންފުނި ވުޖޫދުަގއި އެަބވޭ އި 91ވާ ކުންފުނި ސަރުކާރު މި ހިއްސާ

ނޑުމެން ކަންބޮޑުެވގެން މިވީ ހިސާބަށް ވާހަކަދެއްކި ދި ާރުގ ވަރަކަށް ކުންފުނިން އެްއޗެްއ މި ދައްކަނީ އަޅުގަ

ވިްއކާލި ވާހަކަ. އެހެްނނަމަވެސް ދިރާގުންނާއި،  އެމް.ޑަބްލިއު.އެްސ.ސީގެ ިހއްސާ އާއި  ވިްއކާލި ވާހަކަ ހިއްސާ

އިން މެނުވީ ފެން ކުންފުންޏާއި ދިރާގުން މެނުވީ އަދަދަކަށް ވާަކހަލަ އަދަދަކަށް ފައިާސ .ސީ ލިއު.އެސްއެމް.ޑަބް

ން ރުފިޔާ ސަރުކާރަްށ މިލިޔަ  268ވަނަ ައހަރަށް ދިރާގުން  2016ކަމަކަށް ުނޭވ. ދިރާގުން  ދައުލަތަށް ލިބޭ

ްނ މިލިޔަ 95ރޭ. އަދި އެމް.ޑަބްިލއު.އެްސ.ސީ އިން ކަމަށް އަންދާޒާ އެބަކު ދައްކާނެކަމަށް އެބަ ބަޔާންކުރޭ. ލިބޭނެ



  

ވިްއކަިއގެން ކަންބޮޑުވި ކުންފުނިތައް.  ފަރާތްތަކަށް ހިއްސާއެހެން  އީރުފިޔާ ދައުލަތަށް ލިބޭނެ ަކމަށް. މި

ވިަޔސް ރަނގަޅަށް ހިންގޭ  އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ެއީއ ބޭރު ބަޔަކު ކަމުގައި ދިވެހިން ތިބެގެން ކަމަށް

ން ރުފިޔާ ދައްކާއިރު މިިލޔަ 70 އިނގޭތޯ ބޮޑު އެސް.ޓީ.އޯ ލިބޭ. މިއޮތް ކުން ރަނގަޅަށް އާްމދަނީ އެބަކުންފުނިތަ

އެަބވޭ.  އިން ރުފިޔާގެ ރެވެނިއު ވަދެފަ ބިލިޔަ 9ވަނަ އަހަރުގެ އެސް.ޓީ.އޯގެ ހިސާބުތައް ަދއްާކގޮުތން  2014

ން ރުފިޔާގެ ނެޓް މިލިޔަ 480އެބަޭވ.  އިއަށް ވަދެފަ ނިއު އެ ބޭފުޅުންނަށް އެސް.ޓީ.އޯން ރުފިޔާގެ ރެވެ މިލިޔަ 9171

ވަަނ  2016ްނ ރުފިޔާ މިލިޔަ 70ބުނޭ. އެހެންނަމަވެސް ދައުލަަތށް މި ދެއްކެނީ  ކަމަށް އެބަ ޕްރޮފިޓް ލިބުނު

 އެބައުޅޭ ަމއްސަލަެއއް. މި ފައިސާ ، އެހެންވީމާއަހަރަށް. މާނައަކީ މުޅި ރެެވނިއުގެ ޮޕއިންޓު ހަތެއް ޕަެސންޓު. 

. ޖެހެނީ ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކުގެވާން މިސް މިނިސްޓްރީ ބެލެނެވެރިޔަކަން ވަންނައިރު މީގެން އިނގޭތޯ ފިނޭން

ތޯ. މި ކުންފުނިތަކުން މިވަނީ ކިހިނެއްިވޔަސް  އިލާކަމުގަނޫން ހުރިހާ ކުންފުނިތަކަށް ބަލައި އެސް.ޓީ.އޯ ެއކަންޏެއް

 އިއެކަީށގެންވާ އަދަދެއްތޯ. ހަަމ އެކަނި އެސް.ޓީ.އޯގަ  އީރޭޓްވަނީ މިފައިސާ މިދަނީ ކޮންތާކަންތޯ މިތަނުން މި ޖެނެ

ބިްނ މިހާރު މި އަދަދަށް ފައިސާ ެނރެވޭނެ އެްސ.ޓީ.ޯއ ޓްރޭޑް ސެންޓަރު އެހެރަ  އިލޫމާތުގަ މަޢު އަޅުަގނުޑގެ

ހަިއސިްއޔަތުްނ  ެވރިއެްއގެޔަސް. މިދެންނެވީ ހަމަ ިވޔަފާރިފަދަ ބޭފުޅަކަށް ދެްއވިމިސާލަކަށް އޭ.ޑީ.ކޭ ނާޝިދު 

ނި އެތަުނން ނެރެވޭނެ އިނގޭތޯ. ން މި އަދަދަްށ ފައިސާ ހަމައެކަނަވާލީ އިނގޭތޯ. އަުޅަގނޑަށް ޔަޤީދަން

ނޑުމެންނަށް އީ ޚަރަދުކޮށްގެން މި ބިމާ، ަތނާއި ،މުދަލާއި ،އާއި  ދައުލަތުން މިވަަރށް ފައިސާ، އެހެންވީމާ ތޯއޭ އަުޅގަ

ން ހާލަތެއްަގއި. އެއާރޕޯޓް ކުންފުނިހެން ކުންފުނިތައް ހުރީ ހަމައެކަހަލަ އަިދ އެހެނި .ލިބެންވާ އާމްދަނީއަކީ 

އެއާރޯޕޓް ކުންފުނި އެއޮތް ބޮުޑ ، ޔާންކޮށްފަެއްއ ނެތް. އެހެންވީމާއެްއވެސް ފައިާދއެއް ލިބޭ ަކމަކަށް މިއަކު ބަ

ކާރުންނޭ ީތ ކަްނބޮޑުެވގެން ސަރުކުންފުނި ދައުލަތުން އެތަްއ ަޚރަދެއް ކޮށްފަިއވާ ކުންފުނި ައދި ބޭރު ބަޔަކު ހިންގާ

ނޑުމެން ނެތް.  ކަމަށް މި ބަޖެޓަކު ނުއެއް ން ދައުލަތަށް އާމްދަނީއެއް ވަންނަހިންގާނީ ބުނާ ކުންފުނި ދެން އަޅުގަ

ގޮތުން. ައޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނޭނގެ  ވެގެން އެިދޔަ.ީސއަށް މިސާލަކަށް އެމް.ޕީ.އާރުއިނގޭތޯ މިހާރު ކަންބޮޑުވޭ 

ކަމެއް. ހަމަ  ބަލަންޖެހޭ އީމި، ވެސް. އެހެންވީމާ ކަމެއް ކަށް މި ފައިސާއެއް ލިބިގެން ފޫދިގެން ދަނީއެހެން ދިމާލަ

ނޑުމެން ނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު މިކަމާބޫލުކުރަޤަ އަޅުަގނޑު ނަށް ކޮމިޓީއަްށ ގުޭޅގޮތުން އަުޅގަ

ދެްނ  .ދެން ހަމަ ބޮޑު ވާހަަކއެއް ޓުަތއް ކުްއޔަށް ިއތުރަށް ދީގެންއާދެ! ރިޒޯ ކަމަށް. ވާންޖެހޭނެޖަވާބުދާރީ

ނުޑ އެއް މާރާތާއި ފްލެޓުގެ ސޭލްްސ ޓެކްސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަބަދު ެވސް ފެންނަ އެްއޗެއް. އި އިނގޭތޯ އަުޅގަ

ނޑު އެ ކޮމިޓީަގއި ދެއްކި ވާހަވެސް އިޤުތިޞާ ކަަތއް މިހާރު ދީ ކޮމިޓީަގއި އިންނަ މީހެއްގެ ހައިސިްއޔަުތން އަޅުގަ

ކަމެއް.  އިންތިހާއަށް ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ .ކޯުޑގަިއ ހިމެނިފައިވާނެ. ބިލު ނުއެއް ނިމޭއި ރެ ވެސް ކޮމިީޓގަ

ދަނީ. މިހާރު  އެއް މިއި އަުޑއިިވގެން ދިޔަ ޓޫރިޒަމް ިއންޑަސްޓްރީއަށޭ ހުރިހާ ޓެކްސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރީގަ 

ހާ ހުރި އިްނޑަސްްޓރީއާ ދިމާލަށްކޮންސްޓްރަކްޝަން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހުރިހާ ދިމާލަކުން މި ފެންނަނީ



  

ކޮންސްޓްރަކްޝަްނ ތޯއޭ މިވަީނ. ވައްތަެރއްގެ ޓެްކސްެއއް އަނެއްހެން ދާތަން. އެހެންވީމާ، ކިހިނެއް

ލިބެންޖެހޭ  ރާއްޭޖގައި ފުާޅވަމުން އަންނަ ދާއިރާއެއް. މި ދާއިރާއަށް އިތުަރށް ކުރިއެރުން އީއަކީ މިއިންޑަސްޓްރީ 

ހުރިހާ ، ފަިއވާ މައްސަަލެއއް. އެހެންވީމާވަހިކަމުގެ މައްސަލަައކީ ރާއްޭޖގައި ބޮުޑވެއަދި ހަމަ އެހެންމެ ބޯހިޔާ

ވާން އަދުލުވެރިކޮށް ެނގެންޖެހޭ ޓެކްސްެއއް ކަމުަގއި  އީ ދިމާލަކުން ޓެކްސް ނެގޭގޮތަށް މިކަން އޮެވގެން ނުވާނެ. މި

ތުން ފްލެޓަކުން ކުރެވޭ ކޮންެމ ކޮްނމެ ޓްރާންސެކްޝަނަކުން އިމާރާތާއި ުގޅޭގޮ، އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ

ްނވާ ބުރައެއް. އަދި ައޅުަގނުޑ ވަރަށްބޮުޑވެގެ އީޓްރާންސެކްޝަނަކުން އިތުރު ޓެކްސްެއއް ަނގާކަމުަގއި ވަީނނަމަ މި

ބޫލުކުރާގޮތުަގއި މި އިންަޑސްޓްރީ ކުިރއަށް އިތުރަްށ ދާނީ އެީއ ބިމާއި އަދި ގެދޮރަކީ ެއއީ ހަމަ އެހެން ޤަ

ބޫލުކޮށްގެން އަދި ތުަގއި ައޅުަގނޑުމެން ެއގޮަތށް ޤަކުރެވޭ ގަނެިވއްކޭ އެްއޗެްއގެ ގޮއިން ިވޔަފާރި ފަދަކޮމޯޑިޓީެއއް 

އަދި އަޅުަގނުޑ ޫބލުކުރާ އެގޮތަށް ަމގުފަހި ވެސް ކޮްށގެން. އެހެްނވީމާ، މި ޓެްކސްއަކީ ިމއީ ައޅުަގނޑު ޤަ

 ނުކުރާ ޓެކްްސއެއް ކަމުަގއި ވެސް ދަންނަވަން. ތާއީދު

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

 ހަމަވެއްޖެ.  މިނިޓު 5އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

 ވާހަަކދެއްކެވުން: އަސްލަމް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ހިތަދޫ

 ދެން އިތުރަކަށް ނެތްތޯ؟

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަރަށް ައވަސްކޮށްލަ ދެްއވާ. 

 

 ވާހަަކދެއްކެވުން: އަސްލަމް އްމަދުމުޙަ މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ހިތަދޫ

އިނގޭތޯ. ބިދޭސީން އަތުން އެ މީހުންނަށް  އިއާދެ! ބިދޭސީންގެ މައްސަަލައކީ ބޮޑުވެަފއިވާ ަމއްސަލަެއއް ރާއްޖޭގަ 

ެއއްެޗްއ ނަގަިއގެންތޯ މިކަމަށް ލިބޭ މުސާރަކޮޅުން ޓެކްްސެއއް ނަަގއިގެންތޯ ުނވަތަ ޖުމްލަކޮށް އަދުލުވެިރކޮށް 

ނޑުމެން ބަލަން އެބަޖެހޭ. ރާއްޖޭަގއި ބިދޭސީން އެކަންޏެއް ނޫންއްލެއް އަޙަ އިތޯ ކޮބަ .ންނާނީ އަުޅގަ

ކުރެވޭ ވަރަކީ ރައްޖެއަށް ވަންަނ ބޭރު ފައިސާ ރާއްޖެއަށް ނުވަދެ ރާއްޖެއަށް ލިބެންޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މޮނިޓަރ

ދެ އިނގޭތޯ ބޭރަްށ ސަރަޙައްދަްށ ނުވަ ދީާރއްޖޭގެ ަބއުންޑަރީ ާރއްޖޭެގ އިޤުތިޞާބޭރު ފައިސާެގ އާމްދަނީ 

ެވގެން ބޭރުގެ އެަކއުންޓުތަކަށް މިސާލަކަށް ދާ ިމންވަރު. އަދި ހަމަ އެހެންމެ ރާއްޖެއިން ކިާހވަރަކަށްޯތ ޓްރާންސެކްޓް



  

ހުންނަ  އިނެތް. ހަމައެކަނި ގޭގަ  .ކޮންކަހަލަ ކޮންޓްރޯލެއްތޯ އޮތީ ރާއްޖެއިން ބޭރު ފައިސާ ބޭރު ކުރުމުގެ

ގުޭޅގޮތުން ެވްސ ސަރުކާރުން ރަނަގޅު  ައދި އެކަމާ ހާގެ އަތުންނެްއ ނޫން ނެގެން ޖެހޭނީ.މީތުމަސައްކަ

ބޫލުކުަރނީ. އެީއ އަުޅަގނޑު ހަމަ ުޖމްލަކޮށް ފެންނަނީ މި ވާލަން ޖެޭހކަމުގަިއ ައޅުަގނޑު ޤަސިޔާސަތެްއ ެއކުލަ

ުމެގ މަންފާއެއް ނެގު ގެ އުސޫެލއް، އާމްދަނީންކަމަކަށް އޮތް ހަމައެަކނި ޙައްލަކީ އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމު ހުރިހާ

 ޝުކުރިްއޔާ.  އުސޫލެއް ސަުރކާރުން ތަޢާރުފުކުރުން ކަމަށް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.، އިބްރާހީމްދީދީޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިބްރާހީމްދީދީ ންބަރުމެ ދާއިރާގެ ފޭދޫ

ނޑު ވެސް ފާހަގަކޮށްލާ ކަންތައްތަެކއް އެަބހުރި މީގަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މުޤަ ދައުލަތަށް  އިއްރިރު. އަުޅގަ

ޓަަކއި މިހިރަ ކަންކަމުގެ ތެޭރގައި. ދެން ީމގެން އެންެމ ފުރަތަމަ އަޅުަގނުޑ  އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް

ން ބޭނުންވާ ކަމަކީ ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ އާމްދަނީއަށް މީގެ ކުރިން ޚިޔާނާތްތެރިވެ އެ އާމްދަނީ ނުލިބި ފާހަގަކޮށްލަ

ނޑު ފާހަަގކޮށްލަން  ެޗއް ނުވަދެ ުހންނަ ފަރާތްތަކާދައުލަތަށް ެއއް ދޭތެރޭ ފިޔަަވޅު ނެއެޅޭ ަމއްސަލަ. އެއީ ައޅުގަ

ލިބެންޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ އާމްދަނީތަކަށް ޚިޔާނަތްތެރިވެ ެއ ކަމެއް. ރާއްޖޭަގިއ އެބަހުރި ދައުލަތަށް  ބޭނުންވާ

ހުރި އާމްދަނީތައް.  ާއއި ިމކަހަލަ އެްއޗެހިތައް ނުދަްއކަިއގެން އާމްދަނީ ދައުލަތަށް ނުލިބި ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސް

ނޑުމެންނަށް  .ވަރަށް ބައިވަރު އެބަހުރި ބެދޭނެ. ތައް ފޫބަޖެޓުގެ ކަންތައްމި އާމްދަނީ ދައުލަތަށް ލިބެންޏާ އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ކަންތައްތަކާ ޙަ ދެން އަނެއް މައްސަަލއަކީ  ،މި ހުންނަ މިނިވަން މުއަްއސަސާތަކަށް އިވާލުކޮށްފަައޅުގަ

ނޑުެމން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން -މިސާލަކަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން ކަހަލަ ބައެއް މުއައްަސސާތަކަށް އަުޅގަ

އެބަޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް އެ މުއައްސަސާތަކުން މި ކަންކަން ރަނގަޅަށް ކުރޭތޯ ވަރަށް ގިނަ ޚަރަދުތައް ކުރަން 

ނޑުމެން ވެްސ ބަލަން ކަމަށް  އެބަޖެހޭ. މި ދައުލަުތގެ މާލިްއޔަތު ކަންތަްއ ބަލަހައްޓާ ެއއް ފަރާތް ނުކުރޭތޯ އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ މި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ  ވެގެްނ ޮގއްސަ މިޖެޓް ކޮިމޓީއަކަށް މި ކޮމިޓީ ބަ ވެސް. މިހާރު ވާންޖެހޭނެ އަުޅގަ

ނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވާ އެއް، މަަސއްކަތްކުރާީތވެ. އެހެންވީމާ  އޮތީ ދެ ކޮމިޓީ އެއްކޮށް ކަން.  ެއ ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން އެބަ ދައްކަން ރާއްޖޭގެ ފަޅުތަކާިއ، ގިިރތަކާއި މި ރައްތަށް ހުސް ނޑުމެން ޖީލަށްދެން އަޅުގަ މި  ވެ އަޅުގަ

. އެއީ ސަބަބަީކ އެހާ ރަނގަޅަކަށް ބޫލެއް ނުކުރަްނ އެ ވާހަކަެއއްނުލިބިދާނެ ވާހަކަ. އަޅުަގނޑު ޤަ އްރަށްތަ

މިއޮތީ. ައޅުަގނޑުމެން  އި ވަަރކަށް ރިސޯޓް ހެދިފަ 100ރިޒަމަށް ދިަޔއިރު އަހަރު ޓޫ 45ޑުމެން މިހާތަނަށް އަޅުަގނ

ނޑުމެން މި ދެނީ އަދި ތަނެއް މީހަކަށް ދިނަސް އެއީ އެތަން ދިޔަީއއެއް ނޫ  36އަހަރު ނޫނީ  3ން އެްއކޮށް. އަުޅގަ



  

 ންގަން އެގްރިމެންޓު ގާނޫނެްއގެ ޓަކަށް ހިިއ އެތަން ރިޒޯރަށް ޑިވެލޮޕްކުރަން ތަރައްީޤކޮށްފަ އިމަސް ދުވަސް ތެރޭގަ

ތަން  ށް އެަބޔަކު އެ ބުނާ މުއްދަތަކަށް ދައުލަތަށް އާމްަދނީ ލިބޭގޮތަ ތަން މިދެނީ ބަޔަކަށް. އެ އެ އިހައްދާފަ

އް އެބަޮއވޭ. ދެން ިމ ނެޭގގޮތަށް ވެސް ގާނޫނުތަކެ ތަން އަނބުރާ މި ދައުލަތަށް  ނުނިންމައިފިއްޔާ އެ ހަދައި

މަްއސަލައަކީ. އެްއގޮތަކަށް ވެސް މި ދިނުމަކީ މައްސަލައެްއ  އިދޭތެރޭގައި ިފޔަަވޅު ނެއެޅޭ މައްސަލަ ީމގަ ކަންކަމާ

ކުރަން ތަންތަން ދިނުމަކީ ވެސް މައްސަލަެއއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް އެ  ނޫން. ކިތަންމެ ގިނައިން ކަންތައްތައް

ނޑުމެން އެ ެދނީ ކޮން ގޮތަކަށްތޯ އާއި އެ ދީފަ ކަންތަްއ އެ ބަޔަކު އޮންނަ އުސޫލުގެ މަިތން  އިދޭއިރު އަުޅގަ

. ބައެއް ރަށްރަށް ނުކުރެވެނީނުތަކުަގިއ އެބައޮތް. މި ތަންފީޒުނުކުރަންޏާ އަނބުރާ ނެގޭނެ ގޮތް ވެސް މި ގާނޫ

އެ  މި އެއްޗެހިަތއް ނެގެން އެބަޖެހޭވެފަ. ތައް އެބަހުރި ދިހަ ބާރަ އަހަރުއެބަހުރި ވިހި ތިރީސް އަހަރު. ފަޅު

ނޑުމެން މައްސަލަައކީ. ދިނުމަކީ މައްސަލަެއއް ނޫން އީމީހުންނަށް އެކަން ނުކުރެވެްނޏާ. މި . މިސާލަކަށް އަުޅގަ

އުޭޅ ގޮތަށް ގޯތި މިދެނީ. ލަިއގެން ދިރި ދެނީ އެތަނެއްެގ މީހުން ބައްތި ދިއް ގެދޮރު ޫދކުރާއިރު ވެސް މިގޯތި

 އި ބިން ހިއްކަންޖެހިފަ އި އަހަރުެވއްޖެ ފަޅު ގޯތިތައް ރާއްޭޖަގއި އެބަހުރި ބިން ހުސްވެފަ 50އެހެންނަމަވެސް 

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން  އީމި ައކީ.ނުވާ މައްސަލަ މައްސަލައި މި ހުންނަނީ. އެހެންވީމާ، މި ތަންފީޒުރަށްރަށުގަ ައޅުގަ

ނޑު ހަމަ ބަލާލަން ބޭނުންވޭ ރާއްޖެއަށް އާމްދަނީ  ބޭނުންވާ އެއް މައްސަލަ. ދެން ދެވަނަ ކަމަކަށް މި އޮތީ އަޅުގަ

ނޑުމެން ުކރަންޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ ކަްނތައްތައް އެބައޮތް. ިމ  ޓަކައި ލިބޭ ގޮތް އިތުރު ކުރުމަށް އަުޅގަ

ަބއަޅާ ފީ ރިޒަަމކީ. ކުުކޅު އެޓޫ މެން ވެސް މި ކިޔަނީ ރަން ބިސްއަޅާ ކުުކޅޭްނ އެންވެހިރާއްޖޭަގއި ައޅުަގނޑުމެދި

ނޑުމެން ޓޫަރން ބިސް އަުޅވަން އެބަޖެހޭ އޭގެން. ރަން ، ބިސް ވެސް. އެހެންވީމާ ިރޒަމް ބިސް އެުޅވޭީނ އަުޅގަ

އެންމެ ފައިދާހުރިގޮތަށް ވާން.  މި ލިބޭ އާމްދަނީ އެބަޖެހޭ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ،ދާއިރާއިން މި ލިބޭ އާމްދަނީ

ފާރި ރިޒަމްެގ ިވޔަމިދަނީ. ބޭރުމީހުން ރާއްޖޭގެ ޓޫމީގެ ތެރެއިން ގިނަ އަދަދެްއެގ ފައިސާ ދިވެހިރާއްެޖއިން ޭބރަށް 

އެ ކުރާ ވިޔަފާރީން އިްނކަމް ޓެކްސް ލިބޭގޮތަށް  ،އިންކަމް ޓެކްސް  ގިނައިން ކުރަނީ. އެހެންވީމާ، ރާއްޖެއަށް

ނޑުމެން މި ޓެްކސް ނަގަނީ އީުކއަލީ ހުރިހާ ރައްޔިތުްނގެ އަތުން ހަދަން އެބަޖެ ނޑުެމން. އަުޅގަ  6ހޭ އަުޅގަ

ނަގާ  ދެން ޓޫރިޒަމުން އެ، އްޔާ ދިވެހި ދައުލަތުންމިހާރު ރާއްޖޭގައި ޢާއްމު ގޮތެއްގަ. އެހެްނވެއްޖެ ޕަސެންޓު 

ނޑުހެޓެކްސް ެއއީ ވަކި ެޓކު ނޑު ބީ، އް. ބިޒްނަސް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް ައޅުގަ ަގއި ނުހިމަނާ މީގެ ތެރޭ .ޕީ.ޓީ އަުޅގަ

މެން ެއ ށް ޓެކްްސ ނަަގއިެގން ހުރިހާ އެންމީހާ އަތުން ވެްސ ނަާގގޮތަަރއްޔިތު މެ އާދަިއގެމި ދަންނަވަނީ. އެން

ކަމެއް.  ބަލަންޖެހޭ އީއުމުތަުކަގއި މި ކަންކަން މި ކުރަނީ. މި ްއކަިއގެންތޯޭއ ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤަޓެކްސް ދަ

ގޮތަށް ވެސް އަުޅަގނޑުމެން ބަލަން އެބަޖެހޭ.  ރިޒަމަށް މި ލިބޭ އާމްދަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ ހުންނަމި ޓޫ އިރާއްޖޭގަ 

އުމުތަުކެގ ޅުންގެ މި ފައިސާ ދުނިޔޭގެ ބޭރު ޤަވެރިން ވެސް އެ ބޭފުިރވެރިން، ދިވެހި ބޮޑެތި ވިޔަފާރިވިޔަފާ

މި ކަންކަމަށް ، ިވަޔފާރިކުރާ އުސޫުލ މި އޮތީ. އެެހންވީމާ ދިވެހި ބޭންކުން ލޯނު ނަަގއިގެން އި ބޭންކުގަިއ ބަހައްޓާފަ



  

ކަންަތއްތައް. ދެން ރާއްޭޖގެ އްލުކުރަންޖެހޭ އީ ޙަވިސްނަންޖެހޭ ކަންތައްތައް. މި އީވިސްނަން އެބަޖެހޭ. މި

ބިދޭސީން.  ،ރިޒަމުން ފައިސާ އާމްދަނީ މި ލިބޭ ގިނަ ބޮޑެތި ުމސާރަ ލިބޭ މީހުންނަކީ ބޭރު މީހުންޓޫ

މެނޭޖަރުން، ޑިޕާޓްމަންޓުތަކުގެ ވެރިންނަށް މި ތިބޭ މީހުން، އެފް.އެން.ބީ މެނޭޖަރުން  ،ޓަންޓުން، ޝެފުންއެަކއުން

މެން މި ތިބެނީ ދިވެހިރާއްޖެއިން ހުރިހާ ބޮޑު މުސާރައެއް ލިބޭ އެން މިސާލަކަށް ފްރަންޓު އޮފީސް މެނޭޖަރުން. މި

ހާސް ޑޮލަށް މުސާރަ  50ހާސް ޑޮލަރުން ގޮސް  5ރުްނ ހާސް ޑޮލަ 4ބޭރު މީހުން ގެނެސް ބައިތިއްބާފަ. އެއީ 

ކޮށް މި މީހުންނަށް މި މުސާރަ މި ދިވެހިން ޓްރެއިނިންގކޮށް ތަމްރީން ތިބީ. މި ވަޒީފާތަކަށް ލިބޭ މީހުން މި 

އީ އާމްދަނީ ލިބޭނެ ގޮތަށް ހަދައިފިޔަސް ދައުލަތަށް ލިބޭެނ އާމްދަނީ ވަރަށް ބޮޑުތަން އިތުރުެވގެންދާނެ. މި

ނުޑ ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ަކންތައްތައްޒަތްތެރި މުޤައިއް  . ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރުން ވެސް މިއީ އްރިރު އަުޅގަ

ވިސްނާަވޑަިއގަންނަވަން ޖެހޭނެ މި ކަންކަމަށް. ދިވެހި ދައުލަތަށް އެއްކަލަ ރަން ބިސްއަޅާ ކުކުޅުން މި ލިބޭ ހުރިހާ 

ނޑުމެންނަށް ޮގއި ބިސް ރަން ބިސް ހިފަބިހެ ނޑުމެންނަށް ފީ ބިސް މި އް އަުޅގަ އިގެން ބޭރަށް މިދަނީ. އަޅުގަ

ބިިލއަން ޑޮލަުރ،  27އެލް.ޖީ.އޭ އަށް ލިބޭ އާމްދަނީ މިހާރު  ދިވެހިރާއްޖެލިބެނީ. މިގޮތަށް މިކަން ެވެގންނުވާނެ. 

ނޑަްށ ޔަދިވެހިރާއްޖޭގެ މި ދައުލަތުގެ މި ބަޖަ  ބިލިއަން ރުފިޔާ 27 ނޑަެއޅި، އަުޅގަ މިކަން  ން މިގޮތަށްޤީޓަށް ކަ

ަވނަ އަހަރު. އެހެންނަސް  2017ބިލިއަން ުރފިޔާގެ އާމްދަނީ ދިވެހި ދަުއލަތަށް ވަންނާނެ  50ކޮށްފިއްޔާ 

ނޑުމެން ިމ މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެރި  މިކަންކަން ކުރަންޖެހޭ މުއަްއސަސާތަކުން މިކަން ކުރުމަްށ ޓަކައި އަުޅގަ

މި މަސައްކަތަށް  ންއާއި މާިލއްޔަތު ޮކމިޓީ ދީ ކޮމިޓީމެންބަރުން ވެސް، ޚާއްަޞޮކށް މި ކޮމިޓީން އިޤްތިޞާ

ރުއަޅާ، ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތައް މިތަނަށް ގެނެސްގެން ކީްއވެގެންތޯ މި ވާހަކަ ުނދައްކަންވީ. އެހެންވީމާ، ބާ

ނޑު މިކަންކަންމީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކަމަށް އަ ނޑު ކުރަބޫލުޤަޅުގަ ން. ދެން ދައުލަތުގެ އަުޅގަ

ކުރަން މިހާރު، މިފަހަރު މި ހުށަހެޅުނު ބަޖެޓުގައި ާޚއްޞަކޮށް ަރއީސް އޮފީސް ަކހަލަ ތަންތަނުގައި ބަޖެޓު ލުބޫޤަ

ނޑު ފާހަަގކޮށްލާ ކަެމއް. އެހެންވީމާ، ިމގޮތަށް  ނޑު ފާހަަގކޮްށލަން މިދިޔަ އަހަރަށްވުރެ. ެއީއ އަުޅގަ ކުޑަކަން އަުޅގަ

 ތަކުން ވެސް ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން އިސްނަންަގވަިއގެން މިދައުލަތުގެ ޚަރަދުތައް ވެސް ެއހެން އޮފީސް

ވަނަ އަހަރު. އެހެންވީމާ، އެގޮތަްށ  2016ޭބފުޅުންގެ  އޮތީ ވަރަށް ބޮޑުތަން ކުޑަުކރައްވާަފއި ބަޖެޓުގައި އެ

ރަނގަުޅވާނެ ކަމަށް  ޔާކުޑަކުަރއްަވިއގެން އެހެން އޮީފސްތަކުން ެވސް ބަޖެޓު ުކޑަުކރައްަވއިގެްނ މަސައްކަްތ ކޮށްިފއް

ނުޑމެންނަށް އެބަކުރަން. ދެން ހަމަ ދައުލަތަށް އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ޓަކަބޫލުޤައަޅުަގނޑު  ފެނޭ ހަމަ  އި އަުޅގަ

ން ރުފިޔާ ލިބޭނެ ކަމަށް އޮެވ، ނުލިބި ހުރިކަން. އެ ެއްއޗެހިތައް ކުީރގަިއ ވެްސ ޔަމިލި 462މިސާލަކަށް 

މު ކަމެްއ އްރާތްތަކުން ހޯދުމަކީ ވަރަށް މުހިއެ ފައިސާ އެގޮތަށް ލިބެްނޖެހޭ ފަ އަޅުަގނޑު ދެންނެވި ފަަދއިން

ނޑު ދަންނަވަްނ. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ުމޤައްރިރު.  ކަމުގައި އަުޅގަ

 



  

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް  އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. ފުރަތަަމ ފުރުޞަތުގައި އެމް.ޑީ.ޕީްނ ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑިއގެންނެވި

ފުރުޞަތު ދެވިފައި ެއވަނީ. ދެން އޮތީ ދެވަނަ ފުުރޞަތު. ދެވަނަ ފުރުޞަތު އަޅުަގނޑު ކުރީަގއި ވެސް 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަރީފްގެ ނަން ނޯޓުކޮށްފައި މިއޮތީ އިނގޭތޯ. ނަމަވެސް ދެވަނަ ުފރުޞަތަށް ދެވޭނީ ޖުމްލަ 

ނުޑ ގޮތެްއގައި ފުރަތަމަ ފުރުޞަަތށް އެދި ވަަޑިއގެންނެވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތުދީ ނިމުނީ ކަމުގައި އަުޅގަ

ނޑު ފުުރޞަތު އަރުވަން ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު، ަގއްދޫ ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި  ދަންނަވަން. އަުޅގަ

 މެންބަރަށް.

 

  ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑުމެން ބަ! ޝުކުރިއްޔާ މުޤައާދެ ކުރަމުން މިދަނީ ދައުލަތަށް ލިބޭ ފައިސާއާ ބެހޭ ސްޙުއްރިރު. މިއަދު އަޅުގަ

ނޑުމެން މީގެ ތެރޭަގއި ކަންބޮޑުާވ  ގޮތުން ނޫނީ އާމްދަނީއާ ބެޭހ ގޮތުން ވާަހކަދައްާކއިރު ަޙޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

އެންމެންގެ، ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ވެސް ވާހަަކއިްނ  ވިސްނާލަންޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަތަކެއް އެބަ ހުރިކަން

ނުޑ  ނުޑ ގޮތެއްަގއި ބޮޑަށް އަލިައޅުާވލީ މާއްދާތައް އަޅުގަ ފާހަގަެވގެން ހިނގައްޖެ. ދެން އެހެން ބޭފުޅުން މައިގަ

ނޑު ހީވަީނ  ކޮންމެހެން އެ ތަކުރާރުކުރާކަށް ނެތިން. ހަމަ އެންމެން ވެސް ހުށަހަޅާ ވާހަކަތައް އަުޅގަ

ނުޑ ްއވަމުންދަނީ. އެހެންީވމާ، މިނިސްޓަރުންނާ ސުވާލުުކރައްާވއިރު ވެސް އެބަނޯޓުކުރަ އިަތއް ައންނާނެކަން އަުޅގަ

 ބޫލުކުރަނީ. ދެން މީގެ ތެޭރަގއި ައޅުަގނުޑ ވެްސ ޚާއްަޞޮކށް ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ދެތިން ކަމެއް އެބަ ހުރި. އޭގެ ޤަ

 20ދަން ހުށަހަޅާފައި ހުރި ކަންތައްތަކުެގ ތެރޭގައި ޕޮއިންޓް އިން ފެއްޓިގެްނ އާމްދަނީ އިތުރަށް ހޯ 20ތެރޭގައި 

ނޑުމެންނަށް އެްއވެސް އެްއޗެްއ ލިބިފަިއ  2015ދޭތެރޭަގއި.  އާ 29އިން ފެއްިޓގެން ައިއއްސަ  ވަނަ އަހަރު އަުޅގަ

ނަށް މި ވަނަ އަހަރުަގއި އަޅުަގނޑުމެން 2016ނެތް މިއިން އެްއވެސް ދާއިާރއަކުން. ނެތް ެއއްެޗއް އަެންއކާ 

ައންނަނީ މި ކިހިނެއްތޯ ެއ ަބލާލަންޖެހޭ މައްސަލައެްއ  އަދަދުތައް ކިހިނެއް، ކޮންގޮަތކަށް ައއި އެްއޗެއްޯތ މި

ނޑު އެ ވާހަކަ މިދެްއކީ.  ކަމަށް. އެީއ ދެން ޖުމްލަ ޮގތެއްަގއި ައޅުަގނޑު ހުރިހާ ައއިޓަމެއް ނުބެްއޔަސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ވާހަކަ ދެ  ނަާގ  3އްކީ ބޭރު މީުހންގެ އަތުން މުސާަރއިން ޮފނުވާ ލާރިން %ދެން ޚާއްޞަކޮށް އަުޅގަ

ނޑުމެންަނށް  ނޑަްށ ހީވަނީ ީމގެ ސަބަބުން އަުޅގަ އަނެްއކާ ެވސް އިތުުރ ކޮަރޕްޝަންތަކެއް. ރަނގަޅު ވާހަކަ. އަުޅގަ

މެން މިކަން ތި މެނޭޖް ކުރެިވެގން ނުދޭ، ސިސްޓަމެއް ނެތި މި ނަގާ ވާހަކަ ަދއްަކއިގެން އަޅުަގނޑުގޮތުަގއި މީ

ނޑުމެންނަށް % ތެެރއިން ކޮރަޕްަޝން އުފެދިކޮށްފިއްޔާ މި އިތުރަށް އަުޅަގނޑުމެންގެ  ލިބުމުގެ ބަދަުލގަިއ  3އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި ކުރެވެނީ. ެއއީ ސަބަބަކީ ިމ % 3އަތުން % ނަގަންދިމާކުރީަމ  3ދާކަހަލަ ކަމެްއހެން އަޅުގަ

މީހާ ގެންނަ މީހާ ބޭނުންވާނީ އޭަނގެ މުސާަރއަކީ އެއަްށވުރެ ކުޑަ އެންމެ ފުރަތަމަ ވާނެގޮަތކީ އެްއކަލަ އެ



  

މީހާ ކައިީރގައި . އެއީ އެ ގެްނނަ މީހާ ޑިމާންޑްކުރާނެ އޭނަގެ ވެރިމުސާރައެއް ކަުމގައި ދަްއކަްނ ސަރުކާރަށް

. އޭާނގެ މުސާރައިން މަދުކޮށްފައި އޭަނގެ މުސާރަ ދައްކަން 3ހޯދަން. އެހެންވީމާ، ޖެހޭނީ އެ % 3އެ %

އެހެންވީމާ، ސަުރކާރަށް ެގްއލިގެންދަނީ. އެހެންވީމާ، ޙަީޤޤަތުގައި ރަނގަޅު ނިޒާެމްއ ނެތި މިކަން ކުރަން 

ނޑަށް ހީނުވޭ އެއީ ރަނގަޅު ކަެމްއހެން. ރަނގަޅު ނިޒާމެއް އޮވެމެ، އެ މުސާރައިްނ  ދިމާކޮށްފިއްޔާ އަުޅގަ

ްއޔާ އެ ރަނގަޅަްށ ހިނގައިދާނެ ކަމެްއ. ޖެރާތުން އެ ދައްާކގޮތަށް އޮެވއްސަރުކާރަށް އެ ބަލަުދވެރި ފަ

ނޑުމެން އިނގިލި ދިއްކުރާ އިމިގްރޭޝަނުން މީހުން  އެހެންނަމަވެސް ވަރަށް ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް. މިހާރު ވެސް އަުޅގަ

ނެޑއް ނުެއއް ދައްކަން. އެ  ގެންނައިރު އެތަުނގައި ތިބި ަބޔަކަށް ރިޝްވަތު ެދވޭ ވާހަަކއެއް އެބަ ދައްކާ. އަުޅގަ

ޒަމާުނއްސުރެ މިކަން ހިނގަމުން އަންނަނީ. ެއީއ  އީކިގެްނ ދާތީެވ ެއއީ މިހާރު މި ސަރުކާރަކުްނ ނޫން. މިދެއް

މިހާރަކު ނޫން. ކުރީގައި ވެްސ މީގެ ހަމަ ޒަމާންތަކެއްެވއްޖެ ހަމަ އެންމެންގެ ތެރޭގައި ެއ ވާހަކަ ދެކެވި އެންމެން 

އްޔާ ހަމަ ރު ވެސް އަނެއްކާ ިމ ނަގަންވެއްޖެ ކުރެިވ މިހާއެއަށް އިނގިލި ދިއްކުރާތާ. އެހެންވީމާ، ެއކަން ނު

ކޮންމެވެސް ދިމާލަކުން މި ވާހަކަދެއްކިދާނެ. ދެން ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވެއްޖެ ބޮޑެތި މުސާރަ ލިބޭ މީހުންގެ 

ނޑައެޅިަފއިވާ ަޕސެންޓޭޖަށް ބަލަ އިފިއްާޔ ވާހަކަ. އާދަިއގެ ލޭބަރުންގެ ވާހަކަ. އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ މިހާރު މި ކަ

ޕަސެންޓޭޖުގެ ގޮތުން ަނގާ ަކމަށް ވަންޏާ އޭތި ދާނީ ބޮުޑ މީހާ، ގެނައިން ލިބޭ މީހާެގ އަތުން ގިަނއިން. މަދުން 

ދާނީ. އެހެންވީމާ، އެއީ އިޝޫެއއް ނޫން ކަންނޭނގެ. ދެން ހަމަ އެއާއެްއކޮްށ  ހެންއެ ލިބޭ މީހާގެ އަތުން މަދުން

މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދާކަށް ބޮޑުސިންާގ  3ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން. އެންމެ އެމް.ޓީ.ސީ.ީސގެ ވާހަކަ އަުޅަގނޑު ެވސް 

އޮޕަރޭޝަނެއް ހިންަގއިގެން ެއކަން ކުރުމުގެ މާނަެއއް އަެންއކާ މި ސަރުކާރުން ސަބްސިީޑޒް ދީގެން ކުާރއިރުަގއި 

ނޑުހަމަ ރަނގަޅު ސުވާެލްއބާވައޭ. ދެން އަޅުަގނޑަށް ިމ ބަޖެޓު ބޮޑަށް ބަލާލީ އީމި މީގެ މިހެރަ  މާ އަޅުގަ

ނޑުމެން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ކުޑަކޮށް އެްއޗެ ނޑަށް ހީވަނީ އަުޅގަ އްސަށް ުސވާލު އުފެދުމުގެ ބަދަލުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ މީގަވަގުުތކޮެޅއް ދީގެން ވެ ބޭފުޅުން ވަގުތު ކުަޑވެގެން ތެޅިފޮިޅގަނެގެން  އެ އިސް ައޅުގަ

ފިގަރަަތއް ެއކި ގޮްތގޮތަށް ެއކިެއކި ދިމަދިމާލަށް ގޮއްަސ މީގެ ރަނގަޅު ހަދާފައި ހުރި އެްއޗެއް ގޮތަްށ މީގެ 

ނޑަށް ހީވަނީ ނޑަށް ހީވަީނ ނައިއްސަ ހުރި ކަހަލަ ގޮތަށް އަޅުގަ އަުޅަގނޑުމެން މިތާ ތިބެގެން  ފިގަރތައް އަުޅގަ

ފިނޭންސް  ސްކުރުމުގެ ކުީރަގއި ެދ ދުވަސް ނޫނީ ތިން ދުަވސް ނޫނިއްޔާ އަދި ހަފްތާެއއް ނަމަވެސްޙުބަ

ކުރެްއވި ބޭފުޅުންނަށް ވަުގތު ދީގެން މީގައި ހުރި ފިގަރޒްތައް ރަނގަުޅކޮށްލަްނ މިނިސްޓްރީގެ މި ބަޖެޓު ތައްޔާރު

ެއއަށް  އެބަ ޖެހޭ ކަންނޭނގެ. ެއީއ ކަންނޭނގެ ީމގެ ފުރަތަމަ އަޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ަކމަކީ. ޭއގެފަހަށް

ރޒްަތކެޙުބަ އް ނޫނިްއޔާ އޮިޅެގން ޖެހިފައި ނޫނިއްޔާ އެކިއެިކ ދިމަދިމާލަށް ގޮއްސަ ސް. މީގައި ހުރި ނުބައި ފިގަ

އްޔާ މީ ރަނގަޅު ވާހަަކއެއް ނޫން ކަންނޭނެގ ވާހަކަދައްކަން ެވއްޖެހުރި އެއްޗަކަށް އަޅުަގނުޑމެން 

އްޔާ ހެން ވެއްޖެ ކުރާ ވާަހކަެއއް. އެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެެކވޭނީ. އަނެއްާކ މި ދެކެވެނީ ކޮންމެެވސް ބަޔަކު ބަދުނާމު



  

ނޑު ފާހަަގކޮށްލަން. އެެހންވީމާ، މި ނުޑ  އީ އޭަގއި ރަނގަޅުކޮށްލަންޖެހޭ ަކންތައްތަކެްއ އެަބ ހުރިކަން ައޅުގަ މަިއގަ

އިން  2015ގަިއ.  2.01ރިޒަމް ޓެކްސް އެއީ . ދެން ހަމަ އެއާއެއްކޮށް ިމ ޓޫގޮތެްއގައި އެކަހަލަ ވާހަކަެއއް

އެއްެވސް އެްއެޗއް އެތަނުން ނުފެންނަ މައްސަލައަީކ  ާދއިރުަގއި އެ  2017، 2016ފެއްޓިގެން ދެން އަނެއްޮކޅަށް 

ގައި ވެސް ހަމަ ެއކަހަލަ މައްސަަލއެއް އެބަ ދިމާވޭ. ެއީއ  11.06ވެސް އެއީ ަމއްސަލަެއއް. ަހމަ އެާއއެްއކޮށް 

ނެއްާވކަމެއްތޯ ވެްސ މިލިއަން ައއިްއސަ. ދެން ހަމަ ޒީރޯއަށް ދިޔަ ދިޔުމަކީ ކިހި 120ަގއި އެބަ އިނދޭ  2014

ބަލާލަން އެބަ ޖެހޭ. ދެން ހަމަ ބައެއް ކުންފުނިތައް ކުރީަގިއ ވެސް އެހެން ބޭފުޅުން ވެސް ފާހަގަކޮށްލިހެން މީގެ 

ތެރޭގައި ހިމެނިގެން ނުދިޔަ ސަބަބު ވެސް އެބަ ހިމެނޭ. ދެން ހަމަ މިހެން ބުނާ ކަމަށް ވަންޏާ ވަރަށް ގިނަ 

ނޑު ކުރިން ކަންތައްތަެކއް އެބަ ހުރި ސުވާ ނޑަށް ހީވަނީ އަުޅގަ ލު ކުރަންޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް ފުރަތަމަ އަޅުގަ

ކުެރްއވި ބޭފުޅުން ލައްވާ މި ބަޖެޓުެގ ޓްރީގެ ނޫނިއްޔާ ބަެޖޓު ތައްޔާރުމިދަންނަވާލިހެން ފިނޭންސް މިނިސް

ރޒްަތއް ކުޑަކޮްށ ރަނގަުޅކޮށްލައްަވިއގެން މިއަށް ބަދަެލއް ގެ ްނވީމާ، އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލުމަްށ އްާޔ އެހެއްޖެނެވި ފިގަ

 އަޅުަގނޑު ވާހަކަ ނިންމާލީ. ޝުކުރިއްާޔ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޙިލްމީ.هللا ސަޢުދުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

 ޙިލްމީ ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

ނޑު ހަމަ ކަމަކަްށ  ފާހަގަކޮށްލަން ދެތިން ކަމެއް އެބަ އުޅޭ. އެއް ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން ރާއްޖޭަގއި މާބޮޑު މަސައްކަތެްއ ނުކޮށް، އެންެމ ގިނަ ފައިާދއެއް ލިޭބ 

ލައިން އަޅާފަިއ  ހިމެޭނ. އެއީ ދިާރުގގެ ފޯނުގެ ަލއިންތަކަށް، އީސް.ކުންފުނިތަކުގެ ތެޭރގައި ދިާރުގ، އެމް.ޑަބްިލއު.އެ 

ަގއި ވެސް އިންނާނެ ނެ. ހަމަ އެމް.ޑަބްލިއު.ެއްސ.އީރުފިޔާ އިްނނާ 30ހުންނާތީވެ ނިމުމެއް ގޮތަށް ނަގާ މަހަކު 

ހަމަ އެގޮތަށް. އެހެންވީމާ، ެއއްވެސް މަސަްއކަތެއް ނުކޮށް ވަންނަ ލާރި ވަންނަ ދެ ކުންފުނީގެ ވާހަކަ. އެ ދެ 

ންވީމާ، ލިބޭ ފައިދާ ވަރަށް ވިްއކާލި ވާހަކަ ައޅުަގނޑުމެން މިދައްކަނީ. އެހެކުންފުނީގެ ހިއްސާ ބޭރު ބަޔަކަށް 

މުކޮށް ިމ ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ. އެއީ ިމހާރު އެކަމަކު އަޅުަގނޑަށް ާފހަގަކުރެޭވ ދިވެހިރާއްޭޖގެ އްމުކޮށް، މުހިއްމުހި

ލިބޭ އާމްދަނީ މަދުވާކަން. އެީއ  ވަނަ އަހަުރގައި 2016ވަނަ އަހަރަށްވުރެ  2015ޑުން ގުޅުން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެ

ނޑަށް ކިހިނެްއެވގެންވާ ކަމެއްތޯ ސާފުކޮށް  70އަށް ވެސް ހަމަ ލަްނ ބޭނުންވޭ. ދެން އެސް.ޓީ.އޯ ދެން އަޅުގަ

ަގއި. ެއހެން ކަމަށް ވެއްޖިްއޔާ  17،16،15މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިާދއެްއ ފެންނަ ކަމަށް މިއޮންނަނީ. މި 

ކޮށްލަން. އެސް.ޓީ.ޯއގެ ފައިދާ މި ތިން އަހަރު ދުވަުހެގ ތެރޭގައި ެއއްވަަރކަށްތޯ އަޅުަގނޑު ބޭނުން އެެވސް ސާފު

ނޑަްށ ހީވަނީ ހަމަ ދުވަހުން  ހުންނާނީ. ނޫނިއްޔާ އެ ކިހިނެއްތޯ އެވަނީ. ދެން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އަުޅގަ



  

ވެސް އެ ބޭންކް އިން ވެްސ  ންދުވަހަށް، އަހަރުން އަހަރަށް ފައިދާ ބޮޑުވާ ވާަހކަ އަުޅަގނޑުމެން ނޫސްތަކު

ަގއި އަދި ެއއަށްވުެރ  2016ގަިއ ލިބުނުވަރުތޯ  15 ،2014އްޔާމުން ހަމަ ތު ލިބެނީ. އެހެން ކަމަށް ެވއްޖެލޫމާޢުމަ

ނޑުމެން ހަމަ ބޭނުންޔަމިލި 1 ވަނީ ފައިދާ ން ރުފިޔާ ކުޑަކޮށްޯތ ލިބޭނީ. އެވެސް ސާފުކޮށްަލން ބޭނުން. އަޅުގަ

ން އަނެއްކަމަކަްށ ޔާ ދަުއލަތަށް ވެސް އޭގެ ފައިދާ ބޮޑުެވގެން އަންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް. ދެއްބޮޑުވާ ކަމަށް ެވއްޖެ

ން ރުފިޔާ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މަދު އަދަދެއްހެން އެއީ. ޔަމިލި 100ބަލަނީ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ  އަޅުަގނޑުމެން

އަށް. މި ހަވާލުކުރަނީ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ރާއްޖޭގެ މިހާރު ނިކުންނަ ިގނަ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހަމަ ޓެންޑަރ ކުރުމެއް ނެތި

ން ޔަމިލި 3ސައްކަތެއް ުކރާއިރު ވެސް ބަނދަރެއް ވިޔަސް އަދި އެެހން ކަމެއް ވިަޔސް. އެހެންވީާމ، އެ ހުރިހާ މަ

ގައި  11.15ެއއް ލިބުމަކީ ެއީއ އަޅުަގނޑަށް އެހާ ބޮޑަށް ަފސޭހަކަމެއް ނޫން ބަލައިގަންާނކަށް. ދެން ރުފިޔާ ފައިދާ

ަގއި ެއއްެވސް ެއއްެޗއް ނުލިބޭނެ ކަމަށް. 2016އެހެނިހެން އިންޓްރެސްޓް ފައިދާ ޑިވިޑެންޓް އުޫސލުން  އެބައިން

ނުޑ ސާފުކޮށްލަން ބޭނުން. ދެން ބިންވެރިކޮށްގެން ލިބޭނެ  އެއީ ވެސް އެ ކިހިނެއް ވެެގން އުޅޭ ކަމެއްތޯ އަުޅގަ

ަގނޑަށް ހީވަނީ މިހާރު ވެސް މި އަދަދު އުޅެީނ. އަޅު މިލިއަްނގައި މި 400ކަމަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނީ 

ވަަނ އަހަރު ލޭންޑް އިވެލުއޭަޝން ކޮމިޓީން އިންނާނެ  2008ބޮޑުކޮށްލެވިދާނެ ގޮތްަތއް އެަބހުރިހެން. އެއީ 

ނޑައެޅި ައގު ބޮުޑވުމުެގ  ރަށްތަކުގެ އިމުގެ ައގު ަކނަޑއަޅާފައި މިލްުކކުރާނެ ައގު. ެއހެންނަމަވެސް އޭރު އަގު ކަ

އްާޔ ސާަލކަށް ދަްނނަވާ ކަމަށް ވެއްޖެ ރަށްރަށުަގއި އަމިއްލަ ކުރުުމގެ ަބއި ހުއްިޓފައި އޮތީ. މި ސަބަބުން ގިނަ

ރުފިޔާ ަދއްކަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ،  50އްޔާ ތިނަދޫގައި އަކަ ފޫެޓއް މިލްކުކުރާ ަކމަށް ވެއްޖެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރަށް

ކުރަން. އުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ އަމިއްލަދަހާސް ރުފިޔާ  50ލަްއކަ  2ހާސް އަކަ ފޫޓުގެ ގޯްއޗަކުން  5

ހާސް  52ލައްކަ  1ން ވިްއކާލާއިުރ ގޯއްެޗއް ިވއްިކގެން މިދަނީ ސް ނީލަމުގައި ޫނނިއްޔާ ބޭންކުއެހެންނަމަވެ

ނަޑަކށް މި ރުފިޔާއަށް. އެހެްނވީމާ، އޭތި ވެސް ދެޮކޅު ނުޖެހޭތީވެ ެއކަްނ ރަނގަޅު ކު ވެގެން އަހަރު  7ރަން ގާްތގަ

 15ރުފިޔާއަށް، ނޫނީ  10ވެސް ެއކަން ރަނަގޅު ނުކުރެވިަފއި އެ އޮތީ. ެއީއ މިސާލަކަށް އަކަ ފޫެޓއް  ދިޔައިރު

އްޔާމުން އެ ބިންތައް އަިމއްލަ ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ވަރަށް ބޮޑަށް ބޮޑުވެގެންދާނެ. ފިޔާ ބަދަލުވެއްޖެ ކަމަށް ވެއްޖެރު

ހުއްޓާލި ގޮތަށް އަިދވެސް އޭިތ ނުހިނގައިގެން އުޅެނީ. ވަނަ އަަހރުގައި އައި ސަުރކާރުން އެ  2008އެހެންވީމާ، 

އެހެންވީމާ، އޭތި ބޮުޑކޮށްލަން ނޫނީ އަވަސްކޮށްލަން އަުޅަގނޑަށް ފެންނަ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ދެން ސަރުކާރު 

ނޑަށް 2ކުންފުނިތަކަށް ބިމުެގ ކުލީގެ ގޮުތގައި ައކަ ފޫޓަކަްށ  ވާހިއްސާ ހީވަނީ  ރުފިޔާ މިއޮތް އޮތުން އެއީ އަުޅގަ

ން ރުފިޔާ އަޅުަގނޑުމެންނަްށ މި ލިބެނީ. ދެންމެ ޔަ މިލި 13ހޭ ކަމެއްހެން. އެތަނުން އިތުރަށް ވިސްނާލަންޖެ

ކުރެްއވިހެން އާަދއިެގ ވިޔަފާިރވެރިެއއް ވެސް ޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވެސް ފާހަގައަޅުަގނޑުމެްނގެ އެހެން ިއއް 

ން މިައށްވުރެ ބޮޑު އަދަދެއް ަދއްާކނެހެން ބިމުގެ ކުްއޔަްށ މީހުން ގެންުގޅޭ ބިލުތަކު އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ އެ 

 13ދެން އޮތްވަރުން ވެސް އަދި ބޮޑުކުރަން މިއޮތީ ވެސް،  އި،ހެން ކަމަށް ވަންޏާ މިވެސް ިވސްނަދައުލަތަށް. އެ



  

ރެމިޓެންސް ީފ  3ން ރުފިޔާ ބޮުޑވެގެން މިދަނީ. ދެން ބިދޭސީ މުވަްއޒަފުންގެ އަތުން މި ނަގާ %ޔަމިލި

ޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ދެން ޯގހެއް ނޫންހެން އެ ނެގުން. އެކަމަކު އެއަްށވުރެ ކުރިން ކުރަންޖެހޭ ވަރަށް ގިަނ އަ

 ހާސް ބިދޭސީން ފިލައިގެން. މި މީހުންނަކީ އެ  30ކަންތައްތަެކއް އެބަ ހުރި. މިސާލަކަށް ރާއްޖޭގެ އެބަ ުއޭޅ 

އަހަރުވަންދެން،  6އް ނޫން. އަދި އެމީުހން ަވންނަ ބައެމީހުންގެ ވިސާ އަދި އެހެން ެއއްވެސް ެއއްެޗއް ދައުލަތަށް 

ަވންދެން އުޅެލާފައި ތިމަންނަ މިއައީ ފުރަންށޭ ކިޔާފައި އިމިްގރޭޝަނަށް ދިޔައީމަ އެ އަހަރު  8އަހަރުވަންދެން،  7

ވެްސ ގެނެއްސަ ހުންނަ މީހާގެ ޑިޕޮސިޓުަގއި އޭނައަށް ޓިކެޓް ަކނޑާލާފައި ފުރުވާލަނީ. އެ ައނެއް މީހާގެ އެއް

ޙައްޤަކަށް ބަލާލުމެއް ނެތި. އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ބަިއވަުރ ކަންތައްތަކެއް އެބަ ހުރި. މި ރާއްޖެ ނޫނިއްޔާ 

 އުމެއް. އިިމގްރޭޝަްނގެ ގާނޫނާ ޚިލާފުވީމާ އެޤަނޫނާ ޚިލާފުވެގެން އިނާމު ލިބޭ ނުހުންނާނެ އިމިގްރޭޝަނުގެ ގާ

ނޑު އްޖެ އުމެއް މި ރާޤަޚިލާފުވި މީހާއަށް އިނާމު ލިބޭ  ކުރަނީ. އެހެންވީމާ، ބޫލުޤަނޫނީ ނޯންނާނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ކުރި ނިސްބަތުން ަދއުލަތަށް ކޮންމެވެްސ ވަަރކަްށ އް. މިސާލަކަްށ އޭނަ މަަސްއކަތްމިވެސް ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެ

ލައިފި ކަމަށް ނެ. އަދި ފިއްޔާ ފިލުން ވެސް މަދުވާޖެހިއްޖެ ކަމަށް ވެއްޖެމަހަކު ރުފިޔާތަކެއް ނަގާ ގޮަތށް ހަމަ

. އެޓްލީސްޓް އޭނަ އިސާތަެކއް ދައުލަތަށް ދައްާކފައްޔާ އޭނަ ފުރައިގެންާދނީ ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ފަ ވެއްޖެ 

ިއ ރުފިޔާ ދައްކާފަ 250ރުފިޔާ މަހަކު.  250ފިލައިގެން ހުރި މަސްތަކުގަިއ ދައުލަތަށް އެމްޕްލޮޔަރު ދައްކަންޖެހޭ 

ނޑަށް ހީވަނީ އެއީ ދައުލަތަށް ވެސް ލިބިެގންދާނެ އިތުރު އެއްަޗކަށް  އްޔާނަމަވެސް ދާގޮތް ކަމަށް ެވްއޖެ އަުޅގަ

ވެގެންދާނެހެން. ދެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގީމަ ވާގޮާތިއ އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ އޮތީމަ 

.އެސް.ޓީ ނެގީމަ ނޫނީ ޖީ ބޮޑުތޯވަނީ ތަްށ ލިބޭ އާމްދަނީތަފާތު. އިމްޕޯްޓ ޑީއުީޓގައި ނެގީމަ ދައުލައޮތް ވާގޮާތއި 

ނޑުމެންނަށް ވަރަށް ގިނަ ފަހަރަށް އެބަ އާމްދަނީ ބޮޑުތޯވަނީ. މީ ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ބަލާލަން. އަޅުގަ ތި އަޅުގަ

ދާ ވާހަކަ. އެހެން ކަމަށް އަށް ވަަރށް ބޮޑެތި މަކަރުތައް ހަނޫނީ އަޑުތަްއ ލިބޭ ޖީ.އެސް.ޓީ ޚަބަރު ލިބޭ

ނޑުމެންނަކީ  އްޔާމުން އެއީވެއްޖެ   އެތައް  180،90އަޅުަގނޑުމެން ހިތުން ދިރާސާކޮށްލަންޖެހޭ ކަމެއް. އަޅުގަ

އުމަކަށް ވީހިނދު މީރާއިން ކޮންމެ ރަށެއްަގއި މީހުން ބައިތިއްބަިއގެން މިކަންކަން ޗެކެްއ ޤަރަށަކަށް ބެހިފައި އޮތް 

ެއއްެޗއް ެނގިއްޖެ  މުދާ އެތެރެވާއިރު ެއ ނަގާ އްޔާ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ަކސްޓަމުންނުކުރެވޭނެ. އެހެން ކަމަށް ެވްއޖެ

ތި ިވސްނާލުން އެއީ ރަނގަުޅ އޭްއޔާމުން ދެން އެ އެއްޗަށް ކޮންމެ ގޮތެްއވި ަކމުގައި ިވޔަސް ވެސް ކަމަށް ވެއްޖެ

ނޑަށް ެފންނަނީ. އެހެންވީމާ، އެ ނޑުމެ ކަމެއް ކަމަށް އަުޅގަ  ވާތީެވ އެ ން ސުވާުލކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަކަށްވެްސ އަުޅގަ

 ވާހަކަ ެވސް ދަންނަވާލީ. ދެން އެހެންވީމާ، ދެްއވި ފުރުޞަަތށް ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

އޭދަފުށި ދާއިާރގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު. މިވަގުތު  ،ތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމްއާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. ޢިްއޒަ

ނޑުމެންގެ ބައްަދލުވުމަށް ދޮޅުގަިޑއިރު. ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ސްލޮޓުން ވާހަކަުފޅުދައްކަ  ވާނެ އެންމެފަހު ބޭފުޅާ. އަދި އަުޅގަ

ނޑުމެން ދެވަނަ ޙްއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަރީފް، އައެހެންވީމާ، އި  މަދު ސަލީމްގެ ވާހަކަފުޅަށްފަހުގަިއ އަޅުގަ

 ފުރުޞަތަށް ގޮތެއް ނިންމާނީ. ކުރިއަށް ގެންަދވާ. 

 

 މަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުްނ:އޭދަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙް

ނޑު ގޮތެއްަގއި އެ ނޑު ވެސް ދައްކަން ހުރީ މައިގަ ބޭފުޅުން ދެއްކި ާވހަކަތައް. މީގައި ދެންމެ  ދެން ހަމަ އަޅުގަ

ޫނނީ މިއިން ކޮންމެވެސް  އެސް.ޓީ އާއި ކަސްޓަމް ިޑއުޓީާއ މި ދޭތި ނަގަްނވީތޯވިދާުޅވިހެން ޖީ. ހަމަ ސަޢުދު އެ

ލުކޮށްލަްނވީތޯ. މީ ޙަޤީޤަތުގައި ސުވާލު ުއފެދޭ ކަމެއް. އެއީ ކަސްޓަމް ޑިއުޓީ ެވސް ނަގަނީ. އެަކއްޗަކަށް ބަދަ

ޖީ.އެސް.ޓީ ެވސް ނަގަނީ. ދެން މި ނެގީމަ ދޭތި މިދަނީ ރެޕަލްވެގެން. ޙަޤީޤަތުަގިއ ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުުމެގ 

ނޑު މަޤްޞަދަކަށްވީ ަކސްޓަމް ޑިއުޓީ މަޑުމަޑުން އަށް ެގނައުން. އެހެންނަމަވެސް  0% ގޮސް އެ މަޑުމަޑުން މައިގަ

ފަހުން މި ބަދަލުވީ ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ހަމަ އެްއވެސް ބަދަލެއް ނައިސް އެ އޮތް ގޮތަށް އޮވެަފއި އަނެްއކާ ކަްސޓަމް 

ފުވެރި ގޮތަކަށް ނޫްނ ޞާމުަގިއ ވެސް މިއޮތީ އެންމެ އިންޑިއުޓީ ނެގުން. ދެން މިސާލަކަށް ކަސްޓަމް ޑިއުޓީ ނެގު

ނޑު ެއއްޗެ ނގަމުންދަނީކީ ވެސް. މިސާމިކަންކަން ހި ާރ އްސަށް ބަާލއިރުަގއި ގޭަގއި ހަރުކުލަކަށް ިމއަދުގެ މައުގަ

އަށް ބަލާއިރު އެއީ ހަމަ މިހާރު އަނެއްހެން ބުނާ ނަމަ އަސާސީ ޚިދުމަތެއް ކަހަލަ އޭ.ސީ. ޭގގައި ހަރުކުރާ އޭ.ސީ 

އޭ.ީސއެްއ ހަރުނުކޮށްލާ ހަމަ ފަރަކު ނުޖެހޭނެ. ދެން  ޚިދުމަތެއް. މި ހޫނުގަދައިރު ަހމަ އެންމެ ނިކަމެތި މީހާ ވެސް 

ހާރި މީހަކު އަތަކުން ނުދޮވޭ މިއެްއޗެހި މިސާލަކަށް ދޮންނަ މެޝިނަށް ބަލާއިރުަގއި ދޮންނަ މެޝިނަކީ ހަމަ ގޭގައި 

ނޑުމެންގެ  އްއެްއޗެއް ނުދޮންނާނެ. އެހިާސބަކަށް ދެނެ ިމއިްނ އުެމއް ނުދާނެ އެނބުރިއެއް. އެހެންވީމާ، ޤައަުޅގަ

ލަކަށް އެބަ ަނގާ. އަެނއްކާ މިސާ 6ިތން ޖީ.އެސް.ޓީ %ޑިުއޓީ. އަެނއްކާ މީ 25ަނގާ % ކޮންމެ އެްއޗަކުން އެބަ

 ޕަސެްނޓް. ދެން ގޮސް މިހެން ށް އެަބ ދައްކަން ޖެހޭ މީގެ ގާްތަގނޑަކަށް ތިން ހަތަރުބުނާ ނަމަ އެމް.ޕީ.އެލަ

 40އެބަ ަދއްކަންޖެހޭ ސަރުކާރަށް ހަމައެކަނި. ހަމައެކަނި % 40ގާތްަގނޑަކަށް މުޅި އެީތގެ ައގަށް ބަލާއިރު %

ހަމައެކަނި ސަރުކާރަށް. އެހެންވީމާ، މިއީ މީހަކަށް ވިއްކާލާ ރައްޔިތު މީހަކަށް ވިްއކާލާ އޭސީއަކުން ނޫނީ 

ނޑު މީހަކަށް ބޭނުންވާނެ ެއއްޗެހި. މި އެްއޗެހިން އެބަ ނަގަޭއ، ދެން ކުޑަކުދި ންގެ ދޮންނަމެޝިނަކުން މި މައިގަ

ނޑުމެންނަކަށް ނެޕީ ނުޖަހައެއް ަގއިމު ވެްސ ފަރަކުނުޖެހޭނެ. ބޮޑެތި  ނެޕީއަށް ބަލައިލާއިުރގައި ިމައދަކު އަުޅގަ

މީހުން ވެސް އެބަ ޖަހަންޖެހޭ ވަކި ހިސާބަކަށް ދިޔައީަމ. އެއީ ބޮޑެތި މީހާ ވެްސ ކުޑަުކއްޖަކަށް ފަހުން 

ނެޕީން.  25ނެޕީއެއް ޖަހަންޖެހޭ. އެއިން ވެސް އެބަ ނަގާ %ބަދަލުވަނީވިްއޔާ. އެ ބަދަލުީވމަ ހަމަ އެއްކަލަ 

ނޑުމެން ޙަޤީޤަުތގަިއ  25ކޮބައިތޯ ނެޕީން % ަނގަންޖެހޭނެ އެްއވެސް އުސޫެލއް. އެހެްނވީމާ، މިއީ އަުޅގަ



  

ވިސްނަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ިމ ހުންނަނީ. މިއީ އަސާސީ ކަންތައްތަކެއް. މިކަން ނުކޮެށްއ މި ޤައުމަކު ނޫޅެވޭނެ 

އަދު. އޭސީެއއް ނުބަހައްަޓއި، ދޮންނަމެޝިނެއް ނުހޯދާ، ކުޑަކުދިްނގެ ނެޕީ އަދި ބޮޑެތި މީހުންގެ ނެޕީ މި

ނޑަކަށް ނޭނޭގ ކޮންގޮތަކަށް ކަމެއް މި  ނުޖަހައެއް. އެހެންވީމާ، މިހެންގޮސް މިކަހަލަ ކެަޓގަރަިއޒްުކރާއިރު އަުޅގަ

ން ކޮންމެ އެއްަޗކުން އެބަ ސަރުކާރަށް އެބަ ނަަގއޭ. ިމއި  40އެްއޗެހި މި ކޮށްފައި ހުންނަނީކީއެއް. މިބުނީ %

އެހެންވީމާ، މިއީ ޮބޑު އަދަެދއް. އެހެންވީާމ، އެހެންެވއްެޖއްޔާ ޖީ.ެއސް.ޓީ ހިނގާ ަކނޑާލަން. ދެން އަނެއްކާ 

ެނ ކަސްޓަމް ޑިއުީޓަގއި އެންމެ ފުރަތަމަ ނެގިއިރު މިވާެއއްަޗކީ މިސާލަކަށް ވަރަށް ބަިއަވރު އެްއޗެހިތަކެއް ދާ

ހަލާކުވެގެން ެވސް، ެގއްލުންެވގެން ވެސް، އަދި އުކާލަންޖެޭހ ހާލަތު ވެސް އަންނާނެ، މުއްދަތު ހަމަވެގެންދާ ހާލަތު 

ވެސް އަންނާނެ. އެކަމަކު ަކސްޓަމް ޑިއުޓީއަށް އެހެރީ ފައިސާ ނަގާފަ. އެްއޗެއް ުނިވއްކޭ. ެއކަމަކު އެއަްށ 

މާ، މިއީ ވެސް ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. މިއީ އަސްލުަގއި އެ ސަރުކާރަށް ނަގަންވާ ލާރި ނަގައިފި. އެހެްނވީ

ވިޔަފާިރވެރިންނަށް ނުވަތަ ރައްޔިތު މީހުންނަށް ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ެއ ފުރުޞަތު ދިނުމަކުގައި 

ތޯ. ކޮންމެވެްސ ޙަޤީޤަތުގައި ކަސްޓަމް ިޑއުޓީ އޮވެަފއި ޖީ.އެސް.ޓީ އޮތުމަކީ އެއީ ވެގެްނވާނެ ގޮތެއް ނޫްނ އިނގޭ

އެްއކޮޅަކަށް ދާންޖެހޭނީ ދަންޏާ. މި ހުރިހާ އެއްޗެއް ެނގީމާ ރައްޔިތުންނަށް ބޮޑެތި ގެއްުލން، ދެން ސަރުކާރުގެ 

ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކަށް ބަާލއިުރ ހަމަ އެހެން ބޭފުޅުން ވިދާުޅވިހެން ހަމަ މައިަގނުޑ ގޮެތްއގަިއ ހަމަ ދިރާގާިއ ފެން 

 4ކާ ޙަޤީޤަތުގައި މިއޮތް ބޮޑު ިވޔަފާރި ޚަރަދުކޮށްގެން އެ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއަށް ބަލާއިރު ކުންފުންޏާއި ދެން ނޫނިއްޔަ

މިލިޔަން ރުފިޔާ ހޯދާނެ ކަންނޭނގެ.  4މިލިޔަނެއްހާ ރުފިޔާ. މިއީ މީހަކު ބާޒާރުމަތީގައި ބިލަތް ިވއްަކއިގެން ެވސް 

ނޑަކަށް ދައުލަތުގެ ސަރުކާުރގެ އެހެންވީމާ، މި އަދަދަށް ބަލާއިރުަގއި މިއީ މައްސަލަެއއް މިއީ. މި ހާރު ގާތްގަ

ނޑު ހުރިހާ ޕްރޮޖެކްްޓތަކެއް އެ ހެރީ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގަ. ހަމަ ެއކަށީގެްނވާ ޮބޑު ފައިދާއާ އެީކަގއި. ެއ  މައިގަ

ބުނާހެން ބިޑުކުރުމެއްނެތި ހަމަ އެ މީހުންނާ ޙަވާލުކުރަނީ އެ. ދެން ހަމަ އެސް.ޓީ.އޯއަށް ަބލާލިޔަސް ހަމަ ހުރީ މި 

މިލިޔަެނއް ނޫން ލިބޭނީކީއެއް. ހަމައެކަނި ތެޮޔ  700ލުގަ. އެސް.ޓީ.ޯއއިން ހަމަެއކަނި ތެޔޮ ިވއްަކިއގެން ވެްސ ހާ

ނޑު ުސވާލު އުފެދެނީ ެގއްލުންބާވަޭއ ވަނީ. މިީއ  ވިްއކިޔަސް. އެހެންވީާމ، މިީއ ދެން ހުރި ވިޔަފާރިތަކުްނ ައޅުގަ

ަގއި. ތެޔޮ ިފޔަަވއި ދެން މިކުރާ ވިޔަފާރިަތކުން އެސް.ޓީ.އޯއަްށވަނީ އަޅުަގނޑުމެން ބަލަންޖެހޭ އެްއޗެއް އެސް.ޓީ.އޯ

ގެއްލުންތޯ ނޫނީ ފައިދާތޯ. އެހެންވީމާ، ގެއްލުްނވާ ވިޔަފާރިތައް ުހއްޓާލަން ުއޭޅ. ހުއްޓާލާފައި ފައިާދވާ 

ނޑު ގޮތެްއގައި ކީއްކުރަން ހޭ ސަރުކާރުްނ ވިޔަފާރިތަކަށް ދާން އުޅޭ. ޫނން، ނޫން، އަޅުަގނޑު މި ބުނަނީ މައިގަ

ވިޔަފާރިކުރަްނވީައކީެއއް ސަުރކާރަށް ެގއްލުންާވ ކުންފުިނތަކުން. ެއ ެގއްލުންާވ ުކންފުނިތައް ދޫކޮށްލާށޭ. 

މިލިޔަން ރުފިޔާ.  40ދޫކޮށްލާފައި ސަރުކާރަށް ފައިދާވާ، މިހާރު އެމް.ޓީ.ސީއަށް ބަލާއިރު މިހާރު ވެސް އެބައޮތް 

މިލިޔަން ރުފިޔާ. ސަރުކާރުން އެބަދޭ ފެރީ ދުއްވާތީއޭ ިކޔާފަ.  40ހަރަކު އެމް.ޓީ.ސީ.ީސއަށް އެބަދޭ ޮކންމެ އަ

ރުފިޔާ ެއބަ ނަގާ. އަނެއްކާ ތި  5ރުފިޔާ ކަންނޭނގެ  10އެކަމަކު ފެރީން ވެސް ހަމަ އެބަ ނަގާ ކަންނޭނގެ 



  

ގޮއްަސ ، . އެހެންވީމ50ާރުފިޔާ. ދެކޮޅަށް އެބަދޭތާ  25ރުފިޔާ.  50އަވަސް ޚިދުމަތޭ ކިޔާފައި ެއބަ ނަގާ 

އަންނަންޖެހޭނެތާ ކޮންމެ ގޮތެއް ވިޔަސް. އެހެންވީމާ، ިމގޮތަްށ ބަލައިލާއިރުަގއި މިހިރަ ހުރިހާ އަޅުަގނޑަށް ހީވަީނ 

ނުޑ ޯދނިފަހަރު، މިއަންނަ އެ  އެ ނަާގ ެއއްަޗކުން ދަތުރުތަްއ ދެކޮޅުޖެއްސެން ޖެހޭނެހެން. ގައިމު ިމއަންނަ މަިއގަ

ރުފިޔާ. އެ މީހުން ހަމަ ދެކޮޅު ޖައްސަިއގެން ފައިދާ ހޯދަން ކުރާކަމެއް އެއީ.  10ދޯނިފަހަރުން ވެސް ހަމަ ނަގަނީ 

ދެން ކީއްވެބާ އެމް.ޓީ.ސީ.ީސން މިކަން ނުކުރެވެންވީ. ެއހެންވީމާ، މުޤައްރިރު ދެން އަޅުަގނޑު ސަރުކާުރެގ 

އީ.ަވއި.ސީން ދެްއވި  ސައިުޑގައި ހުެރގެން މިހާ އާމްދަނީއާ ބެހޭގޮތުަގއި ޙަޤީޤަތުގައި ައޅުަގނޑުމެންަނށް

މަޢުލޫމާތަށް ބަލާއިރު މިފަހަރު އާމްދަނީގެ ގޮތުަގއި ޖަހާފައި މިހިރަ އަދަދުތަކަކީ ހަމަ ސީދާ ލިބޭނެ އަދަދުތަކެއް 

ނޑުމެން ދެން އިތުރަށް  ކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ. އެހެންވީމާ، ިމާއ ބެހޭގޮތުން ދެން އަޅުގަ

 ުކރިއްޔާ. ވާހަކަދަްއކާކަށް ނެތިން. ޝު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް. ފުރަތަމަ ފުރުޞަތުގަިއ އެދިަވޑަިއގެންނެވި ހަމަ 

ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު ދެވިގެން އެ ދިޔައީ. މިހާރު ދެވަނަ ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑައިގެންފަިއވާ ތަރުތީބުން 

މިނިޓު ކަމުގަިއ  2ޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ދޭނަން. އެންމެ ފުރަތަމައިނުން ދެވަނަ ފުރުޞަތުގެ މިނިޓުގެ އަަދދަކީ އަ

ނަޑއަޅަން. ެއއީ މިހާރު ެވސް ދޮޅުގަިޑއިރަްށވުރެ ގިަނިއރުވެއްޖެ އަޅުަގނޑުމެން ބައްަދލުވުން ކުރިއަށް ގެންދާތާ  ކަ

ވަން. މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްެތރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ިމނިޓުގެ ފުރުޞަތުގެ އަރު  2އިނގޭތޯ. އެހެްނވީމާ، 

 ޝަރީފް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

ުނކުތާއަީކ ބަެއއް ޭބފުޅުން ވިދާުޅވެއްޖެ މި  1ުނކުާތއެއް ފާަހގަކޮށްލަން ބޭނުން.  2އާދެ! ައޅުަގނޑު 

ނޑުމެން ސޯޝަލް ހައުސިންގއަށް ހަމަ ޝައްކެއް ނެތް ޓެކްސްއެއް ެވްސ އިމާރާތްކުރުމުގެ މައްސަލަިއގަ. އަ ޅުގަ

އަދި ޖީ.އެސް.ީޓ ެވސް ނަަގއިގެން ުނވާނެ. އަދި ޭއގެ ިއތުރަށް ފަސްޓް ޓައިމް ބަޔަރ، ފުރަތަމަ ގެ ގަންަނ 

ސް ނަގަިއގެން ނުވާނެ. މީހަކަށް ގެދޮރު ނެތް މީހަކަށް ބިންވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން އޭނަ ނަގާ ފުރަތަމަ އިމާރާތުން ޓެކް 

ކުރާ ވިޔަފާރިލްސްޓޭޓް ރާއްޖޭަގއި ިރއަ އެކަމަކު މިތާނަގއި ގިނަ ާވހަކަދެއްކުމުން އަުޅަގނޑު ިހތާމަކުރުން. މި

ބޮޑެތި ވިޔަފާިރވެރިން އަތުން ޓެކްސް ނުނަގާ ވާހަކަ ޖީ.އެްސ.ޓީ ނުނަގާ ވާހަކަ މިތާ ތަކުާރރުކޮށް ދެކޭވޭތީ ހިތާަމ 

ވެސް. އެހެން  އެންެމ ައގުބޮޑު އެްއޗަީކ ބިން. ބިުމގެ ވިޔަފާރި އެންމެ ފުޅާކޮށް ކުރެވެނީ ކަމެއް. ާރއްޖޭގެ ހުރި

ފުކުރެވެންވާީނ ން ޓެކްސް ނުނެގޭކަން. އެހެނެއްނޫން، ޓެްކސް މަޢާއިރުަގއި އެ އިމާރާތްކުާރ މީހުން އަތުކުރެވޭ 



  

 ސިންގައށް ގެދޮރު ނެތް މީހުން ލް ހައުޓެކްސްއަށް ގްރާންޓް ދެވެްނާވނީ ފަސްޓް ޓައިމް ބަޔަރ އަތުންނާއި ސޯޝަ

ތަކުްނ ޓެކްސް ނަގަންޖެހޭނެ. ތްބިންވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ދެވޭ އިމާރާތެއް. ޭއގެ އިތުރަށް ިވަޔފާރިއަށް ކުރެވޭ އިމާރާ

ނޑު ތަކުާރރުކޮށް ދަންނަވަން. ވަރަށް ބޮަޑށް އޮޅުން އަރާގޮަތކަށް  ޖީ.އެސް.ޓީ ވެސް ަނގަންޖެހޭނެ. އެ  ވާހަކަ އަުޅގަ

ނޑަކީ ައއްުޑއަތޮޅު މަރަދޫމިތާ ވާހަކަ އެބަ ދެކެވޭ. މިީއ  ނޑު ގައި ޯގއްެޗއް އޮތް މީހެްއ. އެކަމަކު އަޅުގަ އަުޅގަ

ނުޑ  ނޑު އަުތން އެ ދެވަނަ ގެއަށް އެ ވިޔަފާރިއަށް އަުޅގަ މާލެއިން ގެެއއް ގަންނަންޏާ ކީްއވެގެންތޯ އަުޅގަ

ނޑު އަތު  .ތައްޔާރަށްއެ ޓެކްސް ދޭން ން ނުނެގެންވީ. ައޅުަގނޑު މިހިރީ ފައިދާއަށް ކުރާ ވިޔަފާރިން ޓެކްސް އަުޅގަ

ވަނަ ގޯިތ  3ވަނަ ގޯތި ގަނެފައި،  2ގަނެފައި،  ގޯތި 1ނެގެންވާނެ. ިވޔަފާރިވެރިން ފިހާރަ ގަންނާތީ މާލެއިން 

ފުޅުން މަށް ބައެއް ބޭެޓކްސް ދޭން ނުޖެހޭކަ އިވަނަ ގޯތި ަގންނައިރުގައި ެއއަށް ޖީ.އެސް.ޓީ އާ 4 ގަނެފައި،

ބާރުބޮުޑެވ  ބުންޏަސް ސޯޝަލް ހައުސިންގއަށް ކުރަން. ެއކަމަކީ އެހެންވިދާުޅވުމަށް ައޅުަގނޑު އިންކާރު  ވިދާޅުވާ 

މީހުންނަށް ފުރުޞަތު ލިބޭނީ  ފަސްޓް ޓައިމް ބަޔަރުންނަށް ގެދޮރު ގަންނަން ލިބޭ ފުރުޞަތު ހަނިވެގެން ދާނެ. އެ

ންނަ މީހުން އަތުން ޓެކްސް ނެގިގެން. މި ޓެކްސް ނަގަނީ ވަނަ ެގ ލާރި އޮވެގެން ގަ 3 ،ދެވަނަ ގެާއއި

ނޑުމެންނަށް ެޓކް ކީއްކުރަންތޯ. ރަްއޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނު ވެސް  ސް ނުނަގާ ޑިއުޓީ މަށް. އަުޅގަ

ޔިތުންނަްށ އްރަ  ވަީނވިްއޔާ ރާއްޖޭގެ ކަމަށް ނުނަގާ ޖީ.އެސް.ޓީ ވެްސ ނުނަގާ، މިއިން ެއއްވެްސ ެއއްެޗއް ނުނަގާ

މިއީ ވިސްނާލަންޖެހޭ  .ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދަނީ ކޮންތާކުންތޯ ތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްދުމަތްބޭނުންވާ އަސާސީ ޚި

 ... މެން ހަމަ ރައްޔިތުންގެ ތެެރއިންކަމެއް. ައޅުަގނޑު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިނިޓޭ ދެވޭނީ. އަދި  2ވެސް ދަންނަވާލިން  މުންހަމަވެއްޖެ. އަޅުަގނޑު ފައްޓަ މިނިޓު 2އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ކުރީމާ ދެން ވާހަކަ ވަިކގޮަތކަށް ފާސް ކުރިއަށްދާ މިވަގުތު މި ސެޝަން ދޮޅުގަޑިއިރަްށވުރެ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ

 .ކުރިއަށް ދެވޭނީ

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

ނޑު މި ނިންމާލަނީ އިނގޭތޯ. އެޗް.ޑީ.އެފް.ސީ  އާދެ! މި ޕޮއިންޓް ނިންމާލާފައި ން މިއަންނަ އަހަރަށް އަުޅގަ

ނޑު ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަރިހުން ސާފުކޮށްލަން  އެްއވެސް ފައިާސއެއް ނެތް މައްސަލަ، އެ ޕޮއިންޓް އަުޅގަ

 ން. ވާތީވެ ައޅުަގނުޑގެ ވާަހކަ ނިންމާލާނަބޭނުން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ނަޑށް ދާނަން. ދެވަނަ ފުރުޞަތު ދެން ބާކީ ކުރިއަށް އާދެ! ފުރަ ތަމަ އެޖެންޑާަގިއ ހުރި ކަންތަކަށް އަުޅގަ

ނޑު ޮގއް ގެންދެވޭނީ މިހިރަ ކަންތައްަތްއ އެޖެންޑާގެ  ދުވަހު  2015-10-15ސަ. މާދަމާ ފަހުބަޔާ ހަމައަްށ އަުޅގަ

ރި ސެޝަނުގައި ފުރަތަމަ ކު އަދު މިޒިރުކޮށް ައޅުަގނޑުމެންގެ މިއަށް އެމް.އެމް.ޭއގެ ގަވަރުނަރ ހާ 13:00

ނޑައަޅާަފއި ހުިރ ކަންތައްތަާކ ބެހޭސުވާލުތަުކގެ އާމްދަނީ އިތުުރކުރު  ވަނަ  20ން ަބޖެޓް ފޮތުގެ ގޮތުމަށް ކަ

އަށް  13:00ގައި މާދަމާގެ ެސޝަންގެ ވާލާދީ މިދެކެވެދިަޔ ވާހަކައި ވަނަ ސަުފހާއަށް ހަ 90ސަފުހާއާއި 

. ޖުމްލަ ގޮެތއްަގއި އެންމެން ެގ ގޮުތގަިއ ހުށަހެޅިފަިޒރުކުރުމަށް މިއޮތީ ނުކުާތއެއް ހާަގވަރުނަރ ގެ އެމް.އެމް.އޭ 

ކަމެއް މިއީ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ،  ޚިޔާލު ދިމާވާ ކަމުަގއި ވާަނމަ ވޯޓަކަށް ނުޮގސް ެއގޮތަްށ ނިންމަންޖެހޭ

އެކު  ަގިއ ބާކީ ފުރުޞަތާފަހުއަށްމި އެޖެންޑާެއއީ ކަމަށް ދަންނަވާލަން.  އަޅުަގނޑު އެގޮތަށް ފާްސުކރީ

ށް ހަމަ ތިޔަ ދެންނެވި ައށް އޮޑިޓް އޮފީހުގެ ބޭފުޅުންނަ  15:30ކުރިއަށްދާނީ. އަދި ހަމަ މާދަމާގެ މެންދުރުފަހު 

ެވސް އޭގެ ރޫެޙްއ  އިގަތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުްނ، މުޅި ބަޖެޓު ކުރުމަށް ހުރި ކަންތަކުގެ މަްއޗަށް އާމްދަނީ އިތުރުނުކުތާ

ކުަރން. އަދި ހަމަ މާދަމާ ަކނަޑއަޅާފައި އެގޮތަށް އިޢުލާން ށް ރަނގަޅު ކަމުަގއިއަ  15:30 ވާނެ. އެހެންވީމާ،

ޔޫުތ ިއޮކނޮމިކް ކައުންސިުލ އަދި ެއސް.އީ.ެޒޑް ރެޕްެރޒެންޓް  ،ށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއަ 10:00

ދިމާލަކީ މިނިސްޓްރީއަީކ  3މި ވަރަށް ބޮޑަްށ އަމާުޒވެގެން އެބަދޭ  . އެީއ މިތާ ކުރެްއވި ުސވާލުތައްކުރާގޮތަށް

ނޑުމެންނާ ހަމައަށް ބަޖެޓް ފޮނުވަީނ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް. އެީއ ދައުލަތު މާލިްއޔަތު ުބނާގޮތުން އަުޅގަ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް. އެހެންވީމާ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސަކީ މީގެ ޒިންމާވާންެޖހޭ ފަރާތް. ނަމަވެސް، 

ބޭފުޅުން ކުެރްއވި ުސވާލުތަްއ ލިޔެފަިއ މިައދު މެންދުރުފަހު ވަގުތު  ޑުމެްނ މިހާރު ތިމި ސުވާލުތައް އަޅުަގނ

ސީދާ ވަަޑއިގެްނ  ބޭ ޖަވާބެއް ވެސް މާދަމާ ނުވަތަ ހާޒިރުގއިލި މިދެންނެވި އޭރިޔާތަކަށް ފޮނުާވނަން. ފޮނުވީމަ އެ

ނޑު މިތަނުގަިއ  ކަމަށް ެވވިަފއި އޮތްއެ ލިބެން އޮތް ފުރުޞަތެއްވިއްޔާ ެއގޮތަށް ހުށަހަޅާ އެގޮތަްށ އެއްބަސް އަޅުގަ

ކަުމގަިއ ާވނަމަ. އާދެ! ސެޝަުނެގ  ބޭފުޅުންެގ އެްއވެސް މެންބަރެްއެގ އިތުރު އިހުތިޖާޖެއް ނެތް ތި އިޢުލާންކުރަން

ކުރުަމށް މިއަދުގެ ސެޝަނުަގއި ުކގެ ބަޖެޓާ ގުޅޭގޮތުން މަްޝވަރާފައިނަލް ބަޔަށް ދާންނަން. ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަ

ށް އަޅުަގނޑުމެން ފާސްކުިރ އަ 2015-11-14ގިވަަޑިއގަންނަާވނެ ނ. އެޅުަގނޑުމެން އެަބއޮތް ހިމަނާފައަ

ބަޖެޓާ ގުޭޅގޮތުން  ގެނުކުތާެގ ގޮތުަގއި ސަރުކާުރގެ އޮފީސްަތކު 3 ،ވަނަ ނުުކތާގެ ގޮުތަގއި 3ޓައިމްލައިނުގެ 

ނަޑެއޅުން. އެއީ ކޮށްމަޝްވަރާ ނޑުމެްނގެ މި އަ 88 ނަންބަރު ސަފުހާ ާއއި 50ނަންބަރު  ސަފުހާ ގޮެތއް ކަ ުޅގަ

ގައި ޭބްއވުމަށް. އަެނއްބައި ނިންމާފައި މިއަށް ދަމާ  2:00. އެ ސެޝަން މިއަދުގެ މެންދުރުފަހު ބަޖެޓް ފޮތުގެ

ލިބިފައި އޮތް )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ވަގުުތ އިނގޭތޯ،  ވެސް ައޅުަގނޑުމެން... އަޅުަގނޑުމެން. ނޫން މިދިޔަަފހަރު

އެންމެ މެކްސިމަމްޮކށް ދެވޭނެ މިންވަރަކަށް  ގެން، ގެންދެވެން އޮތް މިންވަރަަކށް ތެރޭަގއި ަވގުތު ުކޑަޮކށް ވަގުުތގެ

ނޑު ވާނީ ދަންނަވާފައި މި ސެޝަން ފެށުމުގެ ކުރީގަބަލްން ދެވޭތޯ  ވެސް އިނގޭތޯ. މިހާރު އި އަޅުގަ



  

ބައްދަލުވުންތައް. މިައދުގެ ބައްދަލުވުން އަދި  މި ނުކުތާގައި މިއަދު ދެންމެ ފާސް މިކުރީ މާދަމާގެ މެންއަޅުަގނޑު

ވަނަ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާނެތޯ ނޫންތޯ މިއީ ކުރެވޭ ސުވާލަކީ.  2ބައްދަލުވުމުގެ މިއަދު މިދަނީ ކުރިއަށް. 

ނުޑ ފުރުޞަތު އެރުއެހެންވީމާ، އެ ހިސާބުން ެއ ޕާ ވުުމގައި ނިންުމން ކުރިއަށް ގެންދާނަން. ކްކޮށްފައި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މިހާރު މިއޮތްގޮތުން ހުރިހާ ފުރުޞަތެއް އެއްފަހަރާ އެރުޭވކަށް ނެތް. ނެތީމަ ދަންނަވާނެ ކޮންމެ އަޅުގަ 

ނަޑށް ޝަރީފަށް ދެވިއްޖެ.  ވާހަކަ ގެ ވާހަކަ ދެއްކުމަށް. މިހާރު އެމް.ޑީ.ޕީބޭފުަޅކު  1ޕާޓީއަކުން  ފުރުޞަތު އަުޅގަ

މިނިޓަށް  2ށް. ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ރުޞަތު ރިޔާޟަެގ ފުޕީ.އެމްރިޔާޟަށް. ޕީ.هللا ދެން ޖޭ.ޕީގެ ފުރުޞަތަށް ޢަބްދު

 ވާހަކަދެްއކެވުން އެދެން. 

 

 ވާހޖަކަެދއްެކވުން: ރިޔާޟްهللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ދައުލަތަށް އާމްދަ ނީ ލިބެންޖެހޭނެ. ޝުކުރިއްޔާ މުަޤއްރިރު. ައޅުގަ

. ހަމަ އެއާެއއްކޮށް ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އިތުރުވަމުން ދާކަމަށްވަންޏާ އެކަން ބޫލުކުރަންއަޅުަގނޑުމެން ޤަ

ވެްސ އި ވެސް ވަޒީާފާއ ބެހޭ ގާނޫނުގަ ކުރަންޖެހޭނެ. ގާނޫނުގައި މިހާރުށް ރަްއޔިތުންނަށް އޭގެން ފައިދާޚާއްޞަކޮ

ނޑައަޅަންޖެހޭނެ ވެސް މިނިމަމް ވޭޖެއް އި އިރުގަ އިމިހާ ހިސާބަށް އަ ކަމަށް. އަދިެވސް އެބަޮއވޭ މިނިމަމް ވޭޖެއް ކަ

ނޑު ބޭނުްނ ވެސް ނެތޭ. ދެން އަޅު ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ މަދުން ލިބެންޖެހޭ މުސާރަ ލިބޭ މީހާއަށް ލިބޭވަރެއް ގަ

ނޑުމެން އެއަށް ަޖވާބުދެއްވުމަށް މިނިމަމް ވޭްޖ  ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ މާދަމާ ވަޑަިއގަންަނވާއިރު އަުޅގަ

ރުފިާޔ  2000ވެްސ ރަށްރަށުގަިއ ކުނި ކަހާލާ މީހަކަށް  ރޮޑިުއސް ކުަރްއވަން ެއބައޮތްތޯ. ެއއީ މިހާރުއިންޓް

އިޝޫޒް. ާރއްޖެ ކިހާވަެރްއެގ ބޮޑެތި މުސާރަ ލިބޭ  ކު. މިއީ ވަރަށް ބޮޑެތި ކޮންސަރނިްނގމުސާރަ ލިބެނީ މަހަ

ނޑުެމން މަޖިލިސް މެންބަރު ކުރާއިުރގައި ރާއްޭޖގަިއ އަދަދެއްގެ ކޮމްޕެއަރ ންނަކީ ގިނަމީހުން އެބަތިބި. އަޅުގަ

ކުރަން . އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު ހަމަ ތާއީދުއިންކަމަށް ބަލާއިރު ބޮޑުއެއްެޗއް ލިބޭ ބައެއްލިބޭ ރައްޔިތުންނަށް 

ޓެކްްސ ނަގަން. އިންކަމް ޓެކްްސ އިންޓްރޮިޑއުސް ކުރުމާ ދޭތެޭރގައި ިފނޭންސް މިނިސްޓަރުެގ  އިންކަމް

ވަކި ވަރަކަްށވުރެ ގިަނ  ބޭ ވަކި ފަންތިއަކުން މަތީ ނޫނިއްޔާޅު ހުރީ ކިހިނެއްތޯ. ބޮޑެތި މުސާރަ ލިވިސްނުންފު

ކަމުގަިއ  އްލެއްޓެކްސް ނެގުމަކީ މިކަމަށް އޮތް ޙަ ލިބޭ މީހުން އަތުން ދެްއގެ ފައިސާ ލިބޭ މަހުން މަހަށް އަދަ

ން އްޒަތްތެރި މެންބަުރ ދެންމެ ފާހަކުރެއްވިހެބޫލުކުރަން. ެދން ހަމަ އެއާެއއްކޮށް ައޅުަގނޑު އި އަޅުަގނޑު ޤަ

 ވިސްނުން ހުންނަންޖެހޭ  ޗަކަށް ފޯކަސްކުރުްނ، އެއީވެސް އެަކއް ޓެކްސް، ޖީ.އެސް.ީޓ، މިއިން ކޮންމެޓް އިމްޕޯ

ނޑުމެން މި ބަލައިލާއިުރގައި ސިންގަޕޯރމިސާލަކަށް ސިންގަޕޯރ ެއއީ ކަމެއް.  ވެސް ވަރަށް މަދު  ަގއިއަުޅގަ

ންމަންޓާ މިކަންކަމަށް އޮތް އެްނަވޔަރަ ރާއްޖޭގައި މި، ނަގަނީ. އެހެންވީމާ ޓް ޓެްކސް މިށް އިމްޕޯކޮމޮޑިޓީައކަ

ނޑުމެްނ އެބަޖެހޭ ރަނގަޅު ިވސްނުމެއް ގެންނަންބަލައި ކޮްށ . އެއީ ގިނަ ިވަޔފާރިވެރިން ޚާއްޞަލާއިުރގައި އަުޅގަ



  

އުޅޭ ދުވަސްވީ  ިއ ކަންމަތީ ފިހާރަ ހުޅުވާލައިެގން މިއަޅުަގނޑުމެން ދާއިާރގައި އަޮތޅުތަކުަގއި މިތިބޭ ރަށްރަށުގަ

ނާ އެބަކޮށްާލ ލަްއކަ ރުފިޔާ ޖުރުމަ 4ަލއްަކ  3ސް ވެ ނުކޮށްެގންމި ޑޮިކއުމެންޓޭޝަންސްތައް ފުރިހަމަކުން އާއިާލއަ

ބަޖެހޭ މާ، މިއީ ވަރަށް ބޮޑެތި ކޮންސަރނިންގ އިޝޫސް. އަޅުަގނޑުމެން އެއިނގޭތޯ މީރާއިން. އެހެންވީ 

ޮގތުގައި ސަުރކާރުގެ ވިސްނުަމކީ ޚާއްޞަކޮށް ަބއެްއ  ބޫލުކުރާމެއް ގެންނަން. ދެން އަޅުަގނޑު ޤަނުވިސް

ނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރަން އެ ންކުރަްއވާހެބައެއް ބޭފުޅުންގެ ކްރިިޓސަިއޒް ކުންފުނިތަކާ ބެހޭގޮތުން  އަުޅގަ

ރައްޔިތުންނަްށ ބޮޑެތި ޚިދުމަތްތަކެއް  ކަމަށް. ކުންފުނިތަކުން އެ ސަރުކާުރެގ ވިސްނުމަކީ ބޮޑު ފައިދާ ނެގުން

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ.  ދިނުން ްއ އެހެންނޫނިއްޔާ ޕްރައިެވޓް ސެކްޓަރތަކުން ބޮޑެތި އަގުތަކެއެއީ ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑު އެައކަށް ކްރިޓިސަިއޒެއްނު އެހެ ރައްޔިތުންެގ މަްއޗަށް އިމްޯޕޒްެވގެން ދާނެތީެވ، . ކުރަންންީވމާ، އަުޅގަ

އެމް.ޓީ.ީސ.ސީން ވެސް މުހިއްމު  ،މު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާކަމަށްވެސް ަވރަށް މުހިއް ންއެމް.ޓީ.ސީ.ސީ

ނޑު ދެކެނީ. އާދެ! ުޝުކރިއްޔާ. މަސައްކަތްތަެކއް ކުރާ  ކަމަށް ައޅުގަ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރަޝީދު ރިޔާޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށި

ވާހަކަ  މެންފުރުޞަތުގަިއ އަޅުަގނޑުރިހާ މެންބަރުން ވެސް އެގޮތަށް ވާަހކަދައްކާ ކަމަްށަވންޏާ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ހު

. ިމއަުދ އެއީ މުކަމެއްރައްޔިތުންާނ ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ މުހިއް . އެއީ ަރނގަޅު މަޢުލޫމާތުއިނގޭތޯ ދައްކާނަން

ވާހަކަ ަދއްަކއިފި.  ެދއްެކވިއިުރގަިއ ަވރަށް ބޮޑަށް ކަންކަްނ އޮޭޅޮގތަށްފުޅުބައެއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަ

 ލަކަށް ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކޭ ކިޔައިގެން މިތާ ޓީވީ ހުރީމަ ލައިވްކުރީމަ. ޙަޤީޤަތަށް ވާހަކަ ދައްކަންޖެހޭނީ. މިސާ

 ަކއިވެސް ވިއް ތެރޭގައި ުހރި މުދާ ދުވަހުގެ އަހަރު 3ގެ .ީސއާ ބެހޭގޮތުން، އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އެމް.ޑީ.ޕީއެމް.ޓީ.ސީ

ވަނަ  2013ިގވަަޑިއގަންނަވާނެ މިަކންކަން. ނެގއްލުންވަމުން. ޢަބްދުލްޣަފޫރަށް އެ ދިޔައީ މުޅި ކުންފުންޏަށް

ންގެ ޕާޓީ ކުދިންނަށް މީހު އަހަރުަގއި އެ 3ފެށީ. އެއީ ކީްއވެ. އެ  ވާންއަހަރުން ފެށިގެން އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއަށް ފައިދާ

ދިނީމަ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ މިކަންކަން ކުރަން . ެވސް ދިނީ ވެސް ދިނީ. ފަޅު ހަދަން ރަށުގެ ބިން ހިއްކަން ދިނީ ރަށް

ތު ކޮމިޓީން މާލިއްޔަރުކާރު އައި ުދވަހުން ފެށިގެން ުދެގ ސަމި ސަރުކާރު ައއިއްަސ، ވަޙީބަނގުރޫޓްެވގެން ދިޔައީ. 

އެ ފައިސާ ވަްނނާނީ ދައުލަތަށް. މިހާރު  އެމް.ޓީ.ސީ.ީސއަށް ދޭށޭ ެއ ފުރުޞަތުކުރިްނ ވަރަށް ބޮޑަށް ރެކޮމެންޑް

 އެ  ކޮންމެވެސް ނަމެއް ިކާޔ ބަޔަކަށް ދޭންވީ. ހޯގާޑްކޮން ނަމެއް ކިޔާ ބަޔެއްތަ؟ އޮންނަ  މެން ވީ މިތާަގނޑުއަޅު

ސަރުކާރުގެ ކޮންމެވެސް މީހަކާ ގުިޅގެން.  މީހުންނަށް ޕްރޮޖެކްޓް ދޭންވީ މީހުން ބޭރުކުރަނީ ހުރިހާ ޑޮލަރު. އެ

 15ން ޮޑލަރު ދީފައި އަެނއް މިލިޔަ 5އި އެ ދޭ މީހާއަށް ވަދެފަ މީހުން ވަންނާނެ. ކޮންމެ ސަރުކާރެްއ އޮތަްސ އެ 

ފުރުޞަތު ދީފިއްޔާ އެ ފައިާސ  އަށް އެ. އެމް.ޓީ.ސީ.ސީން ޑޮލަރު ހިފައިގެން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަނީމިލޔަ

މައަށް ހަ ދަނީ ފައިދާވަމުން. ރަނގަޅު މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންނާ . އެހެންވީމާ، މިހާރު އެތަނުން އެހުންނާނީ ރާއްޖޭގަ



  

ބަނދަރުތަެކްއ ކަންތައްތަކެއް ރާއްޖޭަގއި ހުރިހާ ފަޅުތަކަކާއި ހުރިހާ  މިއަދުމު ކަމެއް. ގެނެސް ދިނުމަކީ މުހިއް

ވާނެ ވަރަށް ބޮޑެިތ އަހަރުން ފެށިގެން އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއަށްން. މިއަންނަ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ދަނީ ކުރަމުން އެ

، ވަރަށް ބޮޑެތި  ސްއެއްޗެްއސަށް ބެލިކަމުަގިއ ވިޔަ ޕްމެންޓްތަާކިއ މިމީހުންގެ އިކުއި ފައިދާތަކެއް. ހަމަ އެހެންމެ އެ

ވީާމ ގެ އަދަދު މަދުފަިއސާ މީހުން ދައްކާ އަހަރު އެ ގެންނަނީ. އެހެންވީމާ، މި ޑްރެޖަރާއި އޭތިމީތި މިހާރު އެ

ން ންބަރުންނަށް ދަންނަވަމިއީ ޙަޤީޤަތް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ހަމަ ޕީ.ޕީ.އެމް މެ ، މީހުންނަށް އޮޅޭ ގޮތަށް ވާހަކަ

ދެން  ވާނޭއަޅުަގނޑުމެން ާވހަކަ ދައްކަން  ދައްާކ ވާހަަކއަށް މީހުން މި މިހުންނާނެ. ބޭނުން ރަނގަޅު މަޢުލޫމާތު 

 ށް ރަނގަޅު މަޢުލޫމާތު ދޭންވާނެ ނުވާނެ. ރައްޔިތުންނަ ވާހަކަ ދައްަކއިގެން ނިންމަިއގެނެއް . މިތާ އެންމެ މީހަކު މިތާ

ނޑުމެން އެއްބަްސވާ ބައެއް ،ރަނގަޅުދެން . ކީްއެވގެން މިކަން ހިނގަނީ. ލައިވް ކުިރއަސް ކަންަތއްތަްއ  އަުޅގަ

ޓަމްްސ އެބަހުރި. ބިން، މިސާލަކަށް ބައެއް ކުންފުނިތަކުން ބޮޑެތި ަފއިދާ ދައްކާ ވާހަކަ. ެއއީ މޮނޮޕޮލައިޒް ސިސް

 ސް ވީނަމަވެސް ނޫނީ ފެނަށް ބެލިކަމުގައި ިވޔަ ާސލަކަށް މުވާސަލާތަށް ބެލިކަމުގައި. މިއެބައޮތް ދިވެހިާރއްޖޭގަ

މަވެސް ނަމީހުން ބޭނުންވަރަކަށް ބެހެއްޓިދާނެ. އެހެން ތަންތަނުން ލިބޭ އާމްދަނީ އެ . އެ އެހެން އެްއޗެްއސަށް ވެސް

ނޑޫ، ހަކުރު، ފުށް ިވއްކާ މީހުންނަކަށް ނޫންނަމަ މި ރެޑްވޭުވން ވިއްކާ ކަހަލަ ކޮކުރެވޭނެ ހަމަ. ނުއެހެން  ންެމ ހަ

އޭަގއި އޮންނާެނ ކޮމްޕެޓިޝަނެއް އޭަގއި ، ދުވަހަކު ބޭނުންވާ އެންމެ ައސާސީ އާދަިއގެ މުދާ ވިއްކާ. އެހެންވީމާ

އްޔާ މި ދެންނެވި ގޮތަްށ އެ ަތންތަނުން ކުރާ ވިޔަފާރިއާއި ެއ ތަފާތު ހުންނަ ކަމަށް ވެއްޖެ، އޮންނާނެ. އެހެންވީމާ

ނޑުމެްނ ެއ ، މި ތަފާތުތައް ހުންނާނެ. ެއހެންވީމާ ފައިދާ ެއގޮތަށް ސަރުކާރަށް ެދއްކުމުގެ. ރަނގަޅު އަުޅގަ

 ސުވާލުކޮށްލަން އެންމެ ރަނަގޅު...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހަމަވެއްޖެ އިނގޭތޯ. ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން. އަޅުަގނޑުމެންގެ ިމ  ޓުދެ މިނި ޟްރިޔާ

ޓު ވާހަކަދެެކވިފަިއވަނީ. އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން މިނި 47ޕީ.ޕީ.އެމުގެ ފަރާތުން  ދޮޅުގަިޑއިރަށް ގެންދިޔަ ެސަޝނުގައި

 5ޓު ވާހަކަދެކެވިަފއިވަނީ. އަދި ެއމް.ޑީ.ޭއގެ ފަރާތުން މިނި 17ޓު ވާހަކަދެެކވިފަިއވަީނ. ޖޭ.ޕީގެ ފަރާތުން މިނި 27

ންގެ ނިސްބަތުްނ ބަލާއިރު ހަމަ ހުރިހާ ޓު ވާހަކަދެކެވިަފއިވަނީ. އެހެންވީމަ، ޕްރޮޕޯޝަނަލް ރެޕްރެޒެންޓޭޝަމިނި

ޕާޓީގެ ހުރިހާ މެންބަރުން ެވސް ވަނީ ފުރިހަމަ ފުރުޞަތުގައި ވާހަކަފުޅު ަދއްަކވާފަ. ަވކި ޕާޓީައކަށް ަވކި އިތުރު 

ފުރުޞަތެއް ލިބިގެން ނުދާ ވާހަކަ އިޢުލާންކުރަން. އަޅުަގނޑު ކުރިން ދަންނަވައިލިން ސަރުކާރުގެ އޮފީސްަތކުެގ 

ގައި ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ މަްއޗަށް މިއަދުެގ ސަފުހާއާ މި ދެ  50އަދި  88ނަންބަރު  ސަފުހާގުޅޭގޮތުން ބަޖެޓާ 

ނޑުމެންނަށް ބޭއްިވއްޖެ ްއޔާ ރަނގަުޅވާނެ. ނަމަވެސް، ިއއްޒަތްތެރި ދެވަނަ ދަންފަޅީގެ ބައްދަުލުވމެއް އަުޅގަ

މައްސަލަިއގަިއ ހަމަ ސުވާުލ މިގޮތަށް ކުެރއްވީމަ  މެންބަރުން އެ ވިދާުޅވީ ެވްސ މުޅިއެކުން ޮދގެއް ނޫން. އެ 



  

ނުޑމެން މިވަނީ އެއްކަެމއް ފާްސކޮށްފަ. އެއީ މާދަމާ  ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް  10:00ދެއްވާނެ ޖަވާބަށް އަުޅގަ

އެ ސެޝަންގެ ތެރޭަގއި ތި ބޭފުޅުން މިއަދުގެ މި ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާެގ ، ފިނޭންސް އެބަ ހާޒިރުވޭ. އެހެންވީމާ

ނޑަެއޅުްއވުްނ  ދެވަނަ ނުކުާތގަިއ އޮންނާނެ ސަރުކާރުެގ އޮފީސްތަުކެގ ބަޖެޓާ ގުޭޅގޮތުން މަްޝވަރާކޮށް ގޮތެްއ ކަ

މިކަމަށް ، ނަމުގައި. މިއަދު އެޖެންޑާ ަބއްލަަވއިލެްއވީމަ ފެނިވަަޑއިގަްނނަވާނެ ދެވަނަ ބައްދަލުވުމުން. އެހެންވީމާ

ނޑަްށ މާދަމާގެ މިނިސްޓަރ ވަޑައިަގތީމަ އެ ސުވާލު ތަކުގެ ތެޭރަގއި ތި ބޭފުޅުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އަޅުގަ

ނަޑއަޅަމުން މިނިވަްނ ، ހީވަނީ ހަމަ ލިބިގެންދާނީ އެްއ ޖަވާެބއްހެން. އެެހންވީމާ ެއގޮތަށް އެކަން ކަ

ލަތެްއގަިއ ހާމުއައްސަސާަތކުގެ ބަޖެޓާ މެދުގައި ގޮތެއް ައޅުަގނޑުމެން ނިންމާނީ ފަހުން ފަހުގެ ވަގުތެްއގައި ފަހުގެ 

އެކަމަށް ނިންމާނީ. އެއީ ިމަވގުތަކު މި ސެޝަްނގައި މިާހރު މާ ދިގުެވގެން ހިނގައްެޖ އެްއގަިޑއިރާއި ސާޅީސް 

ނުޑ މިަވގުުތ ފަސް ވަރަކަްށ މިނިފަހަކަށްވުރެ އިނގޭތޯ. އެހެންވެއްޖެ  ޓުގެ ްބރޭކަކަށް ދާން ނިންމަން. އްޔާ އަުޅގަ

ނޑުމެން ތިބޭތާ  ދެގަޑިއިުރ. ެއއްަބއި ބޭބޭފުޅުން ބޭރަށް ަވޑަިއެގން އެތެރެއަށް ވަަޑއިގެްނ އެއީ މިތާނަގއި އަުޅގަ

ެފއް އޮތް ކަމެއް ނޫން. އެއްވެްސ ޞާއެއީީކެއއް ވެްސ އެއްވެސް އިން، މިހެން މި ނިންމަވަނީ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ

ޭބރަށް ވަޑަިއގެންފައި ދިަހ ، މާފެއް އޮތް ކަެމއް ނޫން އެއީކީ އެގޮތަށް ކަންތައް ކުުރން އެއީީކއެއް. އެހެންވީޞާއިން

ނޑުމެްނގެ ަބއްދަލުވުން ުކރިއަށް ގެންދާނެ ވާހަަކ މިނި ޓު ފަހުން މެންދުރު ނަމާދުގެ ބަންިގއަށް ފަހުަގއި އަުޅގަ

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު  2016ުތކޮޅަކަށްފަުހ( `. އަޅުަގނޑުމެންެގ ދަންނަވަން. )ވަގު

ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީެގ ދެވަަނ ބައްދަލުވުމުެގ ދެވަނަ ަދންފަޅިއަށް ދާން މިޖެހުނީ. އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ 

ނޑުމެްނގެ ިއއްޒަތްތެިރ ޓު ދިނޑަކަށް އިތުރަށް ތިރީހަކަށް މިނިދޮޅުގަިޑއިރުގެ ަބއްދަލުވުމަްށުވރެ ގާތްގަ  ޔައިރު އަުޅގަ

ބައެއް މެންބަރުން ދެވަނަ ފުރުޞަތުގައި ވާހަކަފުުޅ ދެއްކެވުމަށް އެދިަވޑަިއަގންނަވަމުން ގެންދެވި. 

ނަޑއަޅާނެ ގޮަތކާިއ މެދުގައި ސުވާލުަތްއ  އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައިން ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ ގޮތްތައް ކަ

ލުކޮށް ހުށަހަޅުއްަވމުން ގެންދެވި. އަދި އެ ުނކުތާތައް މިހާރު ވަނީ ޞީވަަރށް ތަފް ޒަތްތެރި މެންބަރުންއިއް 

އިދާރީމޭޒުން ނޯޓުކުެރވި މާދަމާ ކަމާއި ުގޅުން ހުރި ުވޒާރާތަކާިއ ނުވަތަ ެއ ފަރާތްތަްއ 

ވެސް ވެފައި. ހާޒިރުެވވަަޑއިގަންަނވާއިުރގަިއ އެ ުސވާލުތައް އެ ބޭފުޅުންަނށް ލިޔުމުން ތަރުތީބުން ލިބޭނެ ގޮތް 

އޭރުން ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުްނ ހަމަ ރައްޔިތުންނަށް ޓަަކއި ތިޔަ ކޮށްދެްއވި މުހިއްމު ުސާވލުތަކުގެ ަޖވާބު ވަރަްށ 

ސާފުކޮށް އެ ބޭފުޅުްނގެ އަިރހުން ލިބިވަޑަިއގަންނަވާނެ. ަހމަ މުހިއްމު ނުކުތާތަކެއް ަކމުގައި ދަންނަވަންޖެހޭ. 

ލު ނުވާކަމުަގިއވާނަމަ ޞީފައި ހުރި ހުރުން ތަފްަކނޑަައޅުްއވާފައި ވަކި ގޮތަކަށް ލިޔުްއވާއާމްދަނީ ލިބޭނެ ގޮތްތަކެއް 

ލު ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މި ކޮމިޓީއަށް ލިބެންޖެހޭނެކަމީ އެއްވެސް ަޝއްެކއް އޮތް ކަެމއް ނޫން. ޞީއެ ތަފް

ކުރިން ދުވަހު ވެސް ހުށަހެުޅއްވި ީމެގ އަޅުަގނުޑ ހަމަ ފަށަމުން ވެސް ދަންނަވައިލިން އިްއޒަތްެތރި މެންބަރުން 

ވިއްަސކަށް އަހަރު ކުީރގައި ަދއުލަތުގެ ބަޖެޓު ފާސްކުެރއްވުުމގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީަގއި އޮންނަ ކޮމިޓީައކަްށ 



  

ްތަގނޑަކަށް ފަނަރަވަަރކަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ހަމައެކަނި މެންބަރަކު ަވޑަިއގެްނ އެ ޑެލިބަރޭޝަން ގާ

ހުގައި ފާސްކުރަްނ ފެންނަކަމަށް ވޯޓު ެދއްވުްނ އެދެމޭ ހަމަ ބުނާއިރަށް އަތް ނަގާަފއި ެއ ޯވޓު ޓަށްފަމިނި

ނޑުމެްނ  ނޑުމެން ައޑުއަަހމުން އަންނަ ވާހަކަެއއް. އެ ތަކުރާރު އަުޅގަ ފާސްކޮށްފައި އަންނަ ވާހަކަ އެއީ އަުޅގަ

އްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ައޅުަގނޑުމެން އެ ވަނަ ރަ 18ނުކުރާނެ. ޔަޤީނުން ވެސް އެކާވީސް ޤަރުނުަގއި އަދި މި 

ނޑަކަށް ހިފުރުޞަތު އެ އްުނވޭ ެއްއެވސް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ބޭނުންފުޅުވާނެހެން. އެ ޔެ ގޮތަްށ ދޭކަށް ައޅުގަ

 ބޭފުޅަކު ދައްަކވަން ބޭނުންފުުޅވި ކޮންމެ ވާހަަކއެއް ަވގުތު ލިބެން އޮތް އެންމެ މަތީ މިްނވަރަކަށް ަދއްަކވަިއގެން

އްޔާ އަޅުަގނޑު މި ކޮމިީޓގެ މުޤަްއރިރަކަށް އިންހާ ދުވަހަކު ދަކުރެްއވިއްޖެ ކުރިއަށް ގެންިދއުމަށް އެ ފުރުޞަތު އިރާ

ދޭނެ ވާހަކަ އިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ދަންނަވަން. އެއީ ރަްއޔިުތންނަށް ޓަކައި މުހިއްމު 

ނޑުމެން މަޢުލޫމާތަކަށްވާނެތީ މުހިއްމު ބޭނުންތަކަކަށްވާނެތީ ެވ. މިއަުދގެ މި ބައްދަލުވުުމގެ ދެވަނަ ފަޅިއަށް އަުޅގަ

އިޝާރާތްކޮށްލާއިުރަގއި އޭުރަގއި ވާހަކަފުޅު ަދއްަކވަމުން ގެންދެވި ބޭފުޅުްނގެ ތެރޭަގިއ ދެވަނަ ފުރުޞަތަށް 

އެ ފުރުޞަުތ އެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ، ފުޅަކު އެބަ ތިއްބެވި. އެހެންވީމާއެދިަވޑަިއގެންނެވި އަދި އިުތރު ދެ ބޭ

ނޑު ނޑު ނިްނމީ ޕާޓީއަކުން ބޭފުޅަކު ޤަ ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ ބޫލުކުރަން. ެއގޮތުްނ ފަހުން އަޅުގަ

ނަްށ ވާހަކަދަްއކަަވިއގެން ކުރިއަށް ގެންދެވީމަ ރަނަގޅުވާނެ ކަމަށް. ނަމަވެސް، އެއީ އެ ަވގުތު އަުޅަގނޑުމެން

ނޑުެމން އެބައޮތް ަވގުތު. ައޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަްނ . ނަމަވެސް، މިހާރު އަވަގުތު އޮތް ގޮތަށް ބަލާފަ ުޅގަ

 އެންމެ ފުރަތަމައިނުން ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލް، އެމް.ޑީ.ޕީެގ ފަރާތުން އެއީ ދެވަނަ ުފރުޞަތުގައި ވާހަކަފުޅު 

 ޓަށް ބައްސަވާަލއްަވިއގެން ކުިރއަށް ގެންދެވީމަ ރަނގަުޅވާނެ. ކުރިއަށް ގެންިދއުމަށް. ދެ މިނި

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެުވން: ގަމު

ނޑު އެްއޗެްއ ދަންނަވާ ޝުކުިރއްާޔ މުޤައްރިރު !އާދެ ނުޑ ހަމަ . އަުޅގަ ނޑުމެްނގެ ޕާޓީގެ އަުޅގަ ލަން އުޅުނީ އަުޅގަ

މެން ދެން މި ރެސްޕެކްޓްފުލީ ޝަރީފް ވިދާުޅވި ެއއްަޗކަށް ޭއގެ ކްލެރިފިޭކޝަނެއް ގެންނަން ބޭނުންވާތީ. އަޅުަގނޑު

ޓެްކސް  15މާރާތްކޮށްގެން އެ ވިްއކާ ިވްއކުމުގައި %އި މީހަކު އަމިއްަލއަށް ގެ  ދަންނަވަނީ ފުލެޓުތައް ިވއްކާ އެ

ނެގިގެން ނުވާެނއޭ އިނގޭތޯ. ދެން ޖީ.އެސް.ޓީ ވާހަކަ ޝަރީފް ވެސް އެ ވިދާުޅވީ ޖީ.އެްސ.ޓީ ވެސް ޙަޤީޤަތުަގިއ 

ެއީއ ވަރަށް ބޮޑު ތަފާތެއް ، ންވީމާމީހާ. ވިޔަފާރިވެރިާޔއެއް ނޫން. އެހެ ދައްކަން މިޖެހެނީ އެ ފްލެޓް ގަންނަ

އަނެްއކާވެްސ ހަމަ އަުޅަގނޑު ދަންނަަވއިލާނީ އެ ، ާއއި ަޝރީފުގެ ވާހަަކިއގަ. އެހެްނވީމާ އަޅުަގނޑު ވާހަކަ

އްމު މީހާ ފްލެޓް ޢާ ަމށް ފުރުޞަތު ދިނުމަށް ޓަކައިސިނާޢަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ޓަކައި އަދި ބޯހިޔާވަހިކަ

 ޖީ.ެއސް.ޓީއާ  6އި އަދި އިުތރު %އާ  ޓެކްސް 15ގަންނަ މީހާއަށް އެ ައގު ހެޮޔވާނެ ގޮެތއް ވާން އެބަޖެހެއޭ. %

އަށް މުޅި އިންޑަްސޓްރީ، ެއްއކަލަ ގަންނަ މީހާ. އެހެންވީމާއެއީ ވިޔަފާިރވެރިާޔއެްއ ނޫން އެ ދަްއކަނީ. ެއ ދައްކަީނ 



  

ްއމު މީހުންނަށް އެ ފްލެޓުތައް ގަންނަން އެ ފުރުޞަތު ކުޑަވާނެީތވެ ހަމަ އެކަން ޢާއޭގެ ލޮޅުްނއަރާފައި އަދި 

ނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ. ޝުކުރިއްޔާ.   ކްލެރިފައިކޮށްލުމުގެ ގޮތުން ައޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިރ މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޙްމަދު ރަޝީދު، ގައްދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެ

 މް.ސީލް ނަޞަތެރި މެންބަރު ފައިއިްއޒަތް

 

 މް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:ސީލް ނަޞަދާއިރާގެ މެންބަރު ފައި  ކާށިދޫ

ޝުކުރިްއޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރީަގއި ދެކެވުނު ވާހަަކިއގެ ތެރެއިން މި ފާހަގަކުރެވުނީ ބައެްއ  !އާދެ

ނޑުމެން މީަގިއ  ކުންފުނިތަކުގެ ަފއިދާ މާބޮޑަށް ުކޑަެވގެންދާ ވާހަކަ. ިއއްޒަތްތެރި މުޤައްރިުރ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެހާ ބޮޑެތި ފައިދާތަކެއް ނަަގން ހުރި ކުންފުންޏެއް  ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ކޮންމެ ކުންފުންޏަކީ އަޅުގަ

ބޮުޑެވގެންދާނީ. އެބަހުރި ވަރަށް  ވެސް ބާރު ކަމަށް ވަންޏާމުން އަޅުަގނަޑށް ހީވަނީ ރައްޔިތުންނަށްހެން އަނެއްކާ

ނޑު ދަތުރުފަތުރުގެ މި ފެރީ ކަންތައްތަކާއި ދެން  އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް. މިސާލަކަށް، އެމް.ޓީ.ސީ.ީސއަކީ ެއީއ ކަ

ނޑުމެންގެ ިވސްނުމުގަިއ އެަބ  ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްަތކެްއ އެބަ ކުރޭ. ދެން އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ އަުޅގަ

އްޔިތުންނަށް އެފަދަ ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާްތތަތަކަށް ލުއި ގޮތަކަްށ ލިބޭނެ ކަހަލަ ގޮަތކަށް ވެްސ ބަހައްޓަންޖެހޭހެން ރަ

މާރާތްކުރުމުެގ އިކެިވއްޖެ މި ފްލެޓް ނޫނީ ގެދޮރު ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ޓަަކއި. ދެން ވަރަށް ގިނަފަހަރަށް ވާހަކަދެ

ނައިރު ވެސް ޓެކްސްެއއް ައނެއްކާ ފްލެޓް އަޅަިއގެްނ ތެރެއިން މި ޓެކްސް، ޑަބަލް ޓެކްސްގެ ވާހަކަެއއް. ބިން ގަން

ބޫލުުކރަނީ މި ކޮންމެ ގޮތަކަށް ޤަވިޔަސް އަުޅަގނޑު  ވިްއކާއިރު ވެސް ޓެކްްސއެއް. ދެން މީގައި ކޮންމެ ގޮތެއް 

ގޮްސވެސް މި ަނގާ ކަމަށް ވަންޏާ ވެްސ މި ފަސްޓް ަޓއިމް ބަޔަރގައި ައއްޑޫ މަަރދޫ ދާއިރާގެ މެންބަުރ 

ގެ މި ރެްއވި ގޮތަށް ފަސްޓް ޓައިމް ބަޔަރ އަތުން އެްއެވސް ގޮތަކަށް ެނގިގެެނއް ނުާވނެ. އަޅުަގނޑުމެން ފާހަގަކު

ނޑު  ބޫލުކުރަނީ އެންމެ ބޮޑު ވަޢުދެއްގެ ގޮުތގައި ެވސް މިއޮތީ ބޯހިޔާވަހިކަން. އެހެން ޤަސަރުކާރު ވެސް އަުޅގަ

ނޑުެމންނަށް އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގަ އި މިހުރި ހުރިހާ މައްސަލަތަކެއް ވެސް ގުޅިަފއި މިހިރީ ކަމަށް ވަންޏާމުން އަޅުގަ

ހަމަ ގޯތިގެދޮުރގެ ދަތިކަމާިއ މި ކަންތަކާިއ ހެދި. އެހެން ކަމަށް ވަންޏާމުން މިހާވަރަްށ ޓެކްސް ެނގެން ވެއްޖެ 

ތަށް. ދެން ކަމަށް ވަންޏާމުން މިކަމެއް ުނވާނެ. މިކަން ކުރާނެ ބަަޔކު ެވސް ނުވާނެ ކުީރގަިއ ވެސް ިމ ދެންނެވި ގޮ

ޑިއުޓީ ެނގުމުަގއި ވެސް ތަންޮކޅެއް ހަރުދަނާ އުސޫލުަތކެްއ ެގންގުޅެން އެބަޖެހޭހެން ހީވަނީ. މިހާރު ކުރީގަިއ ެވްސ 

ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަކުރަްއަވިއފި ކަސްޓަމް ޑިއުޓީ އެބަ ނެގޭ. ޖީ.އެސް.ޓީ އެބަ ެނގޭ. ިގނަފަހަރަށް މި އޮންނަނީ 

ނޑުަތކެްއގެ ގޮުތަގއި ، ންވީމާވާ ނޭނގޭ ހިސާބުަގއި. ެއހެވާނު ނުޑމެން ބެންޗްމާރކް ނޫނީ މިންގަ ދުނިޔޭގެ އަުޅގަ



  

ނޑުމެން އެބަޖެހޭ އެ  މި ބަލަނީ ވަކި ޤައުމުތަެކއް ކަމަށް ވަންޏާ މިސާލަކަށް، ސިންގަޕޯރ ކަމަށް ވަންޏާ ައޅުގަ

ނޑުމެން ަނގަިއގެން މީހުންގެ ތެރޭގައި ހުރި ހުިރހާ ރަނގަޅު ކަންތައްަތކެްއ ބަލަން. ވަކި ތަންޮކޅެއް  އަުޅގަ

ނޑުމެންނަކަށް އެ ބޭނުންވާ ހިސާބަކަްށ ނުދެވޭނެ. ޝުކުރިްއޔާ.   ކަންތައް ކުރާ ކަމަށް ވަންޏާ ދުވަހަކު ވެސް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު.

 

 ރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު ވާހަކަެދއްެކވުން:މަޑުއްވަރި ާދއިރާގެ މެންބަ

ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. އަުޅަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވި ނުކުތާއަކީ ޙަޤީޤަުތގަިއ ދައުަލތަށް އާމްދަނީ ހޯދުމަށް 

އުމުތަކުަގިއ އަޅުަގނޑުމެން ޓެކްްސއަށް ބަރޯސާވުން އެއީ އެންމެ ރަނގަޅު އުސޫލު. އެއީ ދުނިޭޔގެ ަވރަށް ގިނަ ޤަ

ނޑުމެން ޓެކްސް ފުޅާކުރަން ވިސްާނިއރުގައި ެޓކްސް ފުާޅކުރާ  ވެސް އެކަން ކުރާ އުސޫލު. ެއހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ނުވެއްދި ހުރި ގްރޫޕުތަްއ  ނޑުމެން އެބަޖެހޭ މި ބްރެކެޓުގެ ތެރެިއން މިހާރު އަޅުގަ ކަމަށް ވާނަމަ އަުޅގަ

ކުރެވިފައެއް ނެތް. މި ބަޖެޓު ދިވެސް އިްނކަމް ޓެކްސް ތަޢާރުފުނޑުމެންނަށް އަވައްދަން. މިސާލަކަށް، އަުޅގަ 

ނޑުމެންނަށް ބަޖެޓުން ފެންނާކަށެއް  އައިއިުރގައި އިްނަކމް ޓެކްސްއާމަޖިލީހަށް  ބެހޭ އެއްވެސް ވާހަކަެއއް އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ޓެކްސް ބްރެކެޓް ތެރެއަށް ވަ  އްދަންޖެހޭ ގްރޫޕެއްކަްނ ނެތް. އެހެންނަމަވެސް، މިީއ ވެސް އަުޅގަ

މާރާތާއި ފްލެޓް އިގައި މިސާލަކަށް، މީަގއި މިއޮތީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ާސފުކޮށް އެބަ އިނގޭ. ޭއގެ ބަދަލު

މާރާތް ިވއްަކއިގެން އެ ލިބޭ އާމްދަނީގެ ެއ އިން. ފްލެޓް ވިްއކަިއގެން ނުވަތަ ވިްއކާނަމަ ސޭލްސް ޓެކްސް ނެގު

ނޑުމެްނގެ ެރވެުމންދާ ކަމަށް ވާނަޓެކްސް ބްރެކެޓު ފުޅާކު އްުމ ރައްޔިތުންނަށް ނުވަތަ ޢާމަ އޭގެ ައސަރު އަުޅގަ

އްމު ޕަބްލިކަށް ކޮށްފާނެ ުނވަތަ މެދުފަންތީގަިއ މި ތިއްެބވި ފްލެޓް ގަންނަން ބޭނުންާވ ފަރާތްތަކަށް ނުވަތަ ޢާ

 އެއް އިތުރަށް ފުޅާވުން އެއީ ފާނެފަދަ ޓެކްސްންވާ ފަރާތްތަކަށް ދަތިކަން ފޯރަފްލެޓަށް ވަންނަން ބޭނު 

ުސވާލަީކ ، އުނދަގޫ ކަަމކަށްވަނީ. އެހެންވީމާބޫލުކުރަން ތަންކޮޅެްއ ޤައަޅުަގނޑުމެންނަށް ފަސޭހަިއން 

ނޑުމެ ނުކުރެވިގެން މިއުޅެނީ. ނުުކރެވިގެން ުއޅޭ ސަބަބެްއ  ންނަށް އިންކަމް ޓެކްސް ތަޢާރުފުކީްއވެގެންޯތއޭ އަުޅގަ

ްސ މިނިސްޓަރު އެބަ ޖެހިވަަޑއިގަންަނވާނެ މި ކޮމިޓީަގއި އެކަން ސާފުކޮށްެދއްވަން އޮތް ކަމަށްވާނަމަ ފިނޭން

އިނގޭތޯ. މިއީ ކޮންމެ އަހަރަުކ މި ބަޖެޓު މަރުޙަލާގައި ދެކެވޭ ވާހަކަަތއް މި ހުންނަނީ. އެތައް ބަެއއްގެ ޑިމާންްޑ 

ވާނަމަ މި ަކންތައްތަކާއި ދޭތެޭރގަިއ ކުރަން. އެހެން ކަމަށް މުން ބޭނުންވޭ މި ޓެކްސް ތަޢާރުފުއެބައޮތް. އާން

ނޑު އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ފުންޮކށް ވިސްނައި ފިކުުރކު ޫބލުކުރާ ގޮުތގައި ބަޖެުޓ ޤަރަން ެއބަޖެހޭ. ދެން އަޅުގަ

އަންނައިރުަގއި ޙަޤީޤަުތގަިއ މިސާލަކަށް، ބިން ހިްއކަިއގެން ރަށްތައް ވިްއކަިއގެން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް 



  

ނޑުމެން މިޖެހެނީ މިގޮތަްށ ނަގާ ެޓކްސް އިތުރަށް ރަނގަޅަށް ފުރިހަމަކޮށްގެން. ބަރޯސާވުމަށްވުރެ ބޮ  ޑަށް އަުޅގަ

މިސާލަކަށް، ޑަބަލްކޮށް ެޓކްްސ ނަގާކަށް ނުޖެހޭ. އިމްޕޯޓް ިޑއުޓީ ނަގާަފއި އަނެްއކާ އަދި އިތުރަށް ޭއގެ މައްޗަްށ 

އަޅުަގނޑުމެން އެސެޓުަތއް ވިްއކާ ކަމަށް ވާނަމަ  ،ރު ޑިއުޓީތައް ނަގަން. އެހެްނީވމާއަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ އިތު

ނޑުމެން ަބހައްޓާނީ ކޮން ެއްއޗެއްތޯ؟ އެއީ ކުރަންޖެ ިމ ، ހޭ ސުވާެލއް ިއނގޭތޯ. އެހެްނވީމާމާދަމައަށް އަުޅގަ

ނޑު ފިނޭންސް  ކަންތައްތަކާ ނޑުމެްނ ވިސްނައި ފިކުރުކޮށްފަިއ އަޅުގަ ދޭތެރޭަގއި ވަަރށް ފުންކޮށް އަޅުގަ

ނުޑމެންނަށް ކީއްވެގެންތޯ އިްނކަމް ޓެކްސް ތަޢާރުފު  މިނިސްޓަރު ކައިރިން ސާފުކުރަން ބޭނުންވޭ އަޅުގަ

 ނުކުރެިވގެން މިއުޅެނީ؟ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ، ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ފުށި އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:ކުޅުދުއް

އަޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ދައުލަތަށް މިަވގުތު އާމްދަނީ ހޯދަން އެންމެ ރަނގަޅު އެްއ ކަމަކީ އިންކަްމ 

ަޓށް މީހުން ގެންދިއުމަށް ޓެކްސް ާގއިމުކުރުން އިނގޭތޯ. އިންކަމް ޓެކްސް މި ނަގަނީ އިންކަމް ޓެކްސް ނަގާ ބުރެކެ

ޓަކައި ކުރާ ކަެމއް ެއއީ. މިގޮތަށް ޓެކްސްަތއް ނެގީމަ ެއންމެ ފަޤީރު މީހާ މި ޓެކްސް ދައްކަން އެބަޖެހޭ. 

އޭރުންނެއް މި އަދި އެންމެ ރަނގަޅަކަށް ނޫން މިދަނީކީެއއް. މުއްސަނދިންނަށް އަމާޒުކޮށްފައި ޓެކްސްަތްއ 

ނޫނަސް އިންކަމް ޓެކްސް ނަގަން ފެށީމާ މި ޓެކްސްގެ ނިޒާމު ތަޅުލެވޭނެ އޭރުން. ބައްޓަންކުރަން އެބަޖެހޭ. އެެހން

ާއއި، ޭއނަގެ ެއކައުންޓަށް ފަިއސާ ަވތްގޮތާިއ، ފައިސާ ހޯދި  އޭރުން  ނުޙައްޤު ގޮތުަގއި ޯހދާފައި ހުރި ފައިސާ

ނޑުމެން އިންކަްމ ެޓކްސްއާ ދޭން. އަމި ގޮތާިއ ވެްސ ޖެހޭނެ  ިއ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ބެހޭ ބިލެއް ހަދާފަ ުޅގަ

އަުޅަގނޑު ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ، އި އެމް.ޑީ.ޕީ ވެރިކަުމަގއި ވެސް. އެހެްނވީމާހުށަހަޅާފައި މިހާރު ވެސް ވާނީ ކުރީގަ

ސާފުކުރަން ބޭނުން މި ޓެކްސްގެ ނިޒާމު ތަޅުލައި ދައުލަތަށް ލިބޭނެ އާމްދަނީ އިތުރަށް އިތުރުކުރެވޭނެ މިހާރު 

ވަޞީލަތްތަކެއް ލިބޭވަރަށްވުރެ ގިނައިން ޭއރުން ދައުލަތަށް ފައިސާ ވަންނާނެ. މިހާރު އާމްދަނީ މިހިރަ ހުރިހާ 

އެއްވަރަށް ިއންކަމް ޓެކްސް ގާނޫނުގެ ސަބަބުން ދައުލަތަށް ފައިސާ  ޖަހާފައި މިހިރަ ހުރިހާ ކަމަކާ ހޯދަން އިތުރަށް

ވާހަަކެއއް ނޫން. ފަންސާސް ހާހަށްވުރެ މަތީެގ  ވަދެގެންދާނެ. ައޅުަގނޑުމެން މި ދައްކަނީ ބޮޑު އެްއޗެއް ނަގާ

ނަގާ ވާހަކަ. އަިދ ތި ބޭފުޅުން ކުރިއަްށ ހޯއްދަާވފައި ހުރި ެއއްޗެހި ހަަމ  15އާމްދަނީ ލިބޭ މީހުންގެ އިންަކމުން %

ންކަްމ ފޮރުވާފައި ބަހައްަޓވަންީވއޭ. ކުރިއަށް ހޯދާފައި ހުރި ެއއްަޗކުން ދައްކަންޖެހޭ ެއއްެޗއް ނޫން މިއީ. މި އި

މިހާރު ، ދައްކަން ެވސް ޖެހެނީ. އެހެންވީމާޓެކްސް ގާނޫނު ފާސްކުރާ ދުަވހުން ފެށިގެން ދެން ލިބޭ އެއްޗަކުން މި 



  

ށް ހަމަ އެބަޖެހޭ ވަރަ، އް ނޫންތޯ މިއީކީއެްއ. އެހެންީވމާތިބި މުއްސަނދި ބޭފުޅުންނަކަށް ވެސް އޮތް ބިރެއް ނޫނެ

ކުރަން ކަމް ޓެކްސް ާރއްޖޭަގއި ތަޢާރުފުށީނދެފައި މިކަުމގަިއ ހަމަ މި އިންއެްއކޮށް އި ބޮޑަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާ

އެބަޖެހޭ ހަމަ މިހާރުން މިހާރަށް. މުއްސަނދިންގެ ފަިއސާއިން ދައްކާ ެޓކްސް ޮބޑުވާންޖެހޭނެ ފަޤީރުންގެ 

ންނޫނިއްާޔ ނެ. އެހެފައިސާއިން ެނގޭ ޓެްކސްއަްށވުރެ. އެހެންނޫނިްއޔަކާ އަުޅަގނޑުމެންނަކަށް ކުިރއަކަށް ުނދެވޭ

، އްޓަންެވެގން މިދަނީ. އެހެންވީމާލަތު މަތިާވ ގޮތަށް ނިޒާމު ބަ ހާލަތު ދަށްވެ މުއްސަނދިންގެ ހާފަޤީރުންގެ 

އަޅުަގނޑު ވެސް ވަރަށް އުާފވޭ ސަރުކާރަށް ާތއީދުކުރާ ޭބފުޅުން ވެސް މި އިންކަމް ެޓކްސްގެ ވާހަކަ ިމއަދު 

 ރަށް ކުރަންޖެހިފައި އޮތް ކަމެއް. ޝުކުިރއްޔާ. ދައްކަވާީތ. ެއއީ ހަމަ މިހާރުން މިހާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ. 

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު ވެސް  އެދުނީ ހަމަ އިންކަމް ޓެކްސްއާ ހަމަ ވަގުތު މި ހޯދަން ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަުޅގަ

ނ ލަން ބޭނުންވާތީވެ. އަުޅަގނޑު ވެސް ހަމަ ވަރަށް ޑު ވެސް ހަމަ އެއްެޗއް ދަންނަވާބެހޭގޮތުން ހަމަ އަޅުގަ

 އްމުކޮށް މި ވިޔަފާރިކުރާ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ލިބޭޢާިއ ތާއީދުކުރަން އެކަމަށް. ެއީއ ސަބަބަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގަ 

ރިޒަމުގައި އެ ބޭފުޅުން ބޭނުންކުރާ ޒަމުން ކަމަށްވާތީ ޓޫރިބޮޑެތި އާމްދަނީ މި ލިބެނީ ޓޫ އާމްދަނީ މި ލިބެނީ 

ދިވެހި ރައްޔިތުްނގެ މިލްކިއްޔާެތއް ބޭނުންކޮށްގެްނ ، ްނގެ މިލްކިއްޔާެތއް. އެހެްނވީމާރަށްތަކަކީ ދިވެހި ރައްޔިތު

ލުގައި ހާއިރު ރައްޔިތުން އެހާ ނިކަމެތި އް އެ ބޭފުޅުންނަށް ލިބޭއުފައްދާ ވިޔަފާިރއަކުން އެާހ ބޮޑު އާމްދަނީއެ

ންޓުގެ ޓެކްސް ލިޭބ އުޅޭއިރު ަރއްޔިތުންނަށް އެ ބޭފުޅުންގެ ފައިދާއިން އިްނކަމް ޓެކްސްެއއް ފަނަވަރަކަށް ަޕސަ

ނޑުމެން އެ ނެގުމަކީ ެއއީ މާބޮޑު ކަމެއް ކަމަކަށް އަޅުަގނޑު ނުދެކެން. ދެން އޭގެ ބަދަލުގައެްއޗަކުން  އި އަުޅގަ

ވެސް މި ޓެކްސްތައް ހަމަ އެންމެ އާދައިގެ ރައްޔިތު މީހާގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ތެރެއަށް ވަދެގެންާދ  ހަމަ އަނެއްކާ

ނޑު ހަމަ ބޮޑަށް ބުރަވަނީ އިންކަމް ޓެކްްސއަށް ދާން. ދެން ހަމަ  ގޮތަށް މި ބައްޓަންކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ހަމަ އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ދަންނަވާފަހައަދިވެސް ހަމަ އެއް ލަން ބޭނުންވޭ ދިވެހިރާއްޖެއަށް މި ލިބޭ އާމްދަނީ މިއަށްވުރެ ރު އަުޅގަ

ނަޑކަށް  ވަރަކަށް މިލިޔަން ރުފިޔާ އަހަރެއްގެ ތެޭރގަިއ  600އިތުރުެވގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ ގާތްގަ

ންތީގެ މީހުން، އާދައިެގއެއް ނޫން. އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޖޭަގއި މި ރިޒޯޓުތަކުަގއި މަސައްކަްތކުރާ މަތީ ފަ

އުޅޭ މީހުން ރާއްޖެިއން ބޭރަށް ގެންދާތަން. މި ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ލިމިޓެްއ  އެްގޒެކެިޓވް ސްޓާފުްނގެ ލެވެްލގައި މި

ނޑުމެންނަށް ޓޫއަހަރު ެވގެންދިަޔއިރު ީކއްވެ  45އޮންނަން އެބަޖެހޭ. މީތި މިހާރު  ރިޒަމުަގިއ ގެންތޯޭއ އަުޅގަ



  

ނޑުމެްނ  ރިޒަމްޓޫން ތަމްރީނުކޮށް މި ކަންކަން ނުކުރެވެނީ. އެހެންވީމަ، މިމީސްމީހު މިނިސްޓަރާިއ ވެސް އަުޅގަ

ދާއިާރަގިއ މަސައްކަްތކުރާ މީހުން ތަމްރީނުކުރެވޭނެ ގޮތްަތކެްއ  ިރޒަމްޓޫސުވާލުކުރަން އެބަޖެހޭ ރާްއޖޭގައި 

ންނަށް މި ަވޒީފާތަކުަގއި ހަރުލާނެ ގޮތެއް ހަދަން އާިއ ިދވެހި ނުއުފެއްދެިވ މިހާ ދުވަްސެވެގންދަނީ ކީްއވެގެންތޯ

ނޑުމެންނަްށ ، ޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ. އެެހންވީމާއަ މިއީ އަުޅަގނުޑގެ ދެވަނަ ޕޮއިންޓަކީ. މިސާލަަކށް، އަުޅގަ

ވަރަކަށް މިލިަޔން ރުފިޔާ އެ ބޭފުޅުންގެ މުސާރައިން ރާއްޖޭަގއި  70ގާތްަގނޑަކަށް ހަމަ މީގެ ެތރެއިން 

ްށގެން އެ ބޭފުޅުންަނށް ޓެކްސް ދައްަކއި އެ ލިޭބ ޓެކްސްގެ ގޮތުަގއި ވެސް ރާއްޖެއަށް ލިބޭނެ. އަދި ވިޔަފާރިކޮ

ނޑު މި ދެންނެވީ. އިއްޒަތްތެިރ  ދިވެހިންގެ އެތައް ބަަޔކަށް ާއމްދަނީ އިތުރުވެގެންދާނެ. ބޮޑެތި މުސާރަތަކުގެ އަުޅގަ

ފަންސާސް ހާސް ޑޮލަރާއި ދޭތެރޭގެ ޑޮލަރުގެ ބޮޑެިތ  މުޤައްރިރު ފަންސާސް ހާސް ޑޮލަރު، ފަސްހާސް ޑޮލަރާއި،

މުސާރަ ލިބޭ މީހުން ރާއްޖެއިން ބޭރު މީހުން ވަޒީފާ އެބަ އަދާކުރޭ. މިއިން އެްއވެސް ަވޒީފާއެްއ މަދު ވަޒީާފއެްއ 

މާ ޓުައރ ޤާބިލު ދިވެހިން އެބަ ތިބި. މިސާލަކަށް، ބަލަ ރު މީހުން. އެކަމަކުނޫނިއްޔާ ދިެވއްސަކަށް ނެތް. މުޅިން ބޭ

ދޭތެރޭގައި މި ދަތުރުކުރާ ކޮންމެ ރިޒޯޓެއްަގއި މި  ެގ އެއަރޕޯޓާއި މާލެާއއި ރިޒޯޓާ ގަިއޑުންނަށް ބަލާއިރު ރާއްޖޭ

ހުންނަނީ ޓުއަރ ގައިޑަކަށް ިމ ހުންނަނީ ބޭރު މީހެއް ގިނަ ރަށްރަށުގައި. ައއްުޑއަތޮޅަށް ަބލައިލާއިރު ހެރެތެރޭގައި 

ރު މީހުން. ބިދޭސީން. އެ ދޭތެޭރގައި ހުންނަ ގިިރތަކާއި، ހަލުތަކާއި އަދި ޝަންގްރިއްާލގަިއ ވެްސ ގިަނއީ ބޭ

ރާއްޖޭގެ ފަޅުތަުކގެ ވާހަކަ ރާްއޖޭގެ މާޙައުލުގެ ވާހަކަ ދަްއކަން އިނގޭނީ މެލޭޝިޔާ މީހަކަށްތޯ ނޫނީ އިންޑޮނޭޝިޔާ 

ނޑު ކުރަން ބޭނުން ސުވާލެއް. އެއަ ްށވުރެ މާރަނގަޅު ނޫންތޯ މީހަކަށްތޯ ނޫނީ ޗައިނާ މީހަކަށްތޯ މިއީ އަޅުގަ

އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ މިހެން މިގޮތަށް ، އެ ވަޒީފާ ލިބުނިއްޔާ. އެހެްނީވމާއަްއޑުއަތޮޅު މީހަކަށް 

ިއއްޒަްތތެރި މުޤައްރިރު މިކަމާ ، ހެންވީމާދިވެހިރާއްޖެއިން އެަތއް ބައިަވރު އާމްދަނީއެއް ބޭރުެވގެންދާ ވާހަކަ. އެ

ގުޅުން ހުރި ފަރާތްތަކުގައި މި ވާހަކަދައްކަިއގެން ރާއްޖެައށް މި ލިބޭ އާމްދަނީ  ދޭތެރޭގައި ވިސްަނއި މިކަމާ

ނޑު ދަންނަވާއިތުރުވާ ގޮތަކަށް ހެދުން ވަަރށް މުހި  ލަން. ޝުކުރިއްޔާ މުަޤއްރިރު. އްމުކަމަށް އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޕާީޓތަކަށް އެ ފުރުޞަތު ދެ  ީރަގއި ދެވަނަ ފުރުޞަުތގައި ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަޅުަގނޑު ކު !އާދެ

ނޑަށް ނުފެނި ޢާއޭުރގައި އެދިަވޑަިއގެންފަިއވޭ  ޓުގައި ދެމުންދިޔައިރުމިނި މިރު ހުށަހެޅުއްވިކަމަށް. ނަމަެވސް، އަުޅގަ

ނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު  މަދު އަޙްއޮތީތީވެ ނަން ނުޖަހާ. ނަމަވެސް، މިފަހަރު އަުޅގަ

 ޓުގައި ވާހަކަދެްއެކވުމަށް. އެމް.ޑީ.ޭއގެ ފަރާތުން އެ ދެ މިނިމިރަށް. ޢާ

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ކުޑަހުވަ



  

މަަސއްކަތަްށ  ގެށް އެދުނީ ދެން ުމޤައްރިރުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މުޤައްރިރު. ައޅުަގނޑު ހަމަ އޭރު ފުރުޞަތަކަ

 ނުޑ ހަމަ ވަރަށް ޮބަޑށް ޝުކުރުދަންނަވާހާލުަގއި މި މަސައްކަތް ައވަސްކޮށްލުަމށް ޓަކަިއ ައޅުަގނުޑގެއަޅުގަ 

ވިސްނުމުަގއި ެވސް އެ ވަުގތު ވިސްނުނު ެއއްެޗއް ދަންނަވާލާނަން. ދެން އެކަމުގެ ތާއީދެއް ލިބޭތޯ. މިހާުރ 

ައޅުަގނޑުމެން މިޮއތީ އާމްދަނީގެ މަްއޗަށް  މި ދެކެވުނު ވާހަކަތަުކގަިއ އެންެމ ބޮޑަށް އިހެނދުނުގެ ސެޝަންގަ 

އެ  އިރުކޮށްފަޒިހާމިކަމާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތައް ، ބުރަވެ ކުރަންޖެހޭ ބަިއވަރު ސުވާލުތަެކއްގެ ވާހަކަ. އެހެްނވީމާ

ދާެނ މަސައްކަތަށްފަހު ނޫނިއްޔާމު ެދން އެޖެންޑާަގއި ހުރި ދެވަނަ ނަންބަރަކަށް ގޮްސގެން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ކުރެވި

ކަމެއް އޮތް ކަމަކަށް ނުފެންނާތީވެ މިއަުދގެ ބައްދަުލވުން ުކރުކޮށްލާފައި އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެ ގޮތަށް ވާހަަކއަކީ ެއ 

ނޑުމެން ހެނދުނުގެ ސެޝަްނގަ މި ކުެރުވނު ސުވާލުތަްއ އަމާުޒކުެރވޭ ފަރާތްތަކުން ހޯދުމަށްފަހު  އިކުރިން އަުޅގަ

ނޑު ހުށަހަޅާލަން. ދެން ހުރި ކަންތަކާއިގެން ކުިރއަށް   ދިއުން ރަނގަޅު ކަމަށް ފެންނާތީ އެގޮތަށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އަސްލަމް. މުޙައްމަުދ  ،ވެސް ހަމަ ހުށަހެޅުމެއް ގޮތުަގއި ބަަލއި ޝުކުރިއްާޔ. އެ

 އަސްލަމް، އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާުތން.

 

 ގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވާހަަކދެއްކެވުން:ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ 

ނޑަށް އެ ހުށަހެޅުން  ނޑު ދެވަނަ ފުުރޞަތަކަށް އެދުނީ އަުޅަގނުޑެގ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތުގައި އަުޅގަ އާދެ! އަުޅގަ

ނޑު ދެއްކިން ނުޑ އްސާވާ ކުންފުނިތަކާ ގުޅޭގޮތުން ާވހަކަ. ދެން އަޅުގަހިސަރުކާރު  ހުށަހެޅިފައި ނުވާތީވެ. އަުޅގަ

ާވ ސާއްހިރު ވަޑަިއގަންނަާވިއރު ސަރުކާރު އެދެން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބޭފުޅުން، ފިނޭންސް މިނިސްޓަ

ޮއވޭ. އަދި  އިކުންފުނިތައް ބަލަހައްޓާ ަވިކ ޔުނިޓެއް ައޅުަގނުޑގެ ަމޢުލޫމާތުގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގަ 

އެ ސެކްޝަނުން ، ންމާވާންޖެހޭ ފަރާތް. އެހެންވީމާޒި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަކީ އެ ދައުލަތުގެ އެންމެހައި މުދަލަށް

ނޑު ދެކެން. އަޅުަގނޑު ބޭނުން އެ ބޭފުޅުންނާ މި  ބޭފުޅުން ގެންނެވުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުގައި އަުޅގަ

ތެރެއިން ހިނގަނީ  ކުންފުނި އުފެދިފައިވާއިރު މީގެ 91އްާސވާ ހިސަރުކާރު  ،90ރަން. ސަރުކާުރގެ ކުސުވާލު

ކަމުގައި ވަނީނަމަ އުވާލަންޖެހެނީ ކޮންކޮން  ކުންފުނިތަކެއްތޯ، ުނހިނގާ އަދި އަޅުަގނޑުމެން ުއވާލަންޖެހޭކޮން ކޮން

ކުންފުނިތަކެއްތޯ ދެނެގަންނަން. އަދި އެ ބޭފުޅުން ކިހާވަރަަކށްތޯ މޮނިޓަރކުރައްވަނީ މި ުކންފުނިތައް. ދެން އެކަްނ 

ނޑުެގ އަނެއް ުނކުތާދަންނަާވލަން އެދޭ އަޅުަގނުޑ ސާފުކުރަން ބޭނުްނވާތީ ެއ ބޭފުޅުންނަށް އަީކ ހަމަ ތީވެ. އަުޅގަ

މި ބިމާ ގުޅޭގޮތުން. ފްލެޓުތަކުން އަޅުަގނޑުމެން ިވއްަކިއގެން މި ސޭލްސް ޓެކްސްއެްއ ނަގަން އަޅުަގނޑުމެން 

ފާރިއެއް ގޮުތަގއި ެއއް އެބަ ނެނގޭ. ވިޔަފާިރއެއް ކުރުމުަގއި ައދި ވިޔަޖީ.އެސް.ޓީ ވަކާލާތުކޮށް ނުކުރާއިރު ވިޔަާފރީގެ



  

އެކަން ހިންގާކަުމގައި ވަނީނަަމ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާ އިން ޓެްކސް އެބަ ނަގާ. އޭގެ އިތުރަްށ ހަމަ ވަކި ދާއިރާއަކަށް 

ޔަފާރިއެްއ އަމާޒުކުެރިވގެން އިތުރު ޓެކްްސއެއް އިމްޕޯުޒކުރީމަ އެތައް ފަހަރަކު ޓެކްސް ނެގެނީ އެ އިނޭގތޯ. ދެން ވި

ނުޑ ޔަފާިރއެއް ޮގތުގައި ގެދޮރު ގަނެ ވިްއކި ަކމުގައި ވިޔަސް ވިނެ ގޮތުަގއި ގެދޮރު ގަ ިވއްކޭ ގޮަތށް އޮންނަން އަުޅގަ

ތާއީދުކުރަނީ. އަޅުަގނުޑ ބޭނުންވަނީ ެވސް އިނގޭތޯ. އެީއ ގާނޫނުއަާސސީ ބަޔާންކުާރ ގޮތުން ރާއްޭޖގެ ކޮންެމ 

ާއއި ކަންކަން ހަމަޖެހިފައި މި  އަދި ަވޒީފާ ދިރި އެަބ އުޅެވޭ. ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް އެ މީހަުކ ބޭނުންތަކެއްަގއި

ކޮންމެ މީހަކަްށ ، ދިރިއުޅެން މި ޖެހެނީ. އެހެންވީމާއޮންނަ ގޮތުން ާރއްޖޭެގ ެއކި ކަންކޮޅުތަުކގަިއ ެއކި މީސްމީުހން 

ބަދަލުަގިއ އަށް ކުލި އަބަދު ދައްކަަދއްކާ އޮތުުމގެ ދާކޮްށގެން ދިރިއުޭޅ މީހާވެސް ސަރަޙައްެދްއގައި މާލޭަގއި ަވޒީފާއަ

އޭނަ އަްށ މިލްކުާވ ގޮތަށް ަހމަ ތަނެއް ގަތުުމގެ ފުރުޞަަތކީ އޮންނަންޖެހޭ ކަމެއް. އަިދ ެއގޮތަށް ކަންނޭނޭގ 

އަހަރު  30އަހަރު  20ކަމުގައި ވީނަމަވެސް  މާލޭގަ މިސާލަކަށް އަދި އަނެްއހެން ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރަށެއްެގ މީހެއް

ވެްސ ތަނެއް ގަންނަން އެބަ  ކޮންމެ މީހަކު، ނީ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާމުން މި ދައަހަރު މާލޭގައި ދިރިުއޅެ  40

ނުޑމެން އަސްލުގަ މިފަދަ ބިލެއް އަދި މިފަދަ ކަމެއް ތަޢާރުފުކުރެވިގެންދާިއުރ  އިބޭނުންވޭ. ވާއިރު އަުޅގަ

ރުޞަތު ލިބުން. ވިސްނާލަންޖެހޭ މުޅި މި ސިނާޢަތު ކުރިއަށްދާނެ ގޮތެއް. މިަކމަށް އިންވެސްޓުކުރާނެ މީހުންނަށް ފު

 ވީހާ  ،މި ވިޔަފާރި ފުާޅެވގެންދާނެ ޮގތަކަށް ވުން. އަދި މިކަުމގެ މަންފާ އެންމެންނަށް ލިބޭ ގޮތަށް އަގުެހޔޮކޮށް

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ފްލެޓެއް ނުވަތަ ެގއެްއ  ވެސް ައގުހެޔޮކޮށް. ޙަޤީޤަުތަގއި ދިރިއުޅުމަށް އަނެއްހެން ައޅުގަ

ން އަސްލު ސަބްސިޑަިއޒުކޮށްޭދންޖެހޭނެ. އެއީތެރިވާން މި ޖެހެނީ އިނގޭތޯ. އޭގެ ގަންނަ މީހަކަށް ސަރުކާރު

 .ކާ އިުތރަށް އިމްޕޯޒިކުރީމާ..ބަދަލުގައި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ބޮޑު ޓެކްްސއެއް އަނެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޓު ހަމަވެއްޖެ. ދެ މިނި

 

 ލަމް ވާހަަކދެއްކެވުން:ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސް

ނޑުމެން ައބަދު ހާލުގައި ތިންހަތަރު ފަްސ ވެސް ކުްއޔަށް ދަތި އިމްޕޯޒު ުނވެގެންދާތަނޭ މި ފެންނަނީ. އަޅުގަ

 އި އަދި ހުޅުމާލޭގަ ، ޅެންށޭ މި ޖެހެނީ. އެހެންީވމާވެގެން ުކއްޔަށް ކުަޑކުަޑ ތަންކޮޅެްއ ހިފާލައިގެން ދިިރއުމީހުން

އިތުރަށް ފްލެޓުތައް ެއިޅގެން އަންނައިރު ވެސް  އިްށދާއިރު ވެސް އަދި ހުޅުމާލޭގަ ދެވަނަ ފޭސް ކުިރއަ ވެސް

އެންމެންނަށް މި ފުރުޞަތު ލިބޭނެ ގޮތަކަށް މި އެފޯޑަބަލް ހައުސިން ސްކީމެއް ތަޢާރުފުެވގެން ދާން އެބަ ޖެހޭ. 

 ށް ޫނނޭ. އަމިއްލަ ޕްަރއިވެޓްަތކަހަމަެއކަނި ސޯޝަލް ހައުސިްނގ ިއން މިކަން ކުރެޭވ ގޮ، އިސޯޝަލް ހައުސިންގަ 

ވިްއކޭނެ އެ ތަރައްޤީކުާރ ފްލެޓުތައް ގަނެބައިވެރިެވގެން ބިން ގަނެެގން ބިމުގައި  އި ފަރާތްތަކަށް ވެސް މިކަމުގަ



  

ނޑުމެން އެބައުސޫ ޖެހޭއޭ. މި ދިރިއުޅުމުެގ ފެންވަރުގެ ދުވަހުން ދުވަހަްށ މި ދަނީ މަތިވަމުންނޭ. ލެއް ހަދަން އަުޅގަ

ސިން ސްކީމެްއގައި ދިރިއުޅުުމގެ ފެންވަރު ނުވަތަ ތަންތަން އިމާރާތްކުރާ ގޮތަކަށް ނޫނޭ ޕްރައިވެޓު ސޯޝަލް ހައު

 ވެސް... އިއެ ތަންތަނުގަ  !ތަން އަންނައިރު އަންނަނީ. އަދިއެ ފަދަ ތަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭޯތ.

 

 އަސްލަމް ވާހަަކދެއްކެވުން:ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު 

ނޑުގެ މަޢުލޫމާތުގައި ިސލޯނު މިސާލަކަށް ބޭރު  ނޑު ހަމަ ނިންމާލަމުން ދަންނަވާލާނަން. އަޅުގަ ދެން އަޅުގަ

ގެ ެޓކްސްެއއް ނަގާ. އެހެންނަމަވެސް، އެ ތަނުެގ 15ފަރާތެއް މި ކުއްޔަށް ތަނެްއ ނަގާކަމުަގއި ވަނީނަމަ %

ރުން މިސާލަކަށް ވެއްެޖއްޔާ ގަނެިވއްާކއިރު އެ ެޓްކސްއެްއ ނުެއއް ނަާގ. ރައްޔިތުންެގ އެންމެ ކުޑަ ިމންވަ

ނޑުެމން މިކަން ނިންމަންވާނީ. ، އެހެންވީމާ  މިކަހަލަ ކަންކަމަްށ ރިޢާޔަތްކޮށްފައޭ އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވާލުތައް ވަޒީުރންނާ ކުރެވޭއިުރގައި ތި އާދެ! ނުކުތާ ނޯޓުވެއްޖެ. އިާރދަކުރެވިއްެޖއްޔާ ައޅުަގނޑުމެްނ މާދަމާ އެ ސު

ސުވާލު ވެސް ހަމަ ލިޔުމުން ކުރިއަށް، އޭގެ ކުރިން ދާނެ ކަމާމެދު އުއްމީދުކުރަން. އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުަވްނ 

ދެވަނަ ފުރުޞަތުގައި ޕީ.ޕީ.އެްމެގ  .މަނިކަށްއިންމަނިކު ދޮންސައިނގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު ޙު

 . ފަރާތުން

 

 މަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން:އިންމަނިކު ދޮންނގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަުރ ޙުސައި

ނޑުމެން ތެރޭގައި ވަރަށް ބޮޑަްށ  ނޑުމެންގެ  ދަުއލަތުގެ ކުންފުނިތަކުން ފައިާސ ނުލިބޭ ވާހަކަ އަުޅގަ އާދެ! އަުޅގަ

ދު ވާހަކަ. ެއއާ ދޭތެރޭ އަޅުަގނުޑ މިހާރު އެބަ ދެކެވޭ. ލިބޭ އާމްދަނީ ކުޑަވެފައި ބަޖެޓަށް ދައްކާ ފައިސާ މަ

ނުޑ ދެން މިހެން އުޅެުމންދާއިރު ކުންފުނިތަކުގެ  ވިސްނާލިއިރު ިމވީ ތިން ައހަރެއްހާ ދުވަސް ކުރީ ައުޅގަ

އެްއ ތައް ހުީރ ކަރުދާހުގަ. އާމްދަނީކަންތައްތަކަާކ މި ބާވަުތގެ ަކންތައްތައް ބަލަމުން ގެންދަން. ދައުލަތުގެ ކުންފުނި

ެވސް  ދު ސަމާނު އެއްޗެހިނހުރި ފަރުނީޗަރާއި އެ އި އުވޭ ހިސާބުގަ. އެ ތަންތާނގަ  ހުރީ ފުނިތައްނުލިބޭ. ކުން

ވާުލވެަވޑަިއގެން ޙަ. އެހެންނަަމވެސް، ރައީްސ ޔާމީން ވެިރކަމާ ކުންފުނިތައް ހުރީ ގޮއްސަ އިވިްއކާ ހިސާުބގަ

ޢުތައް ރާވައި އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ވެސް ޮކޅަްށ ކުންފުނިތައް އިންތިޒާމުކުެރއްުވމަށްފަހު މިހާރު ވަރަށް ގިނަ މަޝްރޫ



  

ޓުތަކެއް މިހާުރ ކްރާއްޖެތެރޭގެ ވަރަށް ގިަނ ޕްރޮޖެވެްސ ފަށައިަގނެ ތައް ޖައްސަަވއި އެމް.ޓީ.ސީ.ީސގެ މަސައްކަތް

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީން އެބަ ހިންަގވާ. އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ އެމް.ީޓ.ސީ.ސީގެ ަފއިދާ ެވސް މިހާރު އެބަ ދަްއކަވާ. ހަމަ 

އަްށ މިހާރު ވަރަށް އަގުޮބޑު ްޑރެޖަރ ބޯޓެއް އެބަ ގެޭނ، ހިއްކާ ބޯެޓއް ވެްސ. ބިން އެކު އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ  އެއާ

ނޑުމެންނަށް ކުރިައށް އޮތްތާނގައި ވަރަށް  ހިއްކާ ބޯޓެއް ވެސް. އެާއެއްއކޮށް ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްަތެކއް އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަާވނީ މި އަންނަ އަހަރު ގިނަ ފައިސާތަެކއް ލިިބގެންދާނެ ދައުލަތަށް. ހަމަ އެއާ  އެްއކޮށް އަުޅގަ

ެވސް، މިހާރު މިއޮތީ އެއަރޕޯުޓން ފައިސާ ނުލިބޭނެ ވާހަކަ ވެސް ބަެއއް ބޭފުޅުން  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ެއއަރޕޯޓު

ކުަރއްވަނީ. ޢެްއގެ ދަށުން މިާހރު އެ އިތުރުއަހަރު ވަރަްށ ޮބޑު މަޝްރޫ ވެްސ މި އަންނަ ދައްކަަވއިފި. އެއަރޕޯޓު 

، ސް އިތުުރވެގެންދާނެ. އެހެންވީމާތަރުގުނަ ބޮޑުކުަރއްވަނީ. ެއއާެއއްކޮށް ހަމަ ފަސްގުނަ ަފިއސާ ލިބޭ އަދަދު ވެހަ

ނޑުމެްނގެ  އަޅުަގނޑަށް ލަފާކުެރވެނީ ދަުއލަތުގެ އާމްދަނީ ކުރިއަށް އޮްތ ތިން އަހަރެއްހާ ދުވަހު ތެރޭގައި އަުޅގަ

ހުރިހާ މަސައްކަތެއް މިހެން ހުރުމާ އެކު ސަރުކާރުން މި ކުރައްާވ  މި، ސަރޕްލަސްވެގެންދާނެ. އެހެންވީމާ ބަޖެޓު

މަސައްކަތް ކުރިއަށް މި ރާވާަފއި މިހިރަ މަސައްކަތަކަށް ވެސް އަޅުަގނޑުމެން މި ވާހަކަދައްކައިރު ވިސްނަންވާނެ. 

އްލުންތަކާއި އެ ދެން މިހާތަނަށް މި ދޭތެރެއިން މި ދިޔައީ ހަމަ އިންތިޒާމުކުރުމާއި ކަންކަން ވެފައި ހުރި ގެ

ނޑުމެންނަށް ފައިސާ ލިބޭނޭ މަގު  ކަންކަން ފޫބެއްދުމާއި އެ ަކންކަން ހަމައަކަށް އެުޅވުން. މިހާރު އަޅުގަ

ނޑުެމން ޅުންނާ ބައްދަލުކޮށްލިން. ދެންމެ އީ.ަވއި.ީސގެ ބޭފު އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މި އަންނަނީ. ދެން އިއްެޔ އަުޅގަ

ނޑު ސަލީމް ވިދާޅުވި ަޝއިނީ ޔަޤީންކަންދެްއވި އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ މި އަންނަ އަހަުރ މެންނަށް ޑރ.ފަދައިން އަުޅގަ

، ިއގަންނަާވނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާއަޅުަގނޑުމެން މި ޖަހާފަިއ ހުރި ފައިސާ ހަމަ ޔަޤީްނކަމާ އެުކ ލިބިަވޑަ

ނޑު ނުާދނަންޞީއެބަ އޮތް. ދެން އިތުރު ތަފް ެވސް އަޅުަގނުޑ އެ ޔަޤީންކަން . ތި ބޭފުޅުންނާ އެ ލަކަށް އަުޅގަ

ކަްނ ެއ ކަން ުސާވލުކޮށްގެން، ދަލުވުމެއް އެަބ އޮތް. އެހެްނވީމާބޭފުޅުންނާ އެއްކޮށް ވެސް މާދަމާ ބައް

އަޅުަގނޑުމެން ދައުލަތުެގ ކުންފުނިތަކުން އެއްެޗއް ނުލިބޭ ވާހަކަ ދައްާކއިރު ، ސާފުކުރެވިދާނެ. އެހެންވީމާ 

ނޑު ުކންފުނިތަކު ނޑުމެންނަށް އެއްޗެހި ލިބޭކުންފުނިތަކުން، މައިގަ  އިޮގތަށް މިހާރު މި ރާވަނެން މިހިރީ އަޅުގަ

ނޑު ، ތީބުކުރަމުން މި ދަނީ. އެހެންވީމާހިންގާ އެ ކަންކަން ތަރު އަޅުަގނޑު ހިތަށްއެރީ ހަމަ މި ވާހަކަ އަޅުގަ

 ދަންނަވާލާނަމޭ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަތަްށ. 

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

ނޑުމެންަނށް ބާކީ ޕީ.ޕީ.އެއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު.  ގެ ފަހު ފުރުޞަތަކަށް އިްއޒަތްތެރި މްއަޅުގަ

 ޓުގެ ފުރުޞަތު.ދަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ދެ މިނިއޭ ،މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް

 



  

 އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުްނ:

ނޑުޝުކުރިއް ނޑު ދަންނަވާލަން އުޅުނީ ހަމަ އަޅުގަ ވެސް މި ިއންކަމް ޓެކްސްގެ ވާހަަކ  ޔާ މުޤައްރިރު. އަުޅގަ

އިނގޭތޯ. އިްނކަމް ޓެކްސްައީކ ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް މިހާރު ތަޢާރުފުކުރަން ވެއްޖެ އެްއޗެއް. އެއީ އިންކަމް 

ފަޤީރުންނާއި ، އަތަކުން ނޫން. އެހެންވީމާ ޤީރުންޓެކްސް މި ނަގަނީ މުއްަސނދިން އަތުން ޙަޤީޤަތުގައި. ފަ

ނޑުެމން ތަޢާ މުއްސަނދިންނާ ރުފުކުރަން ޖެހޭ އެ ތަފާތު ުކޑަކުރުމަށް ޓަަކއި ވެސް އެަބ އިންކަމް ޓެކްްސ އަުޅގަ

ޙަޤީޤަުތގަިއ ދެން އެންމެ ބޮުޑ އިންކަެމްއ ސަރުކާރަށް ވަންވާީނ ވެްސ މި އިންކަމް ެޓކްްސެގ ، އެބަ. އެހެންވީމާ

ނޑުމެން މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނަށް  ފައި ފައިސާ ލިބިއްޖެއްޔާ. ދެންން ލާތެރެއި މިސާަލކަށް އަުޅގަ

ބަލައިލާއިުރގައި ެވސް ޒަާކތް ފަރުޟުކުރައްވާފައި މިޮއތީ ހަމަ ތަނަވަސް އެ ނިސާބު ހަމަވާ މީހުންގެ 

ނޑުމ2.5ެއަތުން % ހަމައެަކނި އެކަން އޮތީ މިހާރު  . ދެންން އަދިެވސް އެ ަނގާކަށް ނުފަށާ. މިސާލަކަށް ައޅުގަ

ރޒުެވއްޖެްއޔާ ޒަކާތާ ބެހޭ  އިއަޅުަގނުޑ ައޑުއަހައިފި ގޮުތގަ  ން އެ ަތއްޔާރުކުރަމުން އެ ގާޫނނެއް އިސްލާމިުކ އެެފއަ

ނޑަށް ހީަވނީ މި ރާއްޖޭގައެ ަޒކާތް ދަނީ. ދެން އޭތި އަތުވެއްޖެއްޔާ  އި ތިބި ބަރާބަރަށް ނެގުނަސް އަުޅގަ

އްުލވެގެންދާނެހެން. ެއއީ ވަރަށް ބޮޑު އަދަދެްއ ޒަކާތަްށ ނެިގެގންދާނެ. އެއީ ޒަކާތަީކ އެ ޙަ ސަލަ ނިކަމެތިންގެ މައް

ވަރަށް ބޮޑު ެއއްެޗއް. މީގެ މިސާލަކީ ، ނަގާ ެއްއޗެއް. އެހެންވީމާ 2.5% މީހާގެ އަތުަގއި މުޅި މުދަލުން ހަމަ

ބަރާބަރަށް ނެގުނީތީ އެންމެފަހުން އާޚިރުގައި ޒަކާްތ  ޢަޒީޒުގެ ުދވަްސވަރުަގއި މިސާލަކަށް ޒަާކތްލްބްދުއުމަރުބުނި ޢަ

ނޑުވެރިން ކައިިރއަށް ދިޔަޔަސް، ވިޔަފާރިވެިރން ކައިރިއަށް ދިޔަޔަްސ  ބޭނުންކުރާނެ އެއްވެސް ފަރާެތއް ނެތީ. ދަ

ީއ އަދި ޢާއްމު މީހަކު ަކއިރިަޔސް ދިޔަޔަސް ޒަކާްތ ޤަބޫލެއް ނުކުރޭ. އެހާހިސާބަށް ަޤއުމުގެ ކަންތައް ދިޔަ 

މި ، ނެުގނަތީވެ. އެހެްނވީމާ 2.5ވަރު %ބަރާބަރަށް މި އިސްލާމްދީނުަގއި ަކނަޑއެޅިފައި އޮތް އެ ަޒކާތުގެ މިން 

ލަުތ ހާށް އެ ހަމަ ފަޤީރުންގެ ނިކަމެތި ފަށައިފިްއޔާ އަޅުަގނޑުމެންނަ ރާއްޖޭަގއި ވެސް މި ޒަކާތް ަބރާބަރަށް ނެގެން

ނޑު ހުށަހަޅަން  ވީހާ، އް ނޫން. އެހެންވީމާއް އޮތް ކަމެރަނގަޅުެވގެންދާނެކަމީ ޝައްކެ  ވެސް ައވަހަކަްށ އަޅުގަ

 ހަމައަށް ގެންނަން. ޝުކުރިއްޔާ.  ގޭތޯ މި ޒަކާުތގެ ބިލު މަޖިލީހާއިނ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު އަުރވަން އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން މުޙައްމަުދ ރަޝީދަށް.   ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ައޅުގަ

 

 އަލިފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކުވން:

ނޑަށް ފާހަގަކުެރވެީނ ނުސީދާގޮތެްއަގއި މިހާރު ރައްޔިތުންނަށް ލިބެމުން  ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. އާެދ! އަުޅގަ

ފިނޭންސް ، ވީމާކުރެވިަފއި އޮތް ތަން. އެހެންއަންނަ އެްއެޗއް ސަރުކާރަްށ އިތުރުވާ ގޮތަށް ބަޖެޓުަގިއ ފާހަގަ



  

ނޑަށް ފާހަަގކުރެވިފަިއ އޮްތ ކަރަންޓު  މިނިސްޓަރާ ހަމަ މިކަމާ ގުޭޅޮގތުން ސާފުކޮށްލަން ދަންނަވާަލންވެގެން. އަުޅގަ

ްނ ވަނަ އަހަރު ޭއގެ 2016މިލިަޔން ހިމަނާފައި އޮތްއިރު  761.6ވަނަ އަހަރު  2015އަގުހެޮޔކުރުމުގެ ގޮތުން 

އަޅުަގނުޑގެ ުސވާލަީކ ، ިނވެެގން އަންނަތަން. އެހެންވީމާ މިލިޔަްނ އު 361.6މިލިޔަނަށް ކުަޑވެ ޖުްމލަ  400

މިލިޔަން މި އަހަރު މަދުވެގެން އެބަ  361ކަރަންޓަށް މިހާރު މި ދޭ ސަބްސިޑީގެ ތެެރއިން ކުރިން ލިެބމުން އައި 

ނޑަްށ ުރމުގެ ގޮތުްނ އަުޅގަކާބޯތަކެީތގެ އަގުހެޮޔކުރުކު އި އާދެއޭ. ެއއީ ކިހިނެްއ ހިނާގ ކަމެއްތޯ؟ ހަމަ އެާއއެުކގަ

 307.5ވަނަ އަހަރު  2015އަށް ދޭ ސަބްސިޑީ ކަމަށް އެއީ. އެވެސް މި އިންނަނީ ޤަބޫލުކުރެވެނީ އެސް.ޓީ.އޯ 

މިލިޔަން  124.5ިއނީމަ  އިމިލިޔަނަށް ތިރިކޮށްފަ  183.0ެވސް  ވަނަ އަހަރު އެ 2016 މިލިޔަން ކަމަށް. އެކަމަކު 

ިމ ، ހަރަްށވުރެ މި އަހަރު. އެހެންވީމާއަ ރުކާރަށް، ދައުލަތަށް ލިބޭ ފައިސާ މިދިޔައެބަ ކުަޑެވގެން އާދޭ. އެއީ ސަ

ނޑަށް  ޤަބޫލުކުރެވެނީ. އަދި  ކަންތައްތައް ކުރުމުން ރަްއޔިތުންގެ ޖީބަށް ބުރަބޮޑުވެެގންދާނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ވެގެން އަންނަނީކަން. ނިބައެއް އު  ކާުޑގެ ގޮުތގަިއ ދޭ ސަބްސިޑީން އަށް ެވސްޓީ.އޯއެސް. ސްޓެލްކޯއަށް ެވސް

 85 ނަނީ މި ބަޖެޓު ފޮތުގެމިއީ ކިހިނެއް ިހނގައިދާ ކަމެއްތޯ ސާުފކޮށްލަން ބޭނުން. މި ބައި އަން، އެހެންވީމާ

 އިން. ޝުކުރިްއޔާ. ސަފުހާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުެމންނަށް އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަ ރާތުން ދެވަނަ ފުރުޞަތަށް އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރުން. އަޅުގަ

އެދިަވޑަިއގެންނެވި ބޭބޭފުޅުންނާއި އަދި ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ބޭފުޅުްނނަށް ވެސް ފުރުޞަތު ދީ މި ނިމުނީ. މިއީ ފުރަތަމަ 

ނޑުމެން މި ގެންދަނީ. މިއަދުގެ ރަސްމީކޮށް  ވަނަ އަހަރުެގ  2016ބައްދަލުވުމުގެ ެދވަނަ ދަންފަޅި ކަމަށް އަޅުގަ

ރާސާކުރާ ކޮމިޓީގެ ދެވަނަ ބައްދަުލވުން. އާދެ! ދެ ކަމެއް ހުށަހެޅިފައި އެބަ އޮތް. ިއއްޒަތްތެިރ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ދި

މިރު ޢާިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އަޙްމަދު އެއް. އަދި އޭގެ އިތުރުން ދު އަސްލަމް ހުށަހެޅުއްވި ނުކުތާ މެންބަރު މުޙައްމަ

ށް މަޑުކުރުުމގެ ނޑުމެން ބައްދަލުވުން ިއންޓަވަލަޅުގަ. ކުރިން އަ ހުށަހަޅުއްވި ނުކުާތއެްއ ދެަވނަ ފުރުޞަތުގަ

ނޑައަަޅއި ިތން ކަމެއް ނިންމާފަ. އެ  ކުރީަގއި އަުޅަގނޑު ވާނީ ެއންމެންގެ ޚިޔާލު ެއއްގޮތް ެވއްޖެ ކަމަށް ކަ

ނޑުމެންގެ ޓައިްމލައިނާ އެްއގޮތަށް މާދަމާ  ހުެގ ވަނަ ދުވަ 15.11.2015ތިންކަމުގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ކަމަކީ އަުޅގަ

ބަޖެޓާ ބެހޭ ގޮތުން ހޯދުމަކީ  ންއި، އެއީ ޕްރޮެފޝަނަލް އޮޕީނިއައަށް އެމް.އެމް.ޭއެގ ގަވަރުނަރާ  13:00

ަބއްދަލުކުރުން. އަިދ ޭއގެ  ން ކުުރމަށް ޓަކައި އެމް.އެމް.އޭއާ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަްއޗަށް ލާިޒކުރާ ކަމަކަްށވާތީ އެކަ

ބަޖެޓުެގ  ހަމަ އި ޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ބޭފުޅުންނާ އެުކގައަށް އޮ 15:30އިތުރުން ހަމަ މާދަމާގެ ހަީވރު 

 ސްބޭފުޅުންގެ އެްނމެންގެ ކޮންސެންސަހޯދުމަށް ޓަކައި ބައްދަލުކުރުމުގެ ަބއްދަލުވުން ތި  ންޕްރޮފެޝަނަލް އޮޕީނިއަ

ނޑުމެން އަށް މިއަުދގެ މި ެއޖެންޑާ އަ 10:00އެގޮތަށް ދިާމވާތީ ެއގޮތަށް ާފސްކޮށްފަިއވާނެ. އަދި މާދަމާ  ުޅގަ



  

އަީކ މުމަށް ޓަަކއި. ފުރަތަމަ ނުކުތާ ދެ ނުކުާތގެ ތެެރއިން ފުރަތަމަ ނުކުތާެގ ކަންތައްަތއް ނިން ގެ ންޑާއެޖެކުރިއަށް 

ނޑަެއޅުން. ޭއެގ  އާމްދަނީ އިތުރުކުރަން ަކނަޑއަޅުްއވާފަިއ ހުރި ކަންކަމާ ގުޭޅގޮތުން މަޝްވަރާކޮްށ ގޮެތއް ކަ

ފުރުޞަތުގައި އިްއޒަތްެތރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދައްކާ ތިޔަ ނިންމެވީ. ެއ  ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު ގޮސް ދެވަނަ

ސް.އީ.ޒެުޑެގ ައށް މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް، އިކޮނޮމިކު ޔޫތު ކައުންސިްލ، އަދި އެ 10:00ނިންމެވުން މާދަމާ 

ީކ ސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސަހަމަ މިނި  ން ވަަޑިއގެންނެވެންޏާ އެ ބޭފުޅުން ުނވަަތ ފުރަތަމައިނުންރެޕްރެޒެންޓޭޓިވު

ކަމަށް ބަލާފައި އެންމެ ބޭފުޅުން އެބަ އިއްތިާފޤުވޭ ދައުލަތުގެ ހުރިހާ މާލިްއޔަތަކަށް ޒިންމާ އުފުލާ  މިނިސްޓްރީ

ނޑު އޭރު ދަންނަވާލިން މި ކުރައްވާ ުސވާލުތަުކގެ  ފަރާތަކީ މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސްކަން. އެާއއެުކގައި ައުޅގަ

ށާއި އަދި ޖަވާބުދެއްވަން ަވޑަިއގަންަނވާ ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް ސާފުކޮށް މިކަން އޮޅުންފިލާނެ ސަބަބުން ތި ބޭފުޅުންނަ

ނުޑ  ނަތީޖާއަކަށް އެކަން ވެގެންދިަޔއީ އާޚިރުފަސޭހަ ލުއިގޮތަކަށް މިކަން ވެގެންދާނެ ވާހަކަ.  ެވސް އެހެން. އަޅުގަ

ނޑުމެން މާދަމާ ތައްޔާރުެވވަަޑިއގަ ހަމަ ޤަބޫލުކުރާގޮތުަގއި ތި ކުރެްއވި ުސވާލުތަކަށް ޖަވާަބށް  ންނަވާތި. އަުޅގަ

ނުދަްނމާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމުަގއި ކޮންމެ އިްއޒްތެރި މެންބަރަުކ ކުރެްއވި ުސވާލުތަްއ  އިަވގުތު ީމގައިތުރު 

އެ ޭބބޭފުޅުންނަށް އެ ސުވާުލ ، ވެސް ނޯޓުކުރި. އެހެންވީމާ ވެސް ނޯުޓކުރިން. އަދި އިދާރީމޭޒުން އަޅުަގނޑު

ރަށް ތަކުރާރުކޮށްލަން ނުަވތަ އިތުރަށް ޭއގެ ހޯއްަދވަން ބޭނުންފުޅުވާ މަޢުލޫމާތުތަކެއް އެކަނި ައޅުަގނޑުމެްނ އިތު

ކުރިއަށް ގެންދާނީ. އިތުރު ސުވާލުތަކަްށވުރެ އެ ބޭފުޅަުކ ގެންނެިވ ފޯކަސް ުސވާލަްށ ޖަވާބު ލިބިގެންދިަޔއީަމ 

ނޑުމެްނނަށް ޖަވާބު އޭރު ލިިބގެންދާނެހެން. އެންމެ ބޭފުޅުންއަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ހަމަ ވަަރށް މުޠުލަޤުކޮށް އަޅު   ގަ

ވެސް  ހަމަ ދެ ފަރާތުގެ މަންދޫބުން އިވެސް ެއކަން ފަހިވެަވޑަިއގަްނނަވާނެ. ބައެއް ކުންފުނިތަކުެގ މައްސަލައިގަ 

 އެ ،ވެސް އެބަ ަދްއކަވާ. އެހެންވީމާ ހަމަ ތަފާތުވުމެއް ނެތި ާތއީދުކުރެްއވި. އަދި އޭެގ ހަމަތައް

އެއް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުެރވިގެން މި ދިޔައީ. ބަލުގައި މުހިއްމު ނުކުތާސުވާކުެރިވގެންދިޔަތީވެ މުްސތަޤު

އެްއ ސަލަ އަޅުަގނޑަށް ޔަޤީން އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ ވާހަކަ ދެްއކީކީ އެްއވެސް ހާލެއްަގއި އެމް.ޓީ.ސީ.ސގެ މައް

ބުން، މިތާ މި ތިއްބެވި މަންދޫބުްނ އެ ުސވާލުކުެރްއވި އުޅެގެްނ ނޫންކަން. ނަމަވެްސ ރައްޔިތުްނގެ މަންދޫ

ވެސް ކުަޑވަެރއްެގ  ވާނުވާ އޮޅުންފިލުވަން ބޭނުމޭ. އެއް މެންބަރަކު ވިދާުޅވެދެްއވި ތިމަންނާ އެކަނިތިމަންނަމެން 

ްއޒަތްތެިރ ހިމެނިވަޑައިގަންަނވާ އި އިމި ކޮމިޓީގަ އޮފީހަކަށް އަހަރު ދެ މިލިޔަން ރުފިޔާ އެބަ ދައްކަމޭ އިނގޭތޯ.

މިއޮތީ ިމ މެންބަރަކު. އެހެންެވއްޖެއްާޔ ެއމް.ޓީ.ސީ.ސީ ތިން މިލިޔަން ުރފިޔާ ެއކަނި ސަރުކާރަްށ އަހަަރކު ދެްއކުން 

ނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ވާހަކަ  ނޑުމެންނަށް މާދަމާ އިރާދަކުރެވިއްޖެްއޔާ މާދަމާ އަޅުގަ އެއް ނޫން. އެ ހަމަ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ވުޒާރާަތކުން އަުޅގަ ކޮންޖަވާބެއްތޯ ސަރުކާުރގެ ކަމާ މިތަނުން ފެނިގެންދާނެ. 

ނޑު ހަމަގަިއމު، ދެއްވަނީ. އެހެންވީމާ  ނަޑއަޅަން  ވަރަްށ ޕްރޮޑަކްޓިވު ބައްދަުލވުމެްއ ކަމަށް އަޅުގަ ވެސް ކަ

ނިންމުމެއް އެ އޮންނާނީ އެހެްނ  މުޤައްރިރުގެ ަހއިސިްއޔަތުން. އަދި ބާކީ ިތއްެބވި މެންބަރުން ފަހުން ނިންމަވާ



  

ނުޑ  ނުޑގެ ރަޢުޔަކީ ެއއީ. އަުޅގަ ގޮތަކަށް. އެ ބޭފުޅުން ނިންމަވައި ނިންމެވި ގޮަތކަށް އަުޅަގނޑު ދާނީ. އަުޅގަ

އަސްލަމް ދެވަަނ ނުކުތާ. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ މުޙައްމަދު  ދަންނަވާލާނަން .ފުރުޞަތު އަދިވެސް ހަމަ އަުރވާނަން

ރުާވއިރުަގއި ފިނޭންސް މިނިސްްޓރީގަިއ ހިމެނޭ ކުންފުނިތަާކ ޒިނުކުާތއަީކ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ ހާ އެ ހުށަހެޅުްއވި

ބެހޭ ބައިގެ ބޭފުޅުންނާ ތިމަންނަ މި ސުވާލު އަމާޒުކުަރން ބޭނުމޭ. މި ސުވާލުގެ ޖަވާބުތަކަށް އެ ބޭފުޅުން 

ނޑުމެން ފުރަތަމަ ފާސްކޮށްފަިއ މިއޮ ތީ ފިނޭންސް މިނިސްަޓރ ނުވަތަ އޭަގއި އުޭޅ ވަަޑއިގަންަނވަންޖެހޭ. އަުޅގަ

ނޑު އެބަ ޖެހޭ މެންބަރުން ގޮތްތަކެއް  ވެދާޅުވީ އިތުރު ވާހަަކއަކަްށވާތީބަޖެޓު ޓީމަށް. ނަމަވެސް އެ ވި އަުޅގަ

 އިކަމުގަިއ ވާނަމަ އަޅުަގނޑުމެން ސިޓީ އެޑްރެްސކޮށްފަ ތަފާތުނުވާ މިކަމުގައި ނިންމަަވއިދެްއވަން. ޚިޔާލު

ާވއިުރގައި އެ ނުުކތާ ވެސް މިއަށް އެޑްކޮށްލެްއވީމަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަސްލަމް އެ ހުށަހެޅި ފޮނުވާލައް

ެއއްެޗއް ވިާދޅުވެެދއްވުްނ  ޟް ށް ދަންނަވަން. އިހުތިޖާޖެއް، ރިޔާހުށަހެޅުން ފާސްވެގެން އެ ޮގތަށް ދާނެ ކަމަ

ނޑު ހަމަ ޕީ.ޖީ، އަނެްއހެން މިއީ ޕީ.ޕީ.އެމްެގ ކޯޑުަގއި ވިދާޅުވެެދްއވާ! ައޅު. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ރެއެދެން ގަ

 ކަމުަގިއވާތީވެ ދަންނަަވއިލީ އިނގޭތޯ.  ޟްނީ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާފަރާތުން މި ސައިޑު ލީޑުކުރަްއވަ

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ޟްލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާވި

އެ މުޅިން ިމ  ެބހޭގޮތުން ވާއިުރ މިހާރު މިއަދު އާމްދަނީއާނަ މާދަމާ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު މިތަނަށް ވަަޑއިގަން

މުޙައްމަދު ރަޝީދު ކުރަްއވައިފި ުސވާލެއް. އެާއ ގުޅިގެން ވަރަށް ގިަނ  އިމިހާރު ދެންމެގަ ދިޔައީ. ެއކަމަކު

 އިންމެގަ ސުވާލުތައް މާދަމާ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާ ކުރަްއވާނެ. ެއއީ ޚަރަދުތަކާ ބެހޭގޮތުން ވެްސ ސުވާލުކުރާނެ. ދެ

ނޑާ އެލްގޮތެއްަގއި ޢަބްދު ނުރަސްމީ އަޅުަގނޑު ބަލަިއގެން ، ވާހަކަ ދައްަކވައިފި. އެހެންވީމާ  ޣަފޫރު ވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެްނ  އިދާނެ ކަމަށް. އެއީ އެ ބައި އަނެްއކާ އެހެން ފަހަރެއްގަ ވެސް  ހިރީ މާދަމާގެ އެ ބައިމި އަުޅގަ

ވަންާޏ  ހެން ކަމަކުނުދާނެތާ. އެއްފަހަރަކާ މި ނިންމާލެވިއްޖެކަމަށްއެ އެ ގެންނާނީތޯ ނުވަތަ. އެކަމަކު ފިނޭންސް،

މުޙައްމަދު  ބޭނުންވާ ުސވާލު ހުންނާނެ. ދެން ކުރަން ޚަރަދުތަކާ ބެހޭގޮތުން ެވސް، އެ ކަން ދާނީ. އެހެންވީމާ

ޔައީ. އެހެންވީމާ، ކުރިން ައޅުަގނޑުމެްނ މިދި އިފި. އެ އަދި އަލަށް. އެކަމަކުރަޝީދު އެ ވާހަކަ ދެންމެ ަދއްަކވަ

ނީތޯ ނޫނީ ވަކިން ކޮން ަވގުތަކުތޯ އެކަން ކުާރނީ މާދަމާ ހަމަ އެ އަންނަ ސެޝަން ތެރޭގައި އެބަ ެވސް ލާ

ޓްކޮށްލަން އަޅުަގނޑު ބޭނުްނވަނީ. އި ނެ. އެހެންވީމާ، މި އެކަން ހައިލަގެންނަންޖެހޭއޭރު ދެ ފަހަރު  ހަދާނީތޯ؟ އެއީ

 ކީ ނޫން.އަޅުަގނޑު ވަކި ހުށަހެޅުމެއް ޮއތީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ނުޑ ހަމަ މި ދަންނަވައިލާއިުރަގއި ބަޖެްޓ ކޮމިޓީގެ މުަޤއްރިރުެގ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަ

މުކޮށް އްޢާަރއްވާނެ ބޭފުޅުން ެވސް ހަމަ ޑެިލގޭޓްކު ޑްިރއަށްދާއިުރގައި ޕާޓީތަުކގެ ލީހައިސިއްޔަތުން ކު

ނަޑއެޅިފަިއ މި  ޕާޓީަތކުެގ އެހެން ދިމަދިމާލުގައި ބަޖެޓް މަަސއްކަްތކުރަމުންދާއިރު ޕާޓީގެ ޕޮިލސީ  އީއޮންނަނީ. އެ ކަ

ލެޖިސްލޭޓިވް އެޖެންާޑގަިއ ސަރުކާާރ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތައް ސަރުކާުރ ދިފާޢުކުރެްއވުމަށް ދަްއކަވާެނ  އި އާ

ކުރަްއވާ ބޭފުޅުން. އެަކން ދިމާކުރެއްވި ގޮތަްށ  ހަމަތަކެއް ޮއންނާނީ އެ ގުރޫޕެއްގެ ލީޑަުރކަން އިމިންވަރުތަކަކާ 

ނޑަ ށް ކަށް. ވަިކ ފަރާތަކަށް ޖެހެޭވކަދީ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރަގަިއ މިއިނނއަޅުަގނުޑ މިތާ ނެތީމާ  ށްއަުޅގަ

ނޑައަުޅއްވަ  ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާލަމެންޓަރީ ގްޫރޕުގެ ފުށި ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ ވިލު ނިންމާނީ އިފަރާތުން ގޮތްތައް ކަ

ނޑު ހަމަ  މެންބަރު އަދި ޕީ.ޕީ.އެމް ާޕލަމެންޓަރީ ގްރޫޕްގެ ވެްސ ޑެޕިއުޓީ ީލޑަރު ރިޔާްޟ ަކމުގައި އަުޅގަ

ބަލައިގެން ކުިރއަށް މިގެންދަނީ. އަނެއްހެން އެ ވާހަކަ ަދންނަވާފައި ނެތް ނަމަވެސް އިނގޭތޯ. ހަމަ އެގޮތުްނ 

ެމ  ނޫޅުއްވާީތ؛ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިީޓގެ މެންބަރެއް ވެސް ޖޭޕީގެ ފަރާތުން އޮނަރަބަލް ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވަޑަިއގެން

ެދ  ޟް.ރިޔާهللا ޕިއުޓީ ީލޑަރު ޢަބްދުމެ. އޭެގ ބަދަލުަގިއ އެ ޕާީޓގެ ޑެ އަދި ބަޖެޓް ކޮމިީޓގެ މެންބަރެއް ވެސް

 ވަަޑިއގަންނަވާ ދެ ބޭފުޅުން. އެހެންވީމާ، އެ ދެ ބޭފުޅުން އެގޮތަށްވެބޭފުޅުންނަކީ ވެސް ތ.އަތޮޅަްށ ނިސްބަތް

ނަޑކަްށ އެގޮތަްށ ކީ ބޭފުަޅކު  ތިއްބެވި ކަމަށް އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން. އަދި އެމް.ޑީ.ީޕގެ ފަރާތަކުން އަުޅގަ

އިޝާރާތްކޮށްދެްއވާފައި ނެތް. އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަކީ މި ކޮމީޓީގައި އުުޅްއވާ ބޭފުޅެއް. އެމް.ޑީ.ީޕގެ 

ފަރާތަުކން އަދި އަޅުަގނަޑކަށް ވަިކ އައިޑެންޓިފިޭކޝަނެްއ  ޕާލަމެންޓަރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަަރކީ ވެސް ެއއީ. އެ

ނޑަށް ދެްއވީމާ ެއގޮތަްށ  ދައްކަވާަފއި ނެތް ކަުމގައި ަދންނަވަން. އެހެންވީމާ، ކޮންމެވެސް އެއް ބޭފުަޅކު އަުޅގަ

ނޑުެގ މި ސުވާލާ ގުިޅެގން ދަންނަވާލިއް ޔާ ވަރަށް އަޅުަގނޑު ކުރިއަށްދާނަން ިއނގޭތޯ. މި ކަމާ ގުޅިގެން ައޅުގަ

ޓަކަިއ  ރަނގަޅު. ވިދާުޅވެ ދެްއވާ. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އާދެ! އަޅުަގނޑު ވެސް ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް

އެކަން ބަލަިއގަންނަން އިނޭގތޯ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ހުށަހެޅުއްވި ނުކުތާއެއް ހަމަ އިތުރަްށ 

އްވި ުސވާލުަގިއ ޅުަގނޑުމެން. ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މުހައްމަދު ރަޝީދު ކުރެއިްޒކޮށްލަން އަސަ އެބަޖެހޭ އެކްސަ

ގުޅުން ހުރި ވާހަކަތަަކކީ ޙަޤީޤަތުގައި މިައދުގެ އެޖެންޑާގެ ދެވަނަ ނުުކތާ އިނގޭތޯ. މިއަދުެގ  އިތުރަށް މިއާ

ްއީވމަ ފެނިވަޑަިއގަންނަވާނެ. އެޖެންޑާ ރަނަގޅަށް ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރުންގެ މޭޒުކޮުޅަގއި އޮންނާނެ ަބއްލަަވއިލެ

ނޑައެޅުން. ެއއަށް ައޅުަގނުޑ އުުޅީނ  ސަރުކާރުެގ އޮފީސްތަުކެގ ބަޖެޓާ ގުޭޅ ގޮތުްނ މަޝްވަާރކޮށްގެން ގޮތެއް ކަ

ްށ މި އަންނަންޖެހޭނީ މި މިރު ކުރެއްވި ސުވާލަޢާމަވެސް، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެވަނަ ބައްދަލުވުމަކަށްދާން. ނަ

ނޑުމެްނެގ  . އެއަށްންހިސާބު ގޮތެްއ ނިންމަން މި ޖެހެނީ. އެ ވިދާޅުވީ ވެސް ރަނގަޅު ވާހަކަުފޅެއް. އަުޅގަ

ހުންނާނެ. އެހެންވީމާ، އެ ުސވާލުތަކަށް ައސްލު އެ ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު ދިނުމަށް ކުރުކޮށް ހަމަ ސުވާލުތައް 

އެ ހުށަހެޅުއްވީ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ،  މިރު ޢާބާއްވަން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މިއަދުގެ ދެވަނަ ބައްދަލުވުެމްއ ނު



  

ނޑުމެން ިއތުރަށް ކުރިއަށްގެންދާ ކަމުަގިއ ވާނަމަ މިއާ ގުޅުންހުރި  އަޅުަގނޑު އޭރު ވިސްނީ މި ބައްދަލުވުން އަުޅގަ

ބައެއް ސުވާލުަތއް ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މި ސެޝަންގަިއ ކޮށްލެްއވީމާ ހަމަ ެއޮގތަށް ނޯޓްކޮށްގެން ެއ 

ނޑުމެންނަށްބޭފުޅުންނަ މާދަމާ ވަޑަިއގެންނެޭވއިރުަގއި މި  ންޓައިމް ލިބިފައި އޮތް މިންވަރު ށް ދަންނަވައިލީމާ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަސްލަމް ނުކުތާ ދެންމެ، ހުށަހެޅުއްވި ނުކުތާ މިއަށް އެްޑކުީރމާ އަޅުގަ

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރަށް  ،ްއޔާްސވެިވއްޖެަގނޑަށް ހީވަނީ އެއްބަ އޮންނާނީ ނިމިފައޭ. އެގޮތަށް އަޅު

ނޑުމެން އިތުރު ފުރުޞަތުއަޅުަގނުޑ ފުރުޞަތު ދޭން. ދަންނަވަން ބައެްއ ފަހަ ދެންެނވި ތިން ަތކެއް މި ރު ައުޅގަ

ެއކަންތައްަތއް ނިންމުމުގެ ފަސޭހަކޮށް  މުގައި ދަންނަވަން އިނޭގތޯ. އެއީޖެހިދާނެ ކަލީޑަރުންނަށް ދޭން

ޑެިލގޭްޓކޮށް ކުރިއަްށގެންދިއުމަށް އެެހންޏާ ވެސް އޮންނަ ފުރުަޞތެއް ެއއީ. ިއއްޒަތްތެިރ  ،ރިއަްށގެންދިއުމަށްކު

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ، ޟްރިޔާهللا ޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުމެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު، އިއް

ނުޑ ހަމަ އިތުރަށް ވެްސ  މިރު. މިޢާިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ައޙްމަދު އަދި  ހަތަރު ބޭފުޅުންނަށް މި ވަގުތު އަުޅގަ

ފުރުޞަތު އަރުވަމުންގެންދާނަްނ. އެކަމާ އެހެން ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެއްޗެކޭ ހީފުޅުނުުކރެއްވުން ވަރަށް ބޮޑަށް 

 އެދެން އިނގޭތޯ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ.

 

 ގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ 

ބެހޭ ގޮތުން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާ ސުވާލުކުރަްއވަން.  އާއަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ މާދަމާ ހަމައެކަނި އާމްދަނީ

ޖެހިގެން އަންނަ ދުވަހު  ބެހޭ ގޮތުން ގޮެތއް ނިންމާފައި ދެން އަޅުަގނޑުމެން މާދަމާގެ ެސޝަނެއްަގއި މި ޚަރަދާ

ކަންވަންޏާ ނޫނީ އެ ޭރ ެއަކންވަންޏާ މި ޚަރަދާ ބެހޭ ގޮުތން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާއި މިނިސްޓްރީގެ ބޭފުޅުންނާ އެ

ެގ ބޮޑު ބައި އޭރުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނިމުމަކަށް ލީމާ މައިަގނޑު ގޮތެްއގައި ބަޖެޓު އެްއކޮށް ބައްދަލުކޮށް

 ގެނެވޭނެހެން ހީވަނީ. 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

އެކު ެދވަނަ ބައްަދލުވުމެއް ވެސް ބޭްއވި،  ައށް ސެޓްކުރެވޭ ފުރަތަމަ ބަްއދަލުވުމާ 10:00މާދަމާ ހެނދުނު 

ނޑުމެންނަށް އަތުގައި އޮތް ަޓއިމް ނިންމި ޓައިމަށް  ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް މާދަމާ ނިންމާލެވިދާނެ. މިއަދު އަޅުގަ

ނިންމާފައި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން.  އިަލއިނެއް ަކނަޑއަޅަ ުމގަިއ ޓައިމްއަޅުަގނޑުމެން ވަނީ ފުރަތަަމ ބައްދަލުވު

ނޑަށް ހަމަ މިކަން  19 ވަނަ ުދވަހު މިކަން ިނންމުމަށް. އެހެންވީމާ، މާދަމަައށް އެ ފުރުޞަތު ދީފިްއޔާ ައޅުގަ

ުރގެ ކުރިއަްށގެންދެވެން އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު ިމހާރު ހުޅުވާލަން މިއަދުގެ ދެވަނަ ނުކުތާ ސަރުކާ

ނޑައެޅޭ ގޮތްތަކާ އޮފީސްތަުކގެ ބަޖެޓާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ހޭ ގޮތުން ވާހަކަދެއްކުން. ބެ  ނިންމުމަށް ކަ



  

ޓުގެ ފުރުޞަތެއް އަޅުަގނޑު އަުރވާނަން. ަބއްލަވާެލްއވުމަށް ދެތިން މިނި 88ާއއި 50ނަންބަރު  ސަފުހާ

އަޅުަގނޑު  ށްތަުކގެ ލީޑަރުންނަރުޞަތެއް ުކރިއަށް މިދިޔައީ. ޕާޓީޓުގެ ފުކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! ެދތިން މިނި)ވަގުތު 

ފުށި ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދަށް ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ފުރަތަމައިނުން ވިލު .ތު އަރުވަންފުރުޞަ

 ފަރާތުން ފުރުޞަތު އަރުވަން.

 

 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ދަންނަަވން ބޭނުންވަލީޑަ  2010 ތް ސަރުކާުރގެ އޮފީސްތައް. މިއީއޮ ނީ މިހާރު އެޖެންޑާަގއި ތިރު، އަުޅގަ

ސަރުކާރުން ސީދާ  ފީސްތަކުން ފޮނުވާ ބަޖެޓަކީ އެއީވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ވެސް މި ސަރުކާރުގެ އޮ

ްނ އިތެރެ ސަރުކާރުން. އެހެންވީމާ، ބަޖެޓުދިނުމުގެ ެއ ރެސްޕޮންސްބިލިޓީ ނަަގންޖެހެނީ  ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް

ވެްސ ނަމަން އިން ނޫނީ ޚާއްަޞ ބަޖެޓް ތެރެއިމުގައި ވީނަމަވެްސ އެ ބަޖެުޓ ތެރެއެ ހަމަޖެހުނަސް ނުޖެހުނު ކަ

ން މިކަން ސަރުކާރުގެ އެކަްނ މެނޭޖްކޮށްގެން އެކަން ކުރިައށްގެންދާނީ. އެހެންވީމާ، އި ކޮންމެވެސް ބަޖެޓެްއގެ ތެރެ

ނޑުމެން ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަުކގެ ބަޖެޓާ ކުޅެ އެއަށް ވަ 2010 ނަ އަހަރުން ފެށިގެން ބަޖެޓް ކޮމިޓީގައި އަުޅގަ

ބަދަލު ގެނެސް އެއަށް އުިނއިތުރު ގެނެސް އެ ވާހަަކ އެކަން ައޅުަގނޑުމެންނެްއ ނުކުރަން. އެހެންވީމާ، 

ރު ބެހޭ ބެޖެޓަށް އިތު ތް ބަޖެޓް އޮފީސްތަކާ ވާފައި އޮޕީ.ޕީ.އެމުން އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުމެއް ނުވޭ ސަރުކާރުން ފޮނު 

ލެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ މާދަން ފިނޭންސް ޞީށް. އިދިޮކޅު ފަރާތުން އޭގެ ތަފްކައުނިއިތުރެއް ގެންނާ

 އޮންނަ ފުރުޞަތެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، އިމިނިސްޓަރާ ސުވާލުކުރުމުގެ ުފރުޞަތު އެބައޮތް. އެީއކީ ބަންދުވެފަ

 ން އާ ބެހޭ ޮގތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދަ ރުކޮށް، އެ ޒިާއ ބެހޭ ގޮތުން މީުހން ހާވަިކވަކިން އޮފީސްތަުކގެ ބަޖެާޓ ކުޅެ އެ

ނޑުމެން ތާއީުދނުކުރަން. އެހެންވީމާ، މިހާރު ސަރުކާރުން ފޮނުވާފައި  އެތަންތަނަށް ސިޓީ ފޮނުވަން އެގޮތަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ޕީ.ޕީ.އެމްެގ ައޅުގަ ނޫންތޯ ސަލީމް. އެހެންވީމާ، އެއީއެހެން ،ށް އެ ބަޖެޓް އެގޮތަށް ބާއްވަންއޮތް ގޮތަ

 މަލުކުރަމުން ދިޔަ ގޮްތ.ޢަސްޓޭންޑަކީ މިކަމުަގއި ކުރިން ވެސް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އެމް.ޑީ.ޕީގެ ަފރާތުން. ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ

 

 ރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަ

ފާކޮށްފަ. ން ރުފިޔާ އަނެއް މި ައހަރަށް ވެސް ލަޔަބިލި 6މިނިސްޓްރީއަށް އެބައޮތް  ގައި މި ފިނޭންސް މިހާރު ބަޖެޓު

އް އާދޭ. އެ ލުތަކަކުނެއް އެ އަދަދެއް ނުޞީމި ަވގުތަށް ދީފައި ހުރި ތަފް ،އްލުތަޞީއެހެންވީމާ، ޭއގެ ތަފް



  

ނޑުެމން ސާފުކުރަން ބޭނުން. ައޅުގަ  ޮކން ޚަރަދުތަކެއްތޯކޮންެއއީ ހުރީ  މާ، އެހާ ބޮޑު އަދަދުތަކެއް އެއެހެންވީ

ބަނދަރާ މިކަންކަމުން  ،ބިންހިްއކުމާއި ،އިއާަނރުދަމާ ،ގައި މި ފެނާއިދެން މިދިޔަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު

ނޑުމެން ސާުފކުރަން ބޭނު ލުކުރެވިފައި ހުރީ ކިހާަވރެއްތޯސިހާ ން. ވިހި ބަނދަރު ހަދަން ސަރުކާރުން އަުޅގަ

ތަރައްޤީގެ ޕްޮރގްރާމުތަކުން  ންފަސް ބަނދަރުތޯ ހެދުނީ؟ މީގެ؟ އްޔާ ދިަހ ބަނދަރުތޯ ހެދުނީއި އޮިވއްޖެހުށަހަޅާފަ

ނޑިތައް އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ސާފުކުރަން ބޭނުން މި ޚަރަދުގެ ގޮުތަގއި. ަވކިން ދެސިހާ ނޑުދަ ން، ލުކުރެވިފަިއވާ ލަ

ރި ޚަރަދުތަކުގެ ތެރޭަގިއ އްެސއް ނޫންތޯ. އެކަަމކު މިދިޔަ އަހަރު ހިނގާފައި ހުއަހަރަށް ހުރި ެއްއޗެއޭއީ މި 

ނޑުމެން ބޭނުންވޭ. އެހެންީވމާ، އެބައިަބއި...ހުރި އިލުކުރެވިފަސިގެ ނަތީޖާ ހާބަޖެޓު  ވަރެއް ސާުފކުރަން އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކުިރއަށް ގެންދަާވ. ައށް ގެންދަވާ. ުސވާލުތައްއާދެ! ސުވާލުަތއް ހަމަ ކުރި

 

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

މި ބައެއް ބޭފުޅުންގެ މި ދިޔަ އަހަރުގެ ޚަރަާދ  ޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވޭ އެބަ. ދެންއެކަން ސާުފވާނެ ގޮެތއް ހަމަ އަ

ބޭފުޅުން އެަބ  އިން ަބއެއް ބަ އިުދކުރަން ހުރި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ތެރެ ގެ މި ދައުލަތުން ޚަރައަދި މި އަންނަން އޮތް އަހަރު 

އްޔާ އެކަމަީކ ކުެރވޭނެ ކަމެއްތޯ؟ މި ެއްއވެްސ ޓްމަންޓްސް ހަދަން. އެހެންވެއްޖެ ބަެއއް ކަހަލަ އެޖެސް ބޭނުންވޭ

ނޑުމެން ހަމަ ސާފު މަންޓެއް ހެިދދާނެތޯ ވެސް މި ޚަރަދުގެ ަބއި ދާއިުރގައިޓްކަހަލަ އެޖެސް ކުރަން އެބަ އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ބަޖެޓު ަމއިަގނޑު ގޮެތއްަގއި ބޭނުންވޭ. އެއީ  ގައި ފާހަގަކޮށްެލވޭ ކަްނތައްތަކަކީ.ދެން އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތުން. ކިނބިދޫ ޖޭ.ީޕގެ ފަރާ، ޟްރިޔާهللا ޒަތްތެރި މެްނބަރު ޢަބްދުއާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު. އިއް

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: ޟްރިޔާهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު ކިނބިދޫ

ނޑަކަށް ަހއެްއކަ ސުވާލު އިނގޭތޯ  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑު އެބަ އުޅޭ ގާްތގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މި ޤައުމުގެ ިއޤްތިޞާދު ކުރިއަށްދާނީ  ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވާ. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އަޅުގަ

ޤައުމުގެ މި ހިނގާދިޔަ ވަރަށް ގިަނ  ،ޤައުމުގެ ސްޓެބިލިޓީ ހިފެހެއްޓިގެން. އެހެންވީމާ، މި ފަހުން މި ހިނގާދިޔަ

ލިއިރުގަިއ ކަންތައްތަކަށް އެބަޮއވޭ ނޭަޝނަލް ސެކިއުރިޓީ އިޝޫސްތަެކއް. އެހެްނވީމާ، ައޅުަގނޑު ިމ ބަޖެޓް ބަލާ



  

އިން ބަޖެޓް މިދިޔަ އަހަރު ރިވައިްޒކުރި ބަޖެޓަށްވުރެ ވެސް މި އަހަރު  އިމިހާރު ސިފައިންނަށާއި ފުލުހުންނަށް ދީފަ

ައޅުަގނޑު ޤަބޫުލކުރާ ގޮތުަގއި މި ެސކިއުރިީޓ  އަދަދު މަދު. އެހެްނވީމާ، އެީއ ީކއްެވގެންތޯ މަދުވަނީ؟ އެއީ  ލިބޭ

ސިނޭޝަްނ ވަހާރުކޮށްލުމުގެ ެއޓެމްޓެޑް އެސެނޑުމެންގެ ޤައުުމގެ ހެޑް އޮފް ސްޓޭޓް އައެބަޖެހޭ ވަރަށް ބޮޑަށް އަޅުގަ 

އިންޓަލިޖެންސް ފެއިލްވެގެންދިޔަ ކަމުަގއި ެވސް. އަދި ސެކިއުރިީޓ  ކެއް ހިނގާިދޔަކަން މިވަނީ. އެއީއެޓެމްޓުތަ

ހަރުދަނާކޮށް ނެތް ކަމަށް ފޯސް އަދި އޭގެ ފަހުން އެކަމާ ގުޅިގެން މި އެޅި ފިޔަވަޅުަތއް ވެސް އެންމެ 

ސާރޗްކުރާނެ ވަސީލަތްތަާކިއ އެްއޗެހި ނެތް ކަުމގަިއ ވާަހކަތައް ސަުރކާރުެގ ފަރާތުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ައޑު 

އިިވގެންދިަޔއީ. ބޮމް ޑިސްޯޕސަލް ސޮކޮެޑއް ވެސް ނެތް ވާހަކަ. އަދި ބަޔަކު ިތއްބަްސ އެކަން ކަމަށް ބޭނުންާވ 

ނޑުމެންނަށް އާލާތްތަކާއި ވަސީލަތްތައް ތަކުަގއި ވާހަަކ ޔާސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ވެސް މީޑި ެނތް ވާހަކަތައް އަުޅގަ

ތޯ މިހާރު މިއޮތް ބަޖެޓުން؟ ގުނީ. އެހެންވީމާ، އެއަށް ެއޑްރެސް ކުެރވޭނދެއްކެވި ބޭފުޅުްނގެ ފަރާތްޕުުޅން މި އެ

ދުންނޭ ނެ ކަމަށް ލަފާުކރޭ ޚަރަދަށްވުރެ މަގައި ވެސް ނެތޭ އަްސލުގައި ހިނގާއެއީ މިދިޔަ އަހަުރގެ ރިަވއިްޒ ބަޖެޓު

ައޅުަގނޑުެގ ެއއް ކޮންސާން.  ށް. އެހެންވީމާ، ެއއީއަ ށް. ސެިކއުރިޓީ ފޯަސސްއަމި އަހަރު އެ އޮތީ ފޯސަސް 

އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ ޮގތުގައި އިތުރަށް ރާއްެޖއަށް އިތުރު އިްނވެސްޓަރުން ެވްސ އަންނާނީ ޤައުމުގެ 

 ލަސްކަން ހިފެހެއްޓިގެން. އެހެންވީމާ، ެއކަމަށް ބޭނުންާވނެ ބަޖެޓް ލިބެންޖެހެނޭ ޞުލްޙަަމސަ މާއިއަމަންއަމާންކަ

އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން މީގައި އެބަހުރި  އެކު ކަމުގައި އަޅުަގނޑުމެން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ޤަބޫލުކުރަން. ހަމަ އެއާ

ވުރެ މި އަހަރުގެ ހަމަ ކައުންސިލުތަކަށް ދީފަިއ އަޅުަގނުޑގެ ދާއިާރއަށް ބަލާިލ ކަމުގައި ވިަޔސް މިދިޔަ ައހަރަށް

އަދަދު މަދު.  އިން ހުރި އެއްޗެހިަތއް ވެސް މިހިީރ މި ހިނގާނެ ކަމަށް ޚަރަދަށްވުރެ މި އަހަރަށް އަންދާާޒކޮްށފައި

ނޑު ހަމަ ކޮންސާންވާ ކަމެއް. ހިނގާ ނަ އެޓްލީސްޓް މިދިޔަ އަހަރު ހިނގި ޚަރަދު މި އަން ،އެހެންވީމާ، އެ އަުޅގަ

ނަށް ބަޖެޓް ޔަބިލި 27ށް ބޮޑުވެފައި އެބައޮްތ، ބަޖެޓް މިހާ ހިސާބަ ކަމަށް. އެއީއަހަރު ވެސް ލިބެންޖެހޭނެ 

އަރާއިުރގައި މި ކައުންސިުލ، ރަށުގެ ކައުންސިލުަތއް ރައްިޔތުންނަށް ޚިދުމަތްކުރަން ހުރި ފައިސާތައް އެޓްލީްސްޓ 

ނޑުމެްނ ލިބެންޖެހޭ ކަމުގަިއ އަ ވެސް އެންމެ މަދުވެގެން ވަރުން ނުވާނެ. މިދިަޔ އަހަރު ލިބުނުއެ މަދުެވގެ ުޅގަ

ނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވޭ މި ބަޖެޓް ބޮޑުެވގެންދާއިުރަގިއ  ޤަބޫލުކުރަން. ދެން ހަމަ އެއާެއއްކޮށް އަުޅގަ

ކައިރިން  ސަރުކާރުގެ ަވޒީފާ އަާދކުރާ ަފރާތްތަކުގެ މުސާރަ ެއއްވެްސ ވަރަކަށް ޮބޑުވާނެތޯ؟ ފިނޭންްސ މިނިސްޓަރު

 ސް ކުރިެއރުމެއް ލިބޭނެތޯ؟ އެއީ ކިހިނެއްތޯ ިމ މުސާރައަށް އެއްވެ  ނުންވާ ސުވާލެއް. އެއީއަޅުަގނޑު އަހަށް ބޭ

މާ، އަދި މި ކުލިތައް ވެސް ދަނީ. އެހެންވީ ދަނީ. އެއްޗެހި ތަކެީތގެ ައގު ޮބޑުވަމުން މި އިންފްލޭޝަން މައްޗަށް މި

މި ތަންތަނުގެ ކުލިތަްއ ެވސް ބޮޑުވަމުން މިދަނީ.  މާލެ.ހުޅުމާލެ، ވިލި އާއި ެވއްޖެ. މި ޚާއްަޞކޮށް މާލެބޮޑު

ެއއްެވސް ކަެމއް މި ފައިދާެއއްވާނެތޯ؟ ދެން ހަމަ ެއއާެއއްކޮށް މިނިމަމް ވޭްޖ  ށްއައެހެންވީމާ، މީހުންގެ މުސާރަ 

ނަޑއަޅަން ަގސް ވައްޒަފުންނަށް އެ ކުރަންތޯ؟ އެންމެ މަދުން ލިބޭ މުސާރައެްއގެ ގޮުތަގއި ސަރުކާުރެގ މުދުކަ



  

ނަޑއަުޅއްވަންތޯ؟ އެ ައޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން އެ ރިޕީޓްކުރަން މި ވަރަށް މަދު ދެ ހާސް ރުފިޔާ ލިބޭ  ކަ

. ކުނިކަހާ މީހުންނަށް ލިބޭ ައދަދު ވަރަށް މަދު. އެ މުތަކުގަޤާބަތިބި އަދި ވެްސ ސަރުކާުރގެ މަމީހުން އެ

ައޅުަގނޑުމެން  ާރއްޖޭަގއި އެަބ ތިބި. މިއީސާރަ ނުލިބޭ އެަތްއ ބަޔަކު މީހުންނަކަށް އެންމެ އެކަީށެގންވާ މު

ނޑު ހަމަ އަދި ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ އިންސާނީ ވަސީލަތް ތަރައްޤީކުރުމަށް  ވިސްނަންޖެހޭނެ ކަންކަމެއް. އަޅުގަ

ރަ ލިބޭ ވަޒީފާަތއް. ބޮޑެތި މުސާ ށް ފުރުޞަތުތައް ލިބެން އެބަޖެހޭއަޅުަގނޑު މި ދަްއކަނީ ރާްއޖޭގެ ދިވެހީންނަ

ޒިޝަންތަކަށް، ޚާއްޞަކޮށް ކޯޕަރޭިޓވް ެސްކޓަރތަކަށް ވެސް ިދވެހިން ެއބަ ދާންޖެހޭ. މެނޭޖީރިއަލް ލެވަލް ޕޮ

މި މީސްމީހުން މި ބޭނުންވާ ނީޓްްސތައް ތަރައްީޤކުރުމަށް ދައުލަުތގެ ބަޖެޓުން ކިާހވަރަކަށްޯތ  ސްއަށް.އެަކއުންޓެންޓް

ެގންދާނެ އެ ޤައުމެްއެގ އި ސް ޤައުމެްއގައި ކުރިއަރަ އެހެންވީމާ، އިންސާނީ ެއއްވެ  މި ފައިސާ ޚަރަދުކުރަނީ؟

ައޅުަގނޑުމެންގެ އިންޖީނަކަށްވާނެ ިމ ޤައުމުގެ. އެހެންވީާމ،  ތްތައް ތަަރއްޤީކުެރވިގެން. ެއއީއިންސާނީ ަވސީލަ

 އި ށް މި ަބޖެޓުގައި ފޯަކސްކޮށްފައެ ަވސީލަތް ތަރައްޤީކުރުަމށް ޓަކައި ކިހާވަރަކަ ،އިންސާނުން ތަރައްޤީކުރުމަށް

ނުޑ ހަމަ ސުވާލުކޮށްލަން ބޭނުން. އަބޭސިސް  ޑްހަމަ ނީ ތޯއޮތްއެބަ ނޑު ދެން ނިންމާލަމުން އަޅުގަ ށް؟ އެ އަުޅގަ

 ޚަރަދުތަެކއް އެބަ ހިނގާ. މިއީ މިހާރު ވަރަށް ގިނަ އެމްބަސީތަކެއް އެބަހުރި ރާއްޖެއިްނ ބޭރުގައި. ބޮޑެތި

ެރވެނީ މި ސަރުކާރުގެ ފޮރިން ޚާރިޖީ ސިޔާސަތެްއގެ ގޮުތގައި ވިްސނަވާފައި އޮތީ އިކޮނޮމިްކ، އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކު

މި  އިފަމޭ. އެހެންީވމާ، މިހާރު ހުޅުވާއިޤްތިޞާދީ މި ފައިދާ ލިބޭ ގޮތަށް ފޮރިން ރިލޭޝަންސް ކުރިއަށް ގެންިދއު

ނޑުމެްނގެ ޤައުުމގެ އިޤްިތޞާދަށް ލިބެ ނީ ކޮން ފައިދާތަކެއްތޯ؟ ހަމަ ފައިދާތަްއ ހުރި މި އެމްބަސީތަކުން އަުޅގަ

ނޑުމެންަނށް ހަމައެކަނި ޚަރަދުކުރާ އެމްބަސީތަކެއްތޯ މި ހުރީ؟  ބަސީތައްތޯ މިހާރު މިހިރީ؟ މިއީލިބޭ އެމް އަޅުގަ

ައޅުަގނޑު ހަމަ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަރިހުން ކޮށްލަްނ  އުމަށް ޭއެގ ފައިދާ ލިބޭތޯ؟ ެއއީއޭގެ ބަދަުލގަިއ ޤަ

ނޑުމެންނަށް މި ބޭނުން ނޑު ުއއްމީދުކުރަން މާދަމާ އަުޅގަ ވާ ސުވާލު. މި ހަްތ ސުވާލު. އެހެްނވީމާ، ައުޅގަ

 ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ލިިބގެންދާނެ ކަމަށް. ދެއްވި ފުރުޞަތަްށ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިރު.ޢާފަރާތުން އޮނަރަބަލް އަޙްމަދު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. އެމް.ޑީ.ޭއގެ 

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ކުޑަހުވަ

އާދެ! ިއްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު އަޅުަގނުޑ ެވސް މި އޮފީސްތަކުގެ ބަޖެާޓ ުގޅޭ ގޮތުން މިއަުދގެ ެދވަނަ އެޖެންާޑަގިއ 

ެއ ފާހަގަކުރެްއވި ުނކުާތ  ޟްރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާކިނބިދޫ ދާއި ގުޭޅ ގޮތުން ދެންމެ އާ މިއޮތް ނުކުތާ

ގޮތުަގއި މި މުައްއސަސާަގއި ައޅުަގނޑުމެން ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވޭ.  ގެއަޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ ުސވާލެއް 



  

 ބަޖެޓު ހާިއ ެއމް.އެން.ޑީ.އެްފގެޚާއްޞަކޮށް ސަލާމަތީ ކަންަތްއ ބެލެހެއްޓުމުގެ ބާރު ލިބިފަިއާވ ދެ މުއައްސަސާ ޕޮލި

ނޑުމެންނަށް ެއންމެ އެކަށީގެންވާ ވަރުތޯ ުކރިއަށްވުރެ ތަންކޮެޅއް ކުަޑެވފަ ދެން  އެ ނުކުތާ  އިނީމަ އިއަޅުގަ

އޭގެ އިތުރަށް އަުޅަގނޑަށް ކުރީ ފަހަރު މިދިޔަ ައހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ވެްސ ދެން އަޅުަގނޑު ވެސް ފާހަަގކޮށްލަން. 

އިރުގަިއ ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުަގއި ހުރި އިދަދު ފަިއސާ ޖަހާފަޑުމެންނަށް މި ކަުއންސިލުތަކުގެ އަނއަޅުގަ 

މިކަހަލަ އުސޫލުތަކަްށ  ކައުންސިލުތަކަށް ަފއިސާ ދިުނމަށް މި އިންނަނީ އާބަދީއަށާިއ އަތޮުޅވެރިކަން ކުރާ ރަށަށާ

ގަކުެރިވގެން ެއ . އެހެންނަމަވެސް، އޭެގ ތެރޭގަިއ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެްއވުނު ކަންތައްތަެކއް ފާހަބަލާފަ

ނޑުމެން އޭރު ވެސް ކުރިން ނޑުމެންނަށް ފެންނަ އި. މިފަހަރު ވެސް ހަމަ ބަޖެޓު ތެރެސުވާލު އަުޅގަ  ން ން އަޅުގަ

ނޑަށް  ބަެއއް ެއ  ތަނަށް ތަންކޮޅެއް ބޮުޑކޮށް ހުރީހުރީ އެކަހަލަ ގޮތަކަށް. އާަބދީ މަދު ތަން ރަށްރަށް. އަުޅގަ

ވަނަ ރަށް  ޅުަގނޑު ދާއިރާ ާފހަގަކޮށްލަން. މިސާލަކަށް، ައތޮޅު ތިންވެސް އެއް ާދއިާރއަކަށް އަ  އިމުހަމަގަ

އެހެން ރަށްތަކުަގއި ހަމަ ތަންކޮޅެއް ބޮުޑކަން ހުރި ކަން ފާހަގަކުރެވޭ. އެހެންވީމާ، މިކަމުަގިއ  މާއެނބޫދޫއަކީ. ދެން

ނޑު ބޭނުންވޭ. ދެންމިވާ ތަފާތު މި އަންނަ ގޮތެްއ ވެސް ސާފުކޮ ތުރުން ހަމަ ޚާއްޞަކޮްށ ޭއގެ އި ށްލަން އަުޅގަ

 ނުވަތަ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ އެންމެ ޮބުޑ އަމާަޒކަށް މިވަީނ އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެިރކަން ރަްއޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން

ގޮންޖެހުމެއް ހަމަ އެއް އެކަން ހަރުދަނާކުރުމަށް ޓަކައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާއިރުަގިއ މިހާރު އޮތް އެންމެ ބޮޑު 

ދޭ ޚިދުމަތް ރަށްރަށުގައި މުނިސިޕަލް އޮފިސަރުންގެ ގޮތުަގއި މީހުން ނެތުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ  ކައުންސިލުތަކުން

ނުޑ ެވސް ހަމަ މިހާރު ވެސް  ެޅއް ތިލަ ގޮތަކަްށ ދަންނަވާނަމަދަތިތަކެއްެގ މައްސަލަ. އަުޅަގނޑު ތަންކޮ އަުޅގަ

ނޑިތަ އް ުނވަތަ މަގު ބައްތިތައް ބެލެހެއްޓުާމިއ އަޅުަގނުޑގެ ދާއިާރގެ ރަށްރަށުން ދިމާވާ އެއް ކަމަކީ ހޮޅިދަ

 ތީވެ ބަނދަރު ބެލެހެއްޓުމާ މި ބާވަތުގެ ކަންކަމަށް ނިކުމެ ހުްސ ކައުންސިލަރުން ނުކުމެ އެ މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ

އި ތާނގަ  ހުރި ދަތިތަެކއް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ފާހަގަެވގެންދޭ. އެހެންވީާމ، ުކރިއަށް އޮތް  އިއޭގަ 

މެއް އިތުރުކުރުމުގެ ވިސްނުްނފުޅެއް ވެސް އޮތްތޯ؟ އަދި ދެން އަނެއް ކަމަކީ މިދިޔަ ޤާ ންސިލުތަކަށް ެއކަހަލަ މަކައު

ޑުގެ ދާއިާރއަށް ވެްސ މުތައް އަޅުަގނޤާ ބައެއް ކައުންސިލުަތކަށް ހުރި މަބަޖެޓުަގއި ހިމެނިގެން ވެސް އަހަރުގެ 

ނޑު ޤަބޫލުކުެރެވނީ އެ މަޤާމުތަކުަގއި  އަދި އެހެން ދާއިރާަތކުަގއި ވެސް އެހެން އެބަހުރި ހުންނާނެކަމަށް އަުޅގަ

ނޑު ތެރޭގައި ޖާގަ ޮއވެ ެއއަށް ފުރުޞަތު ނުލިބި. އެހެންވީމާ، ވަޒީފާގެ ކަންބޮުޑވުންތަެކްއ  މިދެންނެވިހެން އޮނިގަ

ޅުަގނޑު އެބަހުިރ ވެސް މިދެންނެވިހެން އަދިވެސް އެބަހުރި. އެހެންވީމާ، މިހެން ހުރި ބައެއްކަހަލަ ނުކުތާތައް އަ

ނޑު ގޮތެއްަގއި އަޅުަގނޑު ހަމަ ވަރަްށ  ގޮތެްއގަިއ، ދެން ޖުމްލަ ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވާ. އެހެންވީމާ، ެއއީ މަިއގަ

އުފަލާއެކު ފާަހގަކޮށްލަން މިފަހަރު ބަޖެޓުން އަޅުަގނޑުމެްނނަށް އެންމެބޮޑު ދެ މުައއްަސސާއަށް ވަރަށްބޮޑު ތަފާތު 

ކޮްށ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ ާއއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަަޔރަންމަންޓާ. އެހެންވީމާ، އޮތީ. ޚާއްޞަ ބޮޑުކޮށް މި

އަދުގެ ސަރުކާރުން ާޚއްޞަޮކށް އަސާީސ ކަންތައްަތއް ަރއްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކަިއ ގެްނގުުޅްއާވ 



  

ނޑު އްސަ މަސައްކަތަށް ލިބިގެން ގޮ ދެކޭތީެވ ހަމަ ވަރަށްބޮޑު ތަފާތު؛  އޮތް ވަރަށްބޮޑު ކުރިއެރުމެްއ ކަމުގައި އަުޅގަ

ނަށް ޔަބިލި 1ން އޮްތއިރުަގިއ މިފަހަރު ޔަމިލި 541ޖެޓުަގއި ވެސް ކުރީަގިއ އެންަވޔަރަންމެންޓު މިނިސްޓްރީގެ ބަ

ބަޖެޓުަގއި ެވސް  ބަދަލުވެފައި އިންކަން އަުޅަގނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން. ޚާއްޞަކޮށް ހައުސިްނގ މިނިްސޓްރީގެ

ށް ބަދަލުވެފަިއ އޮްތކަން ފާހަގަކުރަން. އެހެްނވީމާ، ީމކީ އުފާކުާރ ކަމަކަްށވާީތ އަ 2.4ން އޮތްތަން ޔަބިލި 1ކުރީގެ 

 ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވާލަން.  އެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ހުޅުވާަލއިގެން ގެންދިއުމުަގއި  މިަވގުތަށް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު އަޅުގަ

އަދި  ތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގެންފަިއވާ އެމް.ޑީ.ީޕގެ ބޭފުޅުން ތެރޭގައި އިްއޒަތް

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމު ހިމެނިވަޑައިގަްނނަވާ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނުޑ އިއްޒަތްތެރި މެންބަުރ 

  ޝަރީފަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްމަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަ

ނޑުމެން އަބަދު ވެސް ކަންބޮޑުވާ ެއއް ނުކުތާައކީ ދައުަލތުގެ ރިކަރަންޓު ޚަރަދު  ޝުކުރިއްާޔ. އާދެ! އަުޅގަ

ޕަރސެންޓު  59.1ބޮޑުވުން. މިފަހަރު ބަޖެޓުަގިއ މިދިޔަ އަހަރަްށވުރެ ބޮޑުުނވާނެ ގޮތަކަށް އަދި މުޅި ބަެޖޓުގެ 

ނޑު އުފާކުަރން. އެހެންނަމަވެސް މި ބަޖެޓުގައި ކަންބޮުޑވާންޖެހޭ ބަެއއް ކަންކަން އެބަހުރި.  އޮތްކަން އަުޅގަ

އް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ތަންަނށް ބޭނުންވާ އަސާސީ ޚިދުަމތްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ޢާއްުމ ޚިދުމަތްތަކާއި ރައްޔިތު

ކީ އެއީ ސަުރކާރުން ހަމަ ގެންގުުޅްއވަންޖެހޭނެ ސިޔާަސތެއް. ެއގޮތުގެ ަމއްޗަްށ ހަމަހަމަކަމާއި އިންޞާފު ގެންގުޅުމަ

ބަޖެޓުގެ އަސާސް ބިނާކުެރެވނީ. ކެޕިޓަލް ޚަރަދު ނުވަތަ ޕަބްލިކް ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ 

އްޖޭގެ ަބއެްއ ން ރުފިޔާ އޮތްއިރު ރާ ޔަމިލި ނުވަ ހާސް ެއއް ސަތޭަކ ފަނަރައިންވެސްޓްމެންޓު ޕްޮރގްރާމަށް 

އެުކ ފާހަގަކުރަން.  އަތޮޅުތައް މުޅިން އެކަހެރިކޮްށލާފައި އެތަނަށް ވަރަށްކުޑަ ެއއްެޗއް އޮްތކަން ައޅުަގނޑު ިހތާމައާ

ނުޑ ބޭނުންވޭ ފިނޭންސް، މި ކިހިނެއްެވގެންތޯ ދައުަލތުގެ ސިާޔސަތު ތެރޭަގިއ  މި ނުކުތާ ސާފުކުރުމަށް އަުޅގަ

 އީްށފައި މި ބަޖެޓުގަިއ މިހާބޮޑު އަދަދެއް އޮތްއިުރގައި ިމކަން މިގޮތަށް ކުރެްއވީ. މި ބައެއް އަތޮޅުތަްއ ެއކަހެރިކޮ

ނޑުމެން ކަންޮބޑުވާ ކަމެްއ. ދެން ނޑަށް އެނގޭ ސަރުކާރުގެ ސިާޔސަތަކީ  ވަރަށް އަުޅގަ ހަމަ އެހެންމެ އަޅުގަ

ގެ ިސޔާަސތު ތެރޭގަިއ އޮތީޯތ ެއ އޮތީ. ެއހެންވީމާ، ދައުލަތު  ދުނިޔޭގެ ކާބޯތަކެްއާޗއި ތެލުެގ ައގުހެޔޮވެަފއި މި

ހަމައަށް ފުރޭނިގެން ނުދާގޮތަށް ހެދުން. އެހެން މިދެންނެވީ ކަރަންޓާއި  އިދާ ރައްޔިތުންނާއަގުހެޮޔވާ މިންވަރުގެ ފަ

ނަޑއަާޅފައިވާ މިންވަރު ކުޑަ. ެއ  2016ައށްވުރެ  2015ކާބޯތަކެްއޗަށް ދޭ ސަބްސިޑީ މި ހިނގާ އަހަރު،  އަށް ކަ



  

ނުޑގެ ކުރިން ވެްސ ނުކުތާ އެ ސި ޔާސަތު ކޮންގޮަތކަށްތޯ ގެންުގޅުްއވަނީ ސާފުކޮްށލަން އެބަ ބޭނުންވޭ. ދެން އަުޅގަ

އޮތީ ވަރަށް ދަށުގައޭ ެއއީ ތެދުފުޅެއް. ެއކަްނ  ލަތު މިހާއިފި ބައެްއ ބޭފުޅުން ރާއްޖޭގެ ވާހަކަފުޅު ދައްަކވަ 

ެޓއް ާގއިމުކުރަން އެަބޖެހޭ. ތަރައްޤީގެ ވެސް އްްއޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އަމާްނ ވެރަނގަޅުކުރަން އެބަޖެހޭ. ރާ

ެޓްއ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުްނ. ެއގޮތުން ބަލާއިުރގަިއ ރާއްޭޖގަިއ އޮތް ދިފާޢީ އަދި އްބޭނުމަކަށްވާނީ އަމާން ވެ

އާިއ  2015ރައްޔިތުންނަށް ސަލާމަތްތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ ދެ މުއައްސަާސގެ ބަޖެޓު ކުޑަވެފައި އޮތްކަން ފާހަގަކުރެވޭ 

. މިދިޔަ އަހަރު ންޔަމިލި 1035ންސް ފޯރސްއަށް މިއޮތީ އަޅައި ބަލާއިރު. އެގޮތުން މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެ

 1202ން. މިައހަރު ހަމަ އެހެން މޯލްޑިްވސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް މިހިނގާ އަހަރު ޔަމިލި 1051އޮތީ 

ނަޑއެޅިފައި ނޔަމިލި 1103ހުރިއިރު މިައހަރަށް  ކަ ަޑއެޅުނީ މި ކިހިނެއްެވެގން ހިނގާކަމެއްތޯ އެބަ ން މި ކަ

ބަލާލަންޖެހޭ. ދެން ތަޢުލީމަށް، އިންފްލޭޝަނާއި އަދި ތަކެތީގެ ައގަށް އަންނަ ބަދަލާއި އަަޅއި ބަލާއިުރ 

އެޖެސްޓުކުެރވިފައި އިން މިންވަރު ކުޑަކަން ފާހަގަކުެރޭވ. އެއީ ތަޢުލީމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު އިތުރުކޮށްގެން، 

މެން މިތާނަގއި ަވރަށްގިނަ މީހުން ކުރީަގއި ެވސް ވާހަކަަދއްަކވައިފި ާރއްޭޖގެ ބޭރު މީހުން މަތީ އަޅުަގނޑު

ާއއި މި ވާހަކަތައް. ެއކަންކަަމކީ ޯއވަރނަިއޓުން ކުެރވޭެނ ކަމެއް ނޫން. ެއކަން  ވަޒީފާތަުކގެ ތިޭބ ވާހަކަ 

ނޑަެއޅޭ ތަމްރީނާއި ތަޢުލީމު  ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމުތައް ހަދައިގެން. މި ޤައުމު ޙައްލުކުރެވޭނީ ިދގު މުއްދަތަަކށް ކަ

ތަރައްޤީކުރަން ބޭނުމިްއޔާ ޤަުއމުގެ އިޤްތިޞާުދ ފުޅާކުރަން ބޭނުމިއްޔާ ދައުލަތަށް ލިޭބ ާއމްދަނީ ވެސް ގިނަކަމަްށ 

 ވަނީިވއްާޔ، ަރއްޔިތުންެގ ެމދުގައި މިހާރު ިމއޮތް ނަހަމަކަން، ފަރަޤު، ތަފާތުކުރަން ބޭނުމިއްޔާ ތަޢުލީމާއި 

ނޑުމެން އެންމެ  ތަރުބިއްޔަތު ދިނުމަށް ޓްރެއިނިންގއަށް ކުރާ ޚަރަދު ބޮޑުވާން އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމަ އެ އަޅުގަ

އިސްކަންދޭންޖެހޭ އެއްކަަމކީ އެއީ ޤައުެމއްގެ މުސްތަޤުބަުލ ބިނާކުރުމަށް ޓަކައި. އެެހންވީމާ، އެކަމަށް އޮްތ 

ނޑަްށ ފާހަގަކުރެވޭ. އެހެން ވީމާ، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް މިއޮތް ޚަރަދު ޚަރަދުކުޑަކަން އަުޅގަ

ނޑު އެ  ނޑު ފާހަގަކޮށް އެ ސުވާލު އަުޅގަ ކިހިނެްއވެެގްނ  އީއެކަީށގެންވާ ވަރަށް ބޮުޑވެފައި ނެތްކަން އަުޅގަ

ނޑު ބޭުނންވޭ. ހަމަ ްފ ެއއާެއއްކޮްށ ައޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުރެޭވ އަެނއް ަކމަކީ މިނިސްޓްރީ އޮ ހިނގާކަމެއްތޯ އަުޅގަ

ން އޮތްއިުރގައި ކުރިއަށް އޮތް އަހަރަށް ލަފާކޮށްފައިމިާވ ޔަމިލި 3861ހަރު މިހިނގާ އަހަރަށް ހެލްތަށް މި އަ

ވެްސ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ މައްސަަލެއއް. ެއއީ ތަކެީތގެ އަގު ެހޮޔވީތޯ ނޫނިއްާޔ ހެލްތު  އީ. މ3180ިއަދަދަކީ 

ނަށް އޮްތއިރު ޔަމިލި 24ންނަނީ މި ހިނގާ އަހަުރ އި މި ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީއަްށ ކުރާ ޚަރަދު ވެްސ މިހާރު

ނަށް މިއޮތީ. އެހެންވީމާ، މިކަން މިހެން ހިނގާފައި އޮތީ ކިހިނެްއވެގެްނތޯ މިކަންކަން އެބަޖެހޭ ޔަމިލި 22މިއަހަރު 

 އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ސާފުވާން. މިދެންނެވީ އާދެ! ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެެޖންސީ. ދެން ނޭޝަނަލް 

އޮތްއިރު ކުިރއަށް އޮތް އަހަރަށް ލަފާކޮށްފައި  1794އޮތީ މިއަހަރު  ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީއަށް މި

ނޑަްށ ޤަބޫލުކުރެވޭ . ިމކަންކަން މިޮގތަށް ބަދަލުވެގެން މ1533ިމިއޮތީ  ގަިއ ގޮތު  އަންނަނީ ކީްއެވގެންތޯ. އެ އަުޅގަ



  

ޚިދުމަތްތަްއ އަންނަ އަހަރު ހަމަ ދޭކަމަްށ ވަނީިވއްާޔ އެ ެލވަލަށް ަކނޑަެއޅިފައި އޮތް  ،މި އަހަރު ދޭ ޚިދުމަތްތައް

ނޑަށް އެނގޭ މިހާރު ސް އަޔަހުންނަންވާނެ. މިހެން ދެންނެވި ފައިސާ ނަށް ބަޖެޓު ޔަބިލި 27ނުްނ ޔަބިލި 24ުޅގަ

ތްކަން ބޮޑުވެފަިއ އޮތްކަން. އެހެްނވީމާ، އެންމެ ބަޖެޓު ބޮުޑވާންވާ ދިމަދިމާލަށް ބަޖެޓު ބޮޑުވެަފއި ނެ

 ގެންގުުޅްއވާ ސިާޔސަތާއި  ދޭތެރޭގައި ސަުރކާރުން މި ކުެރވޭ. އެހެްނވީމާ، މިކަންކަމާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަގަ

ބެހޭ އިދާރާަތކުން ވަރަށް ސާުފވާން  އޮތީ ީކއްެވެގންކަން ކަމާ މިގޮތަށް މި ބަޖެޓުގެ އެުކލެވިފައި މި

އުލެްއަގިއ ޙަމުހިއްމު ދާއިރާއެއް އަމާން މާ އްޔިތުންނަށް ވަރަށްއަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަޖެހޭ. އެހެން މިދަންނަވަނީ ރަ

ެއކު ދިރިއުެޅޭވނެ ގޮތް ވެފައި އޮތުން. ތަޢުލީމާއި ތަރުބިއްޔަތަށް ކުެރވޭ ަޚރަދު ބޮޑުވެގެން ިދއުން.  ރައްކާތެރިކަމާ

ުހަގއި ދެން ރަްއޔިތުންނަށް އްޙީ ކަންކަމަށް ކުެރވޭ ހޭދަ އިތުުރވުން. އޭގެފަޞިއެެހންމެ  އެކަން ފުާޅކުރުން. ހަމަ

ނޑު ދަންނަާވކަށް  ދެވޭ އަާސސީ ޚިދުމަތްތައް ުފޅާކުރުމަށް ޓަަކއި އަޮތޅުތަކަށް، ދެން އެ އަދަދު ކުަޑއެކޭ ައޅުގަ

ނަޑކީ ާރއްޖޭގެ މާލެ ފިަޔަވއި އެންެމގިނަ ރަްއޔިތުން  ނުޑެގ އެބައޮތް ަމއްސަލަެއއް. އަުޅގަ ނެތިން. އެކަމަކު އަުޅގަ

 .ތަމްސީލުކުރާ..

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިނިޓު ހަމަވެއްޖެ އިނގޭތޯ.  5އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފު ވާހަކަދެއްކެުވން:

 އޮތީ. ދެން ވިދާޅުވެދާނެ ނިންމާލަނީ. އަތޮޅު. އަްއޑުއަތޮުޅގެ ހުރި ޕްރޮގްރާމުތައް ހަމަ ވަރަށް ދަށްކޮށް މި  އާދެ! މި

އަޅުަގނޑު ިމވާހަކަ ދައްކަީނ މިތާ މެންބަރެއްގެ ހައިސިްއތުންނޭ. އެހެންވިޔަސް މިކަްނ ހަމައެކަނި މި ފަރަޤު 

 ވާަހކަ ދެންނެވީ. ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިްއޔާ.    އޮތްކަން ދަންނަވާލުމުގެ ގޮތުްނ އަޅުަގނޑު މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ން ޕީ.ޕީ.އެމް ރެޕްެރޒެންޓުކުރަްއވަން ތިއްެބިވ އިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ތެރެ. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު

ހެން މެންބަރުންގެ ސަށް ވަަޑއިނުެގން އެޙުޑަރ ވިދާުޅވެެދއްީވ ތިމަންނަ ބަމެންބަރުންނަށް އެވަގުުތ ޑެިލގޭޓު ލީ

ކުރައްާވ ޕީ.ޕީ.އެމް މެންބަރުން  ފަހުަގއި ނިންމާލައްވަން ކަމަށް. ނަމަވެސް މިހާރު އިޝާރާތް އެބަސުވާލުތަކަށް

ނޑު ހަމަ އެ ފުރުޞަތަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން  ވާހަކަފުޅު ދައްަކވާނެ ކަމަްށ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 މަނިކު ދޮންމަނިކަށް. ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އިންއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސަ

 



  

 މަނިކު ދޮންމަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުން:ންއިގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސަ

ނުޑ މާގިނަ ވާހަކަެއްއ ނެތް ދައްކާކަެށއް އިނގޭތޯ. އަޅުަގނޑު ދަންަނވާލަން  އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ މުަޤއްރިރު. އަުޅގަ

އޮތީ އެންމެ ވާހަކަެއއް. އެީއ މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރ މަސްތެރޭގައި ާރއްޖޭެގ ކުރި ވިްއސާރަިއގެ ތެރޭަގއި ވަރަްށގިނަ 

އަޑިން ަނގަންޖެހި މި އަިޑއަށް ގޮްސ އެ އެްއޗެހި ަކނޑުދޯނިފަހަރު ތަންތަނަށް އަރައި ވަރަްށގިނަ ެއްއޗެހި އޮޑި

މަސައްކަުތގައި ާޚއްޞަކޮށް އަޅުަގނޑަށް ަދއުލަތުގެ އެހީއަށް އެދި މިނިސްޓްރީ އޮްފ ޑިފެންސްގަިއ އެދުނީަމ 

 ވަރު ނެތުމުގެ ސަބަބުން ަވރަށްގިނަ ދަތިތަކެއް އެ އެތަނުަގއި ހުރި ފެންވަރުގަިއ، އެތަނުަގއި ތަކެީތގެ ފެން

ނޑަެއޅިފައި އޮްތ ބޭފުޅުންނަށް ކުރިމަތިވޭ . އެހެންވީމާ، ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުަގިއ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސަށް ކަ

ބަޖެޓު ކުޑަވީމާ އަޅުަގނޑު ހަމަ ކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ އެ ސުވާލު. އެހެންވީމާ، މިކަންކަން ރަނގަޅުކޮށްލަން 

ޅުަގނޑު ބޭނުްނވާތީ ހަމަ މި ވާހަކަ ދަންނަވަލަން. ޭއެގތެރޭ ކޮމްޕްރެޝަރފަދަ ފީނަން ބޭނުންކުރާ ސާމާނު އަ

ލުގައި ތިބީ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، މިކަންކަްނ ހާރު ނެތިގެން އެ ބޭފުޅުން ވަރަށް ޑިފެންސްގެ ގަެނވޭނެ ފެންވަ

ނޑުމެންގެ ބަެޖޓު ތަންތަނަށް އެްއޗެހި ރަނގަޅުކުރަން، އަުޅަގނޑު މި ވާހަކަ މިދަންނަވަނީ ކުީރ ވެ ސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ދެއްކި އާއި ނުލިބޭ ވާހަކަ ޖެ. ެއހެންނަމަވެސް ދައުލަތުގެ ަފއިސާ ދައުލަތަށް ނުވަންނަ ވާހަކަ ައޅުގަ

ިއ ޙަވާލުވެަވޑަިއގެންނެިވއިރު މިއިން އެއްވެސް ތަނެްއގަ  ންނެވީ. ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަމާލަތު ހުރިގޮތް މިދެހާ

ބޭުފޅުން ވެސް ތަންތަނުްނ  ބާވަުތގެ ޚިދުމަތެއް ވެސް ެދވޭ ފެންަވރުގެ ތަެކއްެޗއް ނެތް. މި މި ކަހަލަ އެްއވެސް

ނުޑ އެކަމުަގއި ބަިއވެިރވެގެން ެއކަންކަން ކޮށްފައިހުރުމާ   ކުއްޔަށް އެްއޗެހި ހިއްޕަވަން ޖެހުނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑަްށ މިކަން އިުޙސާސްކުރެވޭ ނޑަށް ވެސް ތަޖުރިބާކުެރވިފަިއ އެކު އަުޅގަ ީތ، އަނެއްާކ މިފަދަ ޙާދިސާއެއް އަުޅގަ

ނޑު ހިތަށް ެއރީ ހަމަ މި ނޑަށް ފެންނާތީ ރާގެ ބަޖެޓު މިއަށްވުރެ ރަނަގޅުދާއި އޮތީމަ އަުޅގަ ކޮށްލަްނ އަުޅގަ

 ރިއްާޔ. އަޅުަގނޑު ހަމަ މި ސުވާލުކޮްށލަން މި ވާހަކަ ދައްކާލީ. އެެހންވީމާ، ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ޝުކު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްާޔ. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަހުދީ.

 

 އިން ޝަހުދީ ވާހަކަދެްއކެުވން:ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސަ

ބެހޭގޮތުން  މިދާ ޕޮއިންޓުތަކާ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އާދެ! ައޅުަގނޑުމެްނ މިހާރު ވާހަކަދައްކަމުން

ަގނޑު ވެްސ ދަންނަވާަލން ބޭނުންވޭ. ދައުލަުތގެ ބަޖެޓު މި އަންނަ އަހަރަށް ލަާފކޮށްފައިާވ ބަޖެޓު މިދިޔަ އަޅު

ނަށް އިތުުރވޭ. ޔަބިލި 23.34ދި މި އަހަރަށް އެބަ ނުްނ އަޔަބިލި 20.849ދިޔަ އަަހރު މިއޮތީ އަހަރާއި ބަލާއިުރ، މި

ނޑު އެހެންވީމާ، އިތުުރވުމަކީ ހަމަގައިމު މެންެގ ޤައުމުެގ ހިންގުމަށް ލިިބގެންދާނެ ހެޔޮ ފާލެއް ކަމަްށ ވެްސ އަުޅގަ



  

 އީ ން ޚަރަދުކުރުމަށް ހަމަޖައްސާފަިއވާއިރު އެ ޔަބިލި 16.27މުސާރައިގެ ގޮުތގައި  އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. މިގޮުތން

އި، މުަވއްޒަފުްނެގ ޕަރސެންޓުގެ ގޮުތގައި ފާހަގަކުރެވޭ. އަދި ކޯސް ހިންގުމަށާ 59ގާތްަގނޑަކަށް ޖުމްލަ ބަޖެޓުގެ 

ނ ނަށް އިތުރުކުރެވިފަިއވާީތ ޔަމިލި 5.73ނުން ޔަމިލި 4.16ޑަެއޅިފަިއވާ މިންވަރު ތަމްރީނުކުރުމަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ

އިާރތަކުގެ ތަމްރީނުތަާކއި، ުމވަްއޒަފުންގެ ކުިރއެރުމަްށ މި އަންނަ އަހަރުެގ ބަޖެޓުަގއި ސަރުކާރުން އެިކ ދާ

ނުޑ ފާހަގަކުރަން. އެހެްނވީމާ، ހޭދަކުރައްވާ މިްނވަރު އި ތުުރެވގެން ދިއުމަކީ ވެސް ހަމަ ހެޮޔ ފާލެއް ކަމުަގއި އަުޅގަ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލާފައި ެއ ވާހަކަަތއް މިދަންނަވާލީ. މިގޮތުން އޮފީްސތައް ހިނގުމުގެ ޖުމްަލ  އެ ނުކުތާ ވެސް އަުޅގަ

ހިނގަމުންދާ އަހަރަށްވުރެ. އެހެްނވީމާ، ނަށް ދަށްކުެރިވފައިވޭ މި ޔަމިލި 16.228ރަންޓު ޚަރަދު ވެްސ ރިކަ

ނޑަށް ފެންނަން  ނޑައަުޅއްވާަފއި މިހިރި ކަންތައްތައްތަުކގެ ޖުމްލަކޮށް އަޅުގަ ޖުމްލަކޮށް އޮފީސްތަކުގެ ހިންގުމަށް ކަ

އޮތީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ވަރަްށ އުފަލާއެްއކޮށް އެކަްނ  މިހިރީ ބަޖެޓުގައި މި

ނޑު ވެސް ފާހަ ގަކޮށްލަން. ދެން ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން ބަެޖޓުގަިއ ަވކިަވކި އެހެން ދިމަދިމާއަށް އަުޅގަ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ދަށުގައި މިހިރަ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ މި  ަރކަށް ބަލައިލާން ބޭނުންވާއިރުކޮންމެވެސް ވަ

 2016 ިވޔަސް ކަމުގައި އް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެންނަން ނެތްވަނަ އަހަރުަގއި ރިަވިއޒްކުެރވުނުއިރު ޚަރަދެ 2015

ނޑުމެންނަށް މި ދާއިރާތަކަށް ލޯބިކުރާ  ން ހިމަނުއްވާފައިވާތީ އެޔަމިލި 14ވަނަ އަހަރަށް މި  ެވސް ހަމަ އަޅުގަ

ކަމަްށ  ގުޅިފައި ތިބި ފަރާތްތަކަށް ލިބޭނެ ވަރަށް ހިތްގައިމު މެސެޖެއް ތަކަށް، ޚާއްޞަކޮށް ިމ ކުދިންނާފަރާތް

އަދި  ދެންނެވީ. އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަމޭ. އަިދ ކުޑަކުދިންގެ ހިާޔ، ހުޅުމާލޭ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ ވާަހަކ މި

ން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ެވސް ުކރައްވާަފއިވާތީ އެކަން ައޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. ދެން ޔަ މިލި 19ކުޑަކުދިްނގެ ހިޔާ 

ނޑު ވަރަށް އިސިލުތަކަށް ދެްއވާ ބަޖެޓު ެތރެޅުތަުކގެ ކައުން އަތޮ ަގނޑު ފާަހގަކޮށްލަން ޭބނުންވަނީއަޅު ން އަުޅގަ

ނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާތީ. އެީއ ހަމަގައިމު ވެްސ  މުހިއްމު ޕޮއިންޓެއް މިނިްސޓަރުގެ އަރިހުން އަުޅގަ

ނޑުގެ ދާއިާރގެ ނޫ ނޑުގެ ަވކި އަުޅގަ ނީ ރަށުގެ ވާހަަކ އަޅުަގނޑު ވަކި މިަވގުތު ބަޖެޓު ކޮމިޓީގައި އިނީމަ އަުޅގަ

ވެސް އަޅުަގނުޑ  ދައްކާކަށް ނޫން. މި އެހެން ރަށްރަށުގައި ވެސް ހަމަ މިަކން ދިމާވެފައި ހުރެދާނެ. ހަމަގައިމު

ނުޑ މިކަ   ހަނިމާދޫއަކީ ތިން ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަީނ. ހދ.ރަށަށް މިކަން ދިމާވެފައި އޮންނާތީވެ އަުޅގަ

ހަމަ ވަރަްށިގނަ މަގުތަކެްއ އޮތް ވަރަްށބޮޑު ރަށެއް. އެކަަމކު  ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެ

 ވެްސ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ދެއްވާަފއި މި އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރަށަށް ެވްސ ކުނިކަހާ ބަޖެޓެއް ގޮތުަގއި އަބަދު

ޓެއް. މިހެން އިންނަ އާދަިއގެ ވަރުެގ ބަޖެ އޮންނަނީ ހަމަ އަތޮުޅގެ އެެހން ރަށްރަށެއްަގއި ވެސް ާޢްއމުކޮށް މި

ދިމާވީމަ ބޮޑެތި ގިނަ މަގުތައް ހުންނަ ރަށްރަށާއި، ކުދި މަގުތައް ހުންނަ ރަށްރަށާއި ފައިސާގެ އަދަދު އެްއވަުރވީަމ 

މި އެބަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އުނދަގޫތަެކއް ދިމާވޭ. އެހެްނވީމާ، ރާއްޭޖގައި އަދި ހަނިމާދޫ ނޫނީ އެވަރުގެ އެހެްނ 

ނޑު މިތާނގައި އެ ރަށްތައް ތަމްސީލުކުރާ މެންބަރުން ހަމަ ރައްޔިތުންެގ ބޮޑެތި ރަށްތައް ވެސް ހިމެނޭ . އަުޅގަ



  

ތިއްބެވި. އެހެންވީމާ، ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ހަމަ މިކަމަށް ޙައްލެއް ބޭނުންވާނެ ކަމަށް  މަޖިލީހުގައި އެބަ

ރު އެ ރަށަކާއި ގުޭޅވަރަށް މި އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. އެެހންވީމާ، ަކއުންސިލުގެ ބަޖެޓު އެގޮތަށް އެތުރިގެންާދއި

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭީތ އެގޮތަށް އެކަން ނެތް  މަގުތައް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓޭނެ ބަޖެޓެއް އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ކަމަށް ވަންޏާ ެއއީ ހަމަ ހަމަޖައްސަން ވަރަށް މުހިއްުމ ކަމެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑަްށ ފެންނާތީ ދަންނަވާލީ. 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

 ޝުކުރިއްާޔ. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމު. 

 

 ވާހަަކދެއްކެވުން: ގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމްހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ

ވާީތ އާދެ! ކެޕިޓަލް ޚަރަާދއި ރިަކރަންޓު ޚަރަދުގެ ނިސްބަތަށް ބަލާއިރު ނިސްބަތުން ރިކަރަްނޓު ޚަރަދު ދަށްވެފައި 

އަޅުަގނުޑ ހަމަ އެކަމަށް އުފާކުރަން. އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ޒަމާްނވެއްޖެ އެކަމަްށ ވަކާލާުތކުރަމުންދާތާ. 

މިަވނީ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ބޮޑު ބައެއް ހިމެނިގެންމިދަނީ ޕީ.އެްސ.އައި.ީޕގެ ތެރޭގަ. ދެން  އެހެންނަމަވެސް ކަންބޮޑު

ނުކުރެިވ ހަމަ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭނެ ރިކަރަންޓު ޚަރަދުތައް. ޓަލް ޚަރަދުރީތިކޮށްލާފައި ކެޕި އަޅުަގނޑުމެން ބަޖެޓު

ނިމިގެންދާއިރު މިކަން އޮންނާނެ ގޮތެއް މުޅިއަކުން ސާފެްއނުވޭ. ޚަރަދުތަކާއި ގުޭޅގޮތުްނ ވެސް ސަރުކާރުން މި 

ނޑަައޅުްއވާއަދަދު ނޑުމެންގެ މަސް. އެހެނީތައް ކަ ގުޭޅގޮތުން މަޢުލޫމާތު  މާލިްއޔަތެއް މިކައޫންނަމަވެސް އަުޅގަ

ހޯދުމަކީ. އަޅުަގނޑު އަބަދު ެވސް ހަމަ ކަންބޮޑުވޭ މި ކޮމިޓީގެ މި ވޭުތވެދިޔަތަުނގައި އިނގޭތޯ ުކއްލިައކަށް ބަެއްއ 

ަގއި ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރި ބަޖެޓު 2015މިނިސްޓްރީތަކުގެ ބަޖެޓު ޮބުޑވެގެްނ ދިއުން. އެނިގވަަޑިއަގންނަވާނެ 

ނޑު ދެ ނޑު ސާފުކުރަްނ އެިދގެން އަިދ ެއ މަޢުލޫމާތު ރަނގަޅަށް ސާެފއް ވެްސ  ،ންނެވިންވެސް އަުޅގަ އަުޅގަ

 340ކުއްލިއަކަށް އިނގޭތޯ  ނުން ހަމަޔަމިލި 90ތު މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓު. ނުވެސްވި އޭރު ވެސް އިނޭގތޯ. ޔޫ

ނުޑ ހަނދާންވަނީ އޭރު އިނގޭތޯ އަޅުަގނޑުމެ ޔަމިލި ން ކަމަށް މިހާރު ޔަމިލި 282ން ފާސްކުރިން. މިހާރު ނޭ އަުޅގަ

ވަަނ  2014ރީގެ ން އިނގޭތޯ. ފޮރިން ިމނިސްޓްޔަމިލި 378ާކ މި އަހަރަށް އެބަވޭ މިދައްކަނީ ޚަރަދުވީ. އަނެއް

ން މި އަހަރަށް އަނެއްާކ އަޅުަގނޑުމެން މިއޮތީ ޔަިމލި 220ދުކުރެވުނުއިރު މިހާރު ން ޚަރަޔަމިލި 132އަހަރު 

ން. އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ޔަމިލި 194ާރ އަދަދަކީ ވަނަ އަހަރަށް ރިވަިއޒްކު 2015ލަފާކޮށްފައި އިނގޭތޯ. 

ން ޚަރަދުކުރަމުން ިދޔަތަނެއް އިނގޭތޯ. މި ޔަމިލި 30ވަނަ އަހަރު  2014ން، ޔަމިލި 30ޑިވެލޮޕްމެންޓު އިކޮނޮމިކް 

ނޑުމެން ޔަމިލި 135ވަނަ އަހަރު  2015ޖެޓު. ޚަރަދު، ރިަވއިްޒކުރާ ބަ 53އަހަރަށް މި ލަފާކުރަވީ  ން އަުޅގަ

ކުއްލިައކަށް އެބަދޭ އިނގޭތޯ. މި އަދަދުތައް މިދެންނެވީ ހަމަ ވަކިވަކިން މިހެން ދަންނަވާ ކަމަށް ވަންޏާ ހަމަ 



  

 129ޓު މިނިސްޓްރީ އިނގޭތޯ. ވަރަށްގިނަ މިނިސްޓްރީތައް އެބަހުރި އިނގޭތޯ. މިސާލަަކށް އެންވަޔަރަންމެން

ނޑުމެްނ ޔަިބލި 1.1ދިޔަ މިނިސްޓްރީ ގައި ހިންަގމުން 2014ނުން ޔަމިލި ން ރުފިޔާއަށް މިހާރު ބަޖެޓުކުރަން އަުޅގަ

ންކޮން ކަންތަެކއްޯތ ކޮްނކޮން ޕްރޮޖެކްޓުތަކެއްޯތ މީގެ ތަފުޞީލު އަސްލުަގއި ބޭނުންޭވ ކޮ އީ މިތިބީ. އެހެންވީމާ، މި

ރީ ެވސް ހަމަ އެގޮތަށް އިނގޭތޯ. ސްދުކުަރއްވާަފިއ ވަނީ. ހަމަ އެހެންމެ ހަމަ ަހއުސިންގ މިނިސްޓްގަހިންގަވަން 

ނޑު ކަންބޮޑުވޭ އިނގޭތޯ. ރފޮރިން އެފެއާ ްޒގެ ެވސް ހަމަ އެގޮތަށް. ދެން މިހެން ހުރި އިޝޫސްތައް އަސްލު އަުޅގަ

ގުޭޅގޮތުން ަވކިން ޚާއްަޞކޮްށ މެންބަރުން ބައްލަވާނެ.  މެްނ މި ތަމްސީލުކުރާ ދާއިރާއާއިތުރަށް އަޅުަގނޑު އޭގެ

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުިރ ބަޖެޓު މި މަޖިލީހަށް  2014ބޮޑަށް ކަންޮބޑުވޭ އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ އަޅުަގނޑު ވަރަށް

ނުޑ ދެންނެވިން އާބާދީ ބޮުޑ ޔަމިލި 3ދޫަގއި މިސްކިެތްއ އަޅަން އަިއއިރު ހިތަ ން ރުފިޔާ ހުށަހެޅިފައި އޮތީމަ އަުޅގަ

ގަިއ ން ރުފިޔާއަށް މި ކޮމިޓީ ޔަމިލި 30. ބޮޑު އެއް ރަްށ އިނގޭތޯރަށެކޭ. މާލެ ފިޔަަވއި އެްނމެ އާބާދީ 

ބޮޑުުކރާގޮތަށް ބޮޑު އިސްލާމީ މަރުކަޒެްއ ވަުރގެ ރަނަގުޅ ން ރުފިޔާއަށް ބަޖެޓު ޔަ މިލި 30ވާހަކަދަްއކަިއގެން 

ނަޑައާޅ  15ވަނަ އަހަރަށް  2014މިސްކިތެއް ައޅަން ނިންމަވާފައި އަދި  ނޑު ހަނދާންވަނީ. ކަ މިލިޔަން އަުޅގަ

ނޑުެމންނަށް  ނިންމި. އޭގެ ނަ އަހަރަށް ވަ 2016ވަނަ އަހަރަށް،  2015އެްއވެސް މަަސއްކަތެއް ުނގޮސް އަުޅގަ

. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ އިރު ީޕ.އެސް.ައއި.ީޕގައި ވެސް މި މިސްކިތުގެ ވާހަަކއެއް ނެތްއިލަފާކުރާ ބަޖެޓެއް އަ

އެންމެ  ަގއި ސަުރކާރުެގ ޚަަރދުގައި އަޅާފަިއވާއެްނމެ ބޮޑު އަބާދީ އޮންނަ ރަށް. އެ ރަށު އިހިތަދޫއަކީ މާލެ ފިޔަވަ 

ނގޭތޯ. ހިސާބަށް ނެތް. އަމިއްލަ މީހުން މުޅިން ވެސް މިސްކިތް އަޅާފައި ހުރީ އި މިސްކިތެއް ެވސް މިއަދާ

މިދެންނެވީ އަމިްއލަ މީހަކަށް ކުޑަކުޑަ މިސްިކތެއް އެޅިދާނެ. އެހެންނަމަެވސް، ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ، އެހެންވީމާ

ނުޑ އިސްލާމީ ހައިބަތާިއ ޝަޚްސިއްޔަތު ދައްަކއިދޭަވރުގެ މިސްކިތެއް ހުންރަނގަޅު  ނަންޖެހޭނެ ކަމުގައި އަުޅގަ

ނޑަށް އަިދ ނުފެންނަނީ. އަޅުަގނޑަްށ ، ބޫލުކުރަން. އެހެންވީމާޤަ ނޑު އެކަމާ ހިތާމަކުރަން. ދެން އަުޅގަ ައޅުގަ

އުއްމީދުކުރަީނ ސަރުކާރުން މިކަމަށް  ހީވަނީ ބަޖެޓުގެ ކޮންމެވެްސ ހިސާބެއްަގއި، ައޅުަގނުޑ އަދިވެސް

ނޑަށް ދައްކައިެދއްވާނެ ކަމަށް  ވިސްނާަވޑަިއގެން އަދި ވާކަުމަގއި ވަނީނަމަ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ވަަޑއިގެން އަުޅގަ

 ެއއްއަޅުަގނުޑ ުއއްމީދުކުރަނީ. ެދން މަގުތަުކގެ މައްސަަލ ާއިއ އިނގޭޯތ އިންތިހާއަްށ ބޮުޑވެފަިއވާ މަްއސަލަ

. ޮބޑެތި ރަށްރަށުަގިއ މަގާއި ގުޭޅގޮތުން ައޅުަގނޑު ކަންބޮުޑވޭ މި ބަޖެޓުަގިއ މި ހިމެނިފައި މިވާ އިނގޭތޯ

ނޑުތަުކގެ ތެރޭަގއި އެަކންކަން ކުރެވިދާނެ ކަމަށް. ދެން އުފާކުރަން ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް ވީރާާނވަމުން  މިންގަ

ނުޑ އެކަމާ އުފާކުރަން. މިލިޔަން ރުފިޔާ  7މިހާރު އެދާ ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރަށް  ހިމަނާފައި އެބަ އޮތް. އަުޅގަ

މިލިޔަން ރުފިޔާއިން އެކަީށގެންވާ ގޮތެްއަގއި އެތަްނ އަސްލު ކޮޅަށްޖެހި އެތަނުން ދައުލަތަށް އާމްދަނީއެްއ  7ދެން 

ކަމެްއ ލިބޭނެ ގޮތަކަށް އަސްލުގަިއ އަމާޒުކުރަްއވަން ޖެހިވަޑަިއގަންނަވާނެ. އަދި ކޮންމެ ސަރުކާރަކުން ކުރި 

ކަމުަގިއ ވިޔަސް ެއއީ ދައުލަތުން  ކަމުގައި ވިޔަްސ، ކޮންމެ ސަރުކާރެްއ، ކޮންމެ ޕާޓީއެްއގެ ސަރުކާރު އޮތް



  

ނުޑ ޚަރަދުކުރެވިފަިއވާ ތަނެްއ. ެދން އެ ގޮތުަގއި އެތަން ހިންގާ އެތަނުން  ބޫލުކުރާޤަތަން ވީރާނާނުކޮްށ އަުޅގަ

ތުންގެ ފައިސާ. އެތަނަށް ކުރެވުުނ ޚަރަދެއް މިސާލަކަށް އާމްދަނީއެއް ލިބެންވީ. ެގްއލިގެން ދަނީ ރައްޔި

ފިޔާ ގެއްލިދާނެ. މިިލޔަން ރު 100މިލިޔަން ޑޮލަރު މިސާލަކަށް،  100ވީރާނާެވގެން ދަންޏާ އަޅުަގނޑުމެން އަތުން 

ނޑު ބަެޖޓާމު ކަމެއް ަކމުއްކަންކަމަށް ފޯަކސްކުރުމަކީ މުހިއެ ، އެހެންވީމާ ން މަޖިލީހުގެ ގުޭޅގޮތު ގައި ދެކެން. އަުޅގަ

ނޑު ފިނޭންސް  ފްލޯރގައި ވާހަކަދަްއކާއިރު ެދން އިތުރު ނުކުތާތައް ގެންާނނަން. ދެން އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ނޑުމެންނަްށ ހާޒިރުނުކުރެވޭ ކަމުަގއި  މިނިސްޓްރީން ސާފުކުރަން ެއބަ ބޭނުންވޭ ވަިކަވކި މިނިސްޓްރީތަކެއް އަުޅގަ

ގުޭޅގޮުތން ކީއްވެޯތއޭ، ޭއގެ މަޢުލޫމާތު އިނގޭތޯ. އެންމެ ކުޑަ  ަވކި ބަޖެޓުތަކާމިނިސްޓަރު ވަކިވަނީނަމަ ފިނޭންސް 

 މިންވަރުން މަޢުލޫމާތު އެބަ ބޭނުންވޭ އިނގޭތޯ. ުޝކުރިްއޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ބަރު އިބްރާހީމްދީދީ. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ފަރާތުން އިްއޒަތްތެރި މެން

 

  ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:

އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މުޤައްރިރު. އަުޅަގނޑު ވެްސ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވީ ަބެއއް ނުކުތާތަްއ. ބަެއއް 

ެގ ބަޖެޓު މިދިޔަ އަހަރަށްވުރެ ކުަޑ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވިދާުޅވެފައި އެބަ ހުރި މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް

ނުޑ މި  ކަމަށް. އަދި މިނިސްޓްރީ އޮްފ ހޯމް ރްޒގެ ބަޖެޓު ެވސް ކުަޑ ކަމަށް. ދެން އެހެްނނަމަވެސް، އަުޅގަ އެފެއަ

ބަޖެޓާއި، މިއަށް ބަލައިިލއިުރ އަޅުަގނޑަށް މި ފެންނަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސްެގ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން މި 

ނޑަކަށް މަދުވެފައި މި  58 އޮންނަނީ ޑިޕާްޓމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން ެއންޑް އެމިގްރޭޝަްނގެ ބަޖެޓުަގއި ގާްތގަ

މިލިޔަން ރުފިާޔ  16 މިލިޔަން ރުފިޔާއަކާއި ދެން 58އެ ، މަދުވެފައި އެބަ އޮވޭ. އެހެްނވީމާމިލިޔަން ރުފިޔާ 

ޖުމްލަ ، މަދުވެަފއި ެއބަވޭ. އެހެްނވީމާ ންއަސްލު ޙަޤީޤަތުަގއި މޯލްިޑްވސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ޯފސްގެ ބަޖެޓު

މިލިޔަންގެ ތެރެއިން ބޮޑު ބައެއް ޮގސްފައި މިއޮީތ  77މިލިޔަން.  77އުޅެނީ  ޓޯޓަލް މިއަށް މަދުވެގެން މި

ނުޑ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިިމގްރޭަޝން އެންޑް އެިމގްރޭޝަން. އަ ނޑަށް ލަާފކުރާ، އަުޅގަ ބޫލުކުރާގޮުތގައި މިީއ ޤަުޅގަ

ނޑަށް ހީވަީނ ދިޔައީހެްނ ތަންކޮޅެްއ ބޮޑަށް. ެއ  ވަނަ 2015 އަހަުރ އިމިގްޭރޝަންގެ މަަސއްކަތްތަެކއް ައޅުގަ

ވަނަ އަހަރަށް  2015ވަނަ އަހަުރ  2014ޓަކަިއ ައޅުަގނޑުމެން  ބޭފުޅުންނަށް ބޭނުންވާ ވަސީަލތްތައް ހޯދުމަށް

، ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ. އެހެންވީމާ ެއ ދިމާވީހެން ތައްޔާރުކުިރ ބަޖެޓުގެ ތެރޭ ައދަދުތައް ހިމެނިފައި ހުރީމަ ެއގޮތަށް

ވަނަ އަހަރަްށ އެ ފައިސާ ބޭނުންނުވާނެތީވެ އިމިގްރޭޝަން ބަޖެޓުން  2016މިއަހަރު އެ ކަންތައް ނިމިފައި ހުރީމަ 

ފިާޔ މަދުވެފައި. ދެން މިނިސްްޓރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނެޝަނަލް ސެކިޔުރިީޓގެ މިލިޔަން ރު 58ހެރީ އެ



  

ކަމެއް ކަމަްށ  ެއއީ އެގޮތަށް ދިމާވެފައި، ބައިބައި މި ހުންނަނީ ހިމެނިފަ. އެހެންވީމާ ގެ ތެރޭގައި މިބަޖެޓު

ނޑު ވެސް ހަމަ  ވާީތވެ ެއ ވާހަކަ ދަންނަވާލީ.އަޅުަގނޑަށް ލަފާ ބޫލުކުރަން މި ދެ ޤަދެން ހަމަ އަޅުގަ

. އެކަމަށް ައޅުަގނޑު ވެސް ާތއީދު. ދެން ކަމަށް މުއައްސަާސއަކީ ބަޖެޓުން މަުދކުރަންޖެހޭ މުއައްސަސާަތއް ނޫން

ނޑަށް މި  އިްއޒަތްތެރި ބައެއް މެންބަުރން އެބަ ވިދާޅުވި ދެން އަޮތޅުތަކުގެ ވާހަކަ. ދެން ބަލަިއލާއިރު އަުޅގަ

ބަޖެޓުން ވެސް އެބަ ފެނޭ އަތޮޅުތަުކގެ ރަށްރަށުގައި ެފނާއި، ނަރުދަމާ އާއި، ކަަރންޓްގެ ޚިދުމަތްތައް ހަމަ 

 ތެރޭގައި ހަމަ އައްޫޑ ސިޓީައށް ވެސް މީެގ ކުރިން  ޮގސްފައި ހުރި ަމންޒަރު މީގެން އެބަ ފެނޭ. އޭގެ  އިތުރުެވގެން

ވަނަ އަހަރު  2015ވެސް އޮތް ފަދައިން ހަމަ ރާއްޖޭގެ އެހެން އަތޮޅުތަކަށް ެވސް އޮތް ފަދައިން ހަމަ މިދިޔަ 

 އަްށ ވެސް ހަމަ މި ފައިސާ  2016މަ ނަރުދަމާ އާއި ފެނާއި މިަކންކަމުގެ ތެރޭަގއި މިހިރަ ަކންތައް ހަ

ނޑަްށ  މި ބަޖެޓަކީ މިއީ މުޅި އެްއކޮށް ޖުމްލަ ގޮތެއްަގިއ ، ބޫލުކުރެވޭ. އެހެްނވީމާޤަޝިފްޓްވެފައިކަން އަުޅގަ

ބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ ހަމަ މުޅި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ފައިދާ ހުރި ބަޖެޓެއް ކަމަށް ޤަަގނޑު އަޅު

ގޮތަކަށް ވާހަކަދަްއކާ ެއކަން އެގޮތަށް މަސަްއކަތް ނުންވޭ. ބަޖެޓު ދަރަނިވެރިނުވާ ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭ އަޅުަގނޑު

ނޑު ވެސް ހަމަ އުާފވޭ. ހަމަ އެކަމަށް ޝުކުރު ވެްސ  ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ކުަރއްވާީތވެ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ބޭނުމަކަށް މި ވަނީ ިދވެހި ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީން އިުތރުވާނެ ގޮތަްށ ފެނޭޯތ  ދަންނަވަން. އަުޅގަ

ގެ މަރުޙަލާގަ. ބެލުމާއި އަދި ައޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޭޖގެ ދަރަނި ކުަޑޭވތޯ ބަލަން މަސައްކަތްކުރުްނ ބަޖެޓު

ނޑުމެން މި ކުަރނީ. ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ެއ ، އެހެންވީމާ އެ މަސަްއކަްތ އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ވަރަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާ، ޅުަގނޑު ފާހަގަކުރަން. އެހެންީވމާަރއްާވކަން އަ މަސައްކަތްކު ެއުކ  އަުޅގަ

ނޑުމެން ދައުލަތަްށ  ނޑުމެންެގ މަސައްކަތުގެ ތެރޭަގއި އަުޅގަ އަދިވެސް ެއއްފަހަރު ދަންނަވަން ބޭނުންވޭ އަޅުގަ

ހޭ ކަމަށް. އެީއ ބޮޑަށް ކުރަން އެބަ ޖެ ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ނުލިބި ހުރި ފައިސާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް

ބޫލުކުރާ ޮގތެއް. ެއއީ ހަމަ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. އެހެންނޫނިއްޔާ ވާނެގޮތަކީ ކޮންމެ ޤައަޅުަގނޑު ހަމަ 

ނޑުމެން ބަޖެޓު ފާސްކުރީމަ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ބޮޑު ބަެއއް ކޮންމެެވސް އެއް ަބޔަކު ކޮންެމ  އަހަރަކު ެވސް އަުޅގަ

ނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން، މި ސަ ރުކާރެއް އޮތަސް އިހުމާުލވެފައި މި ގެއްިލގެން މި ދަނީ. އަދި ހަމަ އަޅުގަ

ހަމައަށް  މީގެން ވާހަަކއަީކ ރައްޔިތުންނާޕީ.އެސް.ައއި.ީޕގެ ތެރޭަގއި މި ހިމެނޭ ފައިސާ ހުރިހާ ޒަމާނެއްަގއި ވެސް 

ނވެސް ދާކަމަށް އަޅުަގނޑު ެއބަ. އަޅު 90ސީދާ މި ފައިސާގެ %  އި ފިޔަވަ 60ޑަށް ހީވަނީ މީެގ ހަމަ %ގަ

ނޑު ސީދާ ޑައިރެ، ުނވާ ނޭނގި މިގޮތަށް. އެހެންވީމާވާ 40އަނެއް % ބޫލުކުރާ ޤަކްޓްކޮްށ، މިސާލަކަށް އަޅުގަ

ކޮށްދޭ ގޮތުަގއި މިސާލަކަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަކީ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ކަރަންޓާއި ފެން މިހާރު ރަްއޔިތުންނަށް ފޯރު

ސީދާ ފެނަކައަށް ައޅުަގނޑުމެްނ  އި.ޕީ ފަިއސާކީްއވެގެންޯތއޭ ެއކަމަށް ހުންނަ ޕީ.އެސް.އަ ، އެހެންވީމާކުންފުންޏެއް. 

ނޑަްށ ހީވަނީ ތަންޮކޅެްއ މަސައްކަުތގެ ސްީޕޑް ޙަނުކުރަންވީ. އެ ކުންުފންޏަކާ ވާލުޙަ ވާލުކޮށްިފއްޔާ އަުޅގަ



  

ން މިހާރު މިއޮންނަ ގޮތުން އެްއކަލަ އެިކ އަވަްސވެފައި ަފއިސާ އިހުާމލުވުން ތަންކޮޅެއް ުކޑަވާނެެހން. ދެ

ނޑަްށ  ދިމަދިމާލަށް، އެކި މުއައްސަސާތަކަށް ގޮސްފައި ހުރީމަ މި ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހޯދުމުގެ ގޮތުން ވެސް އަޅުގަ

ނޑު ، ހެން މީސްމީހުންނަށް. އެހެންވީމާހީވަނީ އެކި ގޮްތގޮތަށް ފަިއސާ އެބަ ދޭ މި ވާހަަކވެސް ހަމަ އަުޅގަ

ތަކާއި ސީދާ އެ ފައިސާ އެގޮތަްށ ން. އަޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ އެ މަސައްކަތެްއ ކުރާ ފަރާފާހަގަކޮށްލާނަ

ތަންކޮޅެއް ޚަރަދު ވެްސ ވާލުކުެރވެންޏާ ތަންކޮޅެްއ ފަސޭހަގޮތަކަށް ނޫނީ ތަންކޮޅެއް ލުއި ގޮތަކަްށ، ޙަ

ލީ. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެިރ އެ ާވހަކަ ވެސް ހަމަ ދަންނަވާ، ހިނގައިާދނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ ކުރެވިގެންސަލާމަތް

 މުޤައްރިރު. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލް. 

 

  ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެުވން:

ނޑު ފުރަަތމަ ކަމެއް ސާފުކޮށްލަން  މިހިރަ ކަންތައްތަކުގައި  އި.ީޕގައެބަ ބޭނުންވޭ. ޕީ.އެސް.ައއިޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުރަންވީޯތ ނޫނީ އެހެން ވަގުތެްއަގއި ެއކަމަށް ފުރުޞަތު އެބަ  ވެސް ސުވާލުަތއް ވެސް މި ަވގުތު އަުޅގަ

 އޮތްތޯ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިނީ. ައޅުަގނުޑ އަޅުަގނުޑ ހަމަ ވަރަށް ޭބނުންވެފައިއިން ަޖވާބެްއ، ިތ ޖަވާބު ދޭން ބޭނުންވެފަިއ މި

ނޑުމެން  ދަންނަވައިފިން އެޖެންޑާަގިއ މި އޮތީ ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަުކގެ ބަޖެޓާއި ގުޭޅގޮތުން އަުޅގަ

އޮތީ އެޖެންޑާގައި ިލއްޔޭ. އަޅުަގނޑު ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ބައެްއ  މަޝްވަރާކޮށްލަން ފުރުޞަތެްއ މި

މިކަމަށް ނުބާްއވާ މި ބައްދަލުވުމުަގއި މި ދަންފަޅީގައި މި ުސވާލުތައް މެންބަރުންނަށް އިތުރު ބައްދަލުވުމެއް 

ނޑުމެންނަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އޮފް ހާޒިރުވެ ޖަވާބުދެްއާވއިރު މި  ގެންދެވުމަށްފަހުގައި މާދަމާ ައޅުގަ

ނޑު ސުވާލުތަުކގެ ޖަވާބުަތއް ެވސް އެ ބޭފުޅުން ގެންނާެނ ކަމަށް ުއއްމީދުކޮށްގެން ިމ ފުރުޞަ ތު އަުޅގަ

ހުޅުވަިއގެން މި ގެންދިޔައީ. ެގންދިޔައީމަ މިއޮތީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދެވޭ ފުރުޞަތުގައި ެއކި ދިމަދިމާލަށް 

ނޑު ހަމަ ސްޓްރިކްޓްލީ ދަންނަވަން. އަޅުަގނުޑ  ދުއްވަމުން ގެންދާތީވެ އެ ުސވާލުތައް އެހެރަ އަންނަނީ. ައޅުގަ

 88ާއއި  50ނަންބަރު  ސަފުހާގުތު ޯހއްދަވަން ހުރި، ެއއީ ގުޭޅގޮތުން މި ވަ  ޓާމަ އެދެން އޮފީސްތަުކގެ ަބޖެހަ



  

އަޅުަގނޑަށް ދެންނެިވއްޖެ ކުރީގައި ެވސް. އެ ދެމެދުގަިއ ހުރި ބައެއް ސުވާލުތައް ރެއިޒްކުރަން ބޭނުންިވ 

 ސުވާލުތައް ގެނެސްދެްއވާށޭ. ެގންދަވާ ކުރިއަށް. 

 

  މާޢީލް ވާހަކަދެްއކެުވން:ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސް

ނޑަށް ސާފުވަނީ ޕީ.ެއސް.ައއި.ޕީ އާިއ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދެްއުކމަށް ފުރުޞަތު އަދި ، އެހެންވީމާ އަުޅގަ

 ސުވާުލކުރަން ވެސް.  ށް ލިބޭނެއޭ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއާއަޅުަގނޑުމެންނަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.

 

  އިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެުވން:ގަމު ދާ

ނޑު ގޮަތކަށް ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަ ނޑު މަިއގަ ބެހޭގޮތުން މާ ބޮޑު  ުކގެ ބަެޖޓާވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ. ައޅުގަ

ނޑުގެ ވިްސނުން ތަންކޮޅެއް ކޮިށވުމާެއއްކޮށް ލިބުނު ަވގުތު  ގަިއ ވާހަކަެއއް ދަްއކާކަށްނެތީމު. އެއީ އަުޅގަ

އަޅުަގނަޑކަށް މާ ބޮޑަކަށް މި ދިރާސާކޮށް އެއްެޗއް ދަންނަވާނެ ފެންވަރެއް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް، ދެ ކަމެއް 

އަޅުަގނޑު ވެސް ފާަހގަކޮށްާލނަން. ފުރަތަމަ ކަމަކީ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުކުޑަވުން އެީއ ަވރަށް ރަނގަޅު ކަެމއް. 

އިރު އިނިމިގެން އެންމެ ފަހުން މިހާރު އަމިދިޔަ އަހަރު ވެސް އެހެންނަމަވެސް، އަުޅަގނޑުެމންނަށް މި ފެނުނީ 

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު ކުދިން ައންދާޒާކުރިވަރަްށވުރެ މާ ޮބޑުތަން ބޮޑުވެަފއި ޮއްއވާ އަޅުަގނޑަށް ގޯހަށް ނުދެންނެޭވ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ކަމަށް ވަންޏާ. ދެން މިތާ މި ދެކެވުނު ވާހަކަތަކާއި ައޅުަގނޑުގެ ޚިޔާލު ވަރަށް ބޮޑަށް ތަފާތު 

ބޫލުުކރާގޮތުަގއި މުޅި ބަޖެޓުގެ ޤަބަޖެޓުގެ ކަންތައް. އަުޅަގނޑު  ޑިފެންސް އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާުޒގެ

ނުޑ ޤަންޓް މިކަަމށް ދާކަން މިކަހަލަ ވަަރކަށް ޕަސަ 11 ނުޑ ވަރަްށ ޤައުެމއްަގއި ނުޖެހެއޭ. އަުޅގަ ބޫުލކުރާ، އަުޅގަ

ނުޑ ަޔ އަހަރަށްވުރެ އެ ތަންތަނުެގ ބަޖެޓު ކުަޑވެފައި އޮއުފާކުރަން މި ބަޖެޓު މިދި ތީމަ. އެހެނެއްނޫން، އަުޅގަ

ވިދާޅުވިހެން  ބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ެއއަށްވުެރ އެފިޝަންޓްކޮށް އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކުޤަ

ސަރވިްސައކާއި އިންޓެލިޖެންްސ އުމަށް ޑިފެންސްއަށް ބޭނުންވަނީ ވަރުގަދަ މެރިޓައިމް ޤަޙަޤީޤަތުގައި މި 

ނޑު ވަ ުރ އެ ފައިާސ މިހާރު މި ބޮޑު ަބޖެޓެއް ހަދާފައި ަބއިވަ، ބޫލުކުރަނީ. އެހެންވީމާޤަރުގަަދކުރުން ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ  ،މީހުންތަކެއް ލުމަށްވުރެ ބޮޑު  އޭެގ ބަދަލުގަިއ ެއއަށްވުެރ ރަނގަޅު ގޮތަކަށް ޑިެރކްޓްކުެރވިގެން އަުޅގަ

ީޓއަށް އެންމެ ބޮޑު އެއް ކަަމކީ ހަމަ ޓެރަރިޒަމްެގ ކަންތައްތަާކއި، ައޅުަގނޑުެމންނަށް ސިލޯނުން ވެސް ސެކިޔުރި

ނޑުމެން އަމިއްލަައކަށް.  އަޅުަގނޑުމެން ހިފަން އަިއސްފިއްޔާ ކުެރވޭނެ މާ ބޮޑު ކަމެއް ނެތް އަުޅގަ



  

ނޑުމެންނަށް އެ  ރނޭޝަނަލް ކޮމިޔުނިޓީެގ އެހީއާއިންޓަ ވެވެނީ. އެހެންނަމަވެްސ، ކަމަކުން ސަލާމަތްެއއްކޮށް އަުޅގަ

، ެޖއްޔާ. އެހެންވީމާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ސަލާމަތްެވވޭނެ ސޯމާލިޔާ ޕައިރެޓުން އައީމަ ރަނގަޅު ފޯސްެއއް ޮއވެއް

އޮތީ ވަރުގަދަ ކޯސްްޓާގުޑ  އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ މިކަންކަމަށް ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުަގނޑުމެން ޚަރަދުކުރަން މި

މި ފައިސާ އަސްލުަގއި މިއަށްވުެރ ، ންސް ވަރުގަދަުކރުމޭ. އެހެންވީމާވަުރގަދަކުރުާމއި، އިންޓެލިޖެ ސަރވިސް

އަދިވެސް ހަމަ ކުަޑވާންވީ މި ޚަރަދު. އެކަމަކު އެއަްށވުރެ ެއފިޝަންޓްކޮށް އެކަމުަގއި އުޅޭ ބޭފުޅުންނަށް އެއަށްވުެރ 

ބެލުން އަޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ މި ސަރުކާރުން ކުިރއަްށ ރަނގަޅު މުސާރަ ެދވި އެަކންކަން ކުރެވޭެނ ގޮތްަތކެއް 

ނޑު ހަމަ އެކަން ، ނަގޅު ކަެމއް ކަމަށް. އެހެންވީމާއޮތްތަނުަގއި ެއގޮތަށް ވިްސނެވުން އެއީ ރަ ައޅުގަ

ޖެޓު ހަމަ ކުޑަވެފަިއ ެއ ވެސް ބޮޑަށް ބަ  ފާހަގަކޮށްލަން. އެ ބަޖެޓު ުކަޑވުމަކީ މައްސަަލއެްއ ނޫނޭ. ައދި މިއަށްވުރެ

ނޑުޤައިސާ ފަ  މު ަކމަށް. އްމެން މި ވަގުތު ހޭދަކުރަން މުހިއުމުގެ ތަަރއްޤީގެ ަކންތައްތަކަށް އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޕޭ.ޖީގެ ފަރާތުން.  ތްތެރި މެންބަރު ފައިޞަލް ނަސީމްޝުކުރިއްާޔ. ިއއްޒަ

 

  ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަިއޞަލް ނަސީމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ނޑަށް ދެ! ޝުކުއާ ނޑު ގޮތަކަށް މި ހުރިހާ ކަމެއްގެ މައްޗަށް ޤަރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުގަ ބޫލުކުރެވެނީ ހަމަ މައިގަ

ނޑު ވެސް ހަ މަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ވެސް ވަރަށް ފުރިހަމައަށް މެންބަރުންނަށް ވާހަކަދެކެވިްއޖެ. އަޅުގަ

ރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެނިގެންދަނީ ވަކޮށް ކޯސްްޓގާޑު ކަންަތއްތައް އިނގޭތޯ. މިހާޞަޚާއް

ނޑުމަީތގެ  ައއިސް ވަރަްށ ބޮޑަށް ގިނަެވގެން އެބަދޭ. ދެން ޙަޤީޤަތުަގއި  ދިސާތަްއ ިމ ފަހަކަށްޙާކަ

 ެރޭވޮގތުން މި ބަޖެޓު ހެދިގެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ދާދި އިހަކަށް ދުވަހު ކަމެއް ދިާމވީ. ައޅުަގނޑަށް ލަފާކު

އިރު ެއއީ ތަންކޮެޅއް މީެގ ކުރިން ކަމަށް ވެސް ވެދާނެ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މުޅި ބަޖެުޓ ފޮތަށް ބަލައިލާއިރު މި އި އަ

ލިނަމަވެްސ މައިަގނޑު ގޮެތއްަގއި ހިފެހެއްޓިފައި މިހިރީ މިހާުރ އިގެ ހުރިހާ އިދާރާއަކަްށ ބަލަފެންނަނީ ސަރުކާރު

، ކަެމއް އެާހ ބޮޑުތަން. އެހެންވީމާޤަތުގައި ވެސް ހަަމ ވަރަށް ރަނގަޅު ރިކަރަންޓް ޚަރަދުތައް. ެއއީ ދެން ޙަޤީ

ނޑުެމން މިނިވަން މުއައްސަސާތަާކއި އެކި މުައއްސަސާަތއް  ކުރީަގއި ވެސް ައޅުަގނޑު ަދންނަވަން ޖެހުނީ އަޅުގަ

ނޭ. އެއީ ރިކަރަންްޓ ގެނެސްގެން ެއއްެވސް ގޮތަކަްށ މި އަހަރު ބަޖެޓު ބޮޑުކޮށްދިނުމަށް އެކަންތައް ކޮށްގެންނުވާ

ނޑުމެންނަށް ޕީ.އެސް.އައި.ީޕ ނުވަަތ މަޝްރޫޢުތަކަށް މި ބޮޑަްށ  ޚަރަދު ހިފެހެއްޓިއްޖެ ކަމަްށ ވަންޏާޭއ އަުޅގަ

ޚަރަދުކުރެވޭނީ. އެހެންނަމަެވސް، ސަލާމަތީ ކަންތައްަތކަކީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ޮކމްޕްރޮމައިޒް ކުރެވޭެނ 

ނޑުމެން ތެރޭަގިއ  އެކަމާ ގުިޅގެން ކުަރންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ކުރަން އެބަ ޖެހޭ. އޭގެ ކަންތައްތަެކއް ނޫން. އަުޅގަ



  

ނޑުމަތީގެ ަކންތައްތައް، ދެންމެވެސް ެމންބަރަކު ފާހަގަކުރެްއވި ޮގތަށް އަދި ކުރީގަިއ  މިދެންނެވީ ކަ

ނޑުމެްނ ވިސްނަން އެهللا އަޅުަގނޑުމެްނގެ މެންބަރ ޢަބްދު ބަ ޖެހޭ. ރިޔާޟް ވެސް ފާހަަގކުރެްއވި ގޮތަށް އަުޅގަ

ދެން އަޅުަގނޑު ބަަލއިލި ެބލުމުން އަޅުަގނޑަށް ކޮންމެެވސް ވަރަކަްށ ފާހަގަކުެރވިއްެޖ ކުރީ އަހަރު ވެްސ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮންެމވެްސވަރެްއގެ ަޝކުވާަތކެްއ ލިބުނު ނެޝަނަލް ޔުނިވަރސިީޓގެ ބަޖެޓު ކުަޑވެގެން. ދެްނ 

ނޑަމިއަހަރު ގާތްަގނަޑކަށް، މި އަހަރު  ެއއްވަރު ނޫީނ ކުޑަތަންކޮެޅއް ދަުށގަިއ  ށް ހީވަނީ މިދިޔަ އަހަރާއަުޅގަ

ން ވެްސ މި ދައްކާ ވާހަަކއަކީ މީހު ކަންނޭނގެ އުޅެނީ ވެސް. ޮކންމެ ގޮތެއް ިވޔަސް އަުޅަގނޑުމެން އަބަދު

ނޑުމެންނަށް އުފެދޭ ރަނަގޅު ދަރިން. އެހެންޤަބިނާކުރުން. އަޅުަގނޑުމެންެގ  ކަމަށް އުމުގެ ތަރައްޤީައކީ އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވާ ސަބަބެއް. ނެޝަނަލް  ވަންޏާމުން ކީއްެވގެންތޯ އެ ަދށަށް ދާންޖެހުނީ. އެއީ އަުޅގަ

ޔުނިވަރސިީޓގެ ބަޖެޓު ކުޑަީވ ނުވަތަ އެްއވަރެްއގައި ހިފެހެއްޓިގެން ދިަޔއީ ކޮންކަހަލަ ޮގތެއްތޯ. އަނެްއކާ ފީތަްއ 

ގުން އިތުރުކުރަނީތޯ ނޫނީ ބޮޑުކުރަނީތޯ. އެއެއް ސާފުޮކށްލަން އެބަ ޖެހޭ. ދެން ނެގުން، ދަރިވަރުންގެ އަތުން ފީ ނެ

ނޑުެމންގެ އެމްބަސީތައް ބޭުރގައި ހުންނައި ހަމަ އެއާ އުމެއްަގއި ޤަރު، އެމްބަސީތަކުން ހަމަ ހުރިހާ އެކު އަުޅގަ

. ދެން ހުއްޓަސް މައްސަލަެއއް ހުންނަ އެމްބަސީތަކުން އޅުަގނޑުމެންނަށް އެންމެ އެދެޭވޮގތަށް މަސައްކަތްކުރޭތޯ

ރަްށ ނެތް. އެކަމަކު މީގައި ފާހަަގކުރެވޭ ތަންކޮަޅކީ ޖަޕާނަކީ ދުނިޔޭގެ ހަމަ އެންމެ އަގުޮބޑު އެއް ތަން. ވަ

ކަށް ވެސް އެބަ ކުރޭ. ވާއިރު ެއތަނަށް ކުރާ ޚަރަދު ހަމަ ސިންގަރޕޯަގއި ހުންނަ ތަނަ ޚަރަދުބޮޑު ތަނަކަށް

ނޑު ހަމަ ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ސުވާލެއް. ދެން  މި ކަންތައްތައް، އެހެންވީމާ ިކހާވަރަކަށްތޯ ބެލިގެންދަނީ ވެސް އަޅުގަ

އޭެގ އިތުރަށް ކަރެކްޝަނަްލ ސަރވިްސއަށް ހަމަ ފުދޭަވރެއްެގ ރަނގަުޅ ބަޖެޓަށް ިއތުރުވެފައި އެބަ ހުރި. 

ނޑުމެންގެ ކޮންމެ ގުުޅވަިއގެން  މި ދެއްކި ވާހަކައާ ސް ހަމަ ދެންމެވިޔަ ގޮެތއް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ުއއްމީދަކީ ައޅުގަ

ނޑުމެންގެ ޒުވާނުން އެބަ ބޮޑަށް ނެރެންޖެހޭ. އެ މީހުންނަށް  އަނެއްކާ ވެސް ދަންނަވަން ޖެހެނީ އަޅުގަ

ތަްއ ތަމްރީނުދީގެން އަދި އެކި ގޮތްގޮތުން މައްސަލަަތއް ދިމާވެފައި ހުރި ޒުވާނުންނަްށ އިތުރު ކަންތައް

އިތުރުކުރެވޭ ބަޖެޓުން އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި އެ ާދއިާރއަށް ހޭދަކުރެިވގެންދާނެތޯ  މި، ދަސްކޮށްދީގެން. އެހެްނވީމާ

ނޑު ކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. ޝުކުރިްއޔާ.   އެ ސުވާލު އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރާގެ އިްއޒަތްތެރި އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު. އިއްޒަތްތެރި މެންަބރު އަޙްމަދު ސަލީމް، އޭދަފުިށ ދާއި

 މެންބަރު.

 

  އޭދަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުްނ:



  

ނޑު ގޮތެްއަގއި ސަރުކާުރ  ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މައިގަ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އާދެ! އަުޅގަ

. މި ވެގެން އުޅޭ ގޮތަީކ ތުގައި ކުރިއެރުން ލިބިފަޙަޤީޤައޮފީސްތަުކގެ ބަޖެޓުތައް ހަމަ މިހިރީ ހަމަ ރަނގަޅަށް. 

މިސާލަކަށް ޑިފެންސް ފޯސް ވާހަކަ ަބއެއް ބޭފުޅުްނ އެބަ ދައްކާ އިނގޭތޯ. ޑިފެންސް ޯފސްއަށް ބަލައިާލއިރުަގިއ 

 1ވަނަ އަހަރަށް އެަބ އޮްތ  2016މިލިޔަން ރުފިޔާ އިނގޭތޯ.  900އޮތީ  ވަނަ އަހަރު ހިނގާފައި މި 2014

 2015އޭގެ މާަނއަކީ ަމއްޗަްށ ދިޔައީ. ދެން ިމއޮތީ ިރވަިއްޒ ބަޖެޓެއް. މިީއ ، ރުފިޔާ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާޔަން ބިލި

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ރިަވިއޒް ބަޖެޓެއް. ރިަވިއޒް ބަޖެޓަީކ މިއީ އެްއގޮތަކަށް މުޅިން ަބރާބަރު އަދަދެއް ނޫން 

 . އެ އަދަުދ ފަހަރެއްަގއި ބޮުޑެވގެން ހިނގައިދާނެ. ެއއީ ޖުލައި އެއީ. ެއއީ ޚަރަުދވެދާނެ ކަމަްށ ލަފާކުރި އަދަެދއް

ވެސް ބޮޑަށް ހުރިހާ އޮފީސްތަކަކުން ވެސް ހުރިހާ  މަހުގެ ކުރިން ވީހާ މަހުގެ ނިޔަލަށް ބަޖެޓު ހަދާއިރުގައި ޖުލައި

. ަމއިަގނޑު ބަލާެނ އިނގޭތޯތަނަކުން ޚަރަދު ބަޖެޓުގަިއ އެ ބޮޑުކުރުމަށް، ޚަރަދުުކރުމަށް ބޮޑުކޮށްލެވޭތޯ 

ނޑުއެްއޗެ ނޑު ކަންތައްތައް ކޮށް، މަިއގަ އެ ިރވަިއޒް ބަޖެޓު ، މަރާމާތުތައް ކުރާނެ. އެހެންވީމާ  ހިތައް ގަނެ، މަިއގަ

 ޤަތުަގއި ހިނގާނެ ޚަރަދެއް ނޫންިރަވއިޒް ބަޖެޓު އެއީ ޙަޤީ، ޤަތުގައި ބޮުޑެވގެން. އެހެންވީމާއަންނާނީ ޙަޤީ

ަތކުެގ ރުަގއި މި އަހަުރގައި ޑިެފންސް އާިއ އަދި ޕޮލިހަށް މި ދިމާވި ކަންތައްއިނގޭތޯ. ދެން އަނެއްހެން ަބލާއި

ބަޖެޓު ތެރެއިން ނަމަވެްސ ައދި ކޮންޓިންޖެންސީ ތެރެއިން ވެސް ޚަރަދުތަެކއް ހުިރ  ޞަ ސަބަބުން ދައުލަތުެގ ޚާއް

ޑިފެންސް ފޯްސ ، ފަ. އެހެްނވީމާތަށް. ަޚރަދުތަކެއް ހުރީ ކޮށްމިތަންތަނަށް އިތުރަށް ކޮށްފައި މިހާރު ވަގުތުން ަވގު

ވެްސ ރިަވއިްޒ ބަޖެޓު އިތުރުެވގެންދާނެ.  އާއި މިތަންނަތަށް ޚަރަދުތަްއ އިތުރުެވގެން ހިނަގއްޖެ. އޭރުން

ންމެ ތަނެއްގައި ެވްސ އޮތީއެއް. ބަޖެޓު ޙަޤީޤަތުގައި މިއިން ކޮ އެްއގޮތަކަށް ެވސް މި ބަޖެޓު ކުޑަވެަފއެއް ނޫން މި

ނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭނެ މި. ދެން އަބޮޑުވެފަ ނޑު އޮފީސްަތކުގެ ޢާއު ޅުގަ މު އްމު ބަޖެޓު މިއީ. ޢާއްޅެނީ މައިގަ

ނޑުމެން ދަށްކުރެވޭތޯ ބަލާ އެްއޗެއް. މިސާަލކަށް ައޅުަގނޑުެމން މި ކޮޓަރި މި އަހަުރ  ބަޖެޓަކީ އަބަދު ވެސް އަުޅގަ

. މި ކޮޓަރި ދެން މިއަންނަ އަހަރަކު ނުޖެހޭނެ ތެރޭގައި މަރާމާތުކުރީ. ހަމަ ސީލިންގ އަޅާ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރީ

މިދިޔަ ދެ ، އެހެންވީމާއެ މަރާމާރުކުރާ ައންނާނެ ކުޑަވެގެން އެ ބައި. ، ން މަރާމާތުކުރާކަށް. އެހެންވީމާއެތަ

 އަހަރަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ހެލްތު ސެކްޓަރާއި ެއޑިުޔކޭޝަންަގިއ މި ދެ ތަނުގައި ވެސް މަރާމާތަށް ވަރަށް ބޮޑެތި 

ކޮށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކައިީރަގއި ިވދާޅުވި މިދިޔަ ދެ އަހަރު ޞަކެއް ކުރި އަހަރެއް. ާޚއް ހޭދަތަ

 އެ ކުީރގައި ވީރާނަވެަފއި އޮްތލެއް ބޮޑުކަމުން މާރާމާތުގެ ަބއި ވަރަށް ޮބޑަށޭ ދިޔައީ ާރްއޖޭގެ ހުރިހާ ތަނެއްގައި 

އެ މަރާމާތުތަކެއް ، ދެ އަހަރުގެ ބަޖެޓު. އެހެންވީމާ މި ދިޔައީ މިދިޔަފުދޭވަަރަކށް ބޮޑުވެގެން ، ވެސް. އެހެންވީމާ

ވެސް ެއއްކަލަ މަރާމާތުކުރާކަށް.  އަނެއްކާ ނާންނާނެ މިއަންނަ އަހަރަކުެއއް. ކޮންމެ އަހަަރުކ ނުޖެހޭނެ އަނެއްކާ

ނޑު އެ ޚަރަދުތައް އަބަދުވެސް ރިކަރަން، ކުލަ ލާކަށް ނުޖެހޭނެ. އެހެންވީމާއެްއކަލަ ތަނުން  ޓް ޚަރަދު ދާނެ. މައިގަ

މުގޮެތއްަގއި އްޚަރަދުތަކެއް ޢާ މި ބާވަތުގެުމެގ ޚަރަދާއި އުނގަމުންދާނީ މުސާރަ އާއި ލިޔެކިގޮތެްއގައި މި ހި



  

މިހެން ހުންނާނެ އެއް އަހަރު ހިނގާފައި އަނެއް އަހަރު ނުހިނާގ ، އި ހިނގަމުން މި ދަނީ. އެހެންވީމާއެްއވަރެްއގަ 

ނިންމީ. މި އަންނަ އަަހރަކު އަނެްއކާ ނުވާެނ  އިގައި ބޮޑު ބިލްޑިްނގއެއް އަޅަ ނމިތާޚަރަދު. މިސާލަކަށް 

ގައި އަެނއްކާ އޮންަނންޖެހޭ އެއްޗެއް ކަމަްށ ނމިލިޔަން ރުފިޔާ މަދުން އޮތޭ ކިޔާފައި އެީއ މިތާ 40ގައި ނމިތާ

ެއީއ ، ނެ މިތާުކއެއް. އެހެންވީމާއް ނާޅާމިއަްނނަ އަހަރު އަނެްއކާ އަނެއް ބިލްޑިންގއެ ، އެހެންވީމާ ފައެއް.ބަލާ

ކިޔަިއގެން މިއަހަރުގެ ބަޖެޓެއް ނޭނގޭނެ އިނގޭތޯ. އެއީ ބަެއްއ އަޅާ ށް ވެސް މިދިޔަ ައހަރުގެ ބަޖެޓާއެްއގޮތަކަ

ނުޑ ންތައްތަްއ ހުންނާނެ ހުއްޓާލާފަކަ . އަނެއް ަބއި ކަންތައް ހުްނނާނެ ކުރިއަށް. އެހެންވީމާ، މިގޮތަށް ގޮސް މަިއގަ

ކުރިއެރުން ލިބިފައި މިހިރީ އިނގޭތޯ.  މީގެ ވެސް މިހުރީ މީގެ ކުރިއެރުން ލިބިފައި، މި ހުރިހާ ބަޖެޓެއް ގޮތެްއގައި

ސްޓްރީ އޮފް ެއޑިޔުކޭޝަން. މިސާލަކަށް ހެލްތް ސެކްޓަަރށް ބެލިޔަސް މިއޮތީ މިާސލަކަށް ބުނާނަމަ މިނި

ބިލިޔަން  2.7. މިހާރު ވަނަ އަހަރު ހިނގާފަ 2014ނގޭޯތ އޮތީ ދެ ިބލިޔަން ރުފިޔާ މިއޮތީ އި ކޭޝަނަށް މިއެޑިޔު 

ުރގައި މިއޮތީ މާބޮޑު ތަްނ ގަިއ. ދެން މިއޮތީ ރިވަިއޒް ބަޖެޓެއް. ެއހެންވީމާ، މިއަށް ބަލައިލާއި 2016އެބައޮތް 

އެހެންވީމާ، މި ބަޖެޓަށް މިވަނީ ކިހިނެއްތޯ  .އަރާފައި މާ ބޮޑު ތަން. ހަމަ ހެލްތަށް ބެލިޔަސް ހަމަ އެގޮތްކުރި

ާވނެ. ހަމަ ހިތަށް އަރާފައި ން އެއްެޗއް ބުނީމަ ރަނގަޅު ކޮށްފައި ބަޖެޓާ ބެހޭ ގޮތު ރަނގަޅަށް ބަލާފައި ިދރާސާ ށްވަރަ

ނުޑ އަދަދަށް ބަލައިލާފައި މާ ބޮޑޭ މާ ކުޑައޭ. އެހެްނ  މިއޮތީ ބަޖެޓު ކުޑަވެަފއޭ ބަލައިލާފައި މިއޮތީ މަިއގަ

ނޑު ގޮތަކަްށ ނުބުނެވޭނެ. ެއއީ ކޮންމެ އަހަރަކު ހިނގާ ހުރިހާ  ޚަރަދެްއ އަނެއް އަހަރަކު ނުހިނގާނެ. އެ މަިއގަ

ބާވަތުގެ ބައެއް  މާ މިއާއި ޢިނާޔަތްތަކާއި ދެން ގޮސް ލިޔެިކއު  އޮންނާނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ލިބޭ މުސާރަ 

ހިރީ ކަންތައްތައް. އެހެންވީމާ، ެއ ބަޖެޓުގައި މިހިރީ ބަރާބަަރށް ސަރުކާރުގެ އޮފީސްަތއް ހިންގޭ ވަރަށް މި

ބަޖެޓުގައި ފައިސާ ހިމެނިގެން އައިސްަފއި އިނގޭތޯ. އެހެްނީވމާ، މިއަކަށް ފާޑުކިޔޭނެ އެްއެވސް މައްސަލައެއް ނެތް. 

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ްއޒަތްތެރި މެންބަރު.އި ތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު.އްޒަތްއާދެ! އި 

 

 ޙުސައިން ާވހަކަދެއްެކވުން: ރަޝީދު ޙައްމަދުމު މެންބަރު ދާއިރާގެ އަލިފުށި

ނޑައާދެ! ޝުކުރިްއޔާ މުޤައްރިރު ފައި ހުރި ކުެރވިށް ފާހަަގުކރެވެނީ މި މިނިސްޓްރީތަކަށް އެލޮކޭޓު. އާދެ! އަުޅގަ

ިމ ދެން އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑަށް ފާހަގަކުރެވެނީ މައްސަލަތަކަށް އެހާ ބޮޑެއް ނޫނޭ. ތަކުަގއި ހުރި މިންވަރު

 3ބިލިޔަްނ ރުފިޔާގެ ބަޖެޓަކުން  24ހުންނަ މިންވަރަށް މިސާލަކަށް ދަންނަވަންޏާ މިދިޔަ އަހަރު  ލޮކޭޓުކޮށްަފއިއެ

ކޮށްފައި ހުރި މިންވަރާ ގާތަށް ވެސް ނެތް މި ގޭތޯ. އޮތްއިރު ވެސް މި ެއލޮކޭޓުބިލިޔަން ރުފިޔާ ބާކީ އޮތީ ިއނ



  

 ދެން އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް މީަގއި އި ހިންާގފައެއް.ފައި ހުރި ޕްރޮޖެކްޓްތައް އަތޮޅުތަުކގަ ފާހަގަކޮށް

މާ، އަޅުަގނޑު ހަމަ އެދެން ބޫލުކުރެވެނީ އެ ފައިސާ ިނސްބަތުން އެ ކަމަށް ޚަރަދު ނުކުރެވި ހުރި ތަން. އެހެންވީޤަ

ރުމަށް ކުއެ ފައިސާ އެ ނިސްބަތުން ޚަރަދު ކޮށްފައި އެ ހުންނަ ކަންކަމަށްހަރު މިނިސްޓްރީތަކުން އެލޮކޭޓުމިފަ

އެާއއެުކަގއި އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުރެވުނު ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައި ހުރި ޚާއްޞަކޮށް ފިނޭންސް  އިނގޭތޯ. ހަމަ

ވެސް މަސައްކަތް ެވްސ  ޕްރޮޖެކްޓު ހިމަނަން. އެ އްދެއްވި މަދުެވގެން އެ މިދިޔަފަހަރު ދާއިރާތަކަށްމިނިސްޓްރީން 

އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ހަމަ އެދެން ފިނޭންސް  .ހުރި ކަންަކންނުފަށާ މިފަހަރު ނުވެސް ހިމެނި ބަޖެޓުގައި 

އް މި އަހަރު ތަމިނިސްޓަރު އަރިހުގައި ދަންނަވަިއގެން ކުރީ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނުއްވާަފއި ހުރި އެ ޕްރޮޖެކްޓް

ޓާމް ބަޖެޓް  ދެން އަުޅަގނޑަްށ ފާހަގަކުރެިވގެންދާ ެއއް ަކމެއް މިޑްން ހިމަނައި ދެއްވުމަށް އިނގޭތޯ. އަލު

ޚަރަދަްށ ޒިންމާވުުމގެ ގާނޫނާ  ަދއުލަތުގެއި ެއއާެއކުގަ ދަވާަފއި ނެތްަކން މިދިޔަ ފަހަރު. ހަމަ ރިވިުއއެްއ ހައް

ނޑަްށ ތަށް މިފަހަރުގެ ބަޖެޓު ތައްޔާރުވާ ގޮޚިލާފުވާގޮތަށް، ތަޢާރުޟު ކުރެވިަފއި ހުރިކަން. އެޮގތުން ހަމަ އަޅުގަ

ހަރު ތެރޭަގއި ބުނާއިުރ ގަިއ ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ތިން އަ 60ސްބަތް %ޖީ.ޑީ.ޕީގެ ނި އެ ގާނޫނުަގއި ުބނާފާހަގަކުރެވޭ 

ައޅުަގނޑަށް އޭތި އިނގޭތޯ. ހަމަ އެާއއެުކގަިއ، 65އިނީ %ހަމައަށް ވެސް ބަޖެޓު ފޮތުން ފެންނަން  އާ 2018

 ނިމޭއިރު  2016އެކަމަކު  ަގިއ ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ކަމަށް. 3.5ފާހަގަކުރެވުނު އުފެއްދުންތެރިަކމުގެ ނިސްބަތް %

ެއކު ައޅުަގނޑަށް ފާހަގަކުެރވުނު ޕްރަިއމެރީ ބެލަންސް އަރަީނ  ެއއާ ަގއި އިނގޭތޯ. ހަމަ 6އިނީ %ވެސް 

މިލިޔަްނ  3.3ެއ ވެްސ އިނީ ނިމޭއިުރ  2016އޮންނަން. އެކަމަުކ  ގައި އަހަުރ ތެރޭ 3ގޮުތގައި  ގެއެްއޗެއް 

ނޑަ އްގޮަތކީ ނީ މި ދައުލަތުގެ ޚަރަދަށް ޒިންާމވުމުގެ ގާނޫނު އެ ށް ޤަބޫލުކުެރވެދަރަނީގެ ގޮުތގައި. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްާޔ. .ފެތޭ ގޮތަަކށް ބަޖެޓު ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭއެހެން ގޮތަކަށް ބަދަލުކުރަން އެބަޖެހޭ ނޫނީ އެއަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރު މުޙައްމަދު އަމީތު.ޒަތްތެރި މެންބައް ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އި

 

 އަޙްމަދުމަނިކު ވާހަކަެދއްެކވުން: އަމީތު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ iމަޑުއްވަރ

ޤަތުަގިއ ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. ައޅުަގނޑު ދެން މި އޮފީސްތަކުގެ ބަޖެޓަށް ބަލާއިރުގައި ޖުމްލަ ގޮތެްއގައި ޙަޤީ

ނޑުއަޅުަގނޑަށް ދެންނެވެން ޮއތީ ރަނގަޅޭ ނޑުމެން މި . އަުޅގަ ހުރިހާ  ެދކޭގޮުތގައި މަޖިލީހުގައި ައުޅގަ

ކަެމްއ  ްއޔާމު ދުަވހަކު ވެސް މިނަންޓުތަކެއް މައިކްރޯ ލެވަލެްއގައި ބަަލއި މީގެ ުސވާލުކުރަން ެވއްޖެކޮމްޕޯ

އަިދ  ާއއި އެ ީމހުންގެ މުސާރަ އި މަރާމާތާ ެގ ބަޖެޓުަގއި މިހުންނަނީ އޮފީހުގެނުނިންމޭނެ އިނގޭތޯ. މި އޮފީސްތަކު

މި ބަޖެޓު ބޮޑުވީ  ދެން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު މިތަނަށް ގެނެސްގެންއެހެން ޕްރޮޖެކްޓްތަކުެގ ވާހަކަ.  ގާހިނ



  

އްޔާމު މި ކަެމްއ މިނިސްޓަރަށް ދަންނަވަން ވެއްޖެ  ފިނޭންސްކީްއވެގެންޯތ، މި ބަޖެޓު ުކޑަވީ ކީްއެވގެންތޯ 

ނޑުމެން ަޙޤީޤަތުގައި ޤައުުމގެ ތަރައަޅު .ނުނިމޭނެ ެއ ޕީއެސް.އަިއ.ޕީގެ  މި ހުންނަނީބޮޑަށް ގުޅުން އްޤީާއ ގަ

ކޮން  ރަށެްއގައިޯތ، ކޮްނ މިންވަރަކަށްތޯ،ކޮން  އިރާއެއްަގއިތޯ،ދަ ހިނގަނީ ކޮން ކްޓާ. އެ ޕްރޮޖެކްޓްތައް މިޕްރޮޖެ

ނޑުމެން ހަމަ އޮޅުންފިލުވާލަން ރަނގަޅު ކަންކަން. އެހެންނަމަވެސް، ީމގެ އިންޑެޕްތު  ނިސްބަތަކުންތޯ މިއީ އަުޅގަ

ޅުަގނޑުމެން އަޅުަގނޑުމެން ބަޖެޓް ކިހިނެއްތޯ އަައޅުަގނޑުމެްނ ދާން ޖެހިޖެއްޔާމު  އަށްޑީޓޭލްސް

ނުޑމެންގެ ސިުކނީޑގަިއ މިމަސައްކަތް ެކްއ ހުންނަނީ މައިކްރޯ ެލވަލްގެ މި ހުރިހާ ސުވާލުތަ ކުރާނީ. އަުޅގަ

އް ނުވެސް ކުރެވޭނެ. ހުރިހާ ސުވާލެއް ކުރާކަށް ކަމެފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ހާޒިރުކޮށްގެން ޖަވާބު ހޯދުން. އެ

ނޑު ޖުމްލަ ގޮތަކަށް ބަލައިލާއިރު  ވަގުެތއް ކޭޝަން ޙަޤީޤަތުގައި މިސާލަކަށް އެޑިޔު ވެސް ނޯންނާނެ. ދެން އަޅުގަ

ބަޖެޓަށް ކުރިއެުރން އައިސްފައި އެަބއޮތް. ދެން މީގެ ބައެއް ކުދިކުދި މައްސަލަތައް މިސާލަކަށް  ސެކްޓަރގެ

ދެން ެއ މިލިޔަނަށް އެބައޮތް ބޮޑުވެފަ.  71މިލިޔަނުން  48ކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ބަޖެޓަށް ބަލާއިރުގައި އިލެ

ސުވާލު ކުެރވިދާނެ އެ އިލެްކޝަންސްތަކެއް އޮތީތޯ މިސާަލކަށް އިނގޭތޯ. އެހެންނަމަވެސް، ޖުމްލަ ގޮެތއްަގިއ 

ނޑު އް މިސާލަކަށް ހެލްތު، އެިޑޔުކޭޝަން، ދެން ސެްކޓަރތަ އެްއވަރެްއަގއި ހިފެހެއްޓިފަިއ އެބަހުރި މަިއގަ

ގެ ތެރޭަގއި އެބައޮްތ . އެއީ ސަރުކާުރގެ ޮޕލިސީއެބައޮތް ކުރިއެރުން އަިއސްފަ އަށް އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ

ނޑުމެންނަށް މި ބަޖެޓުން ފައްދައި އެ ޔުިނވަރސިޓީ ތަރައްޤީޔުނިވަރިސޓީެއއް އު އިސްލާމިކް ކުރުން. މިއީ އަުޅގަ

ނޑުމެންއަދި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާ ސުވާލުެވގެންކަން ބޮޑުވީ ކީއް  ނަށް އެނގެން ހުރި ކަންކަން ނުކުރިޔަސް އަުޅގަ

ނޑު ޤަ މިއީ ޔޫތް މިނިސްޓްރީގެ މިސާލަކަށް އެ ޔޫތު މިނިސްްޓރީ.  ބޫލުކުރާ ގޮުތގައިއިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ

ޒުވާނުންާނ  ޅުަގނޑުމެންނަށް އެބައިނގޭ ސަރުކާރުންބަޖެޓު ބޮޑުވެފައި އޮތީ ކީްއެވެގންތޯ މި ސުވާލު ނުކުރިޔަސް އަ

ގެންދަވާ. އެހެންވީމާ، ިމ  މުޅި ާރއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ކުރިއަށް އެބަ ގުޅޭ އިންފްރާސްޓަކްޗަރ ތަަރއްޤީކޮށް

އްޔާމު ޖެކޮށްގެން ކުރަން ވެއްނަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ހާޒިރުމިތައަޅުަގނޑުމެން ތައް އަެނއްކާ އިތުރަށް ސުވާލު

މަސައްކަތަކީ އަދި އިނޭގތޯ. މި މައިކްރޯ ލެވަލްގައި ކުރާ  މި އޮޅުމެއް ނުލިފާނެ .ކިހިނެއްތޯ މި އޮޅުންފިލާނީ

މުވަްއޒަފުން ކުރައްާވ  އެ ތަނުގައި ތިއްބަވާކުރައްވާ ކަންތައްތަެކއް ެވސް ނޫން. ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަތްޕުޅުން 

ނޑުމެންކަންކަން ތަންޮކޅެްއ ފުާޅ ވިސްނުމެްއަގއި ިވސްނަިއގެން ބަޖެޓާ ދޭތެރޭަގއި  . އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

އަށް ޓަކައި ކުރަން އޮތް މަޝްރޫޢުތައް. އެ މަޝްރޫޢުތަކާ އުމީ ނިސްބަތުން ޤައުމީ ތަރައްޤީވިސްނަވަން މިޖެހެނީ ޤަ

ނި ކުޑަ ކުރުމަށް ަޓކައި ދަރަ  ،ގުޅޭ ުސވާލުތައް ުނވަތަ އަުޅަގނޑުމެންގެ ދަރަނި ބޮުޑެވގެން އުޅެނީ ކިހިނެްއެވގެންތޯ

ހަމަެއއްަގއި ހުރިހާ އަތޮޅަކަްށ އި ތަރަްއޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ެއއްޢާއްމު ގޮެތއްގަ  ،ސަރުކާރުގެ ޕޮލިީސއަކީ ކޮަބިއތޯ

ބަޖެޓާ ގުޭޅ ފުރިހަމަ ބޫލުކުރާ ގޮތުަގިއ އިފި ކަުމގަިއވާނަމަ އަޅުަގނުޑ ޤަބަހާލެވިފައިތޯ މި ނިސްބަތުްނ ވިސްނަ 

ނޑުމެންނަށް ލިބިގެންދާނެ. ދެން މީގައަޅު  ތަޞައްވުެރއް  ރްޒ. އިސްލާމިކް އަމިސާލަކަށް އިސްލާމިްކ އެފެ އިގަ



  

ނޑުމެންނަށް އެަބ އިނގޭ އަށް ބޮުޑވެފަ 178ން އި 139ބަޖެޓު މިއޮތީ މިނިސްޓްރީގެ  ާރއްޖޭގެ  ސްއަިދވެ. އަުޅގަ

ކުރިއަށް އެބަ ެގންދަވާކަން. އެހެންވީމާ، ރަށްރަށުގައި މިސްކިތްަތއް ބިނާކުރުމުގެ ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތައް ސަރުކާރުން 

ނޑުމެންނަށް  ވިސްނާލީމަ އެނގެން އެބައޮްތ. ކޮންމެހެން މިތަނަށް  މި ބަޖެޓު ބޮޑުވެފައި އޮތީ ީކްއވެގެްނކަން އަުޅގަ

. ދެން ޖެހޭ ސުވާލެއް ނޫން ޙަޤީޤަތުގައެ ސުވާުލކޮށްގެްނ ޖަވާބު ހޯދަން ށްމިނިސްޓަރު ގެންނަވަިއގެން މިނިސްޓަރަ

ންމެ އަޚް ސަލީމް އެ ފާހަގަކުެރއްވި ގޮތަށް ސަރުކާރުްނ މިދިޔަ އަހަރު މި އަހަރު ވަރަށް ބޮޑު އިްސކަމެއް ދެ

ކުރުމަށް. ވަރަްށ ކްޗަރ ތަރައްޤީނުވަތަ އިންފްރާސްޓައަްށ ންޓަރުތަކުގެ އުމްރާނީ ތަރައްޤީދެއްވި ރާއްޭޖގެ ހެލްތު ސެ

ހެލްތުގެ ބަޖެޓު މިއޮީތ ެދން މިސާލަކަށް ހެލްތުގެ ބަޖެޓު. ނގޭތޯ. ގިނަ މަޝްރޫޢުތައް ފެިށގެން ކުރިއަށް އެ ދަނީ އި

ދޭ އަތޮުޅ އޭގެ ދަށުން އެބައާ ،އެހެންނަމަވެސް، އެ ބަޖެޓުގެ ދަށުން. އެްއވަރެްއަގއި ހިފެހެއްޓިފަ ގާތްަގނޑަކަށް

އި ހިފެހެއްޓިފަިއ ގަމި ތަންތަން. މި ބަޖެޓު އެއްވަރު  މަރުކަޒުތަާކއި، ސެންޓަރުތަކާ އްޙީހޮސްޕިޓަލްތަކާއި، ޞި 

ނޑު ބަލަިއލާއިރުަގއި މިސާލަކަށް އަތޮުޅ ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ބަޖެޓު މި އޮތްއިުރގައި އޮތީ ހަމަ ޢާއްމުކޮށް  އަުޅގަ

އޮތީ ބަޖެޓު ހުށަހަޅާފައި  ވުރެން ޮބޑުކޮށް މިއޮތީ. މި ހިނގަމުންާދ އަހަރަށް ހުރިހާ އަތޮޅަކަށް ވެސް ބޮުޑޮކށް މި

 ށް އިނގޭތޯ. އެހެންނަމަވެްސ، ަބޖެޓު އެްއވަރެްއގަިއ ހިފެހެއްޓެވި. އެހެްނވީމާ، މީގެ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްތަކަ

އަށް ތަފާތު ކަށް މިނިސްޓްރީން އެލޮލޭޝަންސްތެރޭގައި މިނިސްޓްރީތަުކގެ ދަށުގައި ހިނގާ ކުިދކުދި ކޮމްޕޯނަންޓުތަ

ޖުމްލަ ގޮތެއްަގއި ސަރުކާުރ ، ބޫލު. އެހެންވީމާަތފާތުތައް އަޅުަގނޑުމެންނަްށ ޤަ އަންނާނެ އިނގޭތޯ. އެ

. މިއީ އޮފީސްތަކުން އަެނއްކާ ގިަނިއން މިހުންނަނީ ރިކަރަންޓު ޚަރަދުތަކާއި ނުވަތަ ކެޕިޓަލް އެކްސްޕެންިޑޗަރ

ކުރަްއާވއިރުަގއި ވަަރށް ބޮޑަށް ހިފަހައްޓަވާނެ ޖެޓު ތައްޔާރުބަ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން  ،ނިސްޓްރީންކޮށް މިއްމުޢާ

ވާ ހިފަހައްޓަވަން. ވަރަްށ ބޮޑެތި. ޢާއްމުކޮށް މިނިސްޓްރީތަކުން ހުށަހަޅުއް ތައްށް މި ބަޖެޓުވެސް ުކޑަކޮ ވީހާ

ނޑުމެންނަށް އެ ކުަރއްވާަފއި މަޖިލީހަށް މިަބއެްއ އުނިބަޖެޓުގައި ވަރަށް ޮބޑު  ބަ އަންނަނީ. އެހެންވީާމ، ައޅުގަ

 އޮތީ އަެނއްކާ ިރކަަރންޓު ޚަރަދު މި .މިޮއތީ ވަރަށް ބޮޑަްށ ހިފަހައްަޓވާފައިކަން ަތއްއިނގޭ މި ބަޖެޓު

އެަބއޮތް ރިކަރަންޓު ޚަރަދު ދެްއވާފައި ރުކާރުން ވަރަށް ބޮޑަށް އިސްކަންމާ، ސަދަށުގައި. ެއހެންވީ ފަސްދޮޅަހަށްވުރެ

ނޑުމެންނަށް ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ބަކުޑަ ގިަނ  ތަކުގެ،ލައިާލއިރުަގއި ހަމަ ގިނަ އޮފީސްކުރުމަށް. އެހެންވީމާ، ައުޅގަ

ނަޑކަށް އެއް ލެވަލެއޮފީސްތަކު  އަދި ބައެއް . ްއަގއި ހިފަހައްޓަވާފަގެ ބަޖެޓު މިހިރީ މިދިޔަ އަހަރާ ގާތްގަ

ނޑުއިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު ޤަކޮށްފައި އޮފީސްތަުކގައި ކުޑަ  މެންގެ ވިސްނުން ބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މި ދިރާސާއެއް ނުކުެރވޭނެ އިނގޭތޯ. ބަޖެޓަީކ އަޅު  ްއަގއި ބަހައްޓައިގެން ބަޖެޓުަގއިމައިކްރޯ ލެވަލެ ގަ

ނޑުމެން މިނިސްޓްރީތަކުގެ އޮފީސްތަކުން މިކުރާ ކުދިކުދި  މިއީ މިތަނަށް އައިސް މިތަނަށް ގެނައިމަ އަޅުގަ

ފައި ސްބަތަކުން ވިސްނާެއއްެޗއް ނޫން މިއީކީ. މިއީ ޤައުމީ ނިވާލުކުރަން އޮންނަ ކަންތައްތަުކގެ ވާހަަކއިން ސު 

ނުޑ ިވސްނާލާއިރުަގިއ ްއ ހޯދަން އަުޅަގނޑުމެން ދިރާސާއްލެމިއަށް ޙަ ކުރަންޖެހޭ ެއއްެޗއް މިއީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ



  

އޮތީ ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކުދިކުދި ބައެއް ސުވާލުތައް އެބަހުރި. ެއ ސުވާލުތަކުގެ ޖަވާުބ  މީގައި މި

ވެސް ސާފުވާން އެަބޮއތް އިނގޭތޯ މުޤައްރިރު.  ޓު ފޮތުންއަޅުަގނޑުމެން ިވސްނާލީމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބަޖެ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމަށް.ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އި

 

 ން:ޢަބްދުލްކަރީމް ވާހަކަދެްއކެވު މުޙައްމަދު މެްނބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހެންވޭރު

ނުޑމެން ޙަޤީޤަތުގައި އާދެ! ޝުކުިރއް ވެސް މި  ްއގައިއަދި އެހެން ލެވަލެސް ވެ މަިއކްރޯ ެލވަލްަގއިޔާ. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ވަނަ އަހަރު ނިމުމަކާ ހަމައަށް ދާއިރުަގއި 2015ސުވާލުކުރަން މިޖެހޭ ސަބަބަީކ  އެަބ  ވެސް ައޅުގަ

ވަނީ އެކަން މި ކަން މި ޑެލިވަރ 40ވާނެަކން އިނގޭތޯ. %ނުޑެިލވަރ 60މުން މިދާ އަހަރުގެ %އިނގޭ މި ހިނގަ

 40ފުވާްނ. އެހެންވީމާ، %އަހަރަށް މާލީ ވުޒާރާއިން މި ހުށަހެޅި ބަޖެޓުން އެބައޮތް ވަރަށް ބޮޑަށް ސާ

ނޑު ހަމަ ޑެިލަވރ 60ޑެލިވަރވެފައި % ނުވާތީވެ އެ ުސވާލުތައް ކޮށްގެްނވެސް މިކަން ކުރަން. އަދި އަޅުގަ

ގަޅުވާަލިއގެން ަކއި ވަރަށް ކުރު ސަްއކަތް ކުިރއަށް ގެންދިއުމަށް ޓަބޭނުންވޭ މި ކޮމިޓީގެ މަ ފާހަގަކޮށްލަން

މަސައްކަތް ކުިރއަށް ގެންދިުއމަށް ޓަކައި ބަންދު ދުވަސްތަކުގަާޔއި އަދި ކޮންމެ ދުަވހެއްގެ ދެތިން ހަތަރު 

ނޑުމެން މިތިބީ އެ ކަމަށް އެ ބައްދަލުވުން ކުިރއަށް ދާއިރު  އްބާރުލުން ދޭ ޮގތަށް މި ތިބެނީ. ޖުމްލަ ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެބަ ފާހަގަވޭ ގޮތެްއގައި ިރަވއިސް  38ކުރި ަޚރަދުގެ ވާހަކަ މިހެން ދެެކވޭއިުރގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ވެްސ މުައއްސަާސއެްއގެ ބަޖެޓު ބޮޑުެވގެން 13ގެ ތެެރއިން މުއައްސަާސއެއް  ދިޔަ މިންވަރު. އަުޅގަ

ތެރޭގަިއ  ނަމަވެސް މީގެ. މި އަހަރު ކުރަން ނުޖެހިދާނެ ކަމަށް އްމިދާ އަހަރު ކުރި ޚަރަދެ އިނގޭ މި ހިނގަމުން

ވެފައި ިމއޮތީ. އުންސިލްަތކުެގ ވެްސ ަބޖެޓު ކުޑަ ކައުންސިލް ވެްސ މީެގ ތެރޭގަިއ ހިމެނިފައި މިއޮީތ ކަ 209

ބަލާއިުރ ޚަރަދާ އަަޅއި ތުގައި ިރކަރަންޓުިވދާނެ. ޙަޤީޤަޑިޗަރގެ ވާހަކަ ދެކެ ނޑުމެންނަށް ކެޕިޓަލް ެއކްސްޕެންއަޅުގަ 

ނުުކރޭ. އެހެންވީމާ، އެކަން އެަބއޮތް ވަރަށް ރަނގަޅަށް  ެއއްިހއްސާވެސް  5ކެޕިޓަލް އެކްސްޕެންިޑޗަރ %

ނޑުމެންގެ ޒިންމާއެއް ުސވާލުކުރުމަކީ ިފނޭންސް މި  ނިސްޓަރާ ވެސް އަދި އެހެން މަސްއޫލު ސާފުވާން. އަުޅގަ

 ކުރަނީތޯ، ކުޑަވަނީ. ުމސާރަ ކުޑަ މުއައްަސާސއެްއގެ ބަޖެޓު 13ްއެވގެންތޯ މި އިދާރާތަކާ ވެސް ކިހިނެ

 ގައި ބުނާ ކަހަލަ ޕްރޮޖެކްޓެއް މިފަހަރު ނޫނީއްޔާމު ތި ކުރަނީތޯ، އޯވަރަޓއިމް ކުޑަ ކުރަނީޯތ، މުވަްއޒަފުން މަދު

ަގިއ ވެނީ. އަދި ޖުމްލަ ގޮތެއްވާީތވެ އެ ުސވާލު މި ކުރެމެން ސާފުކުރަންޖެހޭ އެއްަޗކަށް. މިއީ އަޅުަގނޑުތޯނެތީ

 ބިލުތަުކގެ ފައިސާ ނުދެއްކޭނެ ކަމަށް ިބލިޔަން ރުފިޔާގެ  2.5ދާިއރުގައި ގާތްަގނަޑކަށް އެބައޮތް މިއަހަރު ނިމިގެން



  

ނޑުމެން އެްނމެން. ފައި އެބައޮްތ ބަޖެޓު ފޮތުގަބުނެ ކަމެއް ދީގެްނ ސުވާުލ  މުވެސް ވަރަށް މުހިއް މިީއ އަުޅގަ

ބޮޑެތި  ،ކުދިކުދި ކުންފުނިތަކާއި ހަމަ މެއް. މި މަސައްކަތް ކޮށްަފއި ހުންނާނީ ރާއްޖޭގެކުރަންޖެހޭނެ ކަ

 2016ވަަނ އަހަރު ނުދެއްިކ  2015ކުންފުނިތަކާއި އަދި އެހެން ަފރާތްތައް ކޮށްފަިއ ހުރި މަސަްއކަތް. މި ފައިސާ 

ނޑުމެންނަށް  ބުނެފައި މިވަނަ އަހަރުގެ ތެެރއިން ދެއްުކމަށް ދާއިރުގައި ޭއގެ ސަބަެބއް ކަމަށް  އޮންނަނީ އަޅުގަ

އޮތީ. އެހެންވީމާ، މި ސުވާލުތަކަކީ އަޅުަގނުޑމެން ކުރަންޖެހޭނެ ހަމަ  ފޯޓީ ޕަސެންޓުގެ ޑެލިވަރީއަކަްށ ދެވިފައި މި

  .ޝުކުރިއްޔާ .ކޮށްގެން ވެސް ެއކަން ކުރުމަށް އަޅުަގނޑު ހަމަ ޮގާވލަންއީ. ަވުގތު ހޭދަބަލަންޖެހޭނެ ކަމެއް އެ

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

 އްޒަތްތެރި މެންބަރު ޚަލީލު.ންބަރު. ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ފަރާތުން އި އްޒަތްތެރި މެޝުކުރިއްޔާ އި 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޚަލީލްهللا ރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުދާއި ނިލަންދޫ

ބަރު ީހަވނީ ދެންމެއަކު މެން ޅުަގނޑަށްދައްާކއިރު އަޓުގެ ޚަރަދާއި އާމްދަނީގެ ވާަހކަްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. ބަޖެ އި

ނޑުމެ ކަށްވި ފަދައިން މައިކްރޯ ލެވަލަ އަމީތު ވެސް އެ ފާހަަގކުރެއް  ނޑަްށ ން ފޭއަުޅގަ ބުމުެގ ބަދަލުގައި އަުޅގަ

ޤައުމީ އުެފއްދުންތެރިކަމުގެ ަވިކވަކި  ސްޓިކް އެޕްރޯޗަކުން.ޤަބޫލުކުރެވޭގޮތުން ބަޖެޓަށް ބަލަން މިޖެހެނީ ހޯލި

ނޑުތަކަށް ބަ ނޑުަތކަށް ބަލައިފި  1ލައިފި ަކމަށްވާނަމަ ނޫނިއްޔާ މިންގަ އަހަރު ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ މިންގަ

ފެންނާނީ. އޭގެ ބަދަލުގައި ތަންކޮޅަށް ިދުގ ރަށް ނުބާ ނަތީޖާތަކެއް އަޅުަގނުޑމެންނަށް ވަ އިކަމަށްވާނަމަ އޭގަ 

ވާފަިއ އެބަހުިރ ޤައުމީ މިންަގނޑުތަްއ މިސާލަކަްށ ފާހަގަކުރައް  ވެްސ ބަޖެޓު ފޮތުގައި  ދަތަކަށް ބަޖެޓުަގއިމުއް

ނޑުތައް ކިހިނެއްތޯ ފެންނަން ހުރީ. އަދި އޭގެ އިތުރުން އިޤްތިޞާދީ  ކިހިނެއްތޯ އުފެއްދުންތެރިކަމުެގ މިންގަ

ނޑުަތއް  ނޑުމެން ބަލަން މިޖެހެނީ ހުރީ އެިކއެކި މިންގަ އަންނަނީ ކިހިނެއްތޯ. އެހެންވީމާ، ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި އަުޅގަ

ނޑު ވާހަ އެކަހަލަ ނޑުމެން މިތާނގައި މިާސލަކަށް އަުޅގަ ނުޑެގ ގޮތަކަށް. ދެން އަުޅގަ ކަ ަދއްާކއިރުަގއި އަުޅގަ

 އެއީ  .ކަމަކީެއްއޗެއް ނެތް ވާަހކަ ދެއްކުން އެއީ އެ ނޫން ކަންނޭނގެ ކުރަންޖެހޭ ދާއިރާގެ ދަރަނބޫދޫަގއި 

ނޑަށްއަުޅަގނޑުޫޓ ވަންކޮްށ  ވަންތަންކޮޅެއް ަމއިކްރޯ ެލވަލްެއްއގައި   މެން ދައްކަންޖެހޭ ވާހަކަަތކެއް ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން އެބަޖެހޭ ޤަބޫލު ށް ަޓކައި ކުރުމަރިކަރަންޓު ޚަރަދުަތއް ުކޑަކުރެވެނީ. ދެން އަުޅގަ

ކުެރވި.  އި ަމސައްކަތްޕުޅުަތކެއްއެޅުމަށް ޓަކަވެސް  ޔަވަޅުަތކެއް މި އަހަރު ތެރޭަގއިމު ފި ސަރުކާރުން ހަމަ މުހިއް

ގްރިޓީ ކޮމިޝަންތަެކއް އެއްކޮށްެލވި ފަަދއިން މިއަހަރު ތެރޭަގިއ ރތެރޭަގއި ހަމަ ިއންޓަ އޭގެ 

ނުޑމެން އެްއކޮށްލެިވގެންދިޔަކަން ެއއީ  ންޓު ޚަރަދުތައް ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ކަމެއް ރިކަރަވަރަށް މުހިއްމުކޮށް އަުޅގަ

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮކުރުމަށް ޓަަކއި. ކުޑަ ވެސް އެަކން އެކަހަލަ ނިޒާމުތަކެްއ  ުތގައި މުސްތަޤުބަލުގައިއަުޅގަ



  

ނޑަްށ ފާހަގަކުރެވިގެން އެބަޭދ ތެރޭގައި އެބަހުރި. އޭގެ ތެއެްއކޮށްލެވޭނެ ކަންތައްތަެކއް ދައުލަތުގެ  ރޭގައި އަުޅގަ

ޝަންތަެކއް ހަދާފަިއ ނީ ތަފާތު އިންސްިޓޓިއުޓްރެއިތަކުަގއި އެބަހުިރ ާޔ ދައުލަތުެގ ެއކިެއކި ދިމަދިމާބަލައިފިއް

ނޑަށް ޤަހުރިއެބަ ލްކޮށް ެއއް ފުރާޅެްއގެ ދަށަށް ގެެނވިއްެޖ ރިސޯްސތައް ޕޫ މި ބޫލުކުރެވޭ ގޮތުން. އަުޅގަ

ިއ ނގަ ެއއާ ެއްއގޮތަށް މިތާ ެވގެންދާނެ ަކމަށް އެބަ ފެނޭ. ދެން ހަމަުކޑަ ކަމަށްވާނަމަ ެއ ޚަރަދުތައް ަވރަށް ބޮޑަށް

ނުޑ ވެްސ ްއޒަތްތެރި މެންބަރުބައެއް އި ން ފާހަގަކުރެްއވި ފަަދއިން ޭނޝަނަލް ސެކިޔުރިީޓގެ އިޫޝ ހަމަ އަުޅގަ

ދި އޭެގ ަހމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ޮޕލިސް ތެރޭގަިއ އަ ވޭ. ޚާްއޞަ ގޮތެްއަގއި ައޅުަގނޑުފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން

ްއ ކައި ހަމަ ޚާއްޞަ އިދާރާއެކުރުމަށް ޓަވެސް ޓެރަރިޒަމަްށ ކޮމްބެޓް އެފް ތެރޭގައިއިތުރުން އެމް.އެން.ޑީ.

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން. އަޅުގަ އެކުަލވާލަިއގެން މަސައްކަތް  ނޑު ހިތަށް އަރަނީ ުކރަމުންދާކަން އަޅުގަ

ދެންނެވީ  މި ،ޮގތުގައި ގެ ގޮުތގައި ަޤއުމީ އިދާރާެއއް ގެ އޭ އެ ދެ ިއދާރާ އެއް އިދާާރއެއް ާބވަކިހިނެއްވާނެ

ލް ުކރެވިއްޖެނަމަ ކޮން ކަހަަލ ޕޫ އްސި ކަމަށްވާނަމަ.ގޮުތަގއި އުފެިދގެން ގޮގެ ާދރާއެއް ކުރާ އިށް ކޮމްބެޓްޓެރަރިޒަމަ

އަިދ  ޚަރަދުތަކަށް ވަނީ ކިހިނެއްތޯ. ކަމެއް އެވެސް ހަމަ ބަލައިލަންޖެހޭ  އްތޯ އަންނާނީ. އެހެންވީމާ، ެއއީބަދަލުތަކެ

. ދައުލަތަްއ ލިބޭ ޚިދުމަތްތަކަށް ވަނީ ކިހިނެއްތޯ ތޯ.ޚިދުމަތްތަކަށް ވަނީ ކިހިނެއް އޭގެ އިތުރުން ނޫނިއްޔާ އެތަުނގެ

ނީ ކުރެވޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑުެމންނަށް ފެނިގެން މިދަ މިއީ ހަމަ ވިސްނާލަން މުހިއްމު ނުކުތާއެއް ކަމަށް ޤަބޫލު

ަތްއ ލުކަމެއް ދީގެން ޚަރަދުުކރުމަށް ޓަކައި ސަުރކާރުގެ ފަރާތުން ޚާއްޞަ ސަމާޙަޤީޤަތުގައި ޚަރަދުަތއް ކުޑަ 

ެއކު އިޤްތިޞާދު  ކުރުމަށް ޓަކައި މަސައްަކތްތަކެއް ކުރަމުންދާ ތަން. އެއާއެކު އާމްދަނީ ިއތުރު ކުރުމާކުޑަ

ނޑުެމން އެބަ ދޭންޖެހޭ ހަމަ މު ކަމެއް އަުޅގަމެން ދައްާކއިރުަގއި ވަރަްށ މުހިއްކުރުުމގެ ވާހަކަ އަުޅަގނޑުރަނގަޅު

ނޑުމެން ދޭންޖެހޭ. . ެއީއ ވަރަށް މުހިއްއަށްްނގފައިޞަލް ފާހަގަކުެރއްިވ ފަދައިން ޓްރެއިނި މު ކަެމއް ައޅުގަ

މިލިޔަން ރުފިޔާގެ  52 އަށް ނިވަރސިޓީޔު އިސްލާމިކް ޚާއްޞަ ގޮތެްއަގއި އަޅުަގނުޑ ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް އުފާކުރަން

މިލިޔަްނގެ  8ަޤއުމީ ޔުިނވަރސިޓީއަށް ހަރަށް އެަބއޮތް. އެހެންނަމަވެސް، އިތުރުކޮށްދެްއވާފަިއ މިއަންަނ އަ

ނޑުމެންނަށް މި ފާހަގަކުރެވެމުންދަށް ނޑަށް ޤަ ވުމެއް އަުޅގަ ތުން ޤައުމީ ބޫލުކުރޭ ގޮދަނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން އަށް މިޔުނިވަރސިޓީ  އެ ޔުނިވަރސިޓީެގ  ހަމަ ސީރިއަސް ނަޒަރަކުން ވިްސނައި އައި ަބދަލު އަޅުގަ

ބޫލުކުެރވޭ. އް ކަމަށް ޤަުމ ަކމެކަްށ ވިްސނުން އެީއ ވަރަށް މުހިއްތަހިންގުމަށް ވެސް ބަދަެލއް ާނންނާނެ ކަހަލަ ގޮ

ައށް ބަލައިފި ކަމަށް ވާނަމަ މުޅި ތަޢުލީމީ ދާއިރާ އަޅުަގނޑު މިހެން ދަންނަވާއިރު ދެން ޖުމްލަކޮށް އެހެންނަމަވެސް

ނޑުމެންނަށް ފާހަަގކުރެިވެގންދާނެ. އޭގެ ަތކަށް ހިންގުމަށް ހިއުމަން ތެޭރގަިއ ކޯސް ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުެމއް ައުޅގަ

މިލިޔަން  157ކުރުމަށް ޓަކައި އި ކޯސްަތްއ ހިންގުމާއި ތަމްރީނުކުރުމަށް ޓަކަންޓް އަެނއްކާ އިުތރުޑިވަލޮޕްމަ

ނަޑަކށް  500ރުގައި ހިމަނުއްވާފައި އެަބއޮތް މި ައހަ .ރުފިޔާގެ އިތުުރވުމެއް ގާތްކުރާ  އާ 700ާއ، ގާްތގަ

މިލިޔަން ރުފިާޔގެ  157 .ކުރުމަށް ޓަކައިމީހުން ތަމްރީނު ހިމަނުއްވާފައި އެަބއޮތް ރުފިޔާ އަދަދަކަށް މިލިޔަން



  

ކުރަްއާވ ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން އަޅަިއގަތް ެއއް ތަން އެއީ މުސްކުޅި  އިތުރުވުމެއް އަިއސްފައި މިއޮީތ. އަދި އަޅުަގނޑު

. ވަރަށް ބޮުޑ ބޮޑުވެެގން ގޮސްފަ އޮތީ މިލިޔަނަށް މި 392މިލިޔަނުން  205ބޭފުޅުންނަށް ދެއްވާ އެލަވަްނސް 

 2016އިން  2015އަްށ ައދި  2015ން އި 2014ބަލާއިުރގަިއ މިދެންނެީވ އް ފައިުތވެދިޔަ އަހަރާިއ އަަޅއިތަފާތެ

ނޑަކަށް އޮތީ އިތުރުވެގެން ޮގސްފަ އަށް މި ދޭތެރޭގެ  އަންނަ އަހަރާ ރާއި މި ިމލިޔަން ރުފިޔާ މި އަހަ 187. ގާތްގަ

 65ސްކުިޅވެގެންދަނީތޯ މު ގިނަ ބަަޔކުވަރަށް  ؟ސްފައި އެބަޮއތް. އެހެންވީމާ، މިއީ ކީްއެވެގންތޯއިތުރުވުމެއް ައއި

ނއެހެންވީމާ، ިމ ބަލައިލުން މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށް ޤަ ެވގެން.އަހަރު ިޑވަުޅގަިއ ބޫލުކުރެވޭ. އެހެްނވީމާ، މި ދަ

ށް ހަމަ ޖުމްލަ ގޮތެްއގަިއ ބަޖެޓަށް ބަލާއިރުަގއި ހަަމ ފާހަގަކޮށްލަްނ ބޭނުންވޭ ނިންމާލުމުގެ ކުރިއަ އަޅުަގނުޑ ހަމަ 

ވަރަށް ރަނގަޅު ކަންަތއްތަެކއް މީގައި ހިމެނިފައި އެަބއޮްތ. ކޮންމެ މިކަހަލަ ޑޮކިޔުމެންޓެއްަގއި ައޅުަގނޑުމެން 

ނޑުމެން މިއަށް ހޯލިސްޓިކް  ަޗކުްނ ރޯއެޕްއެޑްރެްސކުރަންޖެހޭނެ ކަންތައްތަކެއް ހުންނާނެކަން ޤަބޫލުކޮށްގެން އަުޅގަ

 މު ަކމެއް ކަމުަގއި ދެކޭކަުމގައި ދަްނނަވަން. އްބެލުން އެއީ ވަރަށް މުހި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޙިލްމީ.هللا އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު

 

 ޙިލްމީ ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

ނޑު ހަމަ ދަންނަވާނީ މިހާރު މި ހުށަހެޅިފައިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ުމޤައްރިރު. އަޅު  ަގިއ އޮތް ބަޖެޓު ގަ

ނޑައެޅިަފއި ނޑު ހަމަ މައްސަލަެއއް ނެތޭ. އެއީ އެހާ ކުދިކުދި ކަންތައްތަުކގެ  އޮފީސްތަކަށް ކަ ހުރި ބަޖެޓް އަޅުގަ

ނޑުމެން ވަންާނކަ އެހެންނަމަވެސް މިދިޔަ  ގެ ތެރެއަށް. ދެންތަކުނުޖެހޭނެ ބަޖެޓު، އޮފީހުގެ ބަޖެޓު ށްތެރެއަށް އަުޅގަ

ބޭފުޅުންނާ  އޮތީ އެ ބަާލއިރުަގއި މާބޮޑު ތަފާތުތަކެއް ނެތް. ދެން އޮފީސްތަުކގެ ބަޖެޓް ހަދާފައި މިއިއަހަރާ އަޅަ

ނޑުމެންެގ މެންބަރުން ގޮްއސަ އެ ދިމާވެފައި  ބޭފުޅުންަނށް ކުރާ ަޝކުވާަތކާ މި ހުރި އުނދަގޫތަާކިއ، އަިދ އަުޅގަ

 ގޮތްސްނާފައި ކަމަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުުކރަނީ. ބައެއް ތަންތަނުގެ ބަޖެޓް ބޮޑުވެފައި އޮތް ހުރިހާ ކަމަކާ ވިހުރި 

ނޑު ދަންނަވާީނ  އަޅުަގނޑުމެން ސާުފކޮށްލަންޖެހޭނެ މިނިސްޓަރ ވަަޑއިގެންެނވީމަ. ދެން ުއސޫލެްއގެ ގޮތުން އަުޅގަ

ނަންޖެހޭ ކަމެއް އެބަހުއްޓޭ. މިސާލަކަްށ އްޔާމު ިވސްެވއްޖެ  ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން ޤައުމަކާ ދޭެތރޭގައި ވިސްނާ

ޚަރަދުތަްއ މިގޮތަށް ކުރާނީތޯ. ނޫނިްއޔާމު އެއަްށވުރެން މަދު  ރަށުަގިއ ދިރިއުޅެގެން މި 198އަޅުަގނޑުމެން 

ނޑަށް ހީވަނީ.  އީރަށްތަކެއްަގއި ުއޅެގެންތޯ ޚަަރދު ކުޑަކުރާނީ. މި ނުޑމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެންހެން އަޅުގަ އަުޅގަ

އާބާދީ ހުންނަ  500އާބާދީ ހުންނަ ރަށްތަކުގަިއ،  300، 200ކުދިކުދި ރަށްތަުކަގއި މިސާލަކަށް ހަމަ ، ވީމާއެހެން

ނޑުެމން އެބަޖެހޭ ބަނދަރު ހަދައިދޭން މިސްކިތް އަޅައިދޭން، ސްކޫލް އަޅައިދޭން، ހެލްތް  ،ރަށްތަކުގައި ވެސް އަުޅގަ



  

ނޑުމެންނަށް ކުަޑވެގެްނދާނޭ އެ އާބާީދ އެހެްނ އްާޔ ެއ ެވއްޖެ ކަމަށް ސެންޓަރ އަަޅއިދޭން. އެހެން ޚަރަދުތަްއ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް، ، އްޔާމު. އެހެްނވީމާވެއްޖެ  ދިމާލަކަށް ބަދަލުކޮށް އާބާދީ އެއްފަސްކުެރިވއްޖެ ކަމަށް އެއީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ވިސް ން ހަމަ ނާލައަޅުަގނޑުމެްނގެ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލިސްގެ މެންބަރުންގެ ހައިސިްއޔަތުން ވެސް އަުޅގަ

 ކޮށް ހުރިއާބާދީ މަދު ،ދު ރަށްތަުކގައި ރައްޔިތުން މަ ރަނގަޅު ކަެމއްހެން ރައްޔިުތންނަށް ވިސްނައިީދގެން އެ

މީހުންތައް ބަދަލުކުރުމުގެ ވިސްނުްނ  ރަށްތަކުގެ ބޭފުޅުންނަށް ވިސްނައިދީގެން އާބާދީ ބޮޑު ރަށްތަކަށް އެ

ނޑުމެން ދަންނަވާ، އަޅުަގނޑުމެން ގެްނގުޅުމަކީ. އެހެންވީމާ ބަޖެޓާ  އްޔާ މިވެއްޖެ ކަމަށް އުސޫެލއްގެ ގޮތުން އަޅުގަ

ނޑުމެން ިއތުރަށް ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީއާ  ދޭތެރޭގައި ައޅުަގނޑުމެން ހަމަ އަޅުަގނުޑގެ މައްސަލަެއއް ނެތް. ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެން އެ  ކަން ކުރެވިދާނެ. ދެން ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދައްާކއިރު އިތުރަށް ސުވާލުތަެކއް ކުރަްނޖެހުނަސް އަޅުގަ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ހަމަ. ކޮްނމެ ގޮތެއް، އެހެންވީމާ ވިަޔސް ައޅުަގނޑުމެން ޚަރަދު ކުޑަކުާރ  އެކަން އަުޅގަ

ނޑުމެން ޚަރަދު ކުޑަކުރާނެ ގޮތްތަަކާކ ދޭތެރޭގައި ވަރަށްބޮޑަްށ ިވސްނަންޖެހޭ ކަމަށް. އޭެގ ކަމަށްވެއްޖެ  އްޔާ އަުޅގަ

ނުޑ މި ފާހަގަކޮށްލީ. ޝުކުރިއްާޔ. ކަން އަޅު  ތެރޭގައި އެއް  ގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު.  ،ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު

 

 ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ދަނީ އޮފީސްތަުކގެ ބަޖެާޓ  ދަންފަޅީގެ ވާހަކަދަްއކަމުން މި ން މިއަދު މިހާރު މިއާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. ައޅުަގނުޑމެ

ނޑުމެން މައިކްރޯ ެލވެލަށް  ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަަދއްކަމުްނދާއިރުަގއި ައޅުަގނޑަށް ީހަވނީ ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

ނީ ކިހާވަރަކަށްތޯ މި ދެ ދަމާ މިވެނި މީހަކަށް މުސާރައިގެ ތެރޭގައި ހަމަ ހިފަމީ ގޮްސގެން އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެން ބަޖެޓު އެްއޗެހިތައް ބަލާކަށް ނުޖެހޭ ގެ ވާހަކަަދއްކާކަށް ވެސް ނުޖެހޭ ކަންނޭނގެ. އެ ލެވެަލކަށް ައޅުގަ

އޮފީސްތަުކގެ މަސައްކަތާ ެބހޭ ގޮތުން. އެހެންނަމަވެސް ރާއްޖޭަގއި ހިނގާ ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތަކާ ބެހޭގޮތުން 

ނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި ބޭފުޅަކު އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އަުޅަގނޑު މެން ވާހަކަދަްއކަންޖެހޭނެހެން. ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެން  ފާހަގަކުރަްއވައިފި ދަރަީނގެ ވާހަކަ. ޙަޤީޤަުތގައި ީމގެ އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންެޖހޭނެ، އަުޅގަ

ނަށް އަރާފަިއ ޔަބިލި  27ަޤއުމުގެ ދަރަނި  އިވާުލިވއިރުަގއި އަސްލުގަ ޙަސަރުކާރު  ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ މީގައި މި

ެނއްހާ ރުފިޔާގެ ބިލުތައް ނުދެއްކި ހުރިކަން ވެްސ. ޔަބިލި 2އެާއއިެއކު ބިލުތައް ނުދެއްކި  އޮތްކަން. ހަމަ

ނޑުމެންނަށް ، އެހެންވީމާ އެ އެްއޗެހިތައް ދައްކަމުން އަިއއްސަ މިހިސާބަށް އައިްއސަ މިވަރުގެ ބަޖެެޓއް އަުޅގަ

ސަބަބުތަކާއި  މި، އަދާކުރަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ ސަރުކާރަށް ޝުކުރު ަގނޑުމެން މިމިހިސާބަށް ގެނެވުނީތީ ވެސް އަޅު



  

ހެދި ކުރީ އަހަރުތަުކގެ އޮީފސްތަކުގެ ބަޖެުޓގެ އެ ބިލުަތއް ދެްއކުމާއި ކަްނކަމުަގއި ޮބޑުެވގެން ޮގއްސަ މިހާރު 

އަހަރު ތެރޭގެ ެއއްެވްސ  5ީރގެ ސަރުކާރު އަިއއިރުަގއި ޭއގެ ކު އެބައިަތއް ހަމަޖެހިގެން އައިްއސަ އަނެއްކާ މި

ާދއިރާ އޮީތ ވަރަށްބޮޑަްށ  އެޑިުޔކޭޝަން ާއއި ކޮށް ހެލްތް ދާއިރާޞަރާތްތަކުެގ މަރާމާތެއް ނެތި ޚާއް ކަހަލަ އިމާ

ކަންތައްތަްއ  އަހަރު ދުވަހު ސަރުކާރަށް އެންމެބޮޑު މަޖުޫބރެއްވީ އެ 2. ޭއގެ ސަބަބުން މިދިޔަ ވަޅުޖެހިފަ

 އަންނަ އަހަރާ މި އިއި އޮީފސްތަކުގެ ބަޖެޓް ބޮޑުކުރަން. މިހާރު މިހިސާބަށް އައިއިުރގަކުރުމަށް ޓަކަރަނގަޅު

. އޮތީ ޚަރަދު ކުޑަކުރަންޖެހިފަ ހަމައަށް އަންނައިރު އޭގެ ވަަރށްބޮޑެތި ޚަރަދުތަކެއް ކުރެިވެގން އައިއްސަ މިހާރު މި

ބަށް ޓަކައި ވެސް މީެގ ޚަރަދު، މިހާރު ބައެއް ެއ ސަބަ، ކުރެވިގެން ައއިމަ. އެހެންވީމާ ތައްއެ ސަބަބަކީ މަރާމާތު

 ދެން  ،ސަބަބަށް ޓަކައި  މި، ބަބެއް ވެްސ އެބައޮތް. އެހެްނވީމާއޮފީސްތަުކގެ ބަޖެޓް ުކޑަެވެގން ދާންޖެހޭ ސަ

މިއަްނނަ އަހަރު އިލެްކޝަނެްއ  ދިަޔ،އިލެކްޝަްނ ބަޖެޓް ބޮޑުެވގެން  ކަމެއް އަޅުަގނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން އުުޅނު އެއް

ނޑަްށ ޚާވޭ ލޯކަލް ަކުއންސިލްގެ އިންތިންނަނީތޯ. ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އަުޑއެބައި އޮ ބެއް އޮންަނ ކަމަށް. އަުޅގަ

 ކަމަށް އަޅުަގނޑު ަޤބޫލުކުރަނީ އިލެކްޝަުނގެ ބަޖެޓުގެ ބޮުޑެވގެން ޮގއްސަ  ތީނޭމުޅިއަކުން ޔަޤީެނއް ނޫން. ޮއންނާ

ނޑު ގޮތެްއގައި ފާހަަގކޮށްލެވުނު އެއް އެއީއޮތީ. އެހެންނޫންނަމަ ބޮޑުވާަކށް ނުޖެހޭނެ.  ދާއިރާ. ދެން  ދެން މައިގަ

ބަެއްއ  .ދާނެ އިދާރީ މައްސަލަތަކެއް ވެސްވެއެީއ އަނެންހެން މާބޮޑު މައްސަލަތަކެއް ނެތް. ކުދިކުދި 

ަތކެްއ ލާއިރުަގއި ުކދިކުދި ކަންތައްލައިކައުންސިލްތަުކގެ ކުދިކުދި ަތފާތުތަކެއް އާބާދީއަށް ބަލާފަިއ މިހެން ބަ

 ސްކުރަންޖެހޭ ކަމެއްޙުއޭގެ މާ ޑީޓެއިލްްސއަށް ގޮްސ ބަ ހުރިކަން އެބައިނގޭ. އެހެންަނމަވެސް އެއީ އަޅުަގނޑުމެން

ނޑު ޤަބޫލެްއ ނުކުރަން. ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް މި ޖެޓަީކ އޮފީސްތަކުގެ ބަ މިހާރު ، ބަޖެޓަކީ ކަމަކަށް އަުޅގަ

މީގެ ތެރޭގައި ައޅުަގނޑުމެން ދޫކޮށްލަންޖެހޭ ބަޖެޓެއް ކަމަށް  ސްއަާކއި ނުލައިޙުއަޅުަގނޑުމެން މާބޮޑު ބަ

ށް ހުރި ކަންތައްތަކުަގއި އަ މެްއ ނޫން. އެހެންނަމަވެސް ކުރިހުރި ކަ އަޅުަގނޑު މާބޮޑު ުސވާލުތަެކއް ވެސް ކުރަން

ކޮންމެެވސް  އިރު އެއަށްހިސާބަށް ދިޔައިރު އެއަށް ވާހަކަަދއްކާ  ބެހޭގޮތުން އެ ޑުމެން އެބަޖެހޭ ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއަޅުަގނ

ނުކޮށް އޮފީސްަތކުގެ ބަޖެޓް ިމއޮތްގޮތަްށ ސް ދިގުޙުބަ ައޅުަގނޑު މިހިސާބުން އިތުރަށް މި ، އެހެންވީމާ  ؛ވަރަކަށް

ނުޑ ހުށަހަޅާ ވާހަކަ ކުރުމަކާ އްހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި އިތުރު ސުވާލެ ނިންމާލަން ވެސް  ނުލައި ނިންމާލަން އަޅުގަ

 . ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަފްޙޫމްގެ މަްއޗަށް ވާހަކަދަްއކަން ޕާޓީތަކަްށ  އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ފުރަތަމަ ފުރުޞަތުގައި މި

ފުރަތަމަ  ނޑަކަށް ވާހަކަަދްއކާ އެ ނިމުނީގާތްގަ މެ އަޅުަގނޑު ދިން ފުރުޞަތު ހަމަ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް

ނުޑ ފުރުޞަތު އަރުވަން ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް މިފުރުޞަތުގައި  ނިންމާލެއްވުމަށް.  ފުޅުވާހަކަ . ދެން އަުޅގަ



  

 

 ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްށ ނޑަށްގެންދަން ައޅުގަ އަުފރަތަމަ ދެންނެވީ މިކަން ކުރި  އަޅުަގނޑު އަދި ވާހަކަ ނުދަްއކަން އިނގޭތޯ. ައޅުަގނޑު

ރުޞަތު ލިބެންވާނެ ކަމަށް ޤަބޫުލކުރަނީ. ފުބަޙުސްެގ ކަށް ގޮއްިސ ކަމަށްވަންާޏ ސަޙުނުފެނެއޭ. އެހެންނަމަވެސް ބަ 

 ަގއިނި ެއއްދިމާ ބަލާލީމަކާ ބަޖެޓުފުރުޞަުތެގ ބޭނުންކުރާނަން. ބަޖެޓް ފޮތުގެ ހަމައެކަ އެ، އެހެންވީމާ

ެގ ރާމްެގ ތެރެއިންނާއި އަދި ބަޖެޓު ނެ. ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ޕްޮރގްމިނިސްޓްރީއަކަށް ނޫނީ ދާިއރާގެ ައސްލު ނުފެންނާ

 އޮތް ގައި ދާއިރާގެ ބަޖެޓު ވަިކވަކި ައއިޓަމްގެ ތެެރއިންނާއި ލޯނާއި ހިލޭ ލިބޭ ހުރިހާ އެްއޗެއް ެއއްކުރީމަ ސީދާ އެ 

ޝަްނގެ އޮތީ މިދިޔަ ޑު ބަލައިގެން ނުނިންމޭނެ އެޑިޔުކޭނގަ 1ބަޖެޓް ފޮތުގެ ، އެމައުންޓް ސާފުވާނެ. އެހެްނވީމާ

ދިމާލަކުން ވެސް ހުރީ  އަހަރަށްވުރެ މަދުންނޭ. އެހެްނނެއް ނުބުނެވޭނެ. ޖުމްލަކޮށް އޮތީ މިދިޔަ އަހަރަްށވުރެ ހުރިހާ

 ވެސްއް ހަދާކަށް. އަދި ޓްރެއިނިންގ އެއް އަހަރަކު ނުޖެހޭނޭ މީޓިންގ ރޫމެ . ސަލީމް ވިދާޅުެވއްޖެ ކޮންމެބޮޑުވެފަ

އެގޮތުން ބަދަލުތައް އަންނާނެ. ދެން ހަމަ އެއާިއއެުކގައި އެހެން މިނިވަން ، ނެ. އެހެންވީމާމެ އަހަރަކު ނޯންނާކޮން

ނަމަވެސް ވަރަށް ކުދިކުިދ ހާ ދިމާލަކަށް ބެލި ކަމުގައި ވީހުރި އައްސަސާަތކަށް ބެލި ކަމުގައި ވީނަމަވެސްމު

 އީ މި، ންވަރެއް ތަފާތުވީ. އެހެންވީމާމި ވެްސ ވަރަށް ކުޑަ ށްތަނަކަ ތަފާތުތަކެއް އަިއއްސަ އެބަހުރި. ކުޑަވި

 ށްހުރި ވާހަަކއަ ވަރަށްބޮޑަށް ވިސްނަންޖެހޭ. ދެން ޖުމްލަކޮށް ވެސް ބަލަންެޖހެނީ އޮޅުވާލުެމއްގެ ތެޭރަގއި ދައްކާފައި

ދިަޔ  ގެންައހަރުގެ ވެރިކަމުަގއި ދައުލަްތ ދަރަނިވެރިވެ 3ރައްދަދުދޭން. އެގޮތަށް ބަލާއިރުަގއި އެމް.ޑީ.ީޕގެ 

ވެސް ނުދާނެަކން މިހާ ހިސާބުން ވެސް  ވަރަކަށް ދަރަނިވެިރވެގެްނ މި ސަރުކާރުެގ، މި ފުަރތަމަ އަހަރުމިން

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޔަޤީްނވޭ. ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުގެ ވާހަަކފުޅުންނާއި އަދި މިހާތަނަށް ުކރެވިފައި ހުރި ޚަރަދުތަކަްށ 

 ން އެބައޮތް. ޭއގެ ތެރެއިން އެ ޔަބިލި 6 ްއ ގާތްަގނަޑކަށްޮރގްރާމްތައައި.ޕީ ޕްބަލާއިރުަގއި މިދިޔަ އަހަރުގަިއ ޕީ.އެސް.

 2މަވެްސ ދައުލަތުގެ ދަރަނި ދައްކާ. އެހެންނަ ހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް ނުކުެރވޭނެ ކަމުގެ ވާހަކަ ވެސް އެބަ

އަހަާރއި  3 ސް އެމް.ޑީ.ޕީގެ ކުރެވެނީ. އެހެންނަމަވެއެސްޓިޭމޓްނަށްވުރެ މަްއޗަށް ނުާދނެ ކަމަށް މިހާރު ޔަބިލި

ަދއްކަނީ.  ނުން ދައުލަތް ދިޔައީ ދަރަމުން. ވަރަްށ ރީތި ވާހަަކއެއްތާ މިޔަބިލި  9އިރުަގއި ކޮންމެ އަަހރަކު ބަލާ އިއަޅަ

އަހަރު ނިމުނުއިރު މުޅި އެތެެރ  30މުޅި  ،އަހަރު ވެރިކަން ނިންމާލިއިރު ދައުަލތުގެ ދަރަނި 3ރައީސް މައުމޫންގެ 

އާިއ ބޭރުެގ  ބިިލއަުނގައި. އެތެރެ ،އާއި ބޭުރގެ ދަރަނި ނުަގއި އޮތީ އެތެރެޔަމިލި 4.9އި ބޭުރގެ ދަރަނި އޮތީ އާ

ނުަގއި އޮީތ ޔަބިލި 26ުނގަ. ޔަބިލި 26ަގއި ދަރަނި އޮތީ އަހަރުގެ ވެިރކަން ނިމުނުއިރު 3އެމް.ޑީ.ޕީގެ  ނި އޮތީ.ދަރަ

 2.5ރުގައި ދަރަނި މި ނިމޭއި ،އިރުގައި. މި އަހަރު ނިމޭުނގަޔަބިލި 26ނިމުނުއިރުގައި  3އިރު. އަހަރު ނިމުނު 3

ނޑު މިދަންނަވަނީ ، ނީ. އެހެްނވީމާދޭތެޭރގަިއ ބޮުޑަވރަކަށް އުޅޭ އާ 2.2އާއި  ނަށޭ ބޮުޑވަރަކަށް ދާނީ. ޔަބިލި  2ައޅުގަ

ކާއި ހުރި މަސައްކަތްަތުކގައި އަންނާނެ ބިލުތަ ސަރުކާރަކުން ޯނންނާނެ ނުދައްކާ ބިލެއް. އެީއ ކުރެވިފައި  ދެން ބިލު މި



  

ވަރަށް ސާފު ވާހަަކއެްއ.  އީ ށޭ ޑެފިސިޓްެވގެންދާނީ. މިބިިލައނަ 2.5ބިލިއަްނ ނޫނީ  2ނީ ިކޔަ އެުކގަިއ ލަިއގެން މި

އަހަރު  1، މައްޗަށް ބަލަިއގެން. އެހެންވީމާ މިހާރު މިކަން މިކުރަނީ ކަންތައްތައް އެނިގގެން. ލިބޭ ާއމްދަނީގެ

ވަރަށް ސާފުކޮށް ެއބަޖެހޭ މިކަންތައް ބަލަން. ، ލޯނެއް ނުނަގާނެ. ެއހެންވީމާކުން ސަރުކާރަ ދުވަހުން ދައްކާގޮތަށް މި

އަޅުަގނޑުމެން އުޅުނީ ވަރަްށ ލުއިކޮްށ މިކަންތައް ގެންަދން ެވގެން. ެއކަމަކު ހަރުޮކށް ގެންދާ ކަމަްށވަންޏާ 

ތަފާތުތައް މި ފެނިގެންދަނީ. ދެން ބަލަންޖެހޭނެ. ބަލާއިރުަގއި މިއަންނަ  އާއި މިހާރާ ކުރިބަލަންޖެހޭނެ އަޅުަގނޑުމެން 

. އޭގެ ތެރެއިްނ ގެ ތެރެއިންހުރި ބަޖެޓު މީގެ އެންމެ ބޮޑު ވާހަަކއެއް ދެއްކެން އޮންނާނީ ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ޕްރޮގްރާމް

 ހިަތއް. މިހާރުްއާޔ ހުންނާނެ ސީދާ ދާއިރާތަކަށް ހުރި އެއްޗެެވއްޖެ ކަމަށް ށް މީތި ރޭވިދާނެ. ދާލުކޮޞީތަންކޮޅެއް ތަފް

. އީޓް މިޖެތަން ހިންގަން ދީފައި ހުންނަ ބަ އިދާރީ ގޮތުން އެތަން އީބަޖެޓަކީ މި އި އޮފީސްތަުކގެ މިނިސްޓްރީތަކާ

ވެސް އޮޭޅގޮތަްށ  ދައްކަނީ. އެަކމަކު މި މި ވާހަކަދައް މިއަދު މާބޮޑެތި ޕްރޮޖެކްޓްތައް ނުހިމެނި ހުންނަ. އެ

އަރާފާނޭ ހީވަންޏާ ސާފުކޮށްދިނުމަކީ ކޮންމެހެން ވެސް ކުރަންޖެހޭނެ އޮޅުން ބަޔަކަށް  އީ ވާހަކަދަްއކާ ކަމަށްވަންޏާ މި

 ިމަވރުން ފުދޭނެ ކަމަށް މިއަދު ޤަބޫލުކުރަން. ، . އެހެންވީމާވާހަކަދެްއކީ ކަމެއް ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީ މި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންގެ އާދެ!  ނުޑ އަކުރި މި ބައްދަުލވުމުެގ ދަންފަޅިޝުކުިރއްޔާ. އަުޅގަ ށް ގެންަދވަމުން ވެްސ އަުޅގަ

ގުޅޭގޮުތން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެްއ  ސަރުކާރު އޮފީސްތަކުގެ ބަޖެޓާ ދަންނަވާލިން

ނަޑއެުޅއްވުން އޮތް ތަށް މިނިސްޓްރީ ނަމަެވސް މީގެ ނުކުތާއަކީ މާދަމާ އަޅުަގނޑުމެން ކުރިން ފާސްޮކށްފައިވާ ގޮ ކަ

ކުރެްއވީަމ ެވސް ގުޅުންހުރި ސުވާލުތައް  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މިކަމާޒިރުވެވަަޑިއގަންނަާވއިރު ހާ އޮފް ފިނޭންސް

ނޑުމެންނަށް ލިބިގެންދާނެީތ ވަގުތު ތަނަަވސްވެަފއިއިްނ މިންވަރަކަށް މިކަންކޮށް  ފަސޭހައިން އެ ޖަވާބު އަުޅގަ

ނޑު ނޑުމެންނަށް އޮތީ މިގޮތަ . ދެން މިހާރު މިބަލަމުން ށް ިމގެންދަނީއަކުރި މި މެން ނިންމޭތޯއޭ އަުޅގަ ށް އަުޅގަ

މާދަމާގެ ކޮމިޓީއަށް މެންބަރުން ދަންނަވާލާނަން. އަިދވެސް ެއއްަފހަރު އަޅުަގނޑު ނިންމި ނިންމުން  ށްއެންމެފަހަ

ަގއި  10:00 މަ މާދަމާއިރެއަށް މިބައި އިތުރުެވގެން ދިޔަ ތަރުތީބުގެ ތެ އެ .ވުމަށް ނިންމިފައިާވ ތަރުތީބުކުރެއް ޒިރުހާ

ކުރާ ޕްރެޒެންޓްރެމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އަދި ޔޫތު އިކޮނޮމިކް ކައުްނސިލް އަދި އެސް.އީ.ެޒޑްގެ ފަރާތުން 

ނޑުމެން  މިގޮތަށް ފާސްވި ކީެއއީ  ،ވަންޏާ އެއީ ަވޑަިއގެންނެވެންޏާބޭފުޅަކު ވަޑަިއގަންނަ  ނިންމުމެއް ނޫން. އަޅުގަ

ންނަވާަފއިވާނެ. ޑޮކްޓަރ ަޝއިނީ، މުަޙއްމަދު ސަޢީދު އަދި ފިނޭންސް ލިޔުމުން އެ ޖަވާުބ ހޯދާނެ ވާހަކަ ދަ

ބޭފުޅުން މިހާރު މި ކުރެއްވި  ގުޭޅގޮތުން ތި ސަުރކާރުގެ އޮފީސްތަުކގެ ބަޖެޓާމިނިސްޓަރ. އަދި މިއާއިެއުކގައި 

ދަކުރެްއިވއްޔާ މާދަމާ އިރާއެހެންވީމާ، ބޭފުޅުްނނަށް ފޮނުވާނަން.  މަޝްވަރާތަުކގެ ހުރި ނޯޓުތަްއ އަޅުަގނޑުމެން އެ

ނޑަށް ީހވޭ ލިބިގެންާދނެހެން. އްކުރެްއވި މުހި އެ ވުމުަގއި ބައްދަލު ބޭބޭފުޅުން ބައެއް މު ސުވާލުތަުކގެ ޖަވާުބ އަުޅގަ



  

ގެ ހުރިހާ ކަރުދާހެއްގައި ހުރި ލަށް ބަޖެޓުމައިކްރޯ ލެވެތެދެއްެމ މު ސުވާލުތައް. އްކަހަލަ މުހި ކުރެއްވި ބަެއއްހަމަ 

މެންަބރުން ދިރާސާކޮށް ނިންމެވުމަކުން އަދި އެކަންޏަކު އެކަްނ  24ލަތަކެއް ބަޖެޓް ކޮމިޓީގައި ިތއްބަވާ ހުރިހާ ޖުމް

 ްއވާނެ.ނުކުރަ އްޝައްކެ  ން ށް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުަކމަ ރަފްލީ ފިގަރސްތަކެއްހަމަ  އީނިމުނީއެއް ނޫން. މި

ވަަނ  1978މިދަނީ ހަމަ  ށްދާއިރުަގއި ރާއްޖެ ފަހަނައަޅާ ކުރެވުނު މިންވަރުތަކަ ާކއި އަިދ ޙާސިލުނަމަވެސް އަންދާޒާތަ

މިވަީނ އަޅުަގނޑުމެން މިައދު  ބަޖެޓަކުން ފެއްޓި މަސައްކަެތއް ން ރުފިާޔގެޔަމިލި 40 އެންމެ ަޑކަށްނތްގަ އަހަރު ގާ

އިްއޒަތްތެިރ  މި ައޅުަގނޑުމެންެގ ޤަުއމަށް ވެސް މަސަްއކަތްތަެކއް ެވއްޖެ. އަދި، ފަ. އެެހންވީމާއަުރވާނަށް ޔަބިލި  27

މަޖިލީހާއި މީގެ ކުރިން ފާއިތުވެދިޔަ މަޖިލިސްތަކުގެ މެންބަރުން ވެސް މަސައްކަތްޕުުޅތަކެއް ކޮށްދެްއަވއިފި. އެ 

ނޑަށް ދެންނެވިފައިވާ ގަިޑއަކަްށ  ހިޔަލުގައި ތިބެ އަޅުަގނޑުމެްނ މާދަމާގެ މެންދުރުފަހުގެ ބައްދަލުވުން ކުރިން އަުޅގަ

އޮތުމުގެ ަވގުުތ  ންނައޮތް އެމް.އެމް.އޭގެ ަޤވަރނަރާ ބައްދަލުކުަރން އޮ 13:00ންޖެހޭ. އެއީ ބަދަލެއް އެބަ ގެންނަ

 މިވާހަކަ ދަންނަވާލާނަން.  މެންބަރުންެގ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި އެ، އަށް. އެހެންވީމާ 14:00ލުވެއްޖެ ބަދަ

ށް ުކޑަވަެރްއެގ ފަރާތުގެ ޓައިމަ ލީ. އެދަންނަވާ މި އަީއމާ ދަލުއަޅުަގނޑުމެން ފާސްކޮށްފައި އޮތް ކަމަކަްށވާތީ ބަ

ނޑުެމން ކުރިން ބާއްވަން އޮތް 15:30އައީ. ހަމަ އެގޮތުން ފުރޮޅިގެން ދެން ދަނީ  ބަދަލެއް މި ަގއި އަުޅގަ

. ޭއގެ ވެސް އެްޑވާންޓޭޖެއް އެބައޮތް. ކަންއަށް ަބދަލުވެއްޖެ 16:00އެކު  އްދަލުވުން އެއީ ޮއޑިޓް ޮއފީހާބަ

ށް ނދުނު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސަަގއި އޮންނަ ަބއްދަލުވުަމށް މާދަމާ ހ10:00ެރުން އިްއޒަތްތެރި މެންބަ

ނުޑ ބަްއދަލުވުމަށް އަމާޒުއަމާޒުކުެރއްިވ  ކުެރއްިވ  ކުެރވުނު ަވުގތު އިތުރަށް ލިބިގެން ދިަޔއީ. އެއީ މިހާރު މިމަިއގަ

ލު ކުރަްއަވއިގެން ޖަވާުބ ބަހުން ފަހަރުގައި ުސވާބޭފުޅުން ދެއްވާނެ ޖަވާބެއް އަދި އަގަ ބައެއް ުސވާލުތަކަށް ެވސް އެ 

ނަޑކަށް އިތުުރވެ  އްމަށް ވެސް ލިބޭނެ ފުުރޞަތެއުގެންދި ނ އާ  2:00ގެންދާނެ ގާްތގަ ޑުމެންނަށް. ހަމަ ހަމައަްށ އަުޅގަ

 24 ކޮމިޓީގެ ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ބައްދަުލވުމަށް ވަންނަން ވެސް. އަޅުަގނުޑގެ ހިތް ބުނަނީ މި އްޖެހިގެން އަނެ

މާލެއިްނ ބޭރަށް ނޭ. ކަތްޕުޅަށް ަވގުތު ދެްއަވއިގެންމެންބަރުން ހަމަ މި ތިއްބަވަނީ ވަރަށްބޮޑަށް މިކަމަށް ހަމަ މަސައް

ވެސް ވަަޑއިނުގެްނ، ަވޑަިއެގންފި ކަމުގަިއވާނަމަ ފަތިހު ދަތުރުކުރައްަވިއގެން ެވސް ަވޑަިއގަންނަވަނީ. މިސާލަަކްށ 

ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަލީލު ރޭގައި ވަަޑިއގެންނެވި މާލެއިން ބޭރަށް  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ހަމަ ނިލަންދޫ

އެ ެއއްބާރުލުމަށް އަޅުަގނޑު ވަރަށްބޮޑަްށ ، ހުންނެވީ ވަަޑިއގެން. އެހެންވީމާ ދަތުރަކު. ހަމަ ހެނދުނު ހެނދުނާ އެ

ނޑު ނިންމާލާނީ  މާދަމާ މިދެންނެވި މަސައްކަތަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. ދަންނަވަމުން މި ބައްދަލުވުން އަުޅގަ

އިއްތިފާޤުން ފާސްިވ ކަމަށް އިޢުލާން ކުރަމުން އަދި އިދިކޮޅު ފަރާތްތައް  ގެއަޅުަގނޑުމެން އެންމެން މެންބަރުން

ންާދ ން، ދެްއވަމުނޑުމެންނަށް ދެްއވާ އެއްބާރުލުމާނައަކީ އެމް.ޑީ.ޕީ އަދި ޖޭ.ޕީ. ޖޭ.ޕީގެ މެންބަރުން އަޅުގަ 

ޅުަގނޑު އިންތިހާއަށް ޝުކުުރއަދާކުާރ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން ަނމަވެސް ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ މަށް އަ އެއްބާރުލު

ރާތުން ހަމަ ށް ގޮސްޮގސް އޮްއވާ ޖޭ.ޕީގެ ފައަވާހަކަ ައޅުަގނުޑމެން ކުރިއެ ދަންނަވާލީ.  ވާހަކަ މި ނުކުތާއެްއވީމަ މި



  

ނުޑ ހިތާމަކުރާމެންބަރުން ކޮމިޓީ މެންބަރުން ވާހަކަދަްއކަވަންދެްނ ހެން ކަމެއް. އެ ން ނުކުމެަވޑަިއގަތްކަމީ އަުޅގަ

ކަމުަގއިވާނަމަ. ގަންނަވާ ވަަޑއި ވެ މިކަމުގައި ަބިއވެރި ަރށްބޮޑަށް އެދެިވގެްނވާ ކަެމއް ވަެއއީ މަޑުކޮށްދެްއވުމަކީ 

ދަންނަވަމުން ކަމާިއއެކު ުޝކުރުތެރިޞްމެްނބަރުންނަށް އިޚުލާ 4ރެްއވި އެމް.ޑީ.ޕީެގ ފަރާތުން މަޑުކުެރއްވީީތވެ މަުޑކު

ގެ މި ފަރިއްޮކޅެއް ތަްއޔާރުކުެރވިފައި އޮތް ވާހަކަ އަުޅަގނޑުމެން ޞަބޭފުޅުންނަށް ޚާއް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ތި

ކޮމިޓީގެ ހިމެނިވަަޑިއގަންނަވާ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް. ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުިރްއާޔ މި  ބަޖެޓް ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން

 ނަށް. އިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން 
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