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 ައޙްމަދު ޢީސާ{ ދާިއރާގެ މެންބަރު   ކެނދިކުޅުދޫ؛ ރިޔާސަތުގަިއ އިންނެވީ ކޮމިޓީގެ މުޤަްއރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކޮމިޓީގެ   އިޖުތިމާޢީ  އިއްޒަތްތެރި   46 އަހަރުގެވަނަ    2020`.  ވަޑައިގެންނެވި  ބައްދަލުވުމަށް  ވަނަ 

ޖަމުޢިއްޔާތަކާބެހޭ   ނިންމާފައި އޮތް މަސައްކަތަކީ ރޭގައި  ކުރަން  މެންބަރުންނަށް މަރުޙަބާ. އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މި 

ގަނޑު އިދާރީމޭޒުގައި މި  ބިލުގެ މަސައްކަތް އަޅުގަނޑުމެން ނިންމާލި ހިސާބުން ފަށައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުން. އަޅު

 އެދެނީ ރޭގައި އަޅުގަނޑުމެން ނިންމާލި ހިސާބުން މާއްދާއަކުން މާއްދާއަކުން ކުރިއަށްގެންދަން. އާދެ! ޝިފާ ފައްޓަވާ! 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކަމަށް    ރިޕޯޓު ފުރިހަމަ ނޫން  މާލީގެޢިއްޔާއިން ހުށަހަޅާ  ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޖަމު  54ނޫނުގެ  ގާމި  )ށ(.  

ރަނގަޅުކުރުމަށް  އަރ ރަޖިސްޓްރަ އެކަމެއް  ފެނިއްޖެނަމަ،  ދިނުމަށްފަހު  30ށް  މުއްދަތެއް  ދުވަހުގެ  ވެސް    )ތިރީސް( 

ޤާނޫނުގަ ރިޕޯޓު،  މާލީ  ނުވަތަ  ނުކޮށްފިނަމަ،  ރަނގަޅު  އެ  އެކަންތައް  ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ،  ގޮތުގެމަތިން  އިވާ 

ވެ.  ރށް ލިބިގެންވެއެޢިއްޔާއެއް އޮޑިޓުކުރުމަށްފަހު، އޮޑިޓު ރިޕޯޓެއް ހުށަހެޅުމަށް އެންގުމުގެ އިޚްތިޔާރު ރަޖިސްޓްރަޖަމު

 އެއީ ހުށަނާޅައިފިއްޔާމުން ހަދަންވީ ގޮތް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ދުވަސް އަނެއްކާ އެދެނީ. ރަނގަޅޭ. 30އިތުރު 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޖަމުޢިއްޔާއެއް   ޖަމުއެ  އެ  ކުރަންވާނީ  ޖަމުއޮޑިޓު  އެވަގުތަކު  ކަމުގައިނުވާ،  މެންބަރަކު  ހިންގުމުގެ  ޢިއްޔާގެ  ޢިއްޔާ 

ޖަމު ނުވަތަ  ކޮމިޓީގެ  ހިންގާ  ޙަވާލުވެއޮތް  އަންބަކުކަންކަމާ  މުއައްސިސުންގެ  ނުވަތަ  ޢިއްޔާގެ  ފިރިއަކު،  ނުވަތަ   ،

މީހަކު   ތެރެއިން  މީހުންގެ  ގާތް  ދަރަޖަ  ދެ  ގުޅުން  ތިމާގެކަމުގެ  ނުވަތަ  ބައްޕަ  ނުވަތަ  މަންމަ،  ނުވަތަ  ދަރިއަކު 

ޙާލަތުތަކާއި،  ވެ. )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( )ރ(.  ނުވާ މީހެކެ   ކަމުގައި ދަށުން އޮޑިޓުކުރަން އެންގޭ  މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ 

ދަ މާއްދާގެ  މި  މި  މަޢުލޫމާތު،  އިތުރު  ހިމަނަންޖެހޭ  އޮޑިޓުތަކުގައި  ކުރާ  ގަވާއިދުގައި  ގާށުން  ހަދާ  ދަށުން  ނޫނުގެ 

ހޯދުންބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ އެހީ  ޖަމު؛ .  ޖަމުއެއްވެސް  އެ  ޙަރަކާތެއް  ޢިއްޔާއަކުން  ނުވަތަ  ޙަރަކާތްތައް  ޢިއްޔާގެ 

ރުފިޔާއަށްވުރެ  ހިންގުމަށް ދިވެހި  ގޮތުގައި  އެހީގެ  ކޮން  ޓަކައި  ހޯދީ  އެހީއެއް  އެ  ހޯދައިފިނަމަ،  ޢަދަދެއް  އިތުރު   
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ކުރަން  އަގެ  އެއްފަރާތަކުންތޯއާއި އެ އެހީ އެހީއެއްގެ ދަށުން  ގޮތަށް، އެ  ގަސްތުދަދާއި، އެ  ދުކުރާ ކަންކަން އެނގޭ 

ރަޖިސްޓްރަ ކުރިން  ފެށުމުގެ  ހިންގަން  ބިލާމެގެރޙަރަކާތެއް  )މެންބަރުން  ކެނޑިފައި(  އަޑު  )އޯޑިއޯ  ދު  ... 

އެހީދިނުން:    މަޝްވަރާކުރެއްވުން(  ޖަމުދައުލަތުން  ސަރުކާރުން  އަހަރަކު  އެހީ  ކޮންމެ  ހިލޭ  ޢިއްޔާތަކަށް 

ބަޖެޓު  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މިނިސްޓްރީގެ  ވެސް  ޓަކައި،  އަހަރަކު  ކޮންމެ  އެންމެފަހުން  ހިމަންނަންވާނީ  ފައިސާ  ގެ 

އެކަމަށް ބަޖެޓްގައި  މިނިސްޓްރީގެ  އަހަރު  އަދަދަށްވުރެ    ފާއިތުވެދިޔަ  ހިމަނާފައިވާ  ދަދެއް  އަނޫން    ކުޑަފައިސާ 

. އެގޮތުން ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރު މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓްގައި އެކަމަށް  ހިމަނަންވާނެއެވެބަޖެޓަގައި  

 ފައިސާ ހިމަނާފައިވާ އަދަދަށްވުރެން ކުޑަނޫން އަދަދެއް ބަޖެޓުގައި ހިމަންނަވާނެއެވެ.

 

 )މެންބަރުން ބިލާމެދު މަޝްވަރާކުރެއްވުން( 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަޅުގަނޑު މިހާހިސާބުން އެބައި އަޅުގަނޑު ހަމަ އަބަދު ވެސް ވަރަށް ހިތުލައިގެން އިންނަ މަފްހޫމެއް މިއީ. ކުރިން  

ނޑު މި ވާހަކަ ދަންނަވާލުން ހަމަ  ވެސް އެ ވާހަކަ ދެއްކީމަ އަޅުގަނޑު ހިތަށްއެރީ މެންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް އަޅުގަ

ވަރަށް   ތެރެއަށް އަޅުގަނޑަށް  ގަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައި މި މާއްދާގެ ދަށަށް ނުވަތަ މި މާއްދާގެ  ރަނގަޅޭ. އަޅުގަނޑަށް 

ޔޫތު   ވިދާޅުވީ  ރައީސް  މަޖިލީހުގެ  މަޝްވަރާކޮށްލިން.  މިކަމާ  އަޅުގަނޑު  ވެސް  ރައީސާ  މަޖިލީހުގެ  ފެނޭ، 

ފައިސާގެގޮތުގައި ޖެހުން  މިނިސްޓްރީއަށް ދައު  ޖަމުޢިއްޔާތަކަށް ޚަރަދުކުރާ  ވަކި ޕަސެންޓެއް އެއީ  ބަޖެޓްގެ  ލަތުން ދޭ 

އެއީ ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅު ކަމެކޭ. ދެން، އަނެއްކާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ވެސް އެއޮތް ދެނީއޭ ދައުލަތުގެ މުޅި ބަޖެޓުގެ  

 ޖުތިމާޢީ ޙަރަކާތްތަކެއް ހިންގާ ބައެއް.... ޕަސެންޓެއް. ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަކީ ވެސް އުސޫލެއްގެ ގޮތުން އި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަޅުގަނޑު މިހާހިސާބުން އެބައި އަޅުގަނޑު ހަމަ އަބަދު ވެސް ވަރަށް ހިތުލައިގެން އިންނަ މަފްޙޫމެއް މިއީ. ކުރިން  

ގަނޑު މި ވާހަކަ ދަންނަވާލުން ހަމަ  ވެސް އެ ވާހަކަ ދެއްކީމާ، އަޅުގަނޑު ހިތަށްއެރީ މެންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް އަޅު

ވަރަށް   އަޅުގަނޑަށް  ތެރެއަށް  މާއްދާގެ  މި  ނުވަތަ  ދަށަށް  މާއްދާގެ  މި  ގަބޫލުކުރެވޭގޮތުގައި  އަޅުގަނޑަށް  ރަނގަޅޭ. 

ޔޫތު   ވިދާޅުވީ  ރައީސް ވެސް  މަޝްވަރާކޮށްލިން. މަޖިލީހުގެ  މިކަމާއި  އަޅުގަނޑު  ރައީސާއި ވެސް  ފެނޭ، މަޖިލީހުގެ 

ފައިސާގެގޮތުގައި ޖެހުން  މިނިސްޓް ޖަމުޢިއްޔާތަކަށް ޚަރަދުކުރާ  ވަކި ޕަސެންޓެއް އެއީ  ބަޖެޓުގެ  ރީއަށް ދައުލަތުން ދޭ 
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އެއީ ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅުކަމެކޭ. ދެން އަނެއްކާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ވެސް އެއޮށް ދެނިއްޔޭ ދަޢުލަތުގެ މުޅި ބަޖެޓުގެ  

އުސޫލެއް  ވެސް  ޕާޓީތަކަކީ  ބައެއްތާޕަސެންޓެއް. ސިޔާސީ  ހިންގާ  ހަރަކާތްތަކެއް  އިޖުތިމާޢީ  ގޮތުން  ؟ އެހެންނު؟ ގެ 

ދެން، އެހެންވީމާ، އެއީ އަޅުގަނޑު ހިތަށް އެރީ، އޯކޭ، އެ އަޅުގަނޑު އާގިއުކުރާކަށް ނޫން. އަޅުގަނޑު ހަމަ ހިތަށް  

 އަދި...   މި އަރާ އެއްޗަކީ އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލުން ރަނގަޅު ނުކުތާއެކޭ އެއީ އެއް ކަމަކަށް. ދެން

 

 )މެންބަރުން ބިލާމެދު މަޝްވަރާކުރެއްވުން( 

 

 ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން:

ދެންމެ ތި ވިދާޅުވީ އެއްޗަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ތާއީދުކުރަން އިނގޭތޯ. އެކަމަކު އަޅުގަނޑު އަދަދަކާއި ދޭތެރޭގައި ދެން  

 ކުރިން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ...ގޮތެއް ނިންމުމުގެ  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އޮންނަ   އެވަގުތަކު  އޮންނާނެދޯ  ސަރުކާރުން  އޭރުން  މިސާލަކަށް  މަދުވެގެން،  ޖަހާނީ  އަޅުގަނޑުމެން  އުހުނ، 

 ސަރުކާރަކުން... 

 

 ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން:

ޖެހި ގޮތަށް ހަމަ %  ބޭނުންވަނީ ހަމަ ރޭންޖެއް ނޫން. މިސާލަކަށް ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުގައި    3ނޫނީ %   5އަޅުގަނޑު 

 އެވަރަށް ޖަހާފައި ޔަޤިންކޮށްފައި ބައިންދަން.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކަނޑައަޅާ   މިނިސްޓްރީއަށް  ޔޫތު  ބަޖެޓުން  ދައުލަތުގެ  ބޭނުންވަނީ  އަސްލު  މި  އަޅުގަނޑު  އަޅުގަނޑުމެން  ބަޖެޓުގެ 

ވެސް   ތަނުން ނިންމާ ޕަސެންޓަކާއި، ސަރުކާރުގެ އެސް.އޯ.އީތަކުގެ ސީ.އެސް.އާރުގެ މިހާރު ކޮންމެ ކުންފުންޏެއްގައި 

ސީ.އެސް.އާރުގެ ވަކި ޕަސެންޓެއް ޔޫތް މިނިސްޓްރީއަށް ޖަމުޢިއްޔާތަކަށް ޚަރަދުކުރަން  ؟ އޮންނާނެތާ ސީ.އެސް.އާރު ދޯ

ކަމަށް  ޕަރސެންޓެއް  ދޭންވާނެ  ހަމަ  ބޭނުންވަނީ  އަޅުގަނޑު  ތަނުގައި  އެ  ފެންނަނީ.  އަޅުގަނޑަށް  ޖަހަން  މީގައި   

 ޖަހަން.
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 ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖީހާން މަޙްމޫދު ވާހަކަދެއްކެވުން:

 އެއީ ސީދާ ދޭ އަދަދު ދެއްތޯ މިހާރު ސަރުކާރުގެ ހިއްސާ އޮންނަ ކުންފުންޏަކުން... 

 

 މެންބަރު އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: ދުވާފަރު ދާއިރާގެ

އެހާ   އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އަދަދުތައް  ކޮމްޕޯނަންޓްތައް  ސީ.އެސް.އާރުގެ  މިސާލަކަށް  ބުނަނީ  މި  އަޅުގަނޑު  މިހާރު 

 ؟ ބެލިފައި ނެތްތާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މިސާލަކަށް ޖަހާނީ.  ޕަސެންޓޭޖެކޭ  އަޅުގަނޑުމެން  ހިއްސާވާ  އެހެންވީމާ،  ސަރުކާރު  ބުނަނީ  މި  އަޅުގަނޑުމެން   

މިސާލަކަށް % ފައިސާގެ  ޚަރަދުކުރާ  އަހަރެއްގެ ސީ.އެސް.އާރަށް  އެ  ޖަމުޢިއްޔާތަކަށް    10ކުންފުނިތަކުން  ދޭންޖެހޭނީ 

ފައިސާތައް   އެ  ޖަމުޢިއްޔާތަކަށް  ގޮތަކަށޭ  ކަނޑައަޅާ  މިނިސްޓްރީން  ޔޫތު  މިނިސްޓްރީއަށޭ.  ޔޫތު  ޚަރަދުކުރަން 

ބިލާޚަރަ )މެންބަރުން  ކަމަކަށް.  މައްސަލައެއް  އެއްވެސް  ނުފެނޭ  އަޅުގަނޑަކަށް  ވާނީ.  މެދު  ދުކޮށްދޭން 

ބިލާ )މެންބަރުން  ޕަރސެންޓެއް.  ނަގަނީ  ތި  ވެސް  ބަޖެޓުން  ދައުލަތުގެ  މިހާރު  މެދު  މަޝްވަރާކުރެއްވުން( 

އަށް ވުރެ މަދުނުވާ    5މިސާލަކަށް، މިސާލެއް މި ބުނަނީ. %   5މިލިއަން ރުފިޔާގެ %   300މަޝްވަރާކުރެއްވުން( އެ  

)މެންބަރުން   ބުނެފައި...  ކުރަންޖެހޭނެއޭ  ޚާއްޞަ  ޚަރަދުކުރަން  ޖަމުޢިއްޔާތަކަށް  ކޮންޓްރިބިއުޝަނެއް  އަދަދެއްގެ 

ޑިމޮކްރަސީ  މެދު މަޝްވަރާކުރެއްވުން( އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޭނުން ސިވިލް ސޮސައިޓީ ވަރުގަދަކުރަން އިނގޭތޯ. މި  ބިލާ

ބިލާ )މެންބަރުން  އެއްކޮށް.  ސޮސައިޓީއާ  ސިވިލް  ނުޖަހާ  ފައްކާވަނީ  އެއްޗެއް  މިހާރު  މަޝްވަރާކުރެއްވުން(  މެދު 

އިނދެއްޖެއްޔާ ނުދިނުމުގެ އިޚުތިޔާރު އޮވޭ. މިސާލަކަށް ބުނާ ކަމަށް ވަންޏާ މި ކުންފުނިތައް ބޭނުންވެއްޖެއްޔާ މިހާރު  

އެހެންނު ދެނީ  ގާނޫނީ؟ އެ  އަޅުގަނޑު  މިހާރު  ނެތޭ.  ވެސް  މިނިސްޓްރީއަކަށް  ޔޫތު  ބާރުވެރިކަމެއް  އެއްވެސް   

ގޮތުގައި   ކަމެއްގެ  ކުރަންޖެހޭ  މީހުން  އެ  ގާނޫނުން  ހަމަ  ނޫނޭ.  އޮންނާކަށް  ގޮތުގައި  ޗޮއިސްއެއްގެ  އެ  ބޭނުންވަނީ 

އަޑު ކެނޑިފައި( ދައުލަތުން އެ  މެދު މަޝްވަރާކުރެއްވުން( )އޯޑިއޯ  ހިމަނާށޭ އަހަރެން ބޭނުންވަނީ... )މެންބަރުން ބިލާ

)މެންބަރުން ބިލާމެދު    ޕަރސެންޓު މި ގާނޫނެއްގައި ހަދާ ގަވާއިދެއްގެ ދަށުން   10އަހަރަށް ދޭ ބަޖެޓުގައި މިސާލަކަށް  

މިސާލަކަށް   ބަޖެޓުގައި  ހަދާ    10މަޝްވަރާކުރެއްވުން( ދައުލަތުން އެ އަހަރަށް ދޭ  ދަށުން  ޕަރސެންޓު މި ގާނޫނުގެ 

ދަށުން ކަނޑައަޅާ އުސޫލުތަކެއް މަތިން ޖަމުޢިއްޔާތަކަށް ޚަރަދުކުރަން ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ. )މެންބަރުން    ގަވާއިދެއްގެ



 2020  ނޮވެންބަރު  30                    ވަނަ ބައްދަލުވުން  46  އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ

 

 

5 

 

  3މަދުވެގެން  ؟ ބިލާމެދު މަޝްވަރާކުރެއްވުން( ދެން، އަޅުގަނޑުމެން އޭގައި ޖަހާނީ، ގިނަވެގެން މައްސަލައެއް ނެތްތާ

މަ ބިލާމެދު  )މެންބަރުން  މަދުވެގެން.  މަޖުބޫރެއް ނުވާނެއެއްނު  ޕަރސެންޓޭ.  ޕަރސެންޓަށްވުރެ    3ޝްވަރާކުރެއްވުން( 

ދެވޭނެއެއްނު ބޭނުންވެއްޖެއްޔާ  ދޭން  މީހުން  އެ  އެކަމަކު  ދޭކަށެއް.  ގާނުނުގެ  ؟ އިތުރަށް  ޕަރސެންޓު    3މިހާރު 

މަޝްވަރާކުރެއްވުން(   ބިލާމެދު  )މެންބަރުން  ނުދެވޭނެ.  އިތުރަކަށް  އެއަށްވުރެ  ނުކުރާނެ.  ލިމިކަނޑައަޅައިފިއްޔާ  ޓެއް 

ދިރިދިރި އޮންނަ އެއްޗެއް އެތައް ޒަމާނެއް ވަންދެން. މި ލިމިޓެއް ނުކުރާނެއެއްނު އެއެއް އޭތި ލިމިޓެއް   ؟ގާނޫނަކީ 

މަޝްވަރާކުރެއްވުން( ބިލާމެދު  މަޝްވަރާކުރެއްވުން(    ނުކުރާނެ.. )މެންބަރުން  ބިލާމެދު  ވިޔަސް. )މެންބަރުން  ބޭނުން 

% މިލިޔަންގެ  އަޅުގަނޑު    15އަކީ    5ތިންސަތޭކަ  މިހާރު  މަޝްވަރާކުރެއްވުން(  ބިލާމެދު  )މެންބަރުން  މިލިޔަން. 

% ނެތް  މައްސަލައެއް  އަޅުގަނޑަށް  މިހެން.  އެއްޗަކީ  މިބުނަނީ    5ޖެހިޔަސް، %  2މިބުނާ  އަޅުގަނޑު  ޖެހިޔަސް، 

ން އަދަދެކޭ. އެއަށްވުރެން  ށް ވުރެން މަދު ނޫ  5ޖަހާފައި ދޫކޮށްނުލާށޭ. %  5ޖަހާއިރުގައި އަޅުގަނޑު މި ބުނަނީ %

އޮންނާނެ.   އިޚްތިޔާރު  ބޮޑުކުރުމުގެ  ޙާލަތެއްގައި  ފެނިއްޖެ  ކުރަން  މީހުންނަށް  އެ  އޭރުން  ނުކުރެވޭނެ.  ކުޑައެއް 

 ޖަހައިފިއްޔާ ބޮޑެތި ނުވެސް ކުރެވޭނެ ކުރަން ބޭނުންވިޔަސް. އެހެން ނޫން ވާނީ. 5އެކަމަކު %

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މަޙްމޫދު ޖީހާން މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ހިންނަވަރު

 ލާފަ.  5އޭރުން އެ މީހުން ބަޖެޓު ހަދާނީ އެ %

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޖަމުޢިއްޔާތަކަށް ދޭން    25އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ އެސް.އޯ.އީސްތަކުގެ ސީ.އެސް.އާރުގެ ގާތްގަނޑަކަށް % 

އެއްގޮތަށް...  އުސޫލުތަކާކާ  ހަދާ  މިނިސްޓްރީއަށް  ޔޫތް  ދަށުން  ގާނޫނުގެ  މި  ބުނާނީ  އެވެސް  އެކަމަކު  ބުނަން. 

% މަޝްވަރާކުރެއްވުން(  ބިލާމެދު  ކުންފުނީގެ  ދޭ  25)މެންބަރުން  ހުރިހާ  ހިއްސާވާ  އެ  ސަރުކާރު  ންޖެހޭނެއޭ، 

 % ޖެހޭނެ    25ސީ.އެސް.އާރު  ޚަރަދުކޮށްދޭން  ޖަމުޢިއްޔާތަކަށް  މަތިން  އުސޫލެއްގެ  ކަނޑައަޅާ  މިނިސްޓްރީން  ޔޫތު 

އެ   ލިޔާނެތާ  ގަވާއިދުގައި  ހަދާ  ދަށުން  ގާނޫނުގެ  މި  މިނިސްޓްރީން  ޔޫތު  އޭރުން  ޖަހާނީ.  އަޅުގަނޑުމެން  ކަމަށް 

ކޮންމެ   ވަޓްއެވަރ  ދެން  ވާހަކަ.  ދޭ  ވަންޏާ  ކަމަށް  ދޭ  ޕްރޮޕޯޒަލް  މީހުން  އެ  ލާވާހަކަ.  ލަންޏާ  ޕޫލަކަށް  ފައިސާ 

ޔޫތު  ނުޖަހާށޭ.  ބަޖެޓަށް  މުޅި  ވިދާޅުވީ  ރައީސް  ދެން،  ނެތް.  މައްސަލައެއް  އަޅުގަނޑުގެ  ދެއްވިޔަސް  ގޮތަކަށް 

ވި  ރައީސް  ޖަހާށޭ  ޕަރސެންޓެއް  ބަޖެޓުގެ  އަޅުގަނޑު  މިނިސްޓްރީގެ  މިނިސްޓްރީގެ  ޔޫތު  އެހެންވީމާ،  ދާޅުވީ. 

 . )މެންބަރުން ބިލާމެދު މަޝްވަރާކުރެއްވުން(5އަނެއްކައްޗަކީ %
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 ވާހަކަދެއްކެވުން: މަޙްމޫދު ޖީހާން މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ހިންނަވަރު

 ރެންޓު ޚަރަދު އެހާ ބޮޑު... 

 

 )މެންބަރުން ބިލާމެދު މަޝްވަރާކުރެއްވުން( 

 

 ގެ މެންބަރު އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން:ދުވާފަރު ދާއިރާ

އަޅުގަނޑު ޚިޔާލު ތަފާތުވާ ދެ ކަމެއް އެބައޮވޭ. އެއް ކަމަކީ މި ފައިސާއާ ގުޅުންހުރި ކަމެއް. ސަރުކާރުގެ އޭގެ ބަހެއް  

ހޭ ކުރަމުންދާނެ  ކަމެއް  ކޮންމެވެސް  ހަމަ  ވެސް  އަހަރަކު  ކޮންމެ  މިނިސްޓްރީއަކީ  ޔޫތު  ޖެހޭ.  ދަތައް.  އޮންނަން 

މިނިސްޓްރީގެ   ޔޫތު  ކަނޑައަޅަނީ  ޕަރސެންޓު  ނިންމޭއިރުގައި، މިހާރު  ކަމެއް  ކަމެއް، ފައިސާގެ  އެހެންވީމާ، މިވަރު 

ބަޖެޓު ހުންނާނީ އަޅުގަނޑަށް ލަފާކުރެވޭގޮތުގައި    3ޕަރސެންޓު ނޫނީ    5ބަޖެޓުގެ   ޕަރސެންޓު. ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ 

 އެއްޗަކާ އެއްކޮށްލާފަ. ހުންނައިރުގައި އެވަރު އެއްޗެއް އެގޮތަށް ހެދީމާ ދެން  އެ ތަނުގެ ރިކަރަންޓު ޚަރަދުތަކާ ހުރިހާ

 ވާގޮތަކާ އެއްޗެއް އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަން އެބަޖެހޭ... 

 

 )މެންބަރުން ބިލާމެދު މަޝްވަރާކުރެއްވުން( 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޝިފާޢު މުޙައްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ  އިހަވަންދޫ

އެން.ޖީ.އޯތަކަށް  ހުށަހެޅުމަކީ  ފުރަތަމަ  އިނގޭތޯ.  އެބައޮތް  ހުށަހެޅުމެއް  ދެ  އަޅުގަނޑުގެ  މުޤައްރިރު،  އިއްޒަތްތެރި 

ބަޖެޓު   ސަރުކާރުން  ދިނުމަށް  ގޮތުގައި  އެއިޑުގެ  ގްރާންޓު  އެން.ޖީ.އޯތަކަށް  އިނގޭތޯ،  ގޮތުގައި  އެއިޑުގެ  ގްރާންޓު 

ޔޫތު ބަޖެޓުގެ  ފާސްކުރާއިރުގައި  ކަނޑައަޅާ  މިނިސްޓްރީއަށް  މިންވަރެއް    3  ނޫން  ކުޑަ  އިންސައްތައަށްވުރެ 

އެހެން   ހުށަހެޅުމަކީ  ދެވަނަ  ދެން،  ހުށަހެޅުން.  ފުރަތަމަ  އެއީ  ލިޔުން.  ގާނޫނުގައި  މި  ކަމަށް  ކަނޑައަޅަންވާނެ 

 ކުންފުނިތަކުގެ ސީ.އެސް.އާރު ބަޖެޓު  މާއްދާއަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ހަމަ އިނގޭތޯ. ދެވަނަ ހުށަހެޅުމަކީ، ސަރުކާރު ހިއްސާވާ 

އުސޫލެއްގެ   ކަނޑައަޅާ  މިނިސްޓްރީން  ޔޫތު  ތެރެއިން  ބަޖެޓުގެ  ކަނޑައަޅާ  ސީ.އެސް.އާރަށް  ތެރެއިން  ފަންޑުގެ  މި 

ދަށުން، ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ޖަމުޢިއްޔާތަކުގެ އެކިއެކި ޕްރޮޖެކްޓުތައް ހިންގުމަށް އިނގޭތޯ، ޖަމާޢަތައް  

އިދާ ހުރި ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ގްރާންޓު އެއިޑްގެ ގޮތުގައި، ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ އުސޫލެއްގެ މަތިން  ފަ
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މަދުވެގެން   އެންމެ  ބަޖެޓުގެ  ގޮތުގައި ދިނުމަށް އެ ކުންފުނިތަކުގެ ސީ.އެސް.އާރު  އިންސައްތަ    25ގްރާންޓު އެހީގެ 

 ކަނޑައަޅަންވާނެއޭ. 

 

 މަޝްވަރާކުރެއްވުން( )މެންބަރުން ބިލާމެދު 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މަޙްމޫދު ޖީހާން މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ހިންނަވަރު

ހުށަހެޅުއްވި   އެ  ޝިފާޢު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  އަޅުގަނޑު  ހަމަ  އުސޫލެއްގޮތުން  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

ބޭ ބަދަލުކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު  އަދަދުތައް  އެކަމަކު  ތާއީދުކުރަން.  ކެނޑިފައި(  އަސާސްތަކަށް  އަޑު  )އޯޑިއޯ  ނުން... 

ށް ވުރެން މަދު ނޫން    33ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުން ސީ.އެސް.އާރަށް ޚަރަދުކުރަން ކަނޑައަޅާ އަދަދުގެ % 

 އަދަދެއް.

 

 މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ފިރުޝާން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 މަޙްމޫދުގެ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން.އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖީހާން 

 

 ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން:

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝިފާޢުގެ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މަޙްމޫދު ޖީހާން މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ހިންނަވަރު

ވިދާޅުވިއެއް   މިނިސްޓަރ  ޔޫތު  ވާހަކަދެއްކިއިރު  މިނިސްޓަރާ  ޔޫތު  އަޅުގަނޑުމެން  ދެންމެ  ސާފުކޮށް  ވަރަށް  ޗެއަރ 

މިހާރު އަނެއް ގޮތަށް ހަދައިފިއްޔާ އެ މީހުންގެ ރިކަރަންޓު ޚަރަދުން  ؟ ނޫންތޯ ޔޫތު މިނިސްޓަރ ބޭނުންފުޅުވާ ގޮތެއް

އެ ހިނގައިދާނެއޭ.  އެ  އެ  ވެސް  އެއޮތީ  ވަންޏާ  ކަމަށް  ބަޖެޓުކޮށްގެންލާ  އެއަށް  ބަޖެޓުކުރާއިރު  މީހުން  އެ  ކަމަކު 

 އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް.   ދެވޭ ގޮތަށް. 5މީހުންނަށް އެ ރިކަރަންޓު ޚަރަދުގައި އަތްނުލާ އެ %

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އަށް ވާވަރުގެ އަދަދެއް މި މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓުގެ ތެރެއަށްލާންވީ.    5ޔޫތު މިނިސްޓްރީއަށް ފާސްކުރާ ބަޖެޓުގެ %
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 )މެންބަރުން ބިލާމެދު މަޝްވަރާކުރެއްވުން( 

 

 ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖީހާން މަޙްމޫދު ވާހަކަދެއްކެވުން:

 އެން.ޖީ.އޯތަކަށް ޚާއްސަކުރެވިގެން އާދެ.  

 

 ންބަރުން ބިލާމެދު މަޝްވަރާކުރެއްވުން( )މެ

 

 އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު ވާހަކަދެއްކެވުން:

 އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު އަޅުގަނޑު ހުށަހެޅުމަކަށް ފުރުޞަތަށް އެދެން އިނގޭތޯ.  

 

 މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ފިރުޝާން ވާހަކަދެއްކެވުން:

މާއްދާގެ %މި  ކަނޑައެޅޭ  ދަށުން  ސީ.އެސް.އާރުގެ  ހާމަކޮށްލަން.  ގޮތެއް  ދެކޭ  އަޅުގަނޑު  މި  މަފްހޫމަށް   25  

މިނިސްޓްރީން ކަނޑައެޅޭ އުސޫލެއްގެ ދަށުން އެ ސީ.އެސް.އާރު ކުންފުނިން ދޭ ގޮތަށް އޮންނަ އޮތުން އަޅުގަނޑަކަށް  

އެހެން  އެހާއެހާއެއް ނޫން. މިހެން މި ދެންނެވީ މިނިސްޓްރީން ހޯދާނެ ފޮރި ވެސް. މިނިސްޓްރީން ހޯދާނެ  ން އެއިޑް 

ގޮތްގޮތުން ވެސް ފައިސާ. ހޯދާފައި މިނިސްޓްރީން އެ ޑިސްޓްރިބިއުޓުކުރުމުގެ ކަންކަން ހިންގަނީ. ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން  

ދެނީ  މިނިސްޓްރީން. މިނިސްޓްރީން މިސާލަކަށް މި  ޑިސްޓްރިބިއުޓުކުރުމުގެ ކަންތައް ހިންގަނީ  ފައިސާ ވެސް    ލިބޭ 

% އެދުނީ  މި  ފެނަކައިގައި  މި  ފެނަކައަށް  ނޫނީ  އެހެން  އެސް.ޓީ.އޯއިން  ފައިސާ    25އެސް.ޓީ.އޯއަށް  ވާ  އަށް 

ފުރުޞަތު   ހަމަހަމަ  އޮންނަ  ޖަމުޢިއްޔާތަކަށް  އޭރުން  ދެކޭގޮތުގައި  އަޅުގަނޑު  ދޭށޭ.  ޖަމުޢިއްޔާއަކަށް  މިވެނިމިވެނި 

)މެންބަރުން ބިލާމެދު މަޝްވަރާކުރެއްވުން ފައިސާއެއް  ގެއްލޭނެ.  ހުރިހާ  އެހީގެ ގޮތުގައިދޭ  ލޯނުގެ ގޮތުގައި، ހިލޭ   )

 މިނިސްޓްރީން ރެގިއުލޭޓުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ހަމަޖައްސަން. ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އަޅުގަނޑު... ؟ އަޅުގަނޑުމެން ލިޔަންވީނު
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