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 މުޙައްމަދު ނާޝިޒް{ ދާއިރާެގ މެންބަރު ކިނބިދޫ  ؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކޮމިޓީެގ   މާލިއްޔަތު  ދަންނަވަން.  ވަނަ    43`.  މަރުޙަބާ  މެންބަރުންނަށް  ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި  ބައްދަލުވުމަށް 

ވަނަ މާއްދާެގ    32ދައުލަތުެގ ޚަރަދަށް ޒިންމާވާ ާގނޫނުެގ    7/ 2013މިއަދު އެޖެންޑާަގއި މި އޮތީ ާގނޫނު ނަންބަރު  

ތިސްނާކުރުމަށް ރައްޔިތުންެގ  )ހ(، )ރ( އަދި )ބ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އުސޫލުތަކާއި ހަމަތަކަށް، ހަމަތަކުން އިސް

މަނިޓަރީ  މޯލްޑިވްސް  ުގޅޭޮގތުން  މައްސަލައާ  ހުށަހެޅިފައިވާ  އިތުރުކުރުމަށް  މުއްދަތު  ހުއްދަިއެގ  ދީފައިވާ  މަޖިލީހުން 

އެހެންވީމާ،   ބައްދަލުކުރުން.  ބޭފުޅުންނާ  އޮފީހުެގ  ޖެނެރަލް  އޮޑިޓަރ  އަދި  ފިނޭންސް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އޮތޯރިޓީ، 

މިހާރު ސެކްރެޓޭރިއޭޓަށް އެ ފަރާތަށް ދަންނަވާލަން ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( `.  އަޅުަގނޑު  

ކޮމިޓީެގ   މާލިއްޔަތު   .` ފައިނޭންސް،   43)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  އޮފް  މިނިސްޓަރ  ބައްދަލުވުމަށް  ވަނަ 

ޖެނެރަލް އިބްރާހީމް އައިމަންއަށް ައދި    އެމް.އެމް.އޭ ަގވަރުނަރ، ޑެޕިއުޓީ ަގވަރުނަރ އަދި އެސިސްޓެންޓް އޮޑިޓަރ

މަރުޙަބާ  ޓީމަށް  އޮފީހުެގ  ޖެނެރަލް  އޮޑިޓަރ  އަދި  ޓީމު  އެމް.އެމް.ޭއެގ  އަދި  ޓީމު  ފައިނޭންސްެގ  އޮފް  މިނިސްޓަރ 

ދައުލަތުެގ ޚަރަދަށް ޒިންމާާވ    2013/7ދަންނަވަން. މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން އެޖެންޑާަގއި މި އޮތީ، ާގނޫނު ނަންބަރު  

ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(، )ރ( އަދި )ބ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އުސޫލުތަކާއި ހަމަތައް އިސްތިސްނާކުރުމަށް    32ެގ  ާގނޫނު

ތި   ުގޅޭޮގތުން  މައްސަލައާ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ިއތުރުކުރުމަށް  ުމއްދަތު  ހުއްދައިެގ  ދީފައިވާ  މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންެގ 

މެ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު އަރުވާނަން ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ އޮފީހަށް. ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކުރުން. ދެން، އަޅުަގނޑު އެން

އަރުވާނަން.   ފުރުޞަތެއް  އަޅުަގނޑު  ފިނޭންސަށް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ެއމް.އެމް.އޭއަށްފަހު  އެމް.އެމް.އޭއަށް.  އެއަށްފަހު 

ތު އަރުވަމުން ެގންދާނަން. އެއަށްފަހު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފުރުޞަތަށް އެދިލައްވާ ތަރުތީބުން އަޅުަގނޑު ފުރުޞަ 

ވަރަކަށް މިނެޓުެގ ތެރޭަގއި މި ކަމާ ުގޅޭޮގތުން ިމ    10ދެން، އަޅުަގނޑު އެދެން ކޮންމެ މުއައްސަސާއަކުން ވެސް  

 މަޝްވަރާ ބޭްއވުމަށް. އެހެންީވމާ، އަޅުަގނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ މި ފުރުޞަތުއަރުވަނީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ އޮފީހަށް.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: އެސިސްޓެންޓް ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް އިބްރާހީމް އައިމަން 

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އާދެ! އަޅުަގނޑުމެން ތި ދެންނެވި މައްސަލައާ ުގޅޭޮގތުން ައޅުަގނޑުމެން 

ވީމާ، ައޅުަގނޑުމެން ފާހަަގކޮށްލެވޭ ދެކޭޮގތުެގ ސިޓީެއއް މިހާރު ވާނީ ޑްރާފްޓުކުރެވި މި ކޮޅާ ހިއްސާކުރެވިފަ. އެހެން

 ކަންތައްތައް އަޅުަގނޑުމެންެގ ފަރާތުން ކުރިއަށް ެގންދަވާނީ ޑިރެކްޓަރ ޝާން އިނޭގތޯ. 
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ޑިރެކްޓަރ އޮފީހުެގ  ޖެނެރަލްެގ  ސިސްޓަމް   ،އޮޑިޓަރ  އިންފޮމޭޝަން  އެންޑް  ިއންސްޓިޓިއުޝަންސް  ފައިނޭންސް 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޝާންއޮޑިޓް މުޙައްމަދު 

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. ދައުލަތުެގ ޚަރަދަށް ޒިންމާވުމުެގ ާގނޫނު އެއް އަހަރު، އިތުރު އެއް ައހަރު ދުވަހަށް ފަސްކުރުމާ  

ޚުލާސާކޮށްލަދޭނަން.  ކުޑަކޮށް  ކަންތައްތައް  ފާހަަގކުރެވުނު  ރިވިުއަގިއ  ހެދި  އަޅުަގނޑުމެން  ުގޅޭޮގތުން 

ވަނަ   2021އަދި    2020 ބަލާއިރުަގިއ މި ފާއިތުވެދިޔަ ދެ އަހަރު،  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގކުރެުވނު ކަންތައްތަކަށް

ބޮޑަށް   ވަރަށް  މިންވަރު  އިން  ނަާގފައި  ދަރަނި  ިއތުރުވެ  ތަން  ބޮޑު  ވަރަށް  ޑެފިސިޓު  ބަޖެޓު  ދައުލަތުެގ  އަހަރުެގ 

މިއާއެކު،   ހަމަ  އެބައިން.  ބަޖެޓުަގއި    2022އިތުރުވެފައި  ލަފާކުރާ  ދައުލަތުން  އަހަރުެގ  ދަރަނި  ވަނަ  ވެސް 

ކަންތައްތަކަށް  މި  އެހެންވީމާ،  ދެން،  ލަފާކޮށްފަ.  އެބައިން  އެމައުންޓެއް  ބޮޑު  ފުދޭވަރެއްެގ  ފައިނޭންސްކުރަން 

ވެސް   ބަލާއިރުަގއި  ކަންތައްތަކަށް  ހީނަރު  އައި  އިޤުތިޞާދަށް  ޤައުމުެގ  ުގޅިެގން  ކޮިވޑާ  މިާއއެކު  ހަމަ  ބަލާއިރު، 

ވަނަ   2021މި އިންނަނީ ފަތުރުވެރިކަމުެގ ދާއިރާއަށް. ދެން، މި ދާއިރާެގ ެވސް  އެންމެ ބޮޑު ވެއްޓުމެއް ައއިްއސަ  

ހުރި   މި  ކަމަކަށް  ޮގއްސަ އިން  ހާލަތަށް  ކުރީ  ކޮވިޑުެގ  ވިޔަސް،  ލިބުނު ކަމުަގއި  ކުރިއެރުންތަކެްއ  މި  އަހަރުަގއި 

ކުރެވޭ ނުެއއް  ފާހަަގެއއް  އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް  ބަލާއިރުަގއި  ވެސް  ރިސްކުތަކަށް ސްޓެޓިސްޓިކު  މި  އެހެންކަމުން،   .

އޯ.ޑީާއ   މި  ބަލާއިރުަގއި،  ކަންތައްތަކަށް  މި  ދަރަނިތަކާ  ހުރި  ޕްރޮޕޯސްކޮށްފައި  މި  ބަޖެޓުަގއި  މިހާރު  ބަލާއިރުަގއި 

ުގޅިެގން މި ރީފައިނޭންސްކުރަން އިތުރު ދަރަނިތަކެއް ނެުގމަކީ އޭަގއި ވަރަށް ބޮޑު ރިސްކުތަކެއް ހިމެނޭނެ ކަމެއް.  

ކޮޅުން މި ޮގތަށް ބޭރުެގ ފަރާތްތަކުން ވެސް އިތުރު ދަރަންޏެއް ނެުގމަކީ މި ހާލަތުަގއި އުނދަޫގކަމެއް ކަމަށް  އަނެއް

ބަލާއިރުަގއި   ކަންތައްތަކަށް  މި  ރިސްކުތަކާއި،  ދިމާވާނެ  ޮގތުން  މި  ދެން،  ަގބޫލުކުރެވޭ.  ވެސް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ކަންކަމު މި  ފާހަަގކުރެވެނީ  މި އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އިޤުތިޞާދީޮގތުން  ކުރިން،  ދިއުމުެގ  ކޮންކްލޫޝަނަކަށް  ަގއި 

ޮގތަކަށް   ކުރެވޭނެ  ކަންތައް  މި  ޮގތެްއަގިއ  ޚަރަދުކުޑަ  އެންމެ  މި  ޮގންޖެހުންތަކާއި،  ދިާމވާނެ  ކަންތައްތަކަށް 

ންމެ ޚަރަދުކުޑަ  ބަލާއިރުަގއި އެމް.އެމް.އޭ އަދި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ވެސް ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކަށް ބަލާފައި، އެ

 ޮގތަކަށް މި ކަންތައް ކުރިއަށް ެގންދިއުން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! އަޅުަގނޑު ދެން، ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އެމް.އެމް.ޭއ ަގވަރުނަރ އަލްފާޟިލް ޢަލީ ހާޝިމަށް.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޝިމްހާމޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ ަގވަރުނަރު ޢަލީ 
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ލޮޅުންތަކަށް   ހުރި  ައއިއްސަ  އިޤުތިޞާދަށް  މިހާރު  ހާލަތާއި،  ހުރި  ދިމާވެފައި  އަޅުަގނޑު  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

 ޑީ.ޖީ އިމާދާ ހަވާލުކޮށްލާނަން. ދެން، އަޅުަގނޑު ސަޖެސްޝަންސްތައް ކިޔައިދޭނަން އިނޭގތޯ. އިމާދު.

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: އިމާދު   އުޓީ ަގވަރުނަރު އަޙްމަދުޑެޕިމޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ 

ސިޓީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކޮޅުން  މި  އަޅުަގނޑުމެން،  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ  ަގވަރުނަރު،  ޝުކުރިއްޔާ  އާދެ! 

ދާދި  ެވސް  ައޅުަގނޑުމެން  ޖަވާބު  ސިޓީެގ  ހުށަހަޅުއްވާފައިން  ފިނޭންސުން  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އެބައިން  ލިބިފައި 

އިޤުތިޞާދަށްކުރާނެ  ދެން ޯއވަރޯލްކޮށް  އިނޭގތޯ.  އިނީ  ފޮނުވާފައި  އަޅުަގނޑުމެން  ިއދާރާއަށް  މަޖިލީހުެގ  މި  މެއަކު 

އަސަރު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އަޅުަގނޑުމެން ބަޔާންކޮށްދެން، ތި ބޭފުޅުންެގ ސިޓީަގއި އެބައެއް ނެތް. އޯވަރޯލްކޮށް  

މި   ިއންޖެކްޝަނެއް  ލިކުިއޑިޓީ  ކުރީމަ. ބަލާލާއިރުަގއި  މަނިޓައިޒް  ނޫނީ  އޯވަރޑްރާފްޓްކޮށް  ޕީ.ބީ  އަންނަނީ 

ބަލާލާއިރުަގިއ   ތަފުސީލަށް  މީެގ  ދެން،  އިންނާނެ.  ފާހަަގކޮށްލާފަިއ  ައޅުަގނޑުމެން  ވާހަކަ  އެ  އެހެންވީމާ، 

ސްޓަމު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ފާހަަގކުރެވޭ އަޅުަގނޑުމެން އޯ.ޑީ ފެސިލިޓީއާ ެއއްވަރަށް އެކްސެސް ލިކުިއޑިޓީ ސި

ތެރޭަގއި އެބައުޅޭ. ދެން، އެ އަދަދުތައް އަޅުަގނޑުމެންެގ ިއންވެސްޓްމަންޓު ފެސިލިޓީސްތަކުަގއި، މިހާރު އެމް.އެމް.ޭއ  

ބޮޑު   އެންމެ  މީެގ  ިއނޭގތޯ.  ފާހަަގކޮށްލަން  ވެސް  ހުރިކަން  ހިފެހެއްޓިފައި  ލިކުއިޑިޓީ  އެކްސެސް  އެ  ތެރޭަގއި 

ްގރޯތް އިމްޕެކްޓެއް އައިސް މި އިންނަނީ ޓޯ ސަޕްލައިައށް. މަނީ ސަޕްލައިެގ އިމްޕެކްޓަށް ބަލާލާއިރުަގއި  ޓަލް މަނީ 

ވަނަ އަހަރު މުޅި ޖުމުލަ މަނީ ސަޕްލައި   2020ރޭޓަށް ބަލާލާއިރުަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގކުރެވެނީ ޯއަވރޯލްކޮށް  

މަނިޓައި  އެހެންނަމަވެސް،  ޕަސެންޓެއްވަރުަގއި.  ދެ  ާގތްަގނޑަކަށް  އުޅެނީ  އިމްޕެކްޓް  މި  މި  ުގޅިެގން  ޒޭޝަނާ 

ފުދޭވަރަކަށް ބޮޑުތަނުން އިތުރުވެފައި އިންކަން. ދެން، އަޅުަގނޑުމެންެގ ލަފާަގިއ ވެސް ކުރިން ވެސް ފާހަަގކޮށްފައި  

ތެރެއިން   ނިޒާމުެގ  ރޭޓު  އެކްސްޗޭންޖު  އަންނަނީ  މި  އިމްޕެކްޓެްއ  އިންޑައިރެކްޓް  ބޮޑު  އެންމެ  މީެގ  އިންހެން، 

އިމްޕެކްޓް  ޕްރައިސްތަކަ އެ  ހިނދެއްަގއި  މަނިޓަިއޒްކުރާހާ  އެކަން  އެހެންވީާމ،  ދެން،  އަންނަނީ.  މި  އިމްޕެކްޓު  ށް 

ެއއީ އެކަށީެގންާވ ކަެމއް. ހަމަ އަނެއްހެން ެއ ފުރުޞަތު އެބައިން. އެހެންނަމަެވސް. އަޅުަގނޑުމެން ވެސް   އޮތުން 

ޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިފައި ހުރި މަޢުލޫމާތުން ސަރުކާރުގެ ކޮވިޑު ހާލަތާ ުގޅިެގން ސަރުކާރުެގ ކޭޝްފްލޯއަށް ދެން، އަ

ހާލަތުަގިއ   މި  ޮގތުން  އެ  ދެން،  އެބަކުރެވޭ.  ފާހަަގ  ހުރިކަން  ައއިއްސަ  އިމްޕެކްޓުތަކެއް  ބޮޑެތި  ކޭޝްފްލޯއަށް 

ެގންދެވޭނީ  ކުރިއަށް  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ކުޑަކޮށް  އެބަ  އަސަރު  ކަންކަމަށް  ދެންނެިވ  މި  އިޤުތިޞާދަށް، 

ންޮގތްތަކެއްތޯ ައޅުަގނޑުމެން ވެސް އެތެރޭަގއި ވަރަށް ބޮޑަށް ޑިސްކަސްކުރެިވެގން، އަޅުަގނޑު ހިތުން އެ އެންމެ ކޮ

ޮގތަކަށް   ދަތިނުވާނެ  ހިންުގމަށް  ސަރުކާރު  ޯއވަރޯލް  އެހެންނަމަެވސް  ޮގތެްއަގިއ  ކުޑަ  އެންމެ  އިމްޕެކްޓު  ކުޑަކޮށް، 
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ތިންކު ައއި  ޮގތްތަކެއް  ެގންދެވޭނެ  މިހިސާބުން   ކުރިއަށް  ފާހަަގކޮށްލާނެ.  ވެސް  ސްޓޭޓުމަންޓުަގއި  ަގވަރނަރެގ 

 އަޅުަގނޑު ނިންމާލާނަން. ޝުކުރިއްޔާ އިނޭގތޯ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ަގވަރުނަރު. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޝިމްހާމޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ ަގވަރުނަރު ޢަލީ 

ައޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން މިއަދު އިޤުތިޞާދަށް އެ އަންނަ ލޮޅުންތައް މަނިޓަރީ ސައިޑުން ނުވަތަ  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ.  

ބިލިއަންެގ   4.4އެކްސްޗޭންޖު ރޭޓަށް އަޅުަގނޑުމެން އިމްޕެކްޓް ކުޑަކުރަން އަޅުަގނޑުމެން ހުށަހަޅާ ޮގތަކީ، ފުރަތަމަ  

ަގިއ ނިމޭއިރަށް    2022ނިމޭއިރަށް އެ އަހަރު، އެީއ  މިހާރު އެ ެއކްސްޓެންޝަން ދިނުން އިނޭގތޯ. ދީފައި، އަހަރެއް  

ސެކިއުރިޓައިޒްކުރުން.    2.5 ކުޑަކުރުމަށްފަހު  ސެކިއުރަޓަިއޒްކުރުން.  ބާކީ   2.5ބިލިއަން  ދެން،  ކުޑަކޮށްފައި 

ނުވަތަ   ދެންނެވުނީ.  މި  ދެއްތޯ  ރަނަގޅަށް  އެކްސްޓެންޝަނަކަށް    4.4އިތުރުކޮށްފައި،    4.4ސެކުއިރިޓައިޒްކުރުން. 

މަހު  ެގ މޭ  ކުޑަކުރުން.    2.5ނެއްސަ  ބާކީ   2.5އަށް  ހުރި  ނިމޭއިރަށް  އަހަރު  ކުޑަކޮށްފަިއ،  އަށް 

ސެކިއުރިޓައިޒްކުރަން. މީަގއި މައިަގނޑު މަޤްޞަދަކަށް މި އޮތީ އެ އިކޮނޮމީ ތެރެއަށް ފައިސާ ނުވެއްދުން. ނުަވއްދާ 

އެކްސްޓެންޑުކުރުން. އެހެންވީމާ، މަނިޓައިޒޭޝަން މި އަދި ފެސިލިޓީއެއް އިތުރަށް ނުެގނައުން. މިހާރު ހުރި ފެސިލިޓީ  

ކޮންޓިނިއުއޭޝަނެއް ނޫންތޯ އިންނާނީ. އިތުރަށް ފައިސާ، އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ހުށަހަޅާފައި އޮތް ޮގތަކީ އިތުރަށް 

ދެން، އަނެއް  ފައިސާ މަނިޓަިއޒްކުރުން. ޭއެގ ބަދަލުަގިއ މިއީ އަޅުަގނޑުެމންެގ ހުށަހެޅުމަކީ. އެީއ ކަންނޭނެގ. އާދެ!  

ބައި. ދެން، އިންޓަރެސްޓު ރޭޓަށް އަޅުަގނޑުމެން ޮއޑިޓަރުންނާ ވެސް ވާހަކަދަްއކާފައި، ސަރވައިލީ ޓްރީޓްމަންޓެްއ  

އެވްރެޖް   އެހެންވީމާ،  ެއކީަގއި.  އިންސްޓްރޫމަންޓްސްއާ  އެހެން  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ދޭންޖެހޭ  އަޅުަގނޑުމެން 

% ިމހާރު  ޮގތަށް  އޮތް  ާގތްަގނޑަކަށް  އަ  0.1އިންޓަރެސްޓް  ޮގތަށް  ވިސްނާ  އަޅުަގނޑުމެން  ކަހަލަ   0ކީ  ދިނުން 

 % ހަމަ  އަދަދުަގއި.  އެ  ނާދޭ  ޑިސިޕްލިނެއް  ފިނޭންސަށް  ނުވަތަ  ސަރުކާރަށް  އެައކުން  އެްއވެސް  ެއއީ    1ކަމެއް. 

ހުށަހަޅަނީ %  0.1ބަރޯކުރަން % އަޅުަގނޑުމެން  ދެން،  ކަމަށް.  ފަސޭހަ  ބަރޯކުރަން  ވެ  2.5ެގ  ފެއަރ  ލިުއ ެއއީ 

 ޓްރީޓްމެންޓެއް ޮގތަށް. އެ ދެ ކަންތައް. އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސަށް.
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  ވާހަކަދެއްކެުވން: މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އިބްރާހީމް އަމީރު

އަށް ޙަމްދުކުރަން. އެކަލާނެގ ރަސޫލާއަށް ސަލަވާތް ކިޔަވަން. މި  هللاއްރިރު. `.  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މުޤަ 

ޞަލަވާތުަގއި އެކަލޭެގފާނުެގ އާލުންނާއި މިތުރު ސަހާބީން ޝާމިލުކުރަން. އަޅުަގނޑުމެން ދެންމެ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް  

ޚަ ދައުލަތުެގ  ފަދައިން،  ފާހަަގކުރި  ެވސް  އެމް.އެމް.ޭއއިން  އަދި  ވެސް  ާގނޫނަށް  އޮފީހުން  ޒިންމާވާ  ރަދަށް 

ޓަކަިއ   ެގނައުމަށް  ެއކްސްޓެންޝަން  އެ  ވަނީ.  މި  ދެވިފަިއ  އިސްތިސްނާތަކެއް  ވެސް  މިހާރު  ޢަމަލުކުރުމަށް 

ދައުލަތުެގ   އެދިފައި ވަނީ  މި  މި އިސްތިސްނާއަށް އަޅުަގނޑުމެން  މި ވަނީ.  ހުށަހަޅާފައި  މަޖިލީހަށް  އަޅުަގނޑުމެން 

ވަނަ ާމއްދާެގ ދަށުން ލިބިދީފައިވާ އިސްތިސްނާތަކުެގ ތެރެއިން އެ ާމއްދާެގ )ހ( ެގ    36  ޚަރަދަށް ޒިންމާވާ ާގނޫނުެގ

އަދި   އޮތީަމ  މެދުވެރިވެފައި  މިހާރުވެސް  ކާރިޘާއެއް  ޤުދުރަތީ  ފަދަ  ބަޔާންކޮށްފައިާވ  މި  އަޅުަގނޑުއެކެއްަގއި  މެން 

ނުވާތީވެ.   އަރަިއަގނެވިފައި  ހާލަތުން  އެ  2021ކޮވިޑުެގ  އަހަރުެގ  ވެސް  ަވނަ  މެންނަށް އަޅުަގނޑުޕްރީލްމަހު 

ދުވަހުެގ   އަހަރު  އެއް  އިތުރު  ޮގސްފައިނުވާތީ،  ފިލައި  އަދި  ހީނަރުކަމުން  ކުރިމަތިވި  މި  ުގޅިެގން  ބަލިމަޑުކަމާ 

މުއްދަތަށް އިސްތިސްނާެގ މުްއދަތް ދަންމާލުމަށް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން މިހާރު ވެސް ވަނީ ނިންމާފަ. އަދި ފާއިތުިވ  

ފުރަތަމަ  އިސްތި އެންމެ  ހަމަ  ަވނީ  މި  ކަނޑައަޅާފައި  ޮގތުަގއި  ލިމިޓުެގ  އޯަވޑްރޯކުރެވޭ  ޕީ.ބީ  ުމއްދަތުަގއި  ސްނާެގ 

މެން ރާއްޖޭެގ ިގނަ ރައްޔިތުން ވެކްސިން  އަޅުަގނޑުބިލިއަން ރުފިޔާ. މިހާރު    4.4މެން ކަނޑަެއޅި  އަޅުަގނޑުވެސް  

މެން އެައރޕޯޓު ހުޅުވި، ބަލިމަޑުކަން މި ވަުގތަށް ކޮންޓްރޯލްެވ، ބޯޑަރު ހުޅުވުާމއެކު ރާއްޖޭެގ  އަޅުަގނޑުދެވި އަދި  

ބަލިމަޑުކަމުން   މި  ދުނިޔެއިން  ވެސް  މިހާތަނަށް  ނަަމެވސް،  ބާރުވަމުންދިޔަ  ދުވެލި  އިޤުތިޞާދީ  ފަތުރުވެރިކަމާ 

ހިރާސްތައް އިޤުތިޞާދީ  ނުވޭ. އަދި  ހުރުމާއި، ކުރު މުއްދަތެއްެގ    ފުރިހަމައަށް އަރައިަގނެވިފައި  މަތިކޮށް  އަދިވެސް 

ތެރޭަގއި ޕަބްލިކް ބޭންކު އޯަވޑްރޯކުރި އަދަދު އަނބުރާ ދެއްކުމަކީ ދައުލަތުެގ ކޭޝްފްލޯ މެނޭޖުކުރުމުަގާއއި، ދައުލަތުެގ  

އް އަހަރު ދުވަހުެގ  މެން ފާހަަގކުރަން. ވީމާ، ިއތުރު އެައޅުަގނޑުބަޖެޓު ތަންފީޛުކުރުމުަގއި ދަތިވާނެ ކަމެއް ކަމުަގއި  

އެދި   އިތުރުކޮށްދެްއވުމަށް  އިސްތިސްނާ  ދެވިފައިވާ  ާގނޫނަށް  ޒިންމާވުމުެގ  ޚަރަދަށް  ދައުލަތުެގ  މުއްދަތަށް 

މަޖިލީހަށް މި ވަނީ ހުށަހަޅާފަ.  އަޅުަގނޑު މެން ހުށަހަޅާފައި ވާނީ އިސްތިސްނާ އިތުރު  އަޅުަގނޑުމެން ރައްޔިތުންެގ 

ށް އިތުރުކުރުމާއެކު އަންނަނި ޮގތަށް. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ދައުލަތުެގ ޚަރަދަށް ޒިންމާވާ އެއް އަހަރު ދުވަހުެގ މުއްދަތަ 

ވަނަ    26ވަނަ އަހަރުެގ އެޕްރީލް މަހުެގ    2023ާގނޫނުެގ ހަމަތަކާ އުސޫލުތަްއ ޢަމަލުކުރުން ފަސްކުރުމުެގ މުއްދަތު  

ދެވަނައަށް   ދަންމާލުން.  ހަމައަށް  ޑިސެން  2021ދުވަހާ  އަހަރުެގ  މަހުެގ  ވަނަ  ނިޔަލަށް   31ބަރު  ދުވަހުެގ  ވަނަ 

ޕަބްލިކް ބޭންކު އެކައުންޓުެގ އޯަވޑްރޯވެފައި ހުންނަ މިންވަރު ސެކިއުރަޓައިޒްކޮށް، މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން 

 ވަނަ  3އަހަރުެގ އިމޮޓަިއޒިންގ ބޮންޑަކަށް ބަދަލުކުރުން. ދެން، އޭެގ އިތުރުން ހަމަ    50ސަރުކާރަށް އިޝޫކޮށްފައިވާ  
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ވަނަ އަހަރުެގ އެޕްރީލް މަހުެގ   2023ވަނަ އަހަރުެގ ޖަނަވަރީ މަހުެގ އެއްވަނަ ދުވަހުން ފެށިެގން    2022ކަމަކަށް  

ލިމިޓަކީ    26 މަތީ  އެންމެ  ޯއވަރޑްރޯކުރެޭވ  ބޭންކު  ޕަބްލިކް  ހަމައަށް  ދުވަހާ  ކަުމަގއި    3.5ވަނަ  ރުފިޔާ  ބިލިއަން 

ދުަވހުން ފެށިެގން ޕަބްލިކް ބޭންކު އޯވަރޑްރޯވެފައި ހުންނަ   1ރީ  ަވނަ އަހަރުެގ ޖަނަވަ  2022ކަނޑައެޅުން. އަދި  

% އަހަރަކަށް  ބެލެންސިންގ  ޯއވަރޑްރޯވެފައިވާ  ދުވަހަކު  އޮތޯރިޓީން   0.1ކޮންމެ  މަނިޓަރީ  މޯލްޑިްވސް  ރޭޓުން  ެގ 

މިއީ   ހަމަޖެއްސުން. ދެން،  ބެލެންސް އިންޓަރެއަޅުަގނޑުއިންޓަރެސްޓު ޗާޖުކުރުމަށް  ޕީ.ބީ.އޭ  މިހާތަނަށް  މެން  ސްޓު 

ހިތުން އެމް.ެއމް.އޭ ެވސް ބޭނުން އެބަވޭ.   އަޅުަގނޑުޗާޖުނުކުރެވި ނަަމވެސް އެމް.ެއމް.އޭެގ ވެސް ރިކޮމެންޑޭޝަނެއް،  

ެގ ރޭޓުން ކޮންމެ ދުވަހެްއެގ އޯ.ޑީ ބެލެންސް އިންޓަރެސްޓު ޗާޖުކުރާ ޮގތަށް   0.1މެން މި ހުށަހަޅަނީ %އަޅުަގނޑު

ހުށަހައަޅުަގނޑު ވާނީ  ހުރި  މެން  ރިސްކުތަކެއް  އިތުރުކުރުމުެގ  މުއްދަތު  އޯވަޑްރޯކުރާ  އިތުރުން  އޭެގ  ދެން،  ޅާފަ. 

މެންނަށް މެނޭޖުކުރަމުން ކުރިއަށް ދެވޭނީ. އަޅުަގނޑުމަސް ދުވަހު ކުރި ޮގތަށް    18ނަމަވެސް، މި ކަންކަން ފާއިތުވި  

  އަޅުަގނޑުވުރެ ރިސްކުތައް ކުޑަވާނެ. ދެން،  ބިލިއަން ދަށްކުރުމުން މިހާރަށް  3.5އަދި އޯވަރޑްރޯ މެކްސިމަމް ލިމިޓު  

ވެސް   މިހާތަނަށް  މަނިޓަރީ  އަޅުަގނޑުދެކޭޮގތުަގއި  ޕޮލިސީ  ފިސްކަލް  އެއްކޮށް،  ހާލަތާ  ކޮވިޑުެގ  މި  ހަމަ  މެންނަށް 

އެްއކޮށް   ކޯޑިނޭޝަނާ  ހާމަނައިޒޭޝަން،  ވަނީ އަޅުަގނޑުޕޮލިސީެގ  މި  ެވސް  ރިސްކުތައް  އިންފްލޭޝަން  މެންނަށް 

ހާލަތުަގއި  މިޓިޭގޓު މި  އަދި  ކަހަލަ އަޅުަގނޑުކޮށްފަ.  ދިމާވި  އިޤުތިޞާދުތަކުަގއި  އެހެނިހެން  ދުނިޔޭެގ  މެންނަށް 

ފްރީފޯލްއަށް   ޑިކްލައިނަށް  ިއކޮނޮމިކް  އެ  އޮތީ  އަޅުަގނޑުކަންތައްތައް  މި  ނުދެވި  ދެކޭޮގތުަގިއ    އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ކޯޑިނޭޝަން ޕޮލިސީެގ  މަނިޓަރީ  އަދި  ޕޮލިސީ  އިތުރުެވ  ފިސްކަލް  ޑިމާންޑު  އެކްސްޗޭންޖުެގ  ފޮރިން  ރަނަގޅުވީމަ.   

މެންެގ ޕެރަލަލް މާކެޓުެގ ޑޮލަރުެގ ައުގ މައްޗަށް ދިއުމުެގ ރިސްކު އޮތް ނަމަވެސް، އިޤުތިޞާދު ކުރިއަށް  އަޅުަގނޑު

މެންނަށް  ަގނޑުއަޅުެގ ކުރިން ހުރި މިންވަރަށް ދާނެ ކަމަށް    19-ވަނަ އަހަރު ކޮވިޑު  2023އޮތް ތަނުަގއި ރަނަގޅުވެ  

ދައުލަތުެގ   ކުޑަކުރެވޭނެ.  ރިސްކު  މި  ކަމުން  މި  އަދި  އިތުރުވާނެ.  ވަންނަވަރު  ފައިސާ  ބޭރު  ރާއްޖެއަށް  ބެލެވޭތީ 

ހިންުގ އަޅުަގނޑުމެން ބަޖެޓުމަށާއި،  މަޝްރޫޢުތައް  ހޯދަން  ފައިނޭންސް  ބޭރުން  ރާއްޖެއިން  ފައިނޭންސިންގއަށް   

ނޭންސް ލިބޭނީ ބޭރު ފައިސާއިން ކަމަށް ވާތީވެ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ރިޒަރވަށް  ރާވާފައި ވިޔަސް، މި ކަންކަމުން ފައި

ސެކްޓަރއަށް   ޕްރައިވެޓް  ޚަރަދުކުރުމުން،  ޯއވަރޑްރޯކޮށްެގން  އޭެގއިތުރުން  އަދި  ކުޑަކުރެވިެގންދާނެ.  އަސަރު  ކުރާ 

ވީ ދެއްކިކަމުަގއި  ފަރާތްތަކުން  ބައެްއ  ވާހަކަ  ކްރަުއޑްައުއޓުވާ  ނުލިބި  ފަންޑުެގ  ކްރެޑިޓް  ެއކްސެސް  ނަމަެވސް، 

ދެން،  ފާހަަގކުރަން.  އަޅުަގނޑު  ކަމަށް  ނޫން  ވާހަކަެއއް  ރަނަގޅު  މިއީ  ހުރިއިރު،  ބޭންކުތަކުަގއި  ބިލިއަނުން 

އަޅުަގނޑުމެން   ާގނޫނު  ޒިންމާވާ  ޚަރަދަށް  ދައުލަތުެގ  އަޅުަގނޑުމެން    31އޭެގއިތުރުން  ކީއްވެތޯ  ޑިސެންބަރުަގިއ 

އެއީ އަޅުަގނޑުމެންެގ ިމހާރުެގ ކޭޝްފްލޯ ހާލަތު ހުރި ޮގތުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ؟  ޖެހެނީސެކިއުރަޓައިޒުކުރަން މި
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ކޮންމެޮގތެއް ިވޔަސް އެ ކަންތައްތައް އެބަ ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ަގބޫލުކުރަން. އަދި ިއސްތިސްނާެގ  

ތައް އެންމެ މަތިެވެގން ެވސް ބެހެއްޓޭނީ އަޅުަގނޑު  މުއްދަތު، މިސާލަކަށް އިތުރުނުކުރާނަމަ އަޅުަގނޑުމެންެގ ޚަރަދު

ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް ބަޖެޓު ކުޑަކުރަންޖެހޭނެ. މިކަން ކުރާނަމަ، އަޅުަގނޑުމެން ޖެހޭނީ އޮފީސްތަކުެގ   26ދެކޭޮގތުަގއި  

ެއއް އާ ކަންކަން  ބަޖެޓުތައް ކުޑަކޮށް، މަޝްރޫޢުތައް މަދުކުރަން. އަދި ސަރުކާރުން ކުރަން ބަޖެޓުަގއި ހިމަނާފައިވާ ބަ

ނުކޮށް މަޑުޖައްސާލަން. ައޅުަގނޑުމެން މިހާރު ވެސް ކުރިައށް މި ެގންދަނީ މިނިމަމް ވޭޖާއި ޕޭ ހާމަނައިޒޭޝަނާިއ  

އެމް.އެމް.ޭއެގ   އަޅުަގނޑުމެން،  ހާލަތުަގއި  މި  މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެން،  ސަރުކާރުން  ޮގތްޮގތުން  އެހެނިހެން  އަދި 

ގަވެފަިއ އޮތީ، ރާއްޖޭެގ މި އިޤުތިޞާދީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ލިބޭ ކުރިއެރުންތަކަށް  ލަފާަގއި ވެސް އަޅުަގނޑަށް ފާހަ

މި  ިއކޮނޮމީ،  ދެކޭޮގތުަގއި  އަޅުަގނޑުމެން  ހޯދުމަށް.  ޙައްލެއް  ފެސިލިޓީއަށް  އޯ.ޑީ  މި  އަޅުަގނޑުމެންެގ  މަޑުނުޖެހި، 

އަޅުަގ މިހާރު  ެގންދެވޭނީ  ކުރިއަށް  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ރިކަވަރީ  ޮގތަށް އޮތް  ހުށަހަޅާފައިވާ  މި  ނޑުމެން 

ކަމަށް   އިތުރުކުރަންޖެހޭ  މުއްދަތު  އޯވަރޑްރޯކުރެވޭނެ  ވީމާ،  ެގންދެވިެގން.  ކުރިއަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ބޮޑަށް  ވަރަށް  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން  މަޖިލީހަށް  އިތުރުކުރަން  ުމއްދަތު  އަދި  ަގބޫލުކުރެވޭ.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

އަޅުަގނޑު   އަޅުަގނޑުމެންނާ  ބާރުއަޅަން.  ކޮބައިތޯ  ޒިންމާދާރުޮގތަކީ  ރަނަގޅު،  ވަރަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ދެކޭޮގތުަގިއ، 

ކޮންޮގތަކަށްތޯ   ބެހެއްޓޭނީ  ރީތިކޮށް  އެންމެ  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ބުކްސް  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ސުވާލުކުރެވިދާނެ. 

ިވއު އޮފް  ޕޮއިންޓް  ޕޮލިސީ  ފިސްކަލް  ސުވާލުކުރެވިދާނެ.  މިސާލަކަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ބަލާއިރު  ިއން 

ކުޑަކުރެވިދާނެ،   މިހާރު  ކޯޑު  ބަޖެޓު  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ހަމަ  ރުފިޔާއިން    36.9އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ބިލިއަން 

ބަޖެޓު   ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ    24އަޅުަގނޑުމެންެގ  ޖެހޭނީ  ައޅުަގނޑުެމން  އޭރަށް  ކުޑަކުރަންވީ.  ރުފިޔާއަށް  ބިލިއަން 

ހުއްޓާލަން ސިވިލް  ޕްރޮޖެކްޓްސްތައް  ކުޑަކުރަން.  މުސާރަ  މުަވއްޒަފުންެގ  ސަރވިސްެގ  ސިވިލް  ސަރުކާރުެގ   .

ލިބޭ   މި  މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކުރީމަ  ކަންތައްތައް  މި  އެ  މަދުކުރަން.  އަދަދު  މުވަްއޒަފުންެގ  ސަރވިސްެގ 

މަނިޓަރީ ޕޮލިސީ ުގޅިެގން އިޤުތިޞާދީ ކުރިއެރުން އެބަ ފަހަތަށް އެބަ ދޭ. މިހާތަނަށް ވެސް ފިސްކަލް ޕޮލިސީ އަދި  

މި ކުރި މަސައްކަތުެގ ނަތީޖާއަކަށް މިވީ މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން މި ހާލަތުަގއި މިތިބީ. ރާއްޖޭެގ އިޤުތިޞާދު ެވެގން  

ދަނީ  މި  ެވެގން  ޤައުމަކަށް  ފަސް  ކުރިއަރާ  އިޤުތިޞާދު  ައވަހަށް  އެންމެ  ވެސް  ދުނިޔޭަގއި  މި  ދަނީ،  މި 

ޖިލީހުެގ އޯ.ޑީ ފެސިލިޓީެގ ެއގްޒެމްޕްޝަނާިއ އަދި އެމް.އެްމ.އޭެގ މަނިޓަރީ ޕޮލިސީއާިއ  އަޅުަގނޑުމެން މަޖިލީހާއި، މަ

އަޅުަގނޑުމެންނާ ުގޅިެގން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވުނީމަ. އަޅުަގނޑުމެން ދެކޭޮގތުަގއި ޒިންމާދާރު ޮގތަކީ ހަމަ މި އޯ.ޑީ 

ޓެންޝަނަކާ ެއއްކޮށް ައދި އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެސިލިޓީ ވެސް އިތުރަށް، ހަމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިތުރު އެކްސް

ޕްރޮޖެކްޓްސްތައް  އިންެވސްޓްމެންޓް  ސެކްޓަރ  ޕަބްލިކް  ައޅުަގނޑުމެން  ެގންޮގސް  ކުރިައށް  ސެކިއުރަޓައިޒުކޮށްެގން 
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ބަޖެޓު   އިންޮގތަށް  ބަޖެޓުކޮށްފައި  ެވސް  ޑަިއވަރސިފިކޭޝަނަށް  އިކޮނޮމީ  ހަމަ  އަޅުަގނޑުެމން  އަދި  ހިންުގން. 

ހުށަހެޅި މީޑިއަމް ޓަރމް ފިސްކަލް  ޕް މަޖިލީހަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ހެދިފައި މިއޮތީ  ޕްލޭން  ބަޖެޓު  އަދި  ލޭނާއެއްކޮށް، 

ސްޓްރެޓެޖީ އާއި މީޑިއަމް ޓަރމް ޑެޓް ސްޓްރެޓެޖީއާ އެްއޮގތަށް ކަމުަގިއވާތީެވ، ެއޮގތަށް ޮގސްެގން ކަމަށް އަޅުަގނޑު  

ަގނޑުމެން މި ކުރިއަރަމުންދާ މި ލެވެލް ހިފެހެއްޓި ކުރިއަށް އޮތްތާނަގިއ  ދެކެނީ ރާއްޖޭެގ އިޤުތިޞާދު މިހާރު އަޅު

ޕަސެންޓޭޖު  ވެސް  ނިސްބަތް  ދަރަނީެގ  ހުރި  އެކިއުމިލޭޓުވެފެއި  މި  މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެން  އަވަހަކަށް  ވެސް  ވީހާ 

ޭއެގއިތުރުން، އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން ައޅުަގނޑުމެންނަށް ކުޑަކުރެވޭނީ.  ޭވ، ފިސްކަލް ޑިސިޕްލިން  ވައިސް 

އަޅުަގނޑުމެން  ދައުލަތުެގ،  އެބަޭވ  މުހިންމު  ކޮންސޮލިޑޭޝަން  ފިސްކަލް  ެގންނަން.  ބޭނުން  ވެސް  އަޅުަގނޑުމެން 

އަހަރު،    2020 ހަނުގރާމަައކާ    2021ވަނަ  ބޮޑު  ހަމަ  ހަނުގރާމަައކާ.  ދިމާވީ  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  އަހަރު  ވަނަ 

ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭެގ އިޤުތިޞާދު ދަށަށް   2020އަކާ ދިމާވެފަިއ، ައޅުަގނޑުމެން  އަޅުަގނޑުމެން ދިމާވީ. ހަނުގރާމަ

% އާމްދަނީ  33ދިޔައީ  ލިބޭ  ދައުލަތަށް  ައހަރު،    2020.  ައދި    2021ވަނަ  އަހަރު  އަހަރަށް   2022ވަނަ  ވަނަ 

ލި ދިޔަނަމަ  އަޅުަގނޑުމެން  ނައިސް  ކޮިވޑު  ޓޯޓަލްކޮށްލައިފިްއޔާ،  ބަލައިލާ  އާމްދަނީެގ  އަޅުަގނޑުމެން  ބޭ 

ބިލިއަން ރުފިޔާ ދައުލަތަށް ެގއްލިއްޖެ. ދެން، ައޅުަގނޑުމެން މިއަދު    40ބިލިއަން ރުފިޔާ %   36ާގތްަގނޑަކަށް %

އާކަމެއް ނޫން މި ކުރަނީކީ. ދުނިޔޭެގ ހުރިހާ ސެންޓްރަލް ބޭންކުތަކުން ވެސް، ދުނިޔޭެގ ހުރިހާ ޤައުމުތަކުން ވެސް  

ލް ބޭންކުތަކުެގ އަދި ެއހެނިހެން ޤައުމުތަކުަގއި ހަމަ ކުއެންޓިޓޭޓިވް ޭއޒް އިން، ހަމަ އެ ބޭފުޅުންެގ ހަމަ ސެންޓްރަ

އޯ.ޑީ   އަސްލު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މިހާތަނަށް  ކުރޭ.  އެބަ  މަނިޓައިޒޭޝަން  މާނަިއަގއި  ޕިއޯ  މާނަިއަގއި  އޭެގ 

ނަ ޕީރިއަޑަށް އެއިނީ މަނިޓައިޒުވެފަ.  ފެސިލިޓީއަށް، އޯކޭ! އެ ލެވެލްަގއި އޯ.ޑީވެފައި އިންނަ އަދަދު، އޯ.ޑީވެފައި އިން

އެކަމަކު، ައޅުަގނޑުމެންެގ އޯ.ޑީ ފެސިލިޓީެއްއެގ ައޅުަގނޑުމެން އެއަށް ފަންޑްސް ހަމަ ރިައލައިޒުވާ މިންވަރަކުން ެއ  

މަނިޓައިޒުކުރުން  އަދި  މާނަިއަގއި  ކޮންވެންޝަނަލް  ޭއެގ  ެއއީ  އެހެންވީާމ،  ސްޓެބިލައިޒްވަމުން.  އޮޓޮމެޓިކު  ދަނީ 

މުަގއި ނުވެދާނެ. އެހެންވީމާ، އެ ފިސްކަލް ޑިސިޕްލިން ައޅުަގނޑުމެން އަމިއްލައަށް ވެސް އެބަ ެގންނަން. ފިސްކަލް  ކަ

ސްޓްރެޓެޖީަގިއ ޑެޓް ސްޓްރެޓެޖީަގއި އަޅުަގނޑުމެން ެއ ކަންތައްތައް ފާހަަގކޮށްފައި މި ވަނީ. އަޅުަގނޑު ދެކޭޮގތުަގއި 

 މެންބަރުން އަޅުަގނޑުެމން އެބަޖެހޭ މިއަށް މިހާރު މިހުރި ކަންތައްތައް ކުރަން.  އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުން، ިއއްޒަތްތެރި

ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓްސްތައް ހިންަގން. ރާއްޖޭަގއި ައޅުަގނޑުމެން ބަނދަރުތައް އަޅަން އެބަ 

ކަންތައް މި  އެބަޖެހޭ.  ދެވެން  މުސާރަ  ޖެހޭ.  އެބަ  ހެދެން  މަުގތައް  ކުރެވެނީ  ޖެހޭ.  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ތައް 

އަޅުަގނޑުމެން މިޮގތަށް މި ކަންތައްތައް ކުރެިވެގން ކަމަށް އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަނީ. ހަަމ އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް 

އަދި  ވެސް  ކޮމިޓީ  ފައިނޭންސް  ޕަބްލިކް  މަޖިލީހުެގ  އިްއޒަތްތެރި  ވެސް،  މަޖިލީހަށް  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން  އެދެން 
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ފާހަަގކޮށްލަން އެމް.އެމް. ހަމަ  އަޅުަގނޑު  އޮފީހުެގ ކޮންފަރޓަށް ވެސް  ޖެނެރަލް  އޮޑިޓަރ  ކޮންފަރޓަށް ެވސް،  ޭއެގ 

ބޭނުމޭ.   ެގންނަން  ޑިސިޕްލިން  ފިސްކަލް  އަޅުަގނޑުމެން  ފައިނޭންސް،  އޮފް  މިނިސްޓަރ  އަ  އޭޒް  ބޭނުންވަނީ، 

އަ އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ  ބޭނުމޭ.  ެގންނަން  ކޮންސޮލިޑޭޝަން  ފިސްކަލް  ފިސްކަލް  ޓަރމް  މީޑިއަމް  ޅުަގނޑުމެން 

އަދި   ޮގތަށް  އޮތް  ފާހަަގކޮށްފައި  އެ  ޮގތަށް  ހިމެނޭ  ސްޓްރެޓެޖީެގ  ޑެޓް  ޓަރމް  މީޑިައމް  އަދި  ސްޓްރެޓެޖީަގާއއި 

ފިސްކަލް ރިސްކު ސްޓޭޓްމަންޓެއް ވެސް އެންމެ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖޭެގ ތާރީޚުަގއި ެވސް މިފަހަރު އަޅުަގނޑުމެން 

 އެބަ ވޭ، އެ ޕަބްލިޝްކޮށްފައި ވާނެ. އަޅުަގނޑުެމން އެޮގތަށް ކުރިއަށްެގންދާނަން. ހަމަ އަޅުަގނޑު އެދެނީ ހަދާފައި

ޑިސްކަޝަނާއެްއކޮށް  އިތުރު  ހަމަ  މެންބަރުން  ިއއްޒަތްތެރި  އިންޮގތަށް  ހުށަހަޅާފައި  މި  އަޅުަގނޑުމެން 

 ށް.އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފުރުޞަތު ދޭން. ޝުކުރިއްޔާ ވަރަށް ބޮޑަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ، މަރަދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް  

 ޝަރީފަށް.

 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ސަރުކާރުން   ވިދާޅުވެއްޖެ  ަގވަރުނަރު  ަގވަރުނަރަށް.  އެމް.އެމް.އޭެގ  ދަންނަވައިލާނަން  ސުވާލެްއ  ފުރަތަމަ  އަޅުަގނޑު 

ޕަބްލިކު    3.5އެދިަވޑަިއަގންނަވާ   އޯވަރޑްރާފްޓްވަމުންދާއިރު  ފެސިލިޓީ  ޯއ.ޑީ  މި  ރުފިޔާ،  ބިލިއަން 

% ކިހާ  0.1އެކައުންޓުން  ނޫނޭ.  އަދަދެއް  ެއކަށީެގންވާ  އަދި އަކީ  ވާނީ  އެްއޗަކަށް  އެކަށީެގންވާ  ދިނީމަތޯ  ވަރެއް 

ސުވާލެްއ   ސުވާލަކަށްފަހު  އަޅުަގނޑު  ކުރުކޮށް  ވަރަށް  ކުރިއަށްެގންދެވޭނީ.  އެ  ނުވެ  ެގއްލުމެްއ  އެމް.އެމް.ޭއއަށް 

 ެގންދާނަން. 

 

 ޝިމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ހާޢަލީ  ނަރުނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ ަގވަރުމޯލްޑިވްސް މަ

 އަޅުަގނޑުމެން މި ހުށަހެޅީ މިހާރު ހުރި ފެސިލިޓީ އެކްސްޓެންޑުކުރަން ދެއްތޯ ެއއްއަހަރަށް، މިހާރު ހުރި ފެސިލިޓީ.  

 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

 ؟އެއީ ކިތައް ޕަސަންޓް
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 އްކެވުން: ޝިމް ވާހަކަދެހާޢަލީ  ނަރުމޯލްޑިވްސް މޮނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ ަގވަރު

 އިނޭގތޯ.  2.5އެޓް   4.4އެއީ  

 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

 ައށް.  2.5އިން   0.1އެއީ މިހާރު 

 

 ޝިމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ހާމޯލްޑިވްސް މޮނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ ަގވަރނަރ ޢަލީ 

 ނޫން، މިހާރު އެ ޒީރޯ ޕަސަންޓުަގއި އެހުރީ އިނޭގތޯ. 

 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

އަހަރަށް އިމޮޓައިޒް ބޮންޑަކަށް    50ެގ ނިޔަލަށް ހުރި ފައިސާ    2021ޑިސެންބަރު    31މިހާރު... )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  

ެވިއޓް % ޭއެގ ކޫޕަން  ެގއްލުމެއްތޯ ވާނީ އެމް.އެމް.އޭއަށް  2.4ބަދަލުކޮށް،  ކޮބައިތޯ  ؟ އަށް ބަދަލުކުރީަމ ކޮންކަހަލަ 

އަސަރަކީ ކުރާނެ  އިންފްލޭޝަންނަށް  މާކެޓަށް  ؟ އެއިން  ޭއެގ އަސަރު  ނިމިފައި،  ބޭނުންކޮށް  ފައިސާައކީ  މިހާރު މި 

 ؟ކޮށް ނިމިފައި ހުރި ފައިސާ. ެއހެންވީމަ، އެއާ ދޭތެރޭަގއި ވިދާޅުވަނީ ކީކޭތޯ

 

 ުގތުކޮޅަކަށްފަހު( )ވަ

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: އިމާދު   މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ ޑެޕިއުޓީ ަގވަރުނަރު އަޙްމަދު

ބިލިއަން    4.4އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑުމެންެގ ހުށަހެޅުމުަގއި އިނީ އޯވަރޯލްކޮށް ހަމަ މި  

ފެސިލިޓީ   އޯ.ޑީ  އިތުރު  ރުފިޔާެގ  ކަމަކީ  އަންނަ  މި  ީމގެއިން  އެހެންވީމާ،  ދަންމާލުމަށް.  މުއްދަތަށް  ެއއްއަހަރުެގ 

ެއއަށް   ރޭޓެއް  އިންޓަރެސްޓު  ދާއިރުަގއި  ކުރިއަށްދާން.  މި  ހަމަ  ފެސިލިޓީ  ކުރީެގ ވެސް  ހަމަ  ނޫން.  ފެސިލިޓީއެއް 

 . 2.5އެކުލަވައިލަން މިކޮޅުން ހުށަހަޅާފައި މި އިންނަނީ %

 

 ެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:މަރަދޫ ދާއިރާ
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ސުވާލަކީ،   ކުރާ  މި  ހުރި  2021ޑިސެންބަރު    31އަޅުަގނޑު  ކުރީަގއި  ނިޔަލަށް  އެތި    4.4ެގ  ބާކީވާ    50އިން 

% އެއަށް  ބަދަލުކޮށް،  ބޮންޑަކަށް  އިމޮޓަިއޒް  ކީްއވެެގންތޯ    2.4އަހަރުެގ  އެމް.އެމް.ޭއއަށް  ނެުގމުން،  އިންޓަރެސްޓް 

އިންކާރުކުރަްއވަނީއެކަ މީގެއިތުރަށް  ؟ މާ  ފެށިެގން،    2022ައދި  އަހަރުން  ތި    3.5ވަނަ  ޮގތުން  ބެހޭ  ދިނުމާ  ެއ 

އަކީ ކުޑަ ައެގްއ ކަމަށްވާނަމަ، ތި   0.1އަދި މި % ؟ ބޭފުޅުން އިންކާރުކުރަްއވަނީ ކޮން ކަމަކަށް ބޭސްކުރަްއވާފައިތޯ 

ކޮބައިތޯ އަދަދަކީ  ަގބޫލުފުޅުކުރައްާވ  ނުލިބޭކަން. ؟ ބޭފުޅުން  އާމްދަނީ  ސަރުކާރުެގ  އެނޭގ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ރައްޔިތުންނަށް   ރާއްޖޭެގ  އިންެވސްޓްކުރަންޖެހޭކަން.  ޓަކައި  ރިބައުންޑްކުރުމަށް  ޓަކައި،  ކުރިއެރުވުމަށް  އިޤުތިޞާދު 

ބޭރުން އަދި ލާރީ   މުސާރަދީެގން މިހާރު ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްމެންޓް ޕްރޮްގރާމް ކަންކަން ހިންެގން ނެތްކަން،

ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރެވުނަސް އެކަމުން ދާއިރުަގއި ވެސް ފައިސާ ބޭނުންވާނެކަން. މިއީކީ ޑިބޭޓަބަލް ކަެމއް ނޫން.  

އަހަރަށް  50؟ އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވަނީ އެމް.އެމް.އޭއަށް ކޮންފަރޓް ޒޯނުަގއި ތިއްބެވޭނީ ކިހާވަރަކަށްތޯ

 ؟  އިމޮޓައިޒުކުރުމުަގއި އިންކާރުކުރަްއވަންޖެހޭ ސަބަބަކީ ކޮބައިތޯމިހާރު ހުރި ބޮންޑު

 

 ޝިމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ހާޢަލީ  ނަރުނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ ަގވަރުމޯލްޑިވްސް މަ

ބިލިއަން ިއނޭގތޯ. ދެން، މި ސެކިއުރަޓައިޒުކުރުމުން އަނެއްކާެވސް    6އާދެ! މިހާރު ސެކިއުރަޓައިޒުކޮށްފައި އެބައިން  

ބިލިއަން ޕަމްޕް އިން   3އެއަށް ެއޑްވާނެ. އަޅުަގނޑުެމންެގ ބެލެންސް ޝީޓް އިތުރަށް، ދެން އިކޮނޮމީއަށް އިތުރަށް  

އަނެއްކާވެސް؟ ކުރަމުންނޫންތޯ އަސަރު  ޭއެގ  އޭެގ  ނިމިފަ.  ކޮށް  އެއޮތީ  އަސަރު  އެއްޗެއްެގ  ހުރި  މިހާރު  ކުރާނެ.   

އަސަރަކީ ހަމަ ޕްރައިޒް، އެކްސްޗޭންޖު ރޭޓް ތެރެއިން ލާފައި ޕްރައިޒް އިންފްލޭޝަނަކަށް ދާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން 

 ލަފާކުރެވެނީ.  

 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ބިލިއަނަކީ މާކުރިން ބޭނުންކޮށް އެކްސްޗޭންޖު ރޭޓަށް ކުރާނެ އަސަރު ކޮށް ނިމި ރައްޔިތުން ޭއެގ ައުގ   6ދާޅުވާ ތި ވި

އާންމު  ރަްއޔިތުންެގ  ފިޔަަވއޭ،  އަސަރުކުރުން  ޝީޓަށް  ބެލެންސް  ބޭފުޅުންެގ  ތި  ެއއީ  އެްއޗެއް.  ހުރި  ޕޭކޮށްފައި 

ައސަރޭ، އެކްސްޗޭންޖު ރޭޓަކަށް ނުކުރާނެ އެ ހަ ބިލިއަނަކުންނެއް.   ދިރިއުޅުމާއި ރާއްޖޭެގ އިޤުތިޞާދަށް އޭެގ ނޭދެވޭ

ބެލެންސް  އެމް.އެމް.ޭއއިން  މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެން،  ނެތް.  އިންޓަރެސްޓެއް  އެހާ  ައޅުަގނޑުމެން  ެއއަށް  އެހެންވީމަ، 

ނުލެވޭނެ. ެއއާ ދޭތެރޭަގިއ  ޝީޓް ރީތިކުރުމަށް ޓަކައޭ ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުންނަށް ދޭން ހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ހުއްޓަެއއް  

 ؟ކީކޭތޯ ަގވަރުނަރު ވިދާޅުވަނީ
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 ޝިމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ހާޢަލީ  ނަރުނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ ަގވަރުމޯލްޑިވްސް މަ

އަޅުަގނޑު އަނެއްކާ ވެސް ރިފްރޭސް ކޮށްލާނަން އިނޭގތޯ. ެއއީ ބެލެންސް ޝީޓަށް އެީއ ަވކި ކަމެއް. އަޅުަގނޑުެމން  

ބިލިައންަގއި ހުއްޓާ އޭތި ސެކިއުރަޓައިޒުކޮށްފައި، އަލަށް އިޝޫކުރީމަ އެއީ އިތުރު ިއޝޫެއްއ    4.4މި ބުނާ އެއްޗަކީ،  

 އޭެގ އަސަރުކުރާނެ ވާހަކަނޫންތޯއޭ ައޅުަގނޑު މި ދެންނެވީ. ؟ ނޫންހެއްޔޭ

 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ބިލިއަނެްއ    6ބިލިއަންެގ ވާހަކަ ެގންނދަވާތީ. މިހާރު    6އެހެންވީމާ،  ؟ ނެތެއް ނޫންތޯލިއަންެގ ވާހަކަ  ބި  6އާދެ! އެ  

މި    4ނޫން،   ތެރެއިން  ކުރައްވަން    50ބިލިއަނެއްެގ  ސެކިއުރަޓައިޒު  އިމޮޓައިޒުކުރައްވަން،  ދުވަހަށް  އަހަރު 

ންތޯ އެ ބެލެންސް ހުރިވަރު. ެއ  ެގ ނިޔަލަށް ހުރި އެއްޗެއްނ2021ޫޑިސެންބަރު    31ސަރުކާރުން އެދިަވޑަިއަގންނަަވނީ  

 ؟އަދަދަކީ ކިހާވަރެއް ކަމަށްތޯ ލަފާކުރައްވަނީ

 

 ޝިމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ހާޢަލީ  ނަރުނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ ަގވަރުމޯލްޑިވްސް މަ

 ؟ބިލިއަނަށް އަރާފައި ދެއްތޯ  4.4މި އަހަރު ނިމޭއިރު އޮންނާނީ 

 

 ކަދެއްކެުވން:މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަ

. އިންފްލޭޝަން އަދި ދިޔަޔަސް އަދި ބެލެންސް  2.5އެހެންވީމާ، އޭެގ އިތުރަށް ސަރުކާރުން މި ވާހަކަ ދަްއކަވަނީ  

ޝީޓަށް އަސަރުކުރި ކަމަށް ިވޔަސް، ަގބޫލުފުޅުކުރަްއވަންތޯ ސަރުކާރުަގއި ރަްއޔިތުންނަށް މުސާރަދޭންޖެހޭނެ ކަމާއި، 

ޕްރޮްގރާމާއި  މަޖުބޫރުވާނެ ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ  އިންވެސްޓުކުރަން  ކުރަންޖެހޭ  ޓަކަިއ  ރީބައުންޑްކުރުމަށް  އިޤުތިޞާދު   ،

މިކަން ަގބޫލުފުޅުކުރަްއވަންތޯ  ަގވަރުނަރު  ކަމެއް.  ނުހުއްޓުވޭނެ  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  އެއީ  ސަރުކާރުން.   6؟ ކަމަށް 

 ތީ. ބިލިއަނަށް ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް އަސަރެއް ނުކުރާނެ. އެކަން ނިމިފައި އެ އޮ

 

 ޝިމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ހާޢަލީ  ނަރުނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ ަގވަރުމޯލްޑިވްސް މަ
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ހެލްތުކޮށްެގން،   ކޭޝްފްލޯ  ބުނެފިން  އަޅުަގނޑު  ތަކުރާރުކުރާނަން.  ެވސް  އަނެްއކާ  ދެންނެވީ،  އަޅުަގނޑު  އާދެ! 

ޮގތަކީ.   އެސަިއްވކުރެވޭނެ  ކޭޝްފްލޯ  މީތި  މިޮގތަށޭ  ހަމަ  މިއީއޭ.  ޮގތަކީ  ރަނަގޅު  އެންމެ  އަޅުަގނޑުެމންނަށް 

 ؟އެކްސްޓެންޑް ކުރުމުން ހަމަ ކޭޝްފްލޯ އިތުރުވާނެ ނޫންހެއްޔޭ 

 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

މިހާރު   އޭރުން  އިތުރުވާނެ.  ކޭޝްފްލޯ  ކުރާނެ    2022އޮތިއްޔާ    4.4އާދެ!  ފައިސާެއްއ  ަގއި  އެއްެވސް 

ވިދާޅުވަނީ  ؟ ނުހުންނާނެނޫންތޯ އޭތި   4.4ތި  ވަނީިވއްޔާ  ކަމަށް  އެހެން  ޖެހިފައޭ.  ސީލިންގަގއި  އިންނާނީ 

ވަނަ އަހަރަށް ކޭޝްފްލޯ އިތުރުާވނީ. ދެން، ތި ބޭފުޅުން ތި   2022އަލުން ނުނަާގ ކިހިނެއްތޯ    3.5އިމޮޓަިއޒުނުކޮށް،  

ަގއި. އެހެންވީމަ، އެ ކޭޝްފްލޯ ޑިސިޕްލިންއަށް ެގނެވޭނެ    0.01ނުނެެގނެވޭނެއޭ %ވިދާޅުވަނީ ފިސްކަލް ޑިސިޕްލިން  

އެއީ އަޅުަގނޑުމެންެގ އިންޓަރެސްޓަކީ. އެ އަދަދާ ދޭތެރޭަގިއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވާހަކަ  ؟ ރަނަގޅު އަދަދަކީ ކޮބައިތޯއޭ

ކޮބައިތޯ އަދަދަކީ  ެއ  އަދަ؟ ދެއްކިދާނެ.  ަގބޫލުކުރާ  ބޭފުޅުން  ތި  ނޫން 2.4، 2.5؟ ދަކީކޮބައިތޯ  ދެން،  ؟ ެއއް 

ތޯ، އެ ދެބައި އަޅުަގނޑު ސާފުކޮށްލަން މި ބޭނުންވަނީ. މި ހިސާބުން އަޅުަގނޑުެގ    2.5އިމޮޓަިއޒްކުރަްއވަންޏާ ވެސް  

  2.5ބަދަލުަގއި    0.1، އަދި މި އަލުން ނަާގ އެއްޗަކީ ެއީއ %2.5ސުވާލު ނިމުނީ އިނޭގތޯ. އިމޮޓައިޒްކުރަްއވަން  

ވަނީިވއްޔާ އެމް.ެއމް.އޭ ކޭޝްފްލޯ ބެލެންސްަގިއ ރީތިޮގތަކަށް އަދި ފިސްކަލް ޑިސިޕްލިންގ ައއިސްެގން  ލިބޭ ކަމަށް  

 ؟ެގންދެވޭނެ ކަމަށް ތި ބޭފުޅުން ަގބޫލުކުރަްއވަންތޯ

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މި   ދެން  އަޅުަގނޑު  މެންބަރު.  ިއއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިްއޔާ  ދާއިރާެގ  އާދެ!  އުތުރު  ކުޅުްއދުއްފުށި  ފުރުޞަތުއަރުވަނީ 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޔާސިރު ޢަބްދުލްލަޠީފަށް. 

 

 އުތުރު ދާއިރާެގ ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފް ވާހަކަދެްއކެވުން:  ކުޅުދުއްފުށި

ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑުެގ ފުރަތަމަ ސުވާލަކީ، ޙަޤީޤަތުަގއި މިހާރު ހުށަހަޅާފައި މި އިން ނޫން ޮގތަކަށް 

ދިމާކުރާއިރުަގއި ކޮންމެޮގތެްއ ވިޔަސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ ބަޖެޓުަގއި ވެސް   އަޅުަގނޑުމެން މިކަން ކުރަން 
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އެނޫން ކަމަށް  ޖަހަންޖެހޭނެ  ދައްކަން  އަޅުަގނޑުމެން  އަހަރުަގއި  އަންނަ  އަޅުަގނޑުމެން  ކުރަންޏާ  އެކަން  ޮގތަކަށް   

ދެން، އެީއ ކުރެވޭނެ ކަމެއްތޯ ހަމަ މިނިސްޓަރ އަމީރު އަރިހުން ހަމަ ފުރަތަމަ ސުވާލެްއެގ ޮގތުަގިއ  ؟ އެހެންނޫންތޯ

އަޅުަގނޑު އަސްލުަގއި  ޮގތުަގއި  ކަމެްއ  ދެވަނަ  ދެން،  ބޭނުން.  ކޮށްލަން  ހަމަ  ަގބޫލުކުރަން،  އަޅުަގނޑު  ވެސް   

މި  ފާހަަގކޮށްދެއްަވއިފި  މިނިސްޓަރ  ކޮންމެޮގތެއްިވޔަސް  ދުވަސްވަރެއް.  ދަތި  ވަރަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް 

 ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީތައް ހުއްޓާލަންޖެހޭނެ ކަމަށް...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އިންޓަރަޕްޓްކޮށްލާ ަވުގތުކޮޅެއް،  ކުޑަ  ހަމަ  ައޅުަގނޑު  މެންބަރަކު ޔާސިރު،  ތިން  ކޮމިޓީެގ  އަޅުަގނޑުމެން  ނަން. 

ވަޑައިަގންނަވާތީ އެޕޮއިންޓަކަށް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ  މަޢުލޫމާތަށް    އެހެންެވެގން،  މެންބަރަކު  ބޭފުޅުންެގ  ތި  ހަމަ 

އިނޭގތޯ.    ތީހަމަ ބައްދަލުވުމަކަށް ަވޑަިއަގންނަވާ  .އެްއޮގތަކަށް ވެސް ޑިސްރެސްޕެކްޓެއް ނޫނޭ.  ޓަކައި މި ދަންނަވާލީ

 ކުރިއަށް.  

 

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފް ވާހަކަދެްއކެވުން: 

އެ  2020އާދެ!   އަހަރުަގިއ  އަޅުަގނޑުމެން  ވަނަ  މަހުަގއި  ހަމަ މި  ޕްރީލް  ހަނދާންވޭ  ައޅުަގނޑު  ފާސްކުރިއިރުަގއި 

،  ދެްއކޭނެ ކަމަށް އިނޭގތޯ. ދެން އި  އޭރުެގ ފޯކާސްތަކަށް ބަލާފަ  ،ށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި ހަނދާންވަރަށް ރަނަގޅަ

އަޅުަގނޑުމެން އެހާ    ،މިއަދު  އަޅުަގނޑަކަށް  މިއަދު  މިވެނިކަެމއް ކޮންފޮއެހާ  ޙަޤީޤަތުަގއި  ނޫނޭ  ޓަބަލްއެއް 

ހުއްޓާލަންޖެހޭ  އޭ،ހުއްޓާލަންޖެހޭނެ އަޅުަގނޑުމެން  ކުޑަކުރަންޖެހޭނެއޭ،  ނެޕީ.އެސް.އައި.ޕީ  މުސާރަ   ޭއ، ނޫނީވިއްޔާ 

ވިދާޅުވީމަ ފާސްކުރިޮގތަކީ   .އެޮގތަށް  ހުށަހަޅައިެގން  މަޖިލީހަށް  އަޅުަގނޑުމެން  އިނީޝިއަލް  ފުރަތަމަ  ޭއރުަގއި  ެއއީ 

 ބަދަލު  ތަކަށްޓްޭއެގފަހުން މިނިސްޓްރީެގ ފޯކާސް؟ ޙަޤީޤަތުަގއި މިެއއް ނޫން. ެއހެންވީމާ، ކިހިނެއްތޯ ވީ އަސްލުގައި

 އަޅުަގނޑު ވެސް ަގބޫލުކުރަން މިއަދު ަވރަށް ދަތި ވަުގތެއް މިއީ މި،  ދެން؟ އައީތޯ މިޮގތަށް މި ޗޭންޖުކުރަންޖެހުނީ

ހުށަހަޅާފައި ެއޮގތަށް  ހުށަހެޅިއިރުަގިއ  އިނީޝިއަލީ  ެއހެންނަމަވެސް،  ދިއުންވެސް.  މިހާރު ،  ނޫންޮގތަކަށް  މިއަދު 

ވިދާޅުވީަމ އަޅުަގނޑަށް ތަންކޮޅެްއ    އޭނުވަތަ މުސާރަ ކުޑަކުރަންޖެހޭނެ  ، އެ ޮގތަށްއޭޕްރޮޖެކްޓުތައް ހުއްޓާލަންޖެހޭނެ

 ންކޮށްލަ ދެްއވަފާނަންތޯ. އިއުނދަޫގ. އެހެންވީމާ، އެ އެކްސްޕްލެ

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އިބްރާހީމް އަމީރު ވާހަކަދެއްކެުވން:
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  2020އަޅުަގނޑު ދެވަނަ ސުވާލަށް ޖަވާބު ދޭނަން އިނޭގތޯ.    ށްފުރަތަމައައާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު.  

ހުރިހާ ،  ވަނަ އަހަރު އަޅުަގނޑުމެން ފުރަތަމަ ކޮވިޑު ހާލަތާ ދިމާވިިއރު ދުނިޔޭެގ ހުރިހާ އެންމެންވެސް ވާހަކަދެްއކީ

އޭ މިކަން ނިމިެގންދާނެބޮޑެތި ސައިންޓިސްޓުން ވެސް ތިން މަސް، ހަތަރު މަސް ވާއިރު  ،  ޞިއްޙީ މާހިރުން ވެސް

  2020ފައިނޭންޝަލް ކްރައިސިސްެއއް ދިމާާވނެ ކަމަކަށް ނޫން    ،އެއްޘާެއއީ މާބޮޑު ިއޤުތިޞާދީ ކާރި  ،އިނޭގތޯ. ބޮޑު

ވަނަ އަހަރު އާންމުކޮށް ހަމަ   2019  ،ވަނަ އަހަރު އަޅުަގނޑުމެން ެއ މަސައްކަތް ކުރީ. އާންމުކޮށް އޭރު ޖަނަވަރީ

ވަނަ އަހަރު   2020ޓަށް ޮއން އެވްރެޖު މަންތްލީ ވަންނާނެ ދެ ބިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ އިނޭގތޯ.  ޕަބްލިކް ބޭންކު އެކައުން

މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ.   400،  300ަގސްޓު ހިސާބުަގއި އަޅުަގނޑު ހިތުން  ކޮވިޑާ އެްއކޮށް މޭ، ޖޫން، ޖުލައި، އޮ 

ށް އަވަހަށް އަރަިއަގނެވޭނެ ކަމަށް. އެކަމަކު  މިކަމުން ވަރަ، އޭރު  އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން ފުރަތަމަ އަންދާޒާއަކީ

ވަނަ އަހަރާ އެްއކޮށް އަޅުަގނޑުމެން ދިޔަީއ މި ކްރައިސިސްއެްއަގއި.    2020  ،ވަނަ އަހަރުަގިއ ވެސް  2021ފަހުން  

ފާހަަގކުރިހެން   ކުރިން  ހަމަ  ވެސް    2020އަޅުަގނޑު  މިންވަރަށްވުރެ  އަންދާޒާކުރި  އަޅުަގނޑުމެން  އަހަރު  ވަނަ 

ހާސް   55ލައްކަ    5ވަނަ ައހަރު    2020ދިޔައީ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް    ށް ދައުލަތުެގ އާމްދަނީ ޑިކްލައިންެވެގންމާބޮޑުކޮ

 ޑު ސިޗުއޭޝަނެއްަގއި މަސައްކަތްކުރަމުންއިޮގތުަގއި އަީއ. އެހެންވީމާ، ވަރަށް ފުލު  ސް މީހުން ޓޫރިސްޓު އެރައިވަލް

،  މޮޑަރޭޓް ކޭސް   ،ރިއޯކަތް ކުރަމުންދިޔައީ ބެސްޓް ކޭސް ސިނާދިޔައީ. އަބަދުވެސް ައޅުަގނޑުމެން އޭރުވެސް މަސައް

ބެސްޓް ކޭސް،  އެޮގތަށް  ،  ަވރސް،  ވަރސްޓް  ކޭސްއަށްވެ  ބެސްޓު  އެންމެފަހުން  ކޭސް  ވަރސްޓް  އަޅުަގނޑުމެންެގ 

ނަ އަހަރު  ވަ  2021ބަދަލުވަމުން ބަދަލުވަމުންދިޔަ ހާލަތެއްަގިއ ދިޔައީ. އެހެންވެެގން ދެވަނަ ފަހަރަށް އަޅުަގނޑުމެން  

ވަނަ އަހަރު ެވސް ެއކްސްޓެންޝަނެއް މި ހޯދީ ހަމަ އެ   2021އަޅުަގނޑުމެން އަނެްއކާ ެއކްސްޓެންޝަނެއް ހޯދީ.  

ދައުލަތުން ރަްއޔިތުންނަށް ޓަކަިއ ައޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަްއ   ،އެްއެގ ތެރޭަގިއ ތިބީމަޘާ އިޤުތިޞާދީ ކާރި

އޭރު އަޅުަގނޑު ހަމަ   ؛އިއްސަ ެއ ކަންތައްތަކުެގ ނަތީޖާ މިއަދު އަޅުަގނޑުެމންއަ ،  ކުރުމަށް ޓަކަިއ އިނޭގތޯ. ދެން

އަރައިަގނެވޭނެ   އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކޮށްެގން  ކަންތައްތައް  އެޮގތަށް  ހަމަ  ތިބީ  ވިސްނައިެގން  އޭރު  އަޅުަގނޑުމެންެގ 

އިޤުތި ލިބޭ  މި  މިހާރު  އެހެންވީމާ،  މިދަނީ.  އަރައިަގނެވެމުން  މިހާރު  އިތުރަށް ކަމަށް.  ކުރިއެރުންތައް  ޞާދީ 

ޓަކައި ދެން،  ހަރުދަނާކުރުމަށް  ހުށަހަޅަނީ.  މި  ައޅުަގނޑުމެން  ޓަކަިއ  މިހާރު ،  ކުރިއަށްެގންދިއުމަށް  ސުވާލަކީ 

އިނޭގތޯ  ހަމަ،  މިސާލަކަށް  ވަރަށް  ހަމަ  ވެސް  އެންމެ ،  އަޅުަގނޑުމެން  އަޅުަގނޑުމެން  ކޮންމެހެން    އަޅުަގނޑު 

ޓް ޭއޒް ފިސިތައްތައް އެންމެރަނަގޅަށް ކުރަން ސީދާ ިއކޮނޮމިކްސްެގ ޓެސްޓު ފޮތުަގިއ ޑެމި ކަން،  ރަނަގޅަށް ކުރަން 

ރަނަގޅު ނިސްބަތަކީ   ންޓޭޖު އޮފް ޖީ.ޑީ.ޕީ މިޮގތަށް ހުންނަ އެންމެންޓޭޖު އޮފް ޖީ.ޑީ.ޕީ، ޑެޓް ޭއޒް އަ ޕަސެއަ ޕަސެ

ކުރަން   ކަންތައްތައް  ައޅުަގނޑުމެން  ެއޮގތަށް  ބަލަން  ޑިސިޕްލިންކޮބައިތޯ  ެއޮގތަށް  ކަލް  ސްފި،  ހިފައިފިއްޔާ 
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ެއކަން ދާނީ.  ދަށަށް  އިޤުތިޞާދު  ރާއްޖޭެގ  ޖެހޭނީ  ދެން  ހިފައިފިއްޔާ  ެގންނަން  އަޅުަގނޑު    ޑިސިޕްލިން  ކުރަން 

ޖެހޭނެ ދެން  ބުނަންޏާމު  މި   އޭކައިރީަގއި  ައޅުަގނޑު  ވާހަކަ  އެ  އިނޭގތޯ.  ކުޑަކުރަން  ބޮޑުތަނުން  ވަރަށް  ބަޖެޓު 

ދުނިޔެ މުޅި  ،  ން ފެށިެގން ައއިްއސަ މިހާރ2020ުރަނީ. މިހާރު މި އޮތީ ހަނުގރާމައިެގ ސިޗުއޭޝަނެްއަގއި  ފާހަަގކު

ދުނިޔޭެގ ތާރީޚުަގއި ވެސް ނާންނަވަރުެގ ބޮޑު އިޤުތިޞާދީ ކްރައިސިސްއަކާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލައިެގން މި އުޅެނީ  

ނޑުެމން މި އައީ މެނޭޖުކުރަމުން. އަދި ހަމަ އެ ވަރަށް ޑޭޓާ އާދައިެގ ކަެމއް ނޫން. އެ ކަންތައްތައް އަޅުަގ.  އިނޭގތޯ

ދެމުން.  ޕަބްލިޝްކުރަމުން،  ޝެއަރކުރަމުން މަޢުލޫމާތެއް  ހުރިހާ  ބަލަމާ  .  ރައްޔިތުންނަށް  ކޭސް   4ހިނާގ 

ލިމިޓު އަޅުަގނޑުމެން   އޯޑީ  ހުރި  މިހާރު  ކަށް މިސާލަ،  ބިލިއަންަގއި ދަންމާލާފައި  4.4ސިނާރިއޯައކަށް. މިސާލަކަށް 

ޮގތަށް   ހުށަހަޅާ  އެ  އެމް.އެމް.އޭއިން  މިހާރު    4.4މިހާރު  އިޔަރއަށް  ވަން  އެޑިޝަނަލް  ރުފިޔާ    26ބިލިައން 

ހަމަވީމައެ ސެކިއުރަޕްރީލުަގއި  އެޮގތަށް  ިއޔަރއަށް  ވަން  އަނެއްކާ  އަޅުަގނޑުމެން  އަޅުަގނޑުމެން  ،  ޓައިޒުނުކޮށް 

ހުށަހައި  ޮގސްފަ މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެން  ބޭފުޅުން  އިން  ތި  އަޅުަގނޑުމެން    36.9ޅާފައި  ބަޖެޓު  ރުފިޔާެގ  ބިލިއަން 

ާގތްަގނޑަކަށް   އަޅުަގނޑުމެން    29ކުޑަކުރަންޖެހޭނެ  ދަނޑިވަޅުަގއި  މި  އަޅުަގނޑުމެން  އެއީ  ރުފިޔާއަށް.  ބިލިއަން 

އިންވެސްޓްމި  އިޤުތިޞާދީ   ސެކްޓަރ  ޕަބްލިކް  ތެރޭަގއި  ހިންަގންކްރައިސިސްއެްއެގ  ޕްރޮޖެކްޓު  ބުރިޖު   ،މަންޓު 

އިންިއރު އަޅުަގނޑުމެން ކުރަން އި  އަޅުަގނޑުމެން ސޯޝަލް ހައުސިންގ ހިންަގން އަޅުަގނޑުމެން ބަޖެޓުކޮށްފަ،  އަޅަން

ސާފު. އޭނ،  ބޭނުންކަމެއްތޯ.   ވަރަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ސާފު.  ވަރަށް  ރައްޔިތުންނަށް  ހިތުން  އަޅުަގނޑު 

ހަމަ ބޭނުންވަނީ  އަޅުަގ،  އަޅުަގނޑުމެން  ޓަމިހާރު  މީޑިއަމް  އިން  ހުށަހަޅާފައި  ފިނޑު  ސްޓްރެޓީޖީއާ ސްރްމ  ކަލް 

ޓަ މީޑިއަމް  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން  ނުވޭ.  ޑީވިއޭޓެއް  ބައްލަވާ.  މަޖިލީހުން  ޑީވިއޭޓުވޭތޯ  އެބަ  ރްމ  އަޅުަގނޑުމެން 

މިހާރު އެ ފާހަަގކުރާ  ކަލް ސްޓްރެޓީޖީަގއި ހުށަހަޅާފައި އިންޮގތަށް ައޅުަގނޑުމެން ބަޖެޓު ހުށަހަޅާފަ. އެހެންވީމާ،  ސްފި

،  އިތުރު ވަން އިޔަރ ހޯދާފައި،  ބިލިއަން ރުފިޔާަގއި އަޅުަގނޑުމެން އިތުރު ެއްގޒެމްޕްޝަނެއް ެގނެއްސަ  4.4ޮގތަށް  

ބިލިއަން ރުފިޔާެގ ބަޖެޓަށް.   29ާގތްަގނޑަކަށް    އޭސެކިއުރަޓައިޒް ނުކުރާނަމަ ބަޖެޓު އަޅުަގނޑުމެން ކުޑަކުރަންޖެހޭނެ

އަޅުަގނޑުމެ މި އޭރުން  އަހަރު    ން  ރަނަގޅަށް    2022އަންނަ  ކޭޝްފްލޯ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  އަހަރު  ވަނަ 

ދެން މެނޭޖުކުރެވޭނީ.  ައޅުަގނޑުމެން  ،  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ރުފިޔާ  3.5މިސާލަކަށް  އަޅުަގނޑުމެން ،  ބިލިއަން 

ޓަ މީޑިއަމް  ހަމަ  ފިއެހެންވެެގން،  ކޭސްރމް  އަޅުަގނޑުމެން  ޮގތަށް  ސްޓްރެޓީޖީަގިއވާ  މެނޭޖުކުރުމަށް ކަލް  ޝްފްލޯ 

  36.9  ،ޑިސެންބަރަގއި ސެކިއުރަޓަިއޒްކޮށްފައި   31ބިލިއަން ރުފިޔާ    4އި،  ބިލިއަން ރުފިޔާ ކުޑަކޮށްފަ   3.5ޓަކައި  

ހަމަ ނަންބަރސްތައް ބަލައިެގން  ،  ބިލިއަން ރުފިޔާަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ކޭޝްފްލޯ ހަމަ ބަރާބަރަށް މެނޭޖުކުރެވޭތީ

ޑީ ލިމިޓުވެސް ެއްގޒެމްޕްޓުނުކުރި. އަޅުަގނޑުމެން ނުކުރަނީ .އޯ،  މިސާލަކަށް،  ށަހަޅާފަ. ދެންހަމަ އަޅުަގނޑުމެން ހު
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ވެސް  ސްފި ސެކިއުރަޓަިއޒް  ޑިސިޕްލިންވާންެވެގން.  އަިމއްލައަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ެގންނަންވެެގން.  ޑިސިޕްލިން  ކަލް 

އަޅުަގނޑުމެން ،  ބިލިއަނަށް އިނޭގތޯ. ދެން  25  ހަމަ ނުކުރަންޏާ ބަޖެޓު ކުޑަކުރަންޖެހޭނެ ާގތްަގނޑަކަށް.  ނުކުރަނީ

ނުދަންމާޑީ  .އޯ ސެކިއުރަޓަިއޒްކޮށްފަ  4  ލިމިޓު  ެއޮގތަށްއި  ބިލިއަންެގ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ހަމަ  ވެސް  ؛ ދަންޏާ 

މި   ކޯއްޗެއްތޯ  އަޅުަގނޑުމެން  ލިބޭ    ވެއިއެހެންވީމާ،  މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މިހާރު  އިނޭގތޯ.  ެއބަޖެހޭ  ކުރަން 

ދެ  ކުރިއެރުންތައް  ޓަކައިންއިޤުތިޞާދީ  ޔަ  ،މުމަށް  ވެސް  ޤީއަޅުަގނޑަށް  ކުޅުދުއްފުށީަގއި  ބޭނުން  ައޅުަގނޑުމެން  ން 

ތައް ެވސް ހިންަގން. ޕްރޮޖެކްޓު ވެސް ެގންނަން. ކުޅުދުއްފުށީަގިއ ހުރި ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ޕްރޮޖެކްޓު  ހަމަ ހޮސްޕިޓަލް

ޕްރޮޖެކްޓްސްތައް ށްހަމައެކަނި ކުޅުދުއްފު،  އެހެން ކަންތައްތައް ވެސް ހުރި  ރަށްރަށުަގިއ  ހުރިހާ  ޓެއް ނޫން ރާއްޖޭެގ 

 ެގންދަން އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، އެ ކަންތައް...  

 

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފް ވާހަކަދެްއކެވުން: 

އަޅުަގނޑަށް ފުރުޞަތެއް. މިހާރު އަޅުަގނޑަށް އަސްލުަގއި ޖަވާބު ލިބިއްޖެ ިއނޭގތޯ. މިހާރު އަޅުަގނޑު  ،  ނިސްޓަރމި

މަޖިލީހަށް ޕުޝްނުކުރާށޭ މިވެނިކަމެއް ތިމަންނަމެން ނުކޮށްފިއްޔާމު މި ހުރިހާ ޕްރޮޖެކްޓްސް   ،މި ދަންނަވާ ވާހަކަައކީ

އަ އެހެނެއް  އިނޭގތޯ.  ޖެހޭނީ  ހި ކަނޑާލަންށޭ  ފުރުޞަތެްއ  އެ ޅުަގނޑަކަށް  ދެންނެވުމުެގ  ވެސް  މިނިސްޓަރަށް  އްނުވޭ 

ޕްރީލް މަހުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ވޯޓުދިނީ އެޮގތަކަށެއް ނޫން ވަނަ އަހަރު އެ  2020އޮންނާނެހެނެއް. އެއީ އިނީޝިއަލީ  

މިއަދު ،  ެއޮގތަށް ވިދާޅުވެފައި   ދުވަހު  އިނޭގތޯ. މި އަނބުރާ ދައްކާޮގތަށް ވަކި ޕީރިައޑެްއެގ ތެރޭަގއި. އެހެންވީމާ، އެ

މަޖިލީހުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ކައިރީ ނުދަންނަވާށޭ މިކަން މިހާރު މި އޮތް ޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެން ނުކޮށްފިއްޔާމު ހުރިހާ  

ޖެހޭނީ. އެ އެއްޗެ  މަުގހެދުން ވެސް ކަނޑާލަންށޭ  ޖެހޭނީ. ކުޅުދުއްފުށި    އްޕީ.އެސް.ައއި.ޕީތަކެއް ެވސް ކަނޑާލަންށޭ 

އެހި ސުވާލަކީ އަޅުަގ އަޅުަގނޑު  ޭއަގއި  އެހެންވީާމ،  ަގބޫލެއްނުކުރެވޭ.  ދެންނެވުމަށް ،  ނޑަކަށެއް  ދެންނެވި  އޭރުަގއި 

 އިނޭގތޯ.  އުއެ ޖަވާބު އަޅުަގނޑަށް ލިބިއްޖެ. ތެންކި؟ ކޮންކަހަލަ ކަންތައްތަކެއްތޯ ބަދަލު އައީ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ިއްއޒަތްތެރި ވިލުފުށި ދާއިރާެގ  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު ދެން ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ  

 ށް. މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފަ

 

 ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފު ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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މިހާރު އެމް.އެމް.ޭއއިން ހުށަހެޅި ،  ން ބޭނުންވަނީޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑު މިނިސްޓަރު އަރިހުން ސާފުކޮށްލަ

މި   އިނޭގތޯ  ދީފައި  4.4ޮގތަށް  ވާނީ  2.5ދެން  ،  އެކްސްޓެންޝަނެއް  ކިހިނެއްތޯއޭ  ؟ ޯއވަރޑްރޯކުރާޮގތަށް 

އެ ކަންތައް ކޮށްފިްއޔާ ކޮބައިތޯޭއ    ،އެމް.އެމް.ޭއއިން ހުށަހެޅި ޮގތަށް އިނޭގތޯ )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  އެހެންވެއްޖެއްޔާ،  

 ؟ ތި ބޭފުޅުންެގ މި ޕްރޮުގރާމުތަްއ ކުރިއަށްެގންދިއުމަށް ހުރި ދަތިތަކަކީ

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އިބްރާހީމް އަމީރު ވާހަކަދެއްކެުވން:

މް.އެމް.އޭ އަޅުަގނޑު  މިހާރު އެ،  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު ހަމަ ދެންމެ ފާހަަގކުރި ޮގތަށް

ވަނަ ައހަރު ނިމޭއިރު އޭެގތެރެއިން    2022  ،ހިތުން އެ ހުށަހަޅަނީ މިހާރު ވަން އިޔަރެގ އެކްސްޓެންޝަނެއް ދީފައި

ރުފިޔާ    2.5 މިއިން  ސެކިުއރަޓައިޒްކުރަން  ބިލިއަން  މިހާރު  ހަމަ  ެއގްޒެމްޕްޝަން  އިނޭގތޯ.    26އަޅުަގނޑުމެން 

އެްގޒެޕްރީލްއެ އިތުރަށް  ހޯދާފައިަގއި  ޭއެގތެރެއިން    2022،  ްމޕްޝަނެއް  ރުފިޔާ  2.5ޑިސެންބަރުަގއި  ،  ބިލިއަން 

ައޅުަގނޑު   ށްރަނަގޅަ ދަންނަވަނީ  ނޫންތޯ  ދާއިރު  އެ  2023 ؟މި  އިނޭގތޯ.  ސެކިުއރަޓައިޒްކުރަން  އޭރު  ޕްރީލަށް 

ފާހަގަވަނީ މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ފާހަަގކުރީމަ  އެޮގތަށް  ނަންބަރސްތައް އަޅުަގނޑުެމން  ،  އެހެންވީމާ،  ހަމަ 

ފެންނަނީ   މި  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  އަޅުަގނޑުމެންސެކިއުރަޓައިޒް  ރަންކުރާއިރު  އެއްކޮށް  އެްގޒެމްޕްޝަނަކާ    ނުކޮށް 

ވަނަ އަހަރު ހުށަހަޅާ ބަޖެޓު އެބަޖެހެއޭ ކުޑަވާން.    2022  ،ދަންޏާމު އަޅުަގނޑުމެންެގ މިހާރު އެގްޒިސްޓިންގ ޓޯޓަލް 

އަޅުަގނޑު ދަތިވާނެއެހެންނޫނިއްޔާ  މެނޭޖުކުރަން  ކޭޝްފްލޯ  ސެކްޓަރ  އޭމެންނަށް  ޕަބްލިކް  އެ  އެހެންވީމާ،   .

ކުރިއެރުންތަްއ   އިޤުތިޞާދީ  މިހިރީ  މިހާރު  އެއީ  ައޅުަގނޑުމެން  ޭއެގން  ޕްރޮޖެކްޓްސްތަކަށޭ  އިންވެސްޓުމަންޓު 

އެހެންވީ އަސަރުކުރާނީ.  އޭެގން  ކަންތައްތަކަށޭ  ބޭނުންވާ  ކުރަން  ކަންތައްތަކަށް ދަމަހައްޓަންވެެގން  ހުރިހާ  އެ  މާ، 

 ބަލާފައޭ އަޅުަގނޑުމެންެގ ޕްރޮޕޯޒަލް އަޅުަގނޑުމެން ހުށަހަޅާފައިވާނީ.  

 

 ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޯއވަރޑްރޯކުރާޮގތަށް    3.5އަދި އިތުރަށް  އި  އެކްސްޓެންޝަން ައނެއްކާ ލިބިފަ  4.4މި އަހަރު ނިމޭއިރު އިނޭގތޯ އެ  

 ؟ ބިލިއަނަށް އަސްލު ޙަޤީޤަތުަގއި އެ ނެެގނީ އެހެންނޫންތޯ 7.5އޭރުން  .ހުއްދަ ދޭންވީ

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އިބްރާހީމް އަމީރު ވާހަކަދެއްކެުވން:
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އަސްލުަގއި   މިހާރު  ެމންބަރު.  ިއއްޒަތްތެރި  އ3.5ޯޝުކުރިއްޔާ  މި. ެގ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ލިމިޓެއް  .  ލިބެނީ  ޑީ 

ޑީކުރާ ވާހަކަެއއް ނޫން. މިހާރު އަސްލު ޙަޤީޤަތަކީ އަޅުަގނޑުމެން،  .އާ ހަމައަށް އަޅުަގނޑުމެން އޯ  3.5ނެސަސަރިލީ  

ޖެނެރަލީ   ހަމަ  ވެސް   2.5އަޅުަގނޑު    31  ، ސެކިއުރަޓައިޒްކޮށްފައިބިލިއަންެގ    4.5މިސާލަކަށް  ،  ބިލިއަންަގއި 

އަށް ެގންނަން ވެސް އަސްލު    2.5  ،ސެކިއުރަޓައިޒްކޮށްފައިެގ އެ ހުންނަ ލިމިޓު އަޅުަގނޑުމެން  4.4ޑިސެންބަރަގއި  

އަނެްއކާ ޭއަގއި  ެއކަމަކު  އިނޭގތޯ.  އެއްބަސްެވވިދާނެ  އިނޭގތޯ.    އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ރިސްކެއް  އަންނަނީ  މި  ެވސް 

އަޅުަގނޑުމެ ޮގތުަގއި  ޤައުެމއްެގ  ޤައުމެއް  ހިންާގއިރުމުޅި  މިއިން  ،  ން  މާދަމާ  ،  ސިޗުއޭޝަނަކީ  ފްލުިއޑްމިހާރު 

ކަންކަން   މާލިްއޔަތުެގ  ދައުލަތުެގ  ވިސްނަން  އެބަޖެހޭ  އަޅުަގނޑު  އަންނާނީ.  ވޭރިައންޓެއް  ކޮންމެެވސް  ކަންނޭނެގ 

 ެއއްެވސް ދަތިކަމެއްއަޅުަގނޑުެމން ަގވަރމަންޓް ސަރުކާރުެގ ޕްރޮޖެކްޓްސްތައް ހިންުގމަށް ޓަކައި  ،  ހިންުގމަށް ޓަކައި

ޔަ އެ  އިންނަކަން  ކުޝަންއެއް  އެކަހަލަ  އަބަދުވެސް  ކަންކަން  މި  މި ޤީނެތި  ހަމަ  އެހެންވީމާ،  އެބަޖެހޭ.  ންވާން 

ޑެލްޓާ ޕްލަސް ވޭރިއަންޓްސް އެބަ އާދޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެންެގ މި އިޤުތިޞާދީ  ،  ކޮވިޑުެގ ކަންކަން ބަދަލުވެ 

ބަ އަންނާނެ  އަރަިއަގނެނަންބަރސްތައް  މީެގން  އެްއކޮށް  މި  އަޅުަގނޑުެމންެގ  އަދިެވސް  އެހެންވެެގން   ؛ދަލެއް 

ޙަޤީޤަތަ އަސްލު  އެހެންވީމާ،    3.5  ށްއަޅުަގނޑުމެން  އިނޭގތޯ.  ހުށަހަޅަނީ  މި  ރުފިޔާ  ެގ  4.4ބިލިއަން 

އިން   3.5 ހަމަ ދެން  އެހެންވީމާ، ެއއާެއއްކޮށް ދެން އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންަވނީ؛ ދެން  3.5،  ސެކިއުރަޓައިޒްކޮށްފައި

ހަމަ    އެްއކޮށް އެއީ.  .އޯމި  ގޮއްސަ  އިނޭގތޯ.  ނިމެން  އެއްކޮށް  ފެސިލިޓީ  ޙަޤީޤަތަކީސޮރީ،  ޑީ  އަސްލު  ، ިމހާރު 

އެކައުންޓުން    އިޒް އެންޑް މީންސްއިން ވެ އެ  ކުރީަގއި  ،  ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަރީފު ފާހަަގކުރި ފަދައިން

މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ   6ެގ އަހަރުތަކުން ފެށިެގން ައއިއްސަ ޕްރިންޓުކުރެވުނު  1970  ،ްއސަޕްރިންޓުކޮށް ކޮށްެގން ައއި 

ދަރަނީެގ އަޅުަގނޑުމެންެގ  ެއ    މިހާރު  ހަމަ  ކުރިން  ަމސައްކަތް  އަޅުަގނޑުމެން  ވެސް  ކުރީަގިއ  ހިމެނޭ.  އެބަ 

ެއއީ ޭއެގ ހަމަ އިއްޒަތްތެރި  .  ނާދޭ  އެއްކަލް ޑިސިޕްލިންސްރައިޓްއޮފްކުރަން އަސްލު. މިހާރު އޭެގން ވެސް އިތުރު ފި

އެހެންވީމާ،   ޮގްއސިއޭ.  ެއއްކޮށް  އިފެކްޓްސް  އޭެގ  ފާހަަގކުރިހެން  އަޅުަގނޑުމެން   4.4މެންބަރު  ރުފިޔާ  ބިލިއަން 

ބިލިއަން   3.5އަޅުަގނޑުމެން ދެން ބަލަންޖެހެނީ އިތުރަށް މި  ،  ޭއެގން މިސާލަކަށް ހަމަ ދެން،  ސެކިއުރަޓައިޒްކޮށްފައި

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަދި ކުރިއަށް    ،ވެސް މި މަސަްއކަތް ކުރެވުނު ޮގތަށް   ހަމަ އެމް.އެމް.ޭއއާ ެއްއކޮށް މިހާރުރުފިޔާ

ޕޮލިސީެގ   މަނިޓަރީ  އެމް.އެމް.އޭެގ  ހަމަ  އެމް.އެމް.ޭއއަށް  މިންވަރަކުން  ރަނަގޅުވަމުންދާ  އިޤުތިޞާދު  ތާނަގއި  އޮތް 

އަށްެގންދެޭވނެ. އެހެންވީމާ، އިންފްލޭޝަނަރީ ރިސްކު ކުޑަެވެގންދާނެ. ތެރެއިން މޮޕް އަޕްެގ އެ ޕޮލިސީސް ވެސް ކުރި

ކަމަކުން ހުރިހާ  މިާވޮގތަކީ  ހަމަ ،  އެހެންވީމާ،  އީކުއަލް  ބީން  ތިންްގސް  އަދަރ  ިއކޮނޮމިކްސްއަކީ  އަބަދުވެސް 
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އެ  ،  އެްއކަމެއް އަބަދުވެސް  ކަެމއްަގިއ  ކޮންމެވެސް  ހާސިލެއްނުކުރެވޭނެ.  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ޓްރޭޑް  ހުރިހާކަމެއް 

 އެބަ އިނދޭ. އެހެންީވމާ، އެ ކަންކަން ައޅުަގނޑުމެން ަގބޫލުކުރަޖެހޭނެ. ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.  އޮފްއެއް

 

 ކެވުން: ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފު ވާހަކަދެއް

ދިނީ އޯވަރޑްރޯކުރުމުެގ ހުއްދައެއް އިނޭގތޯ. ދެން އަދި އެ އަދަދަށް   3.5އާދެ! މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން މިސާލަކަށް  

އަދި އޭެގ އިތުރަށް ހަމަ ޕަބްލިކް ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރުން ެވސް ހަމަ ބޮރޯކުރަން އެބަ  .  އޯވަރޑްރޯ ނުކުރި ނަމަވެސް

ފައިނޭންސްކުރަން  ޚާއްޞަކޮށް އިންފްލޭޝަނަށް ކަން،  ހެންވެއްޖެްއޔާ ކޮބައިތޯޭއ އަޅުަގނޑުމެންެގ މިއެ ؟ޖެހޭ ނޫންތޯ 

 ؟އަންނާނެ ބަދަލަކީ

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އިބްރާހީމް އަމީރު ވާހަކަދެއްކެުވން:

ދެވޭނެ.   ހަމަ  ޖަވާބެްއ  ރަނަގޅު  ވަރަށް  ވެސް  އެމް.އެމް.ޭއއިން  ހިތުން  ައޅުަގނޑު  ޭއަގއި  މިހާރު އާދެ! 

މިހާރު ޮގތުަގއި  ފާހަަގވާ  ިއނަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ސިސްޓަމުެގ  ބޭންކިންގ  ހަމަ  އެބަހުރި ވެސް  ލިކިއުޑިޓީ  ފް 

ހަމަ  އޭަގއި  އެބަދޭ.  ޝާއިޢުކުރަމުން  ހަމަ  ބޭފުޅުން  އެ  ސްޓެޓިސްޓިކްސް  މަންތްލީ  އެމް.އެމް.ޭއެގ  އިނޭގތޯ. 

ހުންނާ ފެސިލިޓީަގއި  ޑެފިސިޓު  ކްރައުޑް    ހަމަ.  ނެއޯވަރނައިޓު  އެ  އެހެންވީމާ،  އެބަހުރި.  ލިކިއުޑިޓީ  އެ  އަދިެވސް 

ސަރުކާރުން ފައިސާ ؟ ކޮންކަމެއްތޯ ސަރުކާރުން ފައިސާ ހޯދަން މިކުރަނީ،  އަސްލު ޙަޤީޤަތުަގއި ނުވޭ. ދެންއް  އައުޓެ 

ހަމަ   މިކުރަނީ  ކުރެވޭ  އްެގރިޭގޓް  ހޯދައިެގން  ޓަކައި  އިތުރުކުރުމަށް  ސެކްޓަރ ޑިމާންޑު  ޕަބްލިކް  ކަންތަްއތައް. 

ފައިސާ މި ދެެވނީ. ރާއްޖޭެގ ބޮޑު ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސެކްޓަރެގ ބޮޑު    ންއިންވެސްޓުމަންޓު ޕްރޮޖެކްޓްސްތައް ހިންަގ

ެއހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން ފައިސާ މި ދެނީ. އެހެންވީމާ، ޕަސެ ންޓެއް މި ހިންަގނީ ސަރުކާރުެގ ޕްރޮޖެކްޓްސްތައް. 

ވެސް މި އާދެވުނީ. ދެން    ޕުކޮށްެގން މިހާތަނަށްމްފް ލިކިއުޑިޓީ މިހާރު ޕައިނަ،  ތިޞާދު ހިންޭގނެ ކަމަށްރާއްޖޭެގ އިޤު

ައޅުަގނޑުމެން ތާނަގއި  އޮތް  ޓަކަިއ  ،  ކުރިއަށް  މިޓިޭގޓުކުރުމަށް  ރިސްކްސަމް  އެ  ޖެހޭނެ  އަޅުަގނޑުމެން  ތެދެއް 

މަސައްކަ އެްއކޮށް  ައޅުަގނޑުމެންނާ  ހަމަ  ރިސްކުތަްއ  އެމް.އެމް.ޭއާއއި  ކުރަންޖެހޭ  އެ  މަސަްއކަތްތައް  ކުރަން.  ތެއް 

 ފާހަަގކޮށްލާނަން.  އެ، އެބަހުރި. އެހެންވީމާ، އެ ކަންތައްތައް ައޅުަގނޑުމެން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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މެންބަރު ރި  އިްއޒަތްތެހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު ދެން ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ  

 ސާއަށް. ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫ

 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިތުރަށް ފާހަަގކޮށްލަން  ހަމަ  އިންފްލޭޝަން    2022ނަގައިފިްއޔާ    3.5އަޅުަގނޑުމެން    އަޅުަގނޑު  އަހަރު  ަވނަ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ސާފުކޮށް އެނޭގ ކަމެއް މިނިސްޓަރ އެއީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ހަމަ މައްޗަށްދާނެ. ދެން، ހަމަ  

އޭތި    4.4މި   ކުޑަކޮށްެގން  ނަާގވަރު  ތި  މިހާރު  ނަމަވެސް،  އިތުރުކޮށްެގން  މިއަށް  ައދި  އިތުރަށް  އަށް 

ނެތްތޯއޭ ޮގތެއް  ދޭ؟ ސަސްޓެއިންކުރެވޭނެ  ީމަގއި  ާވހަކަދައްކައިެގން  ހޯދަިއެގން އަޅުަގނޑުމެން  ޙައްލެއް  ތެރެމެދު 

އިތުރު   މީަގއި  ެއހެންވީމާ،  ޮގތަކީ.  އެދެވިެގންވާ  މި  ކަމުަގއި  މި  އެންމެ  އަޅުަގނޑުމެނަށް  ހަމަ  ދިއުން  މިއަށް 

 ސޮލިއުޝަނެއް މިނިސްޓަރު ދެއްވަންވީނޫންތޯއޭ މި ދެ ފަރާތަށް ވެސް މީަގއި ޙައްލު ެގނެޭވފަދަ ސޮލިއުޝަނެއް. 

 

 ސް އިބްރާހީމް އަމީރު ވާހަކަދެއްކެުވން:މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭން

މިހާތަނަށް   ޙަޤީޤަތުަގއި  އަސްލު  އަޅުަގނޑުމެން  އަދި    2020ނޫން،  ެވސް  އަހަރުަގއި  ވެސް    2021ވަނަ  ަގއި 

އަދި   ރާއްޖެއަށް  ޕްރެޝަރ  ނޫން    2022އިންފްލޭޝަނަރީ  ހެދިއެއް  ފެސިލިޓީއަކާ  އޯ.ޑީ  އަންނާނީ  ވެސް  ަގިއ 

ައކާ ހެދިއެއް ނޫން. ރާއްޖޭަގިއ ައޅުަގނޑުމެން ބަޖެޓު ސްޓޭޓްަމންޓްަގއި ވެސް އަޅުަގނޑު  އިނޭގތޯ. އޯ.ޑީ ފެސިލިޓީ

އަހަރު  އަންނަ  މި  ެވސް  އަންދާޒާއަކީ  ެއމް.އެމް.އޭެގ  އެބަހުއްޓޭ.  ރިސްކްސްތައް  ރާއްޖޭެގ  ފާހަަގކޮށްފަިއވާނެ، 

 % އަ  1.1ާގތްަގނޑަކަށް  އަންދާޒާ  އެ  ހަމަ  އެ  ހުންނާނީ.  އިންފްލޭޝަން  ވެސް  ަގޭއ  ހެދިއިރު  ޅުަގނޑުމެން 

ރާއްޖެއަށް   ދާންޖެހޭނެކަން ވެސް.  އަޅުަގނޑުމެން  އެކްސްޓެންޝަނަކަށް  އަޅުަގނޑުމެން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނޭގނެ 

އިންފްލޭޝަން އަންނާނީ މިހާރު ބޭރުަގއި ހުރި ސަޕްލައި ޗެއިން އިޝޫސްތަކަށް އަންނާނެ ދަތިތަކާއި އަދި ދުނިޔޭެގ  

ކޮމޮޑިޓީ އިތުރުކޮށްެގނެއް،  ބާޒާރުަގއި  އަޅުަގނޑުމެން  ފެސިލިޓީއަށް  އޯ.ޑީ  ބަދަލު.  އަންނާނެ  ޕްރަިއޒަށް   

ވަރެްއެގ  ކޮންމެވެސް  ދެން،  ނެތް.  ބަދަލެއް  އަންނާނެ  އިންފްލޭޝަނަށް  ރާްއޖޭެގ  ސެކިއުރަޓައިޒްކޮށްެގނެއް 

ސްޓްރީއެއް ވެސް މި ހުންނަނީ ެއ  ރިސްކްސްތަކެއް ހުންނާނެ. އެހެންވީމަތާ އަޅުަގނޑުމެން ދަުއލަތުެގ ފިނޭންސް މިނި

އަޅުަގނޑުމެން   ހުންނަނީ.  ވެސް  ބޭންކެއް  ސެންޓްރަލް  ވެސް  އަޅުަގނޑުމެންެގ  އެހެންވީަމތާ  ކުރަން.  ކަންކަން 

ޕޮލިސީ  ފިސްކަލް  އާއި  ޕޮލިސީ  މަނިޓަރީ  ފާހަަގކުރަނީ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  އެހެންވެއްޖެއްޔާ، 

އަޅުަގ ތެރެއިން  އެްއކޮށްނޑުމެންނަށް  ކޯޑިނޭޝަންެގ  މޮޕިންއަޕްއާ  ވެސް  އެ  ރިސްކްސްތަކަށް  އިންފްލޭޝަން   
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ނެތުނީ،  ހަނދާން  ހަމަ  ައޅުަގނޑު  އިތުރުން  ޭއެގ  ދެން،  ކުރެވޭނެ.  މަސައްކަތްތަކެއް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ލިމި އޯ.ޑީކުރެވޭ  އިނޭގތޯ،  މިސާލަކަށް  މިހާރު  ހުރީ.  ޖަާވބުދޭންވެެގން  ކުރިން  މިސާލަކަށް ފާހަަގކޮށްލާނަން،  ޓު، 

 % އަަމއުންޓު  ރަނަގޅު   0.1އޯޑީކުރެވޭ  ވެސް  އިތުރުކުރުން  ެއއަށްވުރެ  އޭަގއި  ާވހަކަ.  ރޭޓެްއެގ  އިންޓަރެސްޓު 

އިނޭގތޯ. އެއަށްވުރެ އިތުރުކުރުން ވެސް ރަނަގޅު. އެކަމަކު، އެ އިތުރުކުރުމަކީ އެޓް ވަޓް ކޮސްޓް، މި ބުނީ ކޮބާހޭ 

. އޭެގ އޮޕޮޗުނިޓީ ކޮސްޓަކަށް މި ވަނީ އަޅުަގނޑުމެންެގ ކޮންމެވެސް ރަށެއްެގ ހަމަ އޭެގ އޮޕޮޗުނިޓީ ކޮސްޓަކީ އިނޭގތޯ

ާގތްަގނޑަކަށް އަޅުަގނޑުމެން އެކަން ނުކޮށް އެހެންކަމެއް ައޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު ކުރެވިދާނެ. ރަށެއްެގ ބަނދަރު 

އިންޓަ މިހާރު  ދޭންޖެހެނީ،  މި  އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  ހެދިދާނެ.  އިންސިޓިޓިއުޝަންެގ  ވެސް  ދެ  ސްޓޭޓް  ރ 

އަޅުަގނޑުމެން   ކަމެްއ،  ހިނާގ  ކްރައިސިސްއެްއަގއި  އިޤުތިޞާދީ  ބޮޑު  ޓައިމްަގއި  ވޯރ  ކަމެއް  ހިނާގ  ތެރޭަގއި 

އަސްލު  މުހިންމު  މާ  އަޅުަގނޑަށް  ކަމެކޭ.  އެހެން  ކޮންމެެވސް  އަޅުަގނޑުމެން  ހަދައިެގން  މި  ޑިސިޕްލިންކުރަން 

ރާއްޖޭެގ   އިންޓަރެސްޓް ޙަޤީޤަތުަގއި  އެ  އެމް.އެމް.އޭއަށް  ެއއީ  އިނޭގތޯ،  އެއަށް  ހެދުން  ބަނދަރު  ރަށެްއަގއި 

ދެ   މިސާލަކަށް  މިހާރު  ކޮންމެހެން،  ޑިސިޕްލިންއެއް  އަކަމަކު،  އޯކޭ،  އެހެންވީމާ،  އިނޭގތޯ.  ބޮޑަށް  ޕޭކުރުމަށްވުރެ 

މަޖިލީހުެގ ެއްގސެމްޕްޝަނާ އެއްކޮށް އެކަން  އަހަރު އަޅުަގނޑުމެން ެއްއވެސް އިންޓަރެސްޓަކާ ނުލައި އެމް.އެމް.ޭއއިން  

އޮރ، ެއ އިންޓަރެސްޓް ޗަރޖުކޮށް، އެކަމަކު، ޭއެގ    0.5އޮރ %   0.1ކުރެިވއްޖެ. ޯއކޭ، އަޅުަގނޑު އެއްބަސް އެ % 

ކަންކަން.   ިގނަ  ވަރަށް  ވިސްނަންޖެހޭ  އަޅުަގނޑުމެން  ޭއެގ  އެބަހުއްޓޭ  ޭއެގ  ކަނޑަައޅާއިރު  އަޅުަގނޑުމެން  ރޭޓު 

  0.1، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސުން އަޅުަގނޑުމެން ހުށަހެޅިއިރުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ހުށަހަޅާފައި އިނީ %އެހެންވީމާ

ަގއި. ބިކޯޒް އަޅުަގނޑު ބޭނުން އަޅުަގނޑުމެން މި ހުށަހަޅާފައި އިން ބަޖެޓުަގއި ހުރި ކަންކަމަށް، ޕަބްލިކް ބޭންކު  

ދަ ކޭޝްފްލޯ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކަމެއް. އޯވަރޑްރޯކުރަންޖެހޭތީ  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ައޅުަގނޑުމެން  ހާލަތެއްަގއި  ދިތައް 

ކަމެއްނޫން   ކުރަންޖެހޭ  އަޅުަގނޑުމެން  ނުވާނަމަ  ކަންކަން  މި  ނެތި،  ކޮވިޑެއް  އަޅުަގނޑުމެން  ކޮންމެހެން 

 % ައޅުަގނޑު  އެހެންވެެގން،  އިނޭގތޯ.  ކުރަނީ  މި  އެީއ    0.1އަޅުަގނޑުމެން  ދެން،  ެއއިނީ.  ހުށަހަޅާފައި 

 ަގއިތޯ.  1.5ތޯ %  0.1ޑުމެންނަށް ޑިބޭޓްކުރެިވދާނެ ކަމެއް އެ % އަޅުަގނ 

 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މި   މިނިސްޓަރ،  ނޫން    4.4އެހެންވެއްޖެއްޔާ  ވޮރީއެއް  އެހާ  އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް  އެކްސްޓެންޝަންއަކީ  ހަމަ  ަގއި 

އިޔަރ   ވަން  ވެސް  އަނެްއކާ  އަޅުަގނޑުމެން  ވެސް  ނުދީ  ވެސް.  ދޭކަށް  އިންޓަރެސްޓެއް  އެމް.އެމް.ޭއއަށް 

ދީފާނަން   އިޝޫެއއްނޫން  4.4އެކްސްޓެންޝަން  އަޅުަގނޑުމެން  އެމް.އެމް.އޭއަށް  އަށް.  ކޮންމެހެން  އެީއކީ.   
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އެއީކީެއއް.   ކަމެއްނޫން  އޮތް  އިންޓަރެސްޓް  ައޅުަގނޑުމެން  އެހާ  އަޅުަގނޑުމެން،  ދިނުން  އިންޓަރެސްޓް 

ކޮށްދީފިއްޔާ   އިޔަރއަށް  ވަން  އަޅުަގނޑުމެން  އެކްސްޓެންޝަން  ހަމަ  މިއޮތް  މިހާރު  އިތުރަށް  އެހެންވެއްޖެއްޔާމު، 

 ؟ކީކޮބައިތޯއޭ ރިޒަލްޓަ

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އިބްރާހީމް އަމީރު ވާހަކަދެއްކެުވން:

ދަންޏާ  ސެކިއުރިޓަިއޒްނުކޮށް  އެ  މިހާރު  ފާހަަގކުރި،  ވެސް  ކުރިން  އަޅުަގނޑު  މެންބަރު،  ިއއްޒަތްތެރި  އާދެ! 

އަ ޖެހޭނީ  ައޅުަގނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  އެބަވެއޭ.  އުނދަޫގ  މެނޭޖުކުރުން  ކޭޝްފްލޯ  މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން  ނެއްކާ 

ހަމަ   ޖެހޭނީ  ައޅުަގނޑުމެން  އަސަރުކޮށްފަ.  އަިއސް  ކޮިވޑާ  ހަމަ  ވެސް  އެކުަގއި  ރޭޓިންގސްތަކާ  އަޅުަގނޑުމެންެގ 

ކޮންސޮލިޑޭޝަން   ފިސްކަލް  އެއްކަލަ  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ވެސް  މިހާރު  ހަމަ  އިތުރަށް 

އަޅުަގނޑުމެ ވީހާެވސް  ނަަގން.  އެތެރޭަގިއ  މެޝަރސްތައް  މިކަން  ނުނަާގ  ފައިސާ  ދަރަންޏަށް  އަސްލު  އެބަޖެހޭ  ން 

މެނޭޖުކުރެވޭނެ ޮގތަށް އިނޭގތޯ. މިހާރު ސެކިއުރިޓަިއޒްނުކޮށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދަންޏާ އަޅުަގނޑުމެން ޖެހޭނީ ހަމަ  

ދަރަން ނަަގން.  ފައިސާ  ދަރަންޏަށް  ބާޒާރުަގއި  ައުގަގއި  ބޮޑު  ހަަމ  ވެސް  އަނެއްކާ  ނަަގން ޮގއްސަ  ފައިސާ  ޏަށް 

މަދުވާނެ   ކެޕޭސިޓީ  އޮންނަ  ކުރަން  އެކަން  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ތެރޭަގއި  އަހަރުެގ  މިސާލަކަށް  ދެން،  ދިމާކުރާއިރު 

ދެން،  ޖެހެނީ.  މި  ކުރަން  އެކަން  ައޅުަގނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  އެބަެވެގންދޭ.  ރެސްޓްރިކްޓް  އެ  އޭތި  އިނޭގތޯ. 

ހެން ސެކިއުރަޓަިއޒްނުކޮށް ދަންޏާ ކޭޝްފްލޯ މެނޭޖުކުރުމަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑުމެން  އަޅުަގނޑު ހަމަ ކުރިން ފަހަަގކުރި

މި  އިޤުތިޞާދީ  އަޅުަގނޑުމެން  މިހާރު  ކުޑަކުރުމަކީ  ބަޖެޓު  އެކަަމކު،  އިނޭގތޯ.  ކުޑަކުރަންށޭ  ބެޖެޓު  ޖެހޭނީ 

އަޅު ކޮންމެހެން  އެއީ  ކަންކަން  ބޭނުންވާ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ހޯދަން  ރަނަގޅު ކުރިއެރުންތައް  އެހާ  ަގނޑުމެންނަށް 

ކަމަކަށް ނުވާނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން މި ސެކިއުރަޓައިޒްކޮށްެގން ދާން މި ޖެހެނީ. އަސްލު ޙަޤީޤަތުަގއި ހަމަ 

ވަރަށް ބޮޑަށް ހަމަ އަޅުަގނޑު ހިތުން ހަމަ މިހާރު ހަމަ އެންމެ ޓެކްނިކަލީ ވެސް އެންމެ ރަނަގޅު އެއް ޮގތް މިީއ  

  ހުށަހަޅާފައި މި އޮތީ.އަޅުަގނޑުމެން

 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހަމަ   ތިބީ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ޯގސްވަންޏާ  ހާލަތު  އަދިވެސް  ހަމަ  ފާހަަގކޮށްލަން  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ދެން  މީަގއި 

ބާއްވަިއެގން މަޖިލިސް  ަގޑިެއއްަގއި  ކޮންމެ  ވިދާޅުވި  ހަމަ  ެވއްޖެއްޔާ    މިނިސްޓަރ  އެކްސްޓެންޝަނެއް  އެ 

އަޅުަގނޑުމެން   ހަމަ  ކޮށްދޭން  ވެސް  އެކަމެއް  ެވއްޖެއްޔާ  ފެސިލިޓީއެއް  ކްރެޑިޓް  އިތުރަށް  އެކްސްޓެންޝަނެއް، 
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މިހާރުެގ   ބަދަލުަގއި  ބިނާކުރުމުެގ  ވޭރިއެންޓަކަށް  އަތުވެދާނެ  އެ  އެހެންވެއްޖެްއޔާ  ހަމަ.  ލައިވްކޮށް  ހަމަ  އެބަތިބިން 

ައޅުަގނޑު ވެސް ަގބޫލުކުރަން އިތުރަށް ޯގސްވެދާނެ. ޯގސްެވއްޖެްއޔާ  ؟ ނިސްޓަރ ބިނާކުރަންވީނޫންތޯއޭ މިހާލަތަށް މި

ޯގހޭ.   އެބަޖެހެއޭ  ދާން  އެކްސްޓެންޝަކަށް  އާނ،  ކައިރީ  އަޅުަގނޑުެގ  ވިދާޅުާވންވީ  މިނިސްޓަރު  ހަމަ 

ހެންވީމާ، ހަމަ މި ކުރިއަށް ދިމާވެދާނެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވެސް އެނޭގނެ އޭރުން ޯގސްެވއްޖެކަން މިނިސްޓަރ. އެ

ަގބޫލުކުރަން   އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް  ބޮޑަކަށް  އެހާ  ެއީއކީެއއް  ދިއުން  މިވަރަށް  ދަރަންޏަށް  ފޯކަސްކޮށްފައި،  ކަމަކަށް 

 ފަސޭހަކަމެއް ނޫން މިނިސްޓަރ.

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އިބްރާހީމް އަމީރު ވާހަކަދެއްކެުވން:

ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެންމެ ފަހުން ފާހަަގކުރި ތި ނުކުތާެގ، އެ ނުކުތާެގ ކަންބޮޑުވުން  އާދެ! ހަމަ ޕްރިސައި ޒްލީ 

ނުކުރަންޏާ   އެކަން  ާވޮގތަކީ  މި  މިހާރު  ފައިސާ،  ދަރަންޏަށް  މިހާރު  އޮންނަނީ.  ޕްރޮޕޯޒަލް  މި  އޮތިތީވެ  އަޅުަގނޑު 

މިހާރު ޖަނަވަރީަގއި،  ޖަނަވަރީަގިއ،  ހަމަ  ޖެހޭނީ  ދަތިތަކާ  އަޅުަގނޑުމެން  ކޭޝްފްލޯ  ެވސް  މިހާރު  މިސާލަކަށް   

އެްއކޮށް ޮގއްސައި އެބަ ހިޓުާވނެ. ހިޓުވާއިރު ޖަނަވަރީަގއި އަޅުަގނޑުމެން މާކެޓަށް ޮގްއސަ މިސާލަކަށް ދަރަންޏަށް 

ވާނީ.   ޯގސްއެއްނޫންތޯ  އިތުރަށް  ލެވެލް  ދަރަނީެގ  ހުރި  މިހާރު  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ހަމަ  ނަާގއިރު  ފައިސާ 

ކުރެވިފައި އެހެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ާގނޫނީޮގތުން  އަޅުަގނޑުމެން  ހަމަ  އޯ.ޑީ،  އެތެރޭެގ  ކުރެެވނީ  މި  މިހާރު  ންވީމާ، 

އޮތް، މެކޭނިޒަެމއްެގ ތެރެއިން ކުރަން މިއުޅެނީ. އޭރުން ބޭރުން ދަރަންޏަށް ފައިސާ ނަަގނީއެއް ނޫން. މިސާލަކަށް  

މި   ކޮށްފަިއ،    4.4މިހާރު  ފެސިލިޓީ  އަ  3.4ސެކިއުރަޓަިއޒް  އެ  އަނެްއކާ  ހަަމ  ކުރަން،  މިކަން  ކުޑަކޮށްފައި  ށް 

އޭރުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ؛ ތެރޭަގއި މެނޭޖުކުރަމުން އަޅުަގނޑުމެން ދާނީ އިނޭގތޯ. އެީއ އެތެރެއިން އަޅުަގނޑުމެން

ނޭގތޯ. މިހާރު  ޕޮޓެންޝަލީ މިހާރު މިސާލަކަށް ކުރިއަށް އޮތްތާނަގއި ފޮރިން ކަރަންސީ ރިސްކެއް ވެސް ނާންނާނެ އި

ހަމަ  މި ދަނޑިވަޅުަގއި  ހޯދަންޖެހޭނީ. އެއީވެސް  ބޭރުން ޑޮލަރ  އަުގަގއި  ބޮޑު  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންނޫނިއްޔާ 

އަދި  އިޤުތިޞާދަށް  ދައުލަތަށް،  ޓަކައި  މިޓިޭގޓުކުރުމަށް  ކަންކަން  އެ  އެހެންވީމާ،  އިނޭގތޯ.  އެބަހުރޭ  ދަތިތަކާ 

ޕޮލިސީ ފިސްކަލް  އަޅުަގނޑުމެން އަޅުަގނޑުމެންެގ  ހުށަހެޅުން  ރަނަގޅު  އެންމެ  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ވެސް  އަށް 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް   ހަމަ  ޮގތުަގިއ  ޕްރޮޕޯސަލްއެްއެގ  އޯލްޓަރނޭޓިްވ  މިސާލަކަށް  ދެން،  މިއޮތީ.  ހުށަހަޅާފައި 

 3.5މިޓް މިސާލަކަށް  ސެކިއުރިޓަިއޒްކޮށްފައި، އޯ.ޑީ ލި  4.4ވާހަކަދެްއކިދާނެއޭ އަޅުަގނޑު ކުރިން ވެސް ފާހަަގކުރި  

  1.5ބަލް ވަނީ %ޓަފޮމްއަށް ވިޔަސް ކުޑަކޮށްފައި، އިފް، މިސާލަކަށް އެމް.އެމް.ޭއއަށް އެންމެ ބޮޑަށް ކޮ  2.5އިން  

އަޅުަގނޑު   އެކަމަކު،  އެއްބަސްެވވިދާނެ.  އެއަށް ވެސް  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ަވންޏާ  ކަމަށް  ކުރަން  އެކަން  ަގއި 
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ފައިނޭންސް، ސަރުކާރުެގ ބަޖެޓު ހިންަގން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ މެނިފެސްޓޯަގއި ހުރި އޭޒް އަ މިނިސްޓަރ އޮފް  

  1.5ވަޢުދުތައް ފުއްދަން މާލީ ކަންކަން މެނޭޖުކުރަން ހުރި މީހެއްެގ ހައިސިއްޔަތުން، އަޅުަގނޑު މި ފާހަަގކުރަނީ %

 ަގއި ދިނުމޭ. ޝުކުރިއްޔާ.  0.1ދިނުމަށްވުރެ އަޅުަގނޑަށް ރަނަގޅީ % 

 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކަެމްއ  ެއއްވެސް  އެބަޖެހޭ.  ހޯދަން  ައޅުަގނޑުމެން  ޙަްއލެއް  މީަގިއ  ދެންނެވިހެން  ކުރިން  ހަމަ  ައޅުަގނޑު  މީގައި، 

ހޯދަމާ.  ޮގތެއް  ހިންަގވާ  ވާހަކަދައްކައިެގން  އެހެންވީމާ،  ކުރެޭވކަށް.  ނެތް  ކުޑަެއއް  ެވސް  ބަޖެޓު  ހުއްޓިެގންނުވާނެ. 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް.   ލިބެންޖެހޭނެ  އަދި  ޮގތެއް  ފާހަަގކޮށްލަން.  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  އެކަން  ހަމަ  ހޯދެންޖެހޭނެ.  ޮގތެއް 

ރަސްމީ ޖަލްސާަގއި ނޫނަސް އަދި އަޅުަގނޑުމެން ކޮންެމެވސް ހުސް ަވުގތުކޮޅެއް ނަަގިއެގން ެވސް ވާހަކަދައްކަިއެގން 

 މިއަށް ޙައްލެއް ހޯދަން އެބަޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އިްއޒަތްތެރި ޝު ދާއިރާެގ  ތިމަރަފުށި  އަރުވަނީ  މި  ފުރުޞަތު  ދެން  އަޅުަގނޑު  މެންބަރު.  އިްއޒަތްތެރި  ކުރިއްޔާ 

 ރިޔާޟް.هللا މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ރިޔާޟް ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

ތީ އިނޭގތޯ. ދެން، ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ  ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. ައޅުަގނޑު ހަމަ އެންމެ ސުވާލެއް ަގވަރުނަރާ އޮ

ކަމަށް.   ކުޑަކުރަންޖެހޭނެ  ބަޖެޓު  ޢަމަލުކުރަންޏާ  ެއއްޮގތަށް  ލަފަާއ  ތި  އޮތް  ދެއްވާފައި  ަގވަރުނަރު  ވިދާޅުވޭ  އެބަ 

ބިލިއަނަށް ދަށްކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް އެ ވިދާޅުވަނީ.   25ބިލިއަނަށް ނޫނީ   29؟ ކޮބައިތޯ އެއަށް ދެްއވާ ރެސްޕޮންސަކީ

 ؟ކޮބައިތޯ ެއއަށް ދެްއވާނެ ޖަވާބަކީ

 

 މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ ަގވަރުނަރު ޢަލީ ހާޝިމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އެއީތޯ. ؟ ފިއުޗަރ ކޭޝްފްލޯތައް އެނޭގނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފައިނޭންސަށް ނޫންތޯ ދެއްތޯ

 

 ރިޔާޟް ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު
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ަގނޑުެގ ސުވާލަކީ، މިހާރު މި މައްސަލައާ ުގޅިެގން ދެްއވާފައި ިމއޮތް ލަފާަގއި، ލަފާ އެބައޮތް. މިކަން ކުރަންީވ  އަޅު

ދެއްވާ   އެއަށް  ވިދާޅުވަނީ  އެ  މިނިސްޓަރ  ވިދާޅުީވ.  އެ  ތަފުސީލުކޮށް  ކިޔާފައި  ޮގތްތަކަކަށޭ  މިވެނި  މިވެނި 

ޢަމަލުކުރާ   ލަފައަށް  ަގވަރުނަރުެގ  ބަޖެޓަކު ރެސްޕޮންޑުަގއި،  އޮތް  ހުށަހަޅާފައި  މަޖިލީހަށް  މިހާރު  ވަންޏާ  ކަމަށް 

ލަފަާއ    25ބިލިައނަށް ނޫނިއްޔާ    29ކުޑަކުރަންޖެހޭނެއޭ   ތި ދެއްާވ  ަގަވރުނަރު  ބިލިއަނަށް. އަޅުަގނޑުެގ ސުވާލަކީ 

 ؟ނެ ޮގތެއް އެބައޮތްތޯއެނޫން ޮގތަކަށް މީތި މެނޭޖުކުރެވޭ؟ އެްއޮގތަށް ޢަމަލުކޮށްެގން ހަމަ ބަޖެޓު ކުޑަކުރަންޖެހޭނެތޯ

 

 މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ ަގވަރުނަރު ޢަލީ ހާޝިމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދިމާވެދާނެ.   މައްސަލަެއްއ  ބެދޭތަނުަގއި  އަހަރު  ޝުކުރިްއޔާ.  ިއނޭގތޯ.  ސާފުވެއްޖެ  މިހާރު  އަށް   4.4އާދެ! 

ޖެހިއްޖެއް ސެކްރަޓަިއޒްކުރަން  އެަވުގތު  އެ  އެޖެންސީާއިއ  އެކްސްޓެންޑްކޮށްފައި  އެއީ  ކުރެޭވނެ.  ސެކްރަޓައިޒް  ޔާ 

ކަމެއްނޫންތޯ އޮތް  ދޭތެރޭަގއި  ނުވަތަ  ؟ ފައިނޭންސާ  ތާށިވެެގން  ފަހަރެއްަގއި  ކޭޝްފްލޯ  އެ  އެހެންވީމާ، 

މިނިސްޓަރ ހީވަނީ  ވާހަކަެއއްހެން  ދަތިތަކުެގ  އަންނަ  އެ  މިނިސްޓަރ  ؛ ބޮރޯނުކުރެވިެގން  އެހެންވީމާ، 

 ވޭ ިއނޭގތޯ. އެ ައޅުަގނޑަށް ލަފާކުރެވުނު ޮގތް ެއއީ މިނިސްޓަރެގ ސްޓޭޓްމަންޓުން.އެއްބަސްނުވަންޏާ ވިދާޅު 

 

 ރިޔާޟް ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

ބަޖެޓު މިހާރު  އިނޭގތޯ.  ކުއެޝްޔަން  ސޭމް  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  މިނިސްޓަރާ  ކުޑަނުކޮށްފިނޭންސް  އެ ،    ަގވަރުނަރު 

 ؟ވިދާޅުވާ ޮގތަށް ޢަމަލުކުރެވޭނެ ޮގތެއް އެބައޮތްތޯ

 

 ންސް އިބްރާހީމް އަމީރު ވާހަކަދެއްކެުވން:މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭ

ޓޭން  މިހާރު  އަޅުަގނޑަށް  އަޅުަގނޑުމެން  މިހާރު  ިއނޭގތޯ.  ދަތިނުވާނެ  ހަމަ  އުނދަޫގ  ހަމަ  ޓަރމްސްތަކަކީ  ޝޯޓް 

އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ،  ޕޯސަލްހުށަހަޅާފައި އިން ޕްރޮ  މެން މިޅުަގނޑުއޮފް ތޯޓްސް ވެސް ެގއްލިއްޖެ. ހަމަ އޭަގއި އަ

މިހާރު ކޭޝްފްލޯ ވެސް އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުެގ މެންބަރުންނަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ޝެއަރކުރެވިދާނެ އަނެއް  

ެވެގންދާނެ މިހާރު، ޮގތަށް ހަމަ އިން ކޮންފިޑެންސް އިނޭގތޯ. އޭެގން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ސާފު

އެހެންނޫނީ ހަމަ ބަޖެޓު ކުޑަކުރަންޖެހޭނީ ާގތްަގނޑަކަށް ސެކިއުރަޓައިޒްނުކޮށް ދަންޏާ އަޅުަގނޑުމެން. ދެން، މީަގިއ  

ފާހަަގކުރަ ހަމަ  އިނ އަޅުަގނޑު  އައިސް  މިހާރު  ހުށަހެޅުމަކީ  ން  އެމް.އެމް.އޭެގ  އަޅުަގނޑު،  އެކްސްޓެންޑް    4.4ޭގތޯ 

އެޕްރީލް  2022ހަމަ   ދެން،  ެގ  ޔިއަރ.  ވަން  އިތުރު  އެކްސްޓެންޑްކޮށްފައި  ހަމަވީމަ،  އެންޑުަގިއ    2022ަގިއ  ެގ 
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ހުންނަ އަދަދުން ސެކިއުރަޓަިއސްކުރަން. ައޅުަގނޑުމެން ހަމަ ވަން ޔިއަރ އެހެޑް ެއކަން ކުރަން އަޅުަގނޑުމެން، ެއ  

މެން މި ހުށަހަޅަނީ. އެއީ ދެން މިސާލަކަށް،  ސެކިއުރަޓައިޒްކުރުމުެގ ކަންތަްއތައް ވަން ޔިއަރ އެހެޑްކުރަން އަޅުަގނޑު

ރެވެނިުއއަށް    2023ނިމެންވާއިރަށް    2022 ަގވަރންމަންޓް  ކޭޝް،  ހަމަ  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ދާންާވއިރަށް  އަށް 

މަންޒަރު  އަރައިަގނެވޭނެ  މީެގިއން  އޮޓޮމެޓިކަލީ  ހަމަ  މީެގން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެއްކޮށް  ބަދަލުތަކާ  އަންނަ 

 ންނަށް މިހާރު ފެންނަން ހުރި އަންދާޒާތަކުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ.  އަޅުަގނޑުމެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހުޅުދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބަށް. 

 

 ހުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް ވާހަކަދެްއކެވުން: 

 އަޅުަގނޑު މީޓިންގަގއި މި ިއނީ އިނޭގތޯ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 މާ، މިހާރު ފުރުޞަތަށް އެދުނު ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުވާ ނިމުނީ.  ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުަގނޑު އެހެންވީ

 

 ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފް ވާހަކަދެއްކެވުން: ވިލުފުށި 

މިހާރު   އިނޭގތޯ،  ޯއވަރޑްރާފްޓް.     4.4މިނިސްޓަރު  ނޫންތޯ  ބޭނުންވޭ  އެބަ  އިތުރަށް  އަދި  ސެކިއުރަޓައިޒްކުރިއަސް 

 ؟ އަށް ނުޮގސް އެ އަދަދު ކުޑަކުރެވިދާނެތޯ  3.5ކިހާވަރެއްތޯ،  އެހެންވީމާ، ެއއީ

 

 ންސް އިބްރާހީމް އަމީރު ވާހަކަދެއްކެުވން:މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭ

ފާހަަގކުރީ   މި  އަޅުަގނޑު  އަޅުަގނޑުމެން،  އަސްލު    2.5އާދެ!  މީަގއި  އެކަމަކު  އޯކޭއޭ.  ހަމަ  ައޅުަގނޑުމެންނަށް 

އެއްކޮށް    3.5އަޅުަގނޑުމެން   އަރައިނުަގނެވޭތީއާ  ހާލަތުން  ކޮވިޑުެގ  ައދިވެސް  ދުނިޔޭެގ  އިނީ  އެ  ހުށަހަޅާފައި 

ރިސްކްސްތައް އެ މިޓިޭގޓްކުރަން އިނޭގތޯ. އަދި ހަމަ ނޭނެގ ހަމަ މިސާލަކަށް، ރާއްޖެައށް އިތުރު ލޮކްޑައުނަކަށް  

ހަމަ އަރަިއަގންނަން؛ ޮގއްސިއްޔާ  އަޅުަގނޑުމެން  އެއްކޮށް  ހާލަތުން  ކޮމި  އަޅުަގނޑުމެން  އެބަޖެހޭ  ޓަބަލްވާން ފޮމް 

ޓަބަލްެއއް  ފޮމްއިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑު މާލީ ކަންކަމާ ހަވާލުވެ ހުރި ަވޒީރެްއެގ ހައިސިއްޔަތުން އަދި އަޅުަގނޑު އެހާ ކޮ
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ެވސް  ނުވޭ އިނޭގތޯ. މި ކޮވިޑުެގ ހާލަތުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަރައިެގނެވުނީކީ ނޫން. އެހެންވީމާ، ހަމަ ސަޕްރައިސް 

އެހެންވީމާ،   ެއ    3.5އަންނާނެ.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ފާހަަގކުރިޔަސް  އެ  މެންބަރުން  ިއއްޒަތްތެރި  ދެން،  ގައި. 

އެހެންީވމާ،   ރަނަގޅުޮގތަކަށް.  ެއހާ  ނުވާނެ  ވެސް  އައުން  ހޯދަން  އަބަދު  އަޅުަގނޑު    3.5އެކްސްޓެންޝަން  ަގއި 

ޮގތުަގިއ  ހުށަހަޅާފައި އެ އޮތީ. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އަޅުަގ ނޑު، އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު، އަދި ހަމަ އެޑިޝަނެްއެގ 

ހަމަ، މިހާރު ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ އެބަ ފެނޭ އިނޭގތޯ ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން ޤަުއމުތަކުަގިއ، މިސާލަކަށް،  

 ވެސް އެބައާދޭ.  ޖަރމަނީ، ނެދަރލެންޑްސް، އޮސްޓްރިާއ، އީ.ޔޫެގ އެހެން ޤައުމުތަކުަގއި ވެސް ހަމަ ލޮކްޑައުންސް

އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް އެހެންވީމާ،  އިތުރުވޭ.  އެބަ  ނަންބަރސްތައް  ކޮހަމަ    ހަމަ  ވެެގނެއްނުވާނެ  މްއެހާ  ފޮޓަބަލް 

ައޅުަގނޑުމެން  ތެރޭަގއި  ހަނުގރާމަިއެގ  މި  ކޮިވޑްެގ  ހަމަ  އަދިވެސް  އިނޭގތޯ  އަދި  އަދި،  މިހާރު.  އަޅުަގނޑުމެން 

 ފޮޓަބަލް ނުވަނީ ިއނޭގތޯ. މްހާ ކޮމިދަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު އެ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޢަފީފު ޙަސަން މެންބަރު ދާއިރާެގ ވިލުފުށި

ެގ ޯއވަރޑްރާފްޓެއް އިތުރަށް ދީފިއްޔާ ދެން ކޮބައިތޯ  2.5އެމް.އެމް.އޭ ބޭފުޅުންނަށް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން. މިހާރު  

. ދެން، އެންމެ ކުޑަ އަދަދަކަށް ެއ ވިދާޅުީވ  2.5ކެޕިޓަލަިއޒްކޮށްފަިއ، ދެން    4.4އެ  ؟ ތި ބޭފުޅުންެގ ކަންބޮޑުވުަމކީ

 ؟އެހެންނޫންތޯ 3.5. އެހެންނަމަވެސް، ބޭނުންފުޅުވަނީ 2.5

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ ޑެޕިއުޓީ ަގވަރުނަރު އަޙްމަދު އިމާދު 

މެން ހަމަ އެ ފާހަަގކުރި މައިަގނޑު ކޮންސަރންސްތައް ހަމަ ހުންނާނީ.  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު

މަނިޓައިޒޭޝަންެގ ސަބަބުން ެއ އަންނަ ކޮންސަރންސްތައް ެއއީ ހަމައެކަނި އިނޭގތޯ. ެއޑިޝަނަލް އެ ކްރިއޭޝަނަކީ  

ްއަގިއ ކުރުމަކީ އެންމެ ހަމަ އެއަށް ެއޑިޝަނަލީ ެއކްސްޕޯޒްވާ ކަމެއް އިނޭގތޯ. ެއހެންވީމާ، އެންމެ އެދެވޭ މިންވަރެ

މައްސަލަ،   މި  ޮގތަކަށް  ނާންނާނެ  އިންބެލެންސްއެއް  އިކޮނޮމިކް  މެކްރޯ  އެ  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ކަންތައް  މުހިންމު 

އަކީ މުޅި ދުނިޔޭެގ    2020މުޅި މައްސަލައިަގއި ައޅުަގނޑުމެން ކުރިއަށް ދާންވޭ. މިނިސްޓަރު އެ ފާހަަގކުރެިވއްހެން  

ށް ބޮޑު ލިކުއިޑިޓީ ކްރަންޗެއް ކްރިއޭޓްވެެގން އައި ކަމެއް. އެއީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އާންމުކޮށް  ލެވެލްަގއި ެވސް ވަރަ

  2020މި ލިބޭ އާމްދަނީ ކުއްލިޮގތަކަށް ހުއްޓައިެގން މި ދިޔައީ ދެއްތޯ އަނެއްހެން. އެހެންވީމާ، އެ ސަބަބަށް ޓަކައި  

 މި ދާއިރާަގއި މަސައްކަތް ކުރާ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ބިލިއަން ރުފިޔާެގ ޯއ.ޑީ ފެސިލިޓީއަކީ  4.4ވަނަ އަހަރުެގ  

އޮތް   ކުރަންޖެހިފައި  ޖެހިެގން  ކުރަން  ކްރިއޭޓް  މަނިޓައިޒޭޝަނެއް  އެީއ  ކަމެއް.  ިއއްތިފާޤުވާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް 
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އުމަކީ  ހާލަތެއްކަން އިނޭގތޯ. ދެން، އިޤުތިޞާދު ކުރިއަރަމުންދާ ވަރަކަށް މި ހާލަތަށް ކަންކަން ރަނަގޅުކުރަމުން ދި

ވިސްނުން  ެވސް  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ލެވެލްަގއި  މޭކަރސްއިންެގ  ޕޮލިސީ  ިމ  ހިތުން  އަޅުަގނޑު  ވެސް 

ޮގތެއް. އެޮގތުން، އަޅުަގނޑުމެން ހުށަހަޅާފައި މި އިން   ބިލިއަން ރުފިޔާެގ އެކްސްޓެންޝަން    4.4ބަހައްޓަންޖެހޭނެ 

ކޭ ތެރެއިން  ޭއެގ  ދެން  ެގންޮގއްސަ،  ވެސް  ކުރިއަށް  ވަންޏާ  ކަމަށް  އަންނަ  ދަތިކަމެއް  އިޝޫސްއަށް  ޝްފްލޯ 

ެގންދެވިދާނެ   ކުރިއަށް  މަޝްވަރާކުރެިވެގން،  ދެމެދުަގއި  އެޖެންސީ  ދެ  ހިތުން  އަޅުަގނޑު  ސެކިއުރަޓައިޒޭޝަނަކީ 

 ހާލަތެއް. އެހެންވީމާ، އެއީ އަޅުަގނޑު ތި ސުވާލަށް ދަންނަވާލަން އޮތް ކަމަކީ. ޝުކުރިއްޔާ އިނޭގތޯ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު މެންބަރު ދާއިރާެގ ހަނިމާދޫ

ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އެ ބުނުއްވަނީ ހަމަ ވަރަށް ސާފުކޮށް ކޭޝްފްލޯއަށް ދަތިވާނެއޭ. ދެން، އަޅުަގނޑުމެން ރިސްކް  

މީގައި އެހެންވީމަ،  ދެން  ނަންަގންޖެހޭނެ.  ރިސްކް  އެ  ވެސް  ަގވަރުނަރު  ދެން،  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނަަގންޖެހޭނެ.   

ޙައްލެއް އެބަ ޖެހޭ ހޯދަން ހަމަ. ރާއްޖޭަގއި ހިންާގ ޕްރޮޖެކްޓްތަކާ ެއއްޗެހި، އަޅުަގނޑުެމންެގ އިޤުތިޞާދު ހަންޏެްއ  

އަސަރުތަކެްއކުރާނެ.  ނުރަނަގޅު  އިޤުތިޞާދަށް  ރާއްޖޭެގ  ހަމަ  ހަނިކޮށްފިއްޔާ  ދަނޑިވަޅުަގއި  މި  ނުކުރެވޭނެ. 

އަޅުަގ މީަގއި  ފިނޭންސް އެހެންވީމާ،  ހޯދަން  ޙައްލެއް  ދޭތެރެމެދު  ހަމަ  ކަމުަގއި  މި  ޖެހޭ  އެބަ  ނޑުމެންނަށް 

ދީެގން   ލުއިތަކެއް  ކޮންމެވެސް  އޭެގ  ވެސް  އަށް  އެމް.ެއމް.އޭ  އަދި  ޮގތަށް،  ކުރެވޭ  އެކަން  ވެސް  މިނިސްޓަރަށް 

ަގވަރުނަރު ކޮ ޮގތަކަށް އަޅުަގނޑުމެން ދާންޖެހޭނީ މީަގއި. އެހެންވީމާ،  ންމެެވސް އެއްޗެއް ވިދާޅުވެދެްއވަ  ޙައްލުވާނެ 

 ބައްލަވާ މީަގއި ޙައްލެއް ހޯދުމަށް.

 

   :ވާހަކަދެއްކެވުން ޝިމްހާ ޢަލީ ަގވަރުނަރު އޮތޯރިޓީގެ  މަނިޓަރީ މޯލްޑިވްސް

ިމ   ނިމޭއިރަށް،  އަހަރު  ިމ  ދެން  ޮގއްސަ  ެއކްސްޓެންޝަނަކަށް  ހަމަ  ޮގތަކީ،  ފެނުނު  އަޅުަގނޑަށް  ހޯދުން  ޙައްލު 

އެ  އަހަރަށް ކޭޝްފްލޯެގ ކަންތަ  އަދަދެއް،  ދެން  އަދަދާއި،  ެއ  ސެކިއުރަޓައިޒްކުރުން.  އަދަދު  އެ  ދަތިެވއްޖިއްޔާ  އް 

އިން    4.4ަގއި ވެސް. އަދަދެއް ކިޔާލީ މި އިނޭގތޯ. ހަމަ އެ އަދަދު ސެކިއުރަޓައިޒްކޮށްލީމަ ދެން ބާކީ    2.5ވެދާނެ  

ދަތިތަކަމެއް ނެތި ފައިނޭންސިންގ އަންނަ ކަމަށް ވަންޏާ އިނޭގތޯ. ެއީއ    ކުރިއަށް ދެވޭނެ ނޫންހެްއޔޭ ެއއްވެސްކަހަލަ

 އަޅުަގނޑުމެންެގ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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 މިނިސްޓަރ.

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: އަމީރު އިބްރާހީމް ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓަރ

ތޯ،    3.5ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ިއނޭގތޯ. ދެން،  އަޅުަގނޑުމެން ސެކިއުރަޓަިއޒްކުރުން ހަމަ އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ  

ތޯ    1.5ތޯ، %  0.1ތޯ އެއީ ައޅުަގނޑު ހަމަ، ވީ ކޭން އެްގރީ އޮން ދެޓް. ދެން، އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް ހަމަ    2.5

އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުެގ މި ކޮމިޓީން އަޅުަގނޑު ހިތުން އޭެގން ރަނަގޅު ޑިސިޝަނެއް ނެޭގނެ. ދެން، އެއީ ެއކަން،  

ޑިސެންބަރަގިއ  އަޅުަގ ފަސްޓް  ތަރޓީ  އެޓް  ސެކިއުރަޓަިއޒް  ހަމަ  ކުރާނަން  އިންސިސްޓް  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ހަމަ  ނޑު 

އޮންނަ ބެލެންސަށް އިނޭގތޯ. އެއީ ވާޮގތަކީ، މިހާރު އަސްލު ޙަޤީޤަތުަގއި މިހާރު މީަގއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް  

 އެބަ ޖެހޭ. ދެން، އޭަގއި ދައުލަތަށް އާމްދަނީ ނުލިބެންޏާ  އިން އަޅުަގނޑުމެން ޕްރޮޖެކްޓްސްތަކާ އެްއޗެހި ހިންަގން

އެބަ  ދަރަނި  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ނިސްބަތުން  އުފެއްދުންތެރިކަމުެގ  ޤައުމުެގ  އިތުރުވާނެ.  ދަރަނި  ކަމަކީ  އަނެއް  އޭެގ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކޭ؛ މަތިވެެގންދޭ.  ނުކޮށް  ސެކިއުރަޓައިޒް  އަޅުަގނޑުމެން  މިސާލަކަށް  ހަމަ  ޝްފްލޯ  ދެން، 

މެނޭޖްކުރުމުަގއި ދަތިތަކާ އެްއކޮށް ޮގއްސަ ބޭރުެގ ބޮންޑް ިވއްކައިެގން ފައިސާ ނެީގމަ ހަމަ އެމް.އެމް.އޭއަށް ޭއެގ، ެއ  

އަންނާނީ.  ރިސްކަށް  ކަރަންސީ  ފޮރިން  ދަރަނި  އިތުރު  ނަަގިއެގން،  އަޅުަގނޑުމެން  ބޮންޑެއް  ކަރަންސީ  ފޮރިން 

 އެންމެ ފިސްކަލީ ރަނަގޅު އަދި މަނިޓަރީ ޕޮލިސީއަށް ވެސް އެންމެ ރަނަގޅު،  އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ދެކޭ ޮގތުގައި

  3.5ތޯ، %  1.5އެ ޕްރޮޕޯޒަލްައކަށް ައޅުަގނޑުމެން އަޅުަގނޑު ދެކޭ ޮގތުަގިއ ހުށަހަޅާފައި މި އޮތީ. ދެން، މީަގއި % 

 ތޯ އެ އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ އެއްބަސްވެވިދާނެ ކަންތައް. 2.5ނޫނީ %

 

  ކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މަރަދޫ  ފުރުޞަތު،  ފަހު  އަރުވަނީ  މި  ފުރުޞަތު  ދެން  އަޅުަގނޑު  ޝުކުރިއްޔާ. 

 އިބްރާހީމް ޝަރީފް.

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ މަރަދޫ

ބަދަލުވެ،   ޮގތުަގއި  ވިދާޅުވާ  އެ  އެމް.އެމް.އޭ  ާވހަކައަކީ  އަޅުަގނޑުެގ  ކުޑަކޮށް    4.4ޝުކުރިއްޔާ.  ބިލިއަނަށްވުރެ 

ައކީ މިނިމަމް ރިކުއަޔަރމަންޓްތޯ މިހާރު ބަޖެޓު ފައިނޭންސް   3.5ސެކިއުރަޓައިޒް ކޮށްެގން ހަމަޖެއްސޭނެތޯާއއި އަދި  

ށް ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ދޭން ހުރި ކަންތައްތަކަށް ޚިދުމަތް ނުދީ ބަޖެޓު  އެހެންނޫނިއްޔާ އަޅުަގނޑުމެންނަކަ؟ ކުރަން
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ދަންނަވަނީ   މި  އެހެންވެެގން  ނުކުރެވޭނެ.  ކޮށްެގން،    4.4ކަޓްޑައުނެއް  ސެކިއުރަޓަިއޒް  ޯއވަރޑްރޯ    3.5ބިލިއަން 

ކަވާ ެއއްބަސްވެލެްއވީމަ،  ތޯ ތި ބޭފުޅުން ވާހަކަދައް  2.5ތޯ    2.1އިން %  0.1ދެން އޮތް ކަންތައް، % ؛ ކުރެޭވއިރު

އަޅުަގނޑަކަށް ހިެއއްނުވޭ އެ ނޫން ޮގތަކަށެއް އެކަން ނިންމޭނެހެން. އެހެންވީމާ، އެ ވާހަކަ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލީ.  

އެދުމަކީ   ައޅުަގނޑުމެންެގ  ވާހަކައަކީ،  ައޅުަގނޑުެގ  މިހާރު  ސެކިއުރަޓައިޒް    4.4ކުރިއަށްެގންދަވާ!  ބިލިއަން 

ދެން   އެ    3.5ކުރުމަށްފަހު،  ކުރާއިރުަގިއ  ޯއވަރޑްރޯ  އެމް.އެމް.އޭއިން  1.5ނޫނިއްޔާ    2.5ބިލިއަން  އެޮގތަށް   .

 އެއްބަސްެވވަޑައިަގތުން.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ހުރިހާ  ތިބި  އެދިލަްއވާފައި  ފުރުޞަތަށް  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  މިހާރު  މެންބަރު.  އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

މެން އަޅުަގނޑުމެން  އިްއޒަތްތެރި  ކޮމިޓީން  ކަމުަގިއ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ދެން،  ނިމުނީ.  ފުރުޞަތުއަރުވާ  ބަރުންނަށް 

ޑެލިބަރޭޓުކުރުމަށްފަހު ޮގތެްއ ނިންމާނަން. ދެން، އަޅުަގނޑު މިއަދުެގ ިމ ބައްދަލުވުމަށް އެމް.އެމް.ޭއ އަދި އޮޑިޓަރ 

ފިނޭންސް އިން ވަޑައިެގން ބޮޑަށް   ޖެނަރަލް އޮފީސް އަދި މިނިސްޓްރީ  މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ވަރަށް  ހިްއސާކުރެްއވި 

ކުޑަ  ނިންމާލަމުން  ނިންމާލާނީ.  ބައްދަލުވުން  މި  މިބައި  މިހިސާބުން  އެހެންވީމާ،  އަޅުަގނޑު  ދަންނަވަން.  ޝުކުރު 

އިނޭގތޯ ޝުކުރިްއޔާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ކުރާނަން.  ކޮންވީން  ެވސް  އަނެއްކާ  އަޅުަގނޑުމެން  ނެުގމަށްފަހު   ބްރޭކެއް 

މާލިްއޔަތު  މިއަދުެގ  ެވސް  އަނެއްކާ  ެމދުކަނޑާލުމަށްފަހު  އަޅުަގނޑު  )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( `.  ވަޑައިަގތީމަ. 

އޮފް   43ކޮމިޓީެގ   މިނިސްޓްރީ  މިހާރު  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  ފެްއޓީ.  މި  ވެސް  އަނެއްކާ  ބައްދަލުުވން  ވަނަ 

އަޅު ުގޅޭޮގތުން  މައްސަލައާ  ފޮނުވާފައިވާ  އިން  މެންބަރުންނަށް ފިނޭންސް  ިއއްޒަތްތެރި  ފުރުޞަތު   ަގނޑު 

ފުރުޞަތު   މިހާރު  އަޅުަގނޑު  އާދެ!  ދާއިރާެގ  އަރުވަނީ  މި  ހުޅުވައިލާނަން.  މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި  ހަނިމާދޫ 

 އަށް. ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ

 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހުށަހަޅާ  މި   އަޅުަގނޑު  ބޭނުންވޭ.  ހުށަހަޅަން  ހުށަހެޅުމެއް  އަޅުަގނޑު  ޮގތުން  ބެހޭ  މަްއސަލަާއ  ހުށަހެޅިފައިވާ 

ދައުލަތުެގ ޚަރަދަށް ޒިންމާވުމުެގ ާގނޫނުެގ ހަމަތަކާއި އުސޫލުތަކަށް ޢަމަލުކުރަން ފަސްކުރުމުެގ މުއްދަތު ،  ހުށަހެޅުމަކީ

ވަނަ    31މަހުެގ    ވަނަ އަހަރު ޑިސެންބަރު  2021ެގ ނިޔަލަށް އިތުރުކުރުން.  31  ވަނަ އަހަރުެގ ޑިސެންބަރު  2023

މޯލްޑިްވސް ކޮށް،  ސެކިއުރަޓަިއޒްދުވަހުެގ ނިޔަލަށް ޕަބްލިކް ބޭންކު އެކައުންޓު އޯވަރޑްރާފްޓުވެފައި ހުންނަ މިންވަރު  
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ންޑަކަށް ބަދަލުކުރުން. އަދި މި ބޮންޑު  ބޮއިމޮޓަރައިޒު  އަހަރުެގ    50މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން ސަރުކާރަށް އިޝޫކޮށްފައިވާ  

ރޭޓަކީ %  ކޫޕަން  ކަނޑައެޅުން.    2.5އަހަރަކު  މަހުެގ    2022ކަުމަގިއ  ޖަނަވަރީ  އަހަރު  ދުވަހުން   1ވަނަ  ވަނަ 

ެގ ނިޔަލަށް ޕަބްލިކް ބޭންކު ޯއވަރޑްރާފްޓު ކުރެވޭނެ އެންމެ މަތީ 31  ވަނަ އަހަރުެގ ޑިސެންބަރު  2023  ،ފެށިެގން

ވަނަ ދުވަހުން    1ވަނަ އަހަރުެގ ޖަނަވަރީ މަހުެގ    2022ބިލިއަން ރުފިޔާ ކަމުަގއި ކަނޑައެޅުން. އަދި    2.5ލިމިޓަކީ  

އޯވަރޑްރާފްޓުވެފަިއާވ   ދުވަހަކަށް  ކޮންމެ  ހުންނަ  އޯވަރޑްރާފްޓުވެފައި  އެކައުންޓު  ބޭންކު  ޕަބްލިކް  ފެށިެގން 

%  އިންބެލެންސް އޮތޯ  0.1އަހަރަކަށް  މަނިޓަރީ  މޯލްޑިވްސް  ޮގތަށް  ރޭޓުން  ޗާޖުކުރާ  ރޭޓު  އިންޓަރެސްޓު  ރިޓީން 

 މިީއ އަޅުަގނޑުެގ ހުށަހެޅުމަކީ.  އެހެންވީމާ، ހަމަޖެއްސުން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.  މެންބަރު ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފައިްއޒަތްތެރި ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ  އަޅުަގނޑު 

 

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފް ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ހަމަ   އަޅުަގނޑުމެން  ދެން  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިްއޔާ  ޑިޕްތު  އާދެ!  ފިނޭންސްއާިއ  އިން  ބައްދަލުވުމަށްފަހުަގއި 

ޖެނެރަލާ  އޮޑިޓަރ  އަދި  ބައްދަލުވުމުަގިއ    އެމް.އެމް.ޭއއާ  ބޭއްވުނު  ވެސް  މި އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެކީަގއި 

އަޅުަގނޑުމެން ިމކަން  އެހެންނަމަވެސް،    ނަށްއެނިގެގންދިޔައީ  ވިޔަސް.  ކޮންމެޮގތެއް  ކުރަންޖެހޭ  ެއބަ  ވަުގތު  މި 

ވެސް   ކޮންސަރންސްތަކަށް  މި    3.5  އީއެ،  ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހުގައިހަމަ  އެމް.އެމް.ޭއެގ  އަޅުަގނޑުމެން  ބިލިއަން 

އަޅުަގނޑުމެން  ބިލިއަނަށް.    2.5ކުޑަކުރަނީ   މިއަދު  ެމންބަރު  އެހެންވީމާ،  އެ ޢަބްދުލްޣަފޫރު  ިއްއޒަތްތެރި 

ހުރި އަދަދު ސެކިއުރަޓައިޒްކޮށްފައި، އެ އިތުރު  ޑިސެންބަރުަގއި    31ވަނަ އަހަރުެގ    2021  ގައި  2.5%   ހުށަހެޅުއްވި

ދެން    0.1ބިލިއަން %  2.5ބިލިއަން،    2 ދިނުމަ  2023ޑިސެންބަރ    31ަގއި،  ހިސާބަށް  ދެން، އާ  ޓަކައި.  ށް 

ވިޔަސް  ކޮންމެޮގތެއް  އަޅުަގނޑުެމން  ަވުގތު  މި  އެއީ  ދެން،  ތާއީދުކުރެޭވ.  ހުށަހެޅުމަށް  މި  ހަމަ  އަޅުަގނޑަށް 

އަޅުަގނޑުމެން  ޕެންޑެމިކުން  އޮތް  މި  މިއަދު  ޚާއްސަކޮށް  އަދި  ޓަކައި  ކުރިއެރުވުމަށް  އިޤުތިޞާދު  އަޅުަގނޑުމެންެގ 

 ޓަކަިއ މިއަދު ައޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ޮގތުަގއި. ދެން، މިއީ ހަމަ ރަނަގޅު  ފުރިހަމަޮގތުަގއި އަރަިއަގތުމަށް 

އޮފީހުން  ޖެނެރަލް  އޮޑިޓަރ  އަދި  ވެސް  އެމް.އެމް.ޭއ  ެއއީ  ަގބޫލުކުރަން.  ވެސް  އަޅުަގނޑު  ޮގތުަގއި  ހުށަހެޅުމެއްެގ 

އެހެންވީމާ ތާއީދުކުރައްވާހެން.  އެބަ  މިޮގތަށް  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ވާހަކަ  ވެސް  ތާއީދުކުރާ  ހަމަ،  ވާހަކަ،  އެ   ،

 ދަންނަވާލަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ހުށަހެޅުމަށް،   އޮތް  ތާއީދުލިބިފައި  ހުށަހެޅި  މި  މިހާރު  އަޅުަގނޑު  މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ.  އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

ދާއިރާެގ   އުތުރު  ކުޅުދުއްފުށި  ހުށަހަޅުއްވާ  މޫސާ  ޢަބްދުލްޣަފޫރު  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ހަނިމާދޫ  އެއީ 

ޢަބްދުއްލަޠީ ޔާސިރު  މެންބަރު  ޒިންމާވާ އިްއޒަތްތެރި  ޚަރަދަށް  ދަުއލަތުެގ  އެއީ،  ހުށަހެޅުން.  ތާއީދުކުރައްާވފައިވާ  ފް 

ވަނަ   31ވަނަ އަހަރުެގ ޑިސެންބަރު    2023ާގނޫނުެގ ހަމަތަކާއި ުއސޫލުތަކަށް ޢަމަލުކުރުން ފަސްކުރުމުެގ މުއްދަތު  

ހުެގ ނިޔަލަށް ޕަބްލިކް ބޭންކް  ވަނަ ދުވަ  31ވަނަ އަހަރުެގ ޑިސެންބަރުމަހުެގ    2021ދުވަހާ ހަމައަށް އިތުރުކުރުން،  

އެކައުންޓް ޯއވަރޑްރޯ ކުރެވިފައި ހުންނަ މިންވަރު ސެކިއުރިޓައިޒްކޮށް، މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން ސަރުކާރަށް  

ކަމުަގއި    2.5އަހަރުެގ އިމޮޓަިއޒް ބޮންޑަކަށް ބަދަލުކުރުން. އަދި މި ބޮންޑުެގ ކޫޕަން ރޭޓަކީ %  50އިޝޫކޮށްފަިއވާ  

ވަނަ އަހަރުެގ ޑިސެންބަރުމަހުެގ   2023ވަނަ ދުވަހުން ފެށިެގން    1ވަނަ އަހަރުެގ ޖަނަވަރީމަހު    2022ން.  ކަނޑައެޅު

ބިލިއަން ރުފިޔާކަމުަގއި    2.5ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ޕަބްލިކް ބޭންކުން އޯވަރޑްރޯކުރެޭވނެ އެންމެ މަތީ ލިމިޓަކީ %  31

ވަނަ ދުވަހުން ފެށިެގން ޕަބްލިކް ބޭންކު އެކައުންޓުން   1ެގ  ަވނަ އަހަރުެގ ޖަނަވަރީމަހު  2022ކަނޑައެޅުން. އަދި  

% ައހަރަކަށް  ބެލެންސިންގ  އޯވަރޑްރޯކުރެވިފަިއވާ  ދުވަހަކު  ކޮންމެ  ހުންނަ  ރޭޓުން    0.1އޯވަރޑްރޯކުރެވިފައި 

ހުށަހެޅުމަ މި  އެހެންވީމާ،  ހަމަޖެއްސުން.  ޗާޖުކުރާޮގތަށް  އިންޓަރެސްޓް  އޮތޯރިޓީން  މަނިޓަރީ  ށް މޯލްޑިވްސް 

ހުޅުވާލަން.   ފުރުޞަތު  މިހާރު  އަޅުަގނޑު  ވޯޓުދެްއވުމަށް  ޮގތަކަށް  ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ  މެންބަރުންނަށް  އިްއޒަތްތެރި 

ޮގތަކަށް   ފެނިވަޑައިަގންނަވާ  މެންބަރުންނަށް  އިްއޒަތްތެރި  މިހާރު  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

)ވޯ ހުޅުވާލަން.  ފުރުޞަތު  ކޮބާވޯޓުދެްއވުމަށް  ޝަރީފް  ބައިވެރިވަންތޯ؟ ޓުދެްއވުން(  ވޯޓުަގއި  ؟ ޝަރީފް؟ ޝަރީފް 

ބައްދަލުވުން   މިއަދުެގ  މިހިސާބުން  އަޅުަގނޑު  އެހެންީވމާ،  ފާސްވެއްޖެ.  ހުށަހެޅުން  މި  އެހެންވީމާ،  އާދެ! 

 ނިންމާލާނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ހުރިހާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް. 

 

_______________ 


