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 {ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެްނބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ާގނޫނުެގ  `.   ޒިންމާވާ  ޚަރަދަށް  ބަޔާންކޮށްފައިާވ    32ދައުލަތުެގ  )ބ(ަގއި  އަދި  )ހ(  މާއްދާެގ  ވަނަ 

އުޞޫލުތަކާިއ ހަމަތަކަށް ިއސްތިސްނާއެއް ެގނައުމަށް ދައުލަތުެގ ފަރާތުން، ފިނޭންސް ިމނިސްޓަރ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  

ކަނޑައަޅުއް  މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންެގ  ދިރާސާކުރުމަށް  ދެވަނަ މައްސަލަ  ކޮމިޓީެގ  މި  ކޮމިޓީ.  ަވުގތީ  ވާފަިއވާ 

އަޅުަގނޑުމެންނާ ބައްދަލުވުމުަގިއ  މި  އަދި  ދަންނަވަން.  މަރުޙަބާ  ބޭފުޅުންނަށް  ހުރިހާ  އެއްކޮށް    ބައްދަލުވުމަށް 

ލް  މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް އަމީރު އަދި ޗީފް ފައިނޭންޝަލް ބަޖެޓް އެގްޒެކެޓިވް އަލްފާޟި

އަޅުަގނޑު   ނަމުަގއި  މެންބަރުންެގ  ކޮމިޓީެގ  ބޭފުޅުންނަށް  ދެ  ބައިވެރިެވވަޑަިއަގންނަވާ.  އާދަމް  ސަރުވަޝް  އަޙްމަދު 

މައްސަލަިއެގ   ވަނީ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ބައްދަލުވުމުަގއި  ފުރަތަމަ  މިއަދުެގ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ދަންނަވަން.  މަރުޙަބާ 

، މި ކަމުަގއި ޮގތެއް ކަނޑައަޅަން ޖެހޭތީ  ެގ ކުރިން އަޅުަގނޑުމެން މިވަނަ ދުވަހު  26މަހުެގ    ބާވަތުން އަދި، މި

އެކްސްޓެންޝަން ހޯދަންޖެހޭ ކަމުަގއި ވާތީ، އަދި މަޖިލީހުެގ ގަވާއިދު ހަމަޖެހިފައިވާ ޮގތުން، އެ ނަާގ މުއްދަތުތަކެއް  

. އަދި  ނީ ކަނޑައަޅުއްވާފައޮތުމާއެކު އަޅުަގނޑުމެން މިައދުެގ ނިޔަލަށް މި މަސަްއކަތް ނިންމަން މިހާރު ކޮމިޓީން ވަ

އޮފް   މިނިސްޓަރ  ފަރާތަކީ،  ފުރަތަމަ  ތެރެއިން  ފަރާތްތަކުެގ  ބޭނުންފުޅުވާ  ބައްދަލުކުރަްއވަން  ކޮމިޓީން 

ުގޅޭޮގތުން، އަޅުަގނޑު    އަޅުަގނޑުމެން ދަންނަވާލީ. މި މައްސަލައާ  ފް ފައިނޭންސަށްރ އޮވީމަ، މިނިސްޓަފައިނޭންސް

މިކަމާ މިނިސްޓަރަށް  ފިނޭންސް  މަ  ފުރަތަމަ  އަރުވާނަން.  ުގޅޭޮގތުން  ފުރުޞަތު  ދެްއވުަމށް  ކޮމެންޓެއް  ނިކުފާނުެގ 

ކުރިއަށް އޭެގ ސެޝަން  ސާފުކުރުމުެގ  ވެސް  މަޢުލޫމާތު  ބޭނުންވާ  ސާފުކޮށްލަން  މެންބަރުން  އިްއޒަތްތެރި  ފަހުން 

ކުރަްއވަން  ުގޅޭޮގތުން، ފާހަގަ   އެހެންކަމުން، ިމނިސްޓަރ އޮފް ފައިނޭންސަށް އަޅުަގނޑު މި ަމއްސަލައާ   .ެގންދެވޭނެ

،  ވާނަމަ، ފާހަަގކޮށްދެއްވުމަށް އެދި ފުރުޞަތު އަރުަވން. އަޅުަގނޑު ބަލާނަން  ަގއިބޭނުންފުޅުވާ ނުކުތާތަކެއް ހުރި ކަމު

އިތުރަށް  ، އަދި  ީވހާވެސް ައވަސްކޮށްދެްއވިްއޔާ. އެހެންވީމާ، ދިހަވަރަކަށް މިނެޓު ތެރޭަގއި ހަމަ  އަޅުަގނޑަށް ރަނަގޅީ  

 ުގތު އަރުވާނެ ވާހަކަ ެވސް ދަންނަވަން. ވަުގތު ބޭނުން ކަުމަގއި ވަނީނަމަ ވަ

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ފައިނޭންސް އިބްރާހީމް އަމީރު ވާހަކަދެްއކެުވން:

މުޤައްރިރު ިއއްޒަތްތެރި  މެންބަރު  ،އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ  އަޅުަގނޑު    ން.އިްއޒަތްތެރި  އަްއސަލާމްޢަލައިކުމް.   .`

ކަމަކަށް   ފުރަތަމަ  ދުނިވެސް  ހަމަ  ބޭނުންވަނީ،  ހާލަތުަގއި  ފާހަަގކޮށްލަން  ޕެންޑެމިކްެގ  އަހަރު    2020ޔޭެގ  ވަނަ 

ނޫން.  ދިވެހިރާއްޖެއެއް  ހަމައެކަނި  މިވަނީ.  އަރާފައި  ލޮޅުންތަކެްއ  ބޮޑެތި  ވަރަށް  އިޤުތިޞާދަށް  އަޅުަގނޑުމެންެގ 
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ވެސް   ޤައުމުތަކަށް  ހުރިހާ  ައޅުަގނޑުމެން  މި  ދުނިޔޭެގ  މިއޮތީ.  ދިމާވެފައި  ކްރަިއސިސް  އަށް    2019އިޤުތިޞާދީ 

% ލާބަލާ ާގތްަގނޑަކަށް  ކުރިައރާފައިވޭ  އިޤުތިޞާދު  ރާއްޖޭެގ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ބަލާފަިއ  7.5އިރު  އެއަށް  ަގއި. 

އަޅުަގނޑުމެންެގ ރާއްޖޭެގ އިޤުތިޞާދު ހަމަ އެހާ    ކުރިންވަނަ ައހަރު އަޅުަގނޑުމެން އަންދާޒާ  2020އަޅުަގނޑުމެން  

ޓޫރިސް ރާއްޖޭެގ  އަދި  ކުރިއަރަިއ،  އިޤުތިޞާދު  ާގތްަގނޑަކަށް  ވަރަށް  ކަމަށް  ހުންނާނެ  އެރަިއވަލްސް   1.28ޓް 

އަދަދަކަށް.    މިލިއަނާ ހާލަތާ،  އެކަމަކުާގތްކުރާ  ފޯކާސްޓްތަކެއް    ޕެންޑެމިކްެގ  ހުރިހާ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ުގޅިެގން 

ދަށަށް ދިޔަ.   29.3ވަނަ ައހަރު އިޤުތިޞާދު ާގތްަގނޑަކަށް %  2020އަޅުަގނޑުމެން ބަދަލުކުރިން. އަޅުަގނޑުމެން  

ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް ފާހަގަވާނެ ،  އެްއކޮށް އަޅުަގނޑުމެން ަވރަށް ިގނަ ޚަރަދުތަކެއް ވެސްއާ އެ

ާގތްަގނޑަކަށް    2020އަޅުަގނޑުމެން   ބަޖެޓަކީ  އަހަރުެގ  އެއާ  37ވަނަ  ބަޖެޓެއް.  ރުފިޔާެގ  ެއއްކޮށް،    ބިލިއަން 

ާގތް ކުޑަކުރިން  ޚަރަދުތައް  ރުފިޔާއަށްބިލި  26ަގނޑަކަށް  އަޅުަގނޑުމެންެގ  އޭގެ   .އަން  ޕެންޑެމިކު އަދި  ެގ އިތުރުން 

ުގޅިެގން ައޅުަގނޑުމެން ޞިއްޙީ ކަންކަމަށް އިތުރަށް ޚަރަދު ކުރުމަށް ޓަކައި އަދި ޭއެގ އިތުރުން ސޯޝަލް    ހާލަތާ

ބަ ޓަކައި  ދިނުމަށް  ރަްއޔިތުންނަށް  އެހީތައް  ިއކޮނޮމިކް  ބައަދި  ައޅުަގނޑުމެން  ނިންމާލިއިރު  ޖެޓްކޮށް،  އަހަރު  ޖެޓު 

ވަނަ އަހަރު ވަރަށް   2020ބިލިއަން ރުފިޔާ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް    28.5ާގތްަގނޑަކަށް ޚަރަދުވެފައި ަވނީ  

ކޮންޓްރޯލު ޚަރަދުތައް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެޕްރީލް  2020ކުރެވުނު.  ބޮޑަށް  އަހަރު  ދުވަހު   26މަހުެގ  ވަނަ  ވަނަ 

ވަނީ ޒިންާމާވ   އަޅުަގނޑުމެން  ޚަރަދަށް  ދަުއލަތުެގ  މަތިން،  އެދުމުެގ  ފިނޭންސްެގ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  މަޖިލީހުން 

އު  32ާގނޫނުެގ   ހަމަތަކާއި  ބަޔާންކޮށްފަިއާވ  )ބ(ަގއި  އަދި  )ރ(އާއި  )ހ(ާއއި  މާއްދާެގ  ލުތަކަށް  ސޫވަނަ 

 އެދިފައި ވަނީ ދައުލަތުެގ ޚަރަދަށް . މި އިސްތިސްނާޢަމަލުކުރުމަށް އެއް އަހަރު ދުވަހުެގ ިއސްތިސްނާެއއް ދެްއާވފަ

ާގނޫނުެގ   ތެރެިއން  36ޒިންމާވާ  އިސްތިސްނާތަކުެގ  ލިބިދީފައިވާ  ދަށުން  މާއްދާެގ  )ހ(ެގ  ،  ވަނަ  މާއްދާެގ  އެ 

ކާރި ޤުދުރަތީ  ފަދައިން  ބަޔާންކޮށްފައިާވ  މިއައީ ޘާއެކެއްަގއި  މަޖިލީހަށް  ައޅުަގނޑުމެން  މިއަދު  މެދުވެރިވުމުން.  ެއއް 

ހޯދުމަށް ޓަކައި.    އެއްދަށް ޒިންމާވާ ާގނޫނުެގ ދަށުން އިތުރަށް ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެއް އަހަރު ިއސްތިސްނާހަމަ ޚަރަ

ސަބަބުތަކަށް  އޭެގ ހުށަހަޅާ  އިތުރުކުރުަމށް  މުއްދަތު  މާްއދާތަކުެގ  ކުރެވިފަިއވާ  ިއސްތިސްނާ  އަޅުަގނޑުމެން  ތެރޭަގއި 

އަކަށް ޘާަގނޑުމެން އިސްތިސްނާ ހޯދީ، ހަމައެކަނި ޤުދުރަތީ ކާރިއެންމެ ފުރަތަމަ އަޅު،  ފުރަތަމަ ކަމަކަށް،  ބަލާލާއިރު

ެއއްެގ އިތުރުން އިޤުތިޞާދީ ބޮޑު ހީނަރުކަމެްއ  ޘާ. އެކަމަކު މިހާރު ައޅުަގނޑުމެން ބަލާލާއިރު ޤުދުރަތީ ކާރިބިނާކޮށްފަ

ެގ ބަލިމަޑުކަމުން މުޅިން  19-ޑުފުރަތަމަ ކަމަކަށް ކޮވި ،  އައިސްފައި މިވަނީ. ޭއެގ ތެރޭަގިއ އަޅުަގނޑުމެން ބަލާލާއިރު 

ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(ެގ އެކަކަށް ފެތޭ. އޭެގ އިތުރުން   36ކޮންޓްރޯލްވެފައި ނުވުން. ެއީއ ޚަރަދަށް ޒިންމާވާ ާގނޫނުެގ  

ެގ ކުރިން ހުރި މިންވަރަށް ވާސިލުވުމަށް އަދި ވަުގތ ނެުގން.  19-އިޤުތިޞާދު ރަނަގޅުވަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް، ކޮިވޑު
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އަށް ފެތޭ ކަމެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަނީ. ޭއެގ  2ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(ެގ    36ށް ޒިންމާވާ ާގނޫނުެގ  އެއީ ޚަރަދަ

ކުއާޓަ  2020އިތުރުން   ހަތަރު  އަހަރު  ކުއާޓަ  ރެގވަނަ  ހަތަރު  އަހަރު  މިދިޔަ  އެއީ  ރާއްޖޭެގ  ރވެސް،  ވެސް  ަގއި 

އުފެއްދުންތެރިކަން   ވުރ0ެހުރީ %އިޤުތިޞާދުެގ  ހާލަތު  އަށް  އިސްތިސްނާ  ެއއީ  ްގރޯތް.  ނެެގޓިވް    36  ،ދަށަުގއި. 

ވަނަ އަހަރު ކުއާޓަރ ވަންއަށް    2020އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަނީ. ެއއީ    ށް ވަނަ މާއްދާެގ )ނ(އަށް ފެތޭ ކަމެއް ކަމަ

 % ވިޔަސް،  %  4.2ބަލާލިކަމަށް  މައިނަސް  އިޤުތިޞާދު  ދި  4.2އަޅުަގނޑުމެންެގ  ކުއާޓަޔައީދަށަށް  ދޭކަށް    ރ. 

%ބަލާ ކުއާޓަ  51.8ލާއިރު  %  ރދަށަށް.  ބަލާލާއިރު  ކުއާޓަ  44.2ތިނަކަށް  އަދި  އަށް  ރފޯ  ރދަށަށް. 

% އަންދާޒާއިން    30.5ބަލާލާއިރު  މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެން  އަދި  އަހަރު  2021ކުރަނީ  ދަށަށް.  ފުރަތަމަ   ވަނަ 

މިޮގތުން،  ވެސް  ކުއާޓަރުަގއި   ދަށަށް ކަމަށް.  ދޭއްގަ   36ޖީޑީ.ޕީ ދާނީ  އަދި ވަނަ މާއްދާެގ )ނ(ެގ  ބަޔާންކުރާ،  އި 

ނުވަތަ   އިމަންޓް ރޭޓުވަނަ މާއްދާެގ )ނ(ެގ ދޭްއަގއި ބަޔާންކުރާ އަންެއމްޕްލޯ  36  ޭއެގއިތުރުން  ތޯ.އިނޭގ  އިތުރުންއޭގެ 

ދަތިކަން ެވސް  ޕޭމަންޓްެގ  އޮފް  ބެލެންސް  ބަޔާންކުރާ  ހަތަރެްއަގިއ  މީހުންެގ ނިސްބަތާއި އަދި  ެގއްލިފައިާވ  ވަޒީފާ 

މި  ހަމަ  އިތުރުން، އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ފާހަަގކޮށްލާނަން  ން. ދެން އޭެގކޮށްލަހުރިކަން އަޅުަގނޑު އަދި އިތުރަށް ފާހަަގ

ދެމުން ެގންދާ ސަޕޯޓް ހުއްޓާލަން އެކަށޭނަ ދަނޑިވަޅެްއ  މި  އިޤުތިޞާދު ދެމެހެއްޓުމަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު  

ޕަބްލިކް އަދި  ާގނޫނުަގއި ،  ނޫންކަން.  އަދަދު  އޯވަރޑްރޯ  އެކައުންޓުން  ތެރޭަގއި ލިމިޓަވާ  ބޭންކް  މިއަހަރު  ށް 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދަށްކުރުމަށް ހުރި ދަތިތައް ވެސް އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލާނަން. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ރާއްޖޭެގ މާލީ 

ބާޒާރުން ބޮޑު އަދަދެއް ކުރު މުއްދަތެއްެގ ތެރޭަގއި ހޯދޭނެ ކަމަކަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނުބެލުވުން. ދެވަނަ ކަމަކަށް، 

އެބައިނަލްއަޤް އިދާރާތަކުންނާއި  މާލީ  ރީ  ހީވާމީ  ތެރޭަގއި  ކުރުމުއްދަތެއްެގ  ޤައުމުތަކުން  ކުރެވޭނެ  ދޭ  ފައިނޭންސް 

އެންެމ  ފައިނޭންސް ކުރުމަށް    އަދަދު  ވާމީ މާލީ ބާޒާރުން މިވަނަ ކަމަކަށް ބައިނަލްއަޤް ކަމަކަށް ނުބެލުވުން. އަދި ތިން 

ކޭޝް ތެރޭ  މުއްދަތުެގ  ކުރު  އަދި  ނުވުން.  ކަުމަގިއ  ަވުގތު  ޚަރަދު  އެކަށީެގންވާ  ދައުލަތުެގ  ހަމަޖެްއސުމަށް  ފްލޯ 

ވަރުަގދަ ދެންކޮންޓްރޯލް  ޖެހުން.  ކޭޝް،  ކުރަން  ދައުލަތުެގ  އިތުރުން  މެނޭޖްކުރުމުަގއާ އޭެގ  ވަނަ    2021  އި،ފްލޯ 

އޯވަރ މި  ތަންފީޛުކުރުމުަގއި  ބަޖެޓު  އަދާކުރާނެ.  އަހަރު  ދައުރެއް  މުހިންމު  ފެސިލިޓީ  އަހަރު  2021ޑްރޯ  ަގއި ވަނަ 

ލިޓީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް މުހިންމު  ޑްރޯ ފެސިދައުލަތުެގ ކޭޝް ފްލޯަގއި ައންނަ ވަުގތީ މިސްމެޗްތައް މި އޯވަރ 

ހުންނާނެ ކަންބޮޑުންތަކަށް ނޑު،  ބޮޑުވުންތަކަށް އަޅުަގކަންއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ  ،  ދެންކަމުަގިއ ފާހަަގކޮށްލަން.  

އިސްތިސްނާއާއަޅު ކަމަކަށް  ފުރަތަމަ  ބަލާލާއިރު  އެޑްރެސްހުރި  ުގޅިެގން    ަގނޑު  ެއްއ  ހިރާސްތައް  ޓަކައި  ކުރުމަށް 

ހުރީ  އިންފްލޭޝަން ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު  ބަލާލާއިރު ރާއްޖޭެގ  ައޅުަގނޑުމެން  މިހާރު ވެސް  ކަމަކަށް، އިންފްލޭޝަން. 

ދި ދަށަށް  ޕަސެންޓެއްަގއި.  ނެެގޓިވް  ދަށްކޮށް.  ފައިސާވަރަށް  އިޤުތިޞާދަށް  މި  އިނޭގތޯ.  އެހެންކަމުން  ؛ ޔަީއ 
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ޕަމްޕުކޮށް  ފައިސާ  ިއޤުތިޞާދަށް  މި  ދެކޭޮގތުަގއި  ފައިސާ،  އަޅުަގނޑު  މިންވަރު    އެތެރޭެގ  ކުރުމަށް އިތުރުދައުރުާވ 

ބާޒާރުކުރި މަސައްކަތާ ދުނިޔޭެގ  ެގ  ެއކު އަޅުަގނޑުމެން ކައުންޓަރ އިންފްލޭޝަނަރީ މެޝަސްތަކެއްެގ އަސަރު އަދި 

ފިޔަވަޅުތަކުެގ   އެޅި  އަޅުަގނޑުމެން  އަދި  ކަމަށް  ނަތީޖާއެއް  ހުރުމުެގ  ފަހިކޮށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ވެސް  އަުގތައް 

ކަމަށް   ބަދަލެއް  ހުރި  ައއިސްފައި  ސަބަބުން  ޑިސްކައުންޓުެގ  ފެނުެގ  ކަރަންޓާއި  ދީފަިއވާ  ޭގބިސީތަކަށް  ތެރޭަގއި 

ބޭ ކަމަކަށް  ދެަވނަ  ފާހަަގކުރަން.  ހުޅުވި އަޅުަގނޑު  އިޤުތިޞާދު  އިތުރުުވން.  ޕްރެޝަރު  އަަގށް  ފައިސާެގ  ރު 

ވުރެ  މިހާރަށް  ބާޒާރު  ފައިސާެގ  ބޭރު  އިތުރުވޭ.  އެބަ  ރިސިޓް  ޓްރެވެލް  މިންވަރަކުން  އިތުރުވަމުންދާ  ފަތުރުވެރިން 

ދަލެއް ެގނައުމުެގ  ބޮޑު ބަ  ތިޔާިގވާނެ. އަދި ސްޕެކިއުލޭޝަން އިފެކްޓް ދަށްކުރުމަށް ޓަކައި ބޭރު ފައިސާެގ ބާޒާރަށް

ބިލިއަން ދަރަންޏަށް ނަާގފައި   4.4އަބަދު    މި ފެސިލިޓީއަކީ  ،މަސައްކަތްތައް އަޅުަގނޑުމެން މި ދަނީ ކުރަމުން. ދެން

އަޅުަގނޑުމެން   މާނައަކީ،  ޭއެގ  ނޫން.  އޮތުމެްއ  ނަަގނީއޮންނަ  މަސްމަހުަގއި   ެއއްލޯނެއް  ެއކި  ިމޮގތުން  ނޫނޭ. 

  500ހަމައަށް ޯއވަރޑްރޯ ކުރި ނަމަވެސް،    ބިލިއަނާ  4 ތަފާތުވާނެ. ބަެއއް މަސްމަހު  ޑްރޯ ކުރެވިފަިއވާ އަދަދުއޯވަރ 

މިލިއަނަށް ވުރެ ތިރިއަށް ެވސް މި އަދަދު ތިރިވެފައިވާނެ. މިއަހަރު ވެސް މި ފެސިލިޓީ ބޭނުންކުރަން ަގސްތުކުރަނީ  

ބީދައިން ދެން  މި  ޓަކައި.  މެނޭޖްކުރުމަށް  ފާ  ،ކޭޝްފްލޯ  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ައޅުަގނޑު  ބޭނުންވޭ  ހަަގކޮށްލަން 

ހަމަ   ރައްޔިތުންެގ  ކުރެިވެގން  މި  ޚަރަދުތައް  އަދި  ާގނޫނާއި  މާލިްއޔަތު  ަގވާއިދާއި  މާލިއްޔަތު  ދައުލަތުެގ  ދަނީ 

ފައިނޭންސިން ކުރުމާއި  ޚަރަދު  ެއހެންވީމާ،  ކަންކަމަށް.  ހުރި  ބަޖެޓުެގ  ފާސްކޮށްފައިވާ  ،  ހޯދުމާއި  ގ މަޖިލީހުން 

ޓްރެޝަރީ  ،  ހޯދުމަށް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައި އެބަހުރި ެއކި ޮގތްޮގތް. ޓްރެޝަރީ ބިލު ިވއްކައިެގންނާއި   ފައިނޭންސް

ޮގތްޮގތުން. އެކިއެކި  އަދި  ވިއްކަިއެގންނާއި  މެކޭނިޒަމް  ހަމަ  ބޮންޑު  އެއް  އޭެގ  އަޅުަގނޑު  މިވެސް  ކަމުަގއި 

މި ޕެންޑެމިކްެގ ހާލަތުަގއި އަދި ައޅުަގނޑުމެން ،  އި ދުނިޔޭެގ ިގނަ ޤައުމުތަކަށް މި ކްރައިސިސްަގ  ،ަގބޫލުކުރަނީ. ދެން

އެބަހުރި. ދުނިޔޭެގ ވަރަށް ިގނަ ޤައުމުތަކުން ހަމަ   ކެއްތަ ނޫން. އަދިވެސް އިތުރަށް ހަމަ ރިސްކު  އެއް އަރަިއަގނެވުނީ 

ެއއީ ެއޮގތަކަށް    ިއ އިނޭގތޯ.ަގނެފަސް  ން އެބަހުރި ޤައުމުތަކުެގ ޓްރެޝަރީ ބިލްސީދާ ޑައިރެކްޓްލީ ސެންޓްރަލް ބޭންކު

ސްޓެބިލައިޒަ އޮޓޮމެޓިކް  ހަމަ  މިީއ  ކުރަނީ.  ކަންތައް  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ޮގތުަގއިރއެނޫން  އަޅުަގނޑުމެން  ،  ްއ 

ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރާ ހިސާބުން އޭތި ހަމަ ދަށްވަމުން ދަށްވަމުންދާނެ. އެހެންވީމާ،  ހަމަ  ފަންޑްސް  

ނޑުެމން ކޮންމެހެން ވެސް ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމުަގއި. އަދި  އަޅުަގނޑު ދެކޭޮގތުަގއި މިއީ މި ދަނޑިވަޅުަގއި އަޅުަގ

އަރައިަގނެވުނީމަ،   ހާލަތުން  ޕެންޑެމިކްެގ  މިާވ    ޑީ.އޯމި  އަޅުަގނޑުމެން  ާގނޫނުަގއި  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ފެސިލިޓީ 

 މިންވަރަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެގންދެވޭނެ. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.  
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 ްއކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ވަޒީރު. އާދެ! އަޅުަގނޑު ހުޅުވާލާނަން  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުނެްގ ސުވާލުތަކަށް. ފުރަތަަމ 

 އެދިަވޑަިއެގންނެވީ މާވަށު ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު. 

 

 ން:މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެވު

ިއއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. މާލީ ވަޒީރު މަރުޙަބާ!     ބްރީފްއާ ކުޑަ  ދެންމެ ތި ދެއްިވ  އަދި  ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ 

އަޅުަގނޑު   މުޤައްރިރު  ހަމަ  ުގޅިެގން  އަޅުަގނޑު  ކުރިން  އޭެގ  ބޭނުން.  ދަންނަވާލަން  ސުވާލުތައް  ބައެއް  ުއފެދޭ 

 ކަމުެގ ޮގތުން. މި ށް ެގންދާނަން، އެހެންނަމަެވސް، އަޅުަގނޑު ކުރުކޮ ؟ އަރިހުން ވަކި މިނެޓް ލިމިޓެްއ އެބައޮތްތޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނާޅަނީ، ވީހާވެސް ކުރުކޮށް ެގންޮގސްދެއްވުން އެދެން.  މި  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަދި އަޅުަގނޑު ވަުގތު ކަނޑަ  

! ކުރިއަށް  އާދެ  ެއހެންވީމާ،  ވަުގތު ކަނޑައަޅާނަން.  ކަމުަގއި ވަނީނަމަދެން އަޅުަގނޑުމެން ތަންކޮޅެްއ ލަސްވަމުންދާ

 ެގންޮގސްދެއްާވ! 

 

 މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:

  26  ހުށަހެޅިފައި  ހަށްޑްރޯ ކުރުމަށް މަޖިލީއޯވަރމި  އެޕްރީލްަގއި މި އިޝޫ ފުރަތަމަ    23އާދެ! ތެންކިއު އިނޭގތޯ.  

މި އިންނަނީ ހުއްދަ ދެވިފަ ންޝަނަކަށް. ދެން ެގ )ހ(، )ރ(، )ބ( ސަސްޕެވަނަ މާއްދާ  32. އެއީ  އެޕްރީލްަގއި 

މި ވަނީ.    ސަސްޕެންޑްކުރެވިފައި  ހަމަތަކަށް ތަބާވުން  އިލުތަކާސޫއު،  އެބަ ބުނޭ ހަމަތައް  ހަމަ  ވަރަށް ސާފުކޮށް  އިއޭގަ 

އޭެގ ޖުމުލަ ދެން ވަރަށް އާދައިެގ ޮގތަކަށް ވިސްނާލީމަ ވެސް އެބަ އެނޭގ ޚާއްޞަ ހާލަތެއް ވީމަ މަޖިލީހުން    ދެން،

އަޅުަގނޑުެގ ސުވާލު ައއުމުެގ ކުރިން ދެންމެ ފިނޭންސް   ދެންމެ،  ދެން  .ފައި އިން ހުއްދައެްއކަންރިޢާޔަތްކޮށްފައި ދީ

ރާއްޖޭެގ   ކަމަކަށް  އެއް  ފާހަަގކޮށްލާނަން.  ައޅުަގނޑު  ދެތިންކަމެއް  ވިދާޅުވި  ވާހަކަފުޅުަގިއ  މިނިސްޓަރުެގ 

ހިޔެއްނުވޭ  ބެހޭޮގތުން  އިންފްލޭޝަނާ ައޅުަގނޑަކަށް  ވާހަކަފުޅު  ދެއްކެވި  ެއއްޗެްއ  ،  ތި  ވާހަކަފުޅަށް  ވިދާޅުވި 

އެހެންނަމަވެސް،   ނޫން.  ެއީއ  ދަންނަވަނީއެއް  އަުގދިމާވާހެނެއް.  ބަލާއިރު  ކޮމޮޑިޓީއަށް  ނުެވއޭ  ދަށް  ބާސްކެޓްކުރާ 

ހުރީ   އުފުލިފައި  ބޮޑުތަނުން  ވަރަށް  ައުގ  އެއީ.  ކަމެއް  ދިމާނުވާނެ  ކަނޑަެއޅިެގން  ހަމަ  އެީއ  ވިދާޅުވުން  ވިދަޅުާވ 

ކަމަށް   ލަތާއި ކަރަންސީ އެކްސްޗޭންޖަށް އޮތް ޕްރެޝަރާއި މި ހުރިހާ އެްއޗެއް ބޮޑުވީމައިނޭގތޯ. އެީއ ދެން މި ހާ
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ކަމަކަށް  ވޭޝަނެއް  ރ އްޙަ އޮބްޒަސަވެސް ވެދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، ނެެގޓިްވވާ އިންފްލޭޝަނެއް ކަމަށް ވިދާޅުވީ ެއއީ  

ަގބޫލެއް ދެންއަޅުަގނޑު  ބަލާލަން  ،ނުކުރަން.  ބަޔާނާބޭނުން  އަޅުަގނޑު  ރިޔާސީ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ  ިއ،  ވަނީ، 

ިމ  މަނިކުފާނުެގ ަގިއ އަށް ައއިއިރު  2020އެޕްރީލް   26މަނިކުފާނު ބަޖެޓު ހުށަހެޅުއްިވއިރު ދެްއކެިވ ވާހަކަފުޅާިއ އަދި 

ެއޑްރެސްކުރައްާވ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅާއި ދާދި ދެންމެ ވަރަށް ހަމަ    ަގއި،ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަށް ބަލާއިރު  ރިކުއެސްޓަށް 

ކަމަށް ވިދާޅުވީ. އެ    ނެތް  އެހެންނަމަވެސް، ބޭނުންވާ ބޮރޯއިންެއއް ،  މީދު ދެްއވަމުން ހުރިހާ ވާހަކަފުޅެްއެގއްބޮޑަށް އު

ޯއވަރޑްރޯ މިހާރު  ސުވާލަކީ،  އަޅުަގނޑުެގ  ވާހަކަދައްކާއިރު  އިނކަމަށް  ތި  ނަންަގާވ    4.4  ދަކޮށްފައި  ތި  ބިލިއަން 

އެއީ   ހުއްދަ  ދުވަހަ  1ޚާއްޞަ  ނަންގަވާއިރު އަހަރު  ތިއުޅެނީ.  ނަންގަވަން  އަނެއްކާ  އިތުރަށް ަގއި  ށް 

  4.4ވަރަށް ސިމްޕަލް ކޮށް ދަންނަވަންޏާ  ،  ެއއީ ޕަބްލިކް ވަރަށް ބޮޑަށް އޮޅުންފިލުވަން ބޭނުން؟ އޯވަރޑްރޯކުރާނަންތޯ

އެއީ    އިނޭގތޯ.  ދަދުއޯވަރޑްރޯ ކުރަން މިހާރު ހުއްދަ ހޯދާފައި މި އިން އަ؟ ބިލިއަނަށް ވުރެ އިތުރުވާނެތޯ މި އަދަދު

މި އަދަދު ލޯންްގ  ،  އެއް ސުވާލަކީ. ދެން ބޭނުންފުޅުވަނީ ޓަރދެވަނަ ސުވާލަކީ،  ތި  ލޯނަކަށް ކޮންވަރޓްކުރަން  މް 

އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް   ަގއިަގއި ވާހަކަފުޅު ދެްއކެިވއިރ2020ުއެޕްރީލް    26ެއއީ އެހެން މި ދެންނެވީ  ؟ ކީްއވެެގންތޯ

މަނިކުފާނުގެ  ހަމަ  ކޮށްެގން. އޭރު  ޕްރިންޓު  އިތުރަށް   ތި ނަންގަވަނީސުވާލުކުރިން ލޯނެއް ނޫންތޯއޭަގއި  ބޮޑަށް އޭރު

ޮއންނާނެ    ވާހަކަފުޅުގައި ކުއާޓަމިއީ  ވިދާޅުވެފައި  އެއާރތިމަންނަމެން  ދެން  ދާނީ.  ކުރަމުންނޭ  ސެޓްލް  ެއކުަގއި  ލީ 

ންވީމާ،  މިކޮޅަށް ހުށަހަޅަން. އެހެއް  ލީ އެކްސްޕެންޑިޗަރ ރިޕޯޓެ ރކޮށްފައި އޮންނާނެ ކުއާޓައަޅުަގނޑުމެން ރިކުއެސްޓު

މިވާހަކަ.   ހެދިދާނެ  ސުވާލަކަށް  ހުށަހެޅުއްވިރކުއާޓައެއީ  ތިންވަނަ  މިކޮޅަށް  ރިޕޯޓުތައް  އެކްސްޕެންޑިޗަރ  ؟ ންތޯލީ 

ޓަ  ،ދެން ބޮންޑްރލޯންްގ  އެ  ލޯނަކަށް  ނޭމް  ،މް  ދައްކަން   ،ލޯނެއް؛ ވަޓްެއވަރ  ސްޓޭޓަށް  ދައުލަތަށް  ޓްރެޝަރީ 

ޮގތަށް ކޮންވަ ކޮބައިރލޯނެއް  ބޭނުމަކީ  ކުރުމުެގ  މަޤްއެ  ؟ ތޯޓް  މިކަން ކުރެއްވި  ދު އޭރުން ޑިފީޓްވޭ ޞައިނިޝަލީ 

ވިްއކާފަ،  ދެން؟ ނޫންތޯ އިންޓަރނޭޝަނަލީ  ތިއޮތީ  ސުކޫކެއް  ދުވަހު  އިހަށް  އެީއ  ދާދި  އެމެރިކާ    200.  މިލިއަން 

ކުރަ ކީއްތޯ  ފަިއސާއިން  އެ  އަދަދެްއ.  ވަރުެގ  މިހާކަށްހާ  ދިމާވޭ.  އެބަ  ައދަދަށް  މި  ާގތްަގނޑަކަށް   ްއވަނީޑޮލަރު. 

ލޭޔަރަކުން  ބިލިއަން    4.4މި  ،  ދެންތޯ.  އިނޭގ އިންކަމް  ލެވޭނެ ދައުލަތު  މިއަށް  ެގނެއްސަ  މަލްޓިޕްލައިކޮށްެގން 

ދެންމެެގ މެކޭނިޒަމެއް  ކުޑަކޮށް    ވާހަކަފުޅުަގއި  އެްއވެސް  އެއަށް  އެހެންވީމާ،  ވިދާޅެއްނުވޭ.  ެވސް 

 މިވަުގތު އަޅުަގނޑު ކުރުކޮށްލާނަން. ؟ އެޑްރެސްކޮށްލަދެއްވަފާނަންތޯ

 

 ދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

 ޖަވާބު ކުރިއަށް ެގންޮގސްދެއްވުން އެދެން.، އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިއްޒަތްތެރި ަވޒީރު 
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 ފް ފިނޭންސް އިބްރާހީމް އަމީރު ވާހަކަދެއްކެުވން:މިނިސްޓަރ އޮ

އިންފްލޭޝަނަށް އަޅުަގނޑުމެން  ،އަޅުަގނޑުމެން  ސްޓެޓިސްޓިކްސްތަކަށް  އެމް.އެމް.ޭއެގ  ބަލަނީދެން  މި     .

ކޮށްފައި ހުރި ސްޓެޓިސްޓިކްސްއަށް ބަލާިއރު ދެން ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ  އެމް.އެމް.އޭިއން މި ޕަބްލިޝް،  އިންފްލޭޝަނަށް

  ަގއި  2021ރީ  ވަ. ފެބްރ0.9ުރީަގއި % ވަނަަވނަ އަހަރު ޖަ  2021  .ފޮނުވަނީމި  ސްޓެޓިސްޓިކްސްއިން އިންފޮޭމޝަން  

އިން 2020ޕްރީލް  އަޅުަގނޑުމެން ާގތްަގނޑަކަށް އެ،  ފަށަިއެގން  20  އިނޭގތޯ. ޖުލައި  މައިނަސް އެކެއް ޕަރސެންޓު

  2019  ،ދެން  އިނޭގތޯ.  އިންފްލޭޝަން ހުރި ތަން  އިފަށައިެގން ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ހަމަ މައިނަސްަގ

ބަލައިލާއިރު ފެށިެގން  %  އިން  ާގތްަގނޑަކަށް  ވުރެ  1ވެސް  މަތީަގ  ،ށް  އެންމެ    2019ޖޫން  އި  ާގތްަގނޑަކަށް 

% ހަމަ  1.6އެއީ  ައޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  މިއެ  .  ައޅުަގނޑު  އަޅުަގނޑުމެންހެން  ބުނި  ސްޓޭޓްމެންޓްަގއި   މިހާރު 

މައިނަސްަގ  އެަވއިލަބަލް ހަމަ  އެހެރީ  އިންފްލޭޝަންސް  ބަލައިލާއިރު  ދެންއި  ސްޓެޓިސްޓިކްސްއަށް  ، އިނޭގތޯ. 

އައިސްދާނެ ބަދަލުތަކެއް  ެގނެސިްއޔާ  ބަދަލުތަކެއް  އިތުރު  ދެންބާސްކެޓަށް  ލަފާކުރަން.  ވެސް  އަޅުަގނޑު  ކަމަށް     ،

ހުށަހެޅުން ދެ  އަޅުަގނޑުމެން  އޯވަރ   4.4މިހާރު  ؛ އޭެގއިތުރުން  ރުފިޔާ  ކުރަނީ ބިލިޔަން  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ޑްރޯ 

މިހާރު މާނައަކީ  ޭއެގ  ދައުލަތަ،  ވެސް  އިނޭގތޯ.  ތެރޭަގއި  މުއްދަތުެގ  މިދިޔަ  ލިބޭ    ށްމިސާލަކަށް  އާމްދަނީ  ހަމަ 

އޯވަރ މިންވަރަކު އެ  ހަމަ  އިނޭގތޯ.  ން  އެބަދޭ  ސެޓްލްކުރަމުން  އެބަ  އޭތި  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  މިންވަރު  ކުރާ  ޑްރޯ 

ނިމޭއިރު މަސައްކަތް  މި  މިސާލަކަށް  ކުއާޓަ،  މިހާރު  މި  ނިމޭއިރު  މަސް  ކުއާޓަރ  މި  އެހެންވީމާ،  ަގިއ  ރ ނިމޭނެ. 

އިތުރުެވެގންދާނެ.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް   ވެސް  ބޭންކް  ރެވެނިއު  ޕަބްލިކް  ދައުލަތުެގ  ވަންނަނީ  މި  ރެވެނިއު  އެ  ހަމަ 

ވަނީ އެކައުންޓަށް  ބޭންކް  ޕަބްލިކް  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން  މަ  އެކައުންޓަށް.  މިއަދު  ރުފިޔާ އަބިލި  3މިސާލަކަށް  ން 

.އެސް.ޓީ  ބިލިޔަން ރުފިޔާެގ ޖީ  1ޑްރޯ ކޮށްފަިއ ހުރިއްޔާުމ އޭެގ މާނައަކީ މި މަސް ނިމޭއިރު ާގތްަގނޑަކަށް  އޯވަރ 

ރުފިޔާ  އަލިބިޖިއްޔާ ނިމޭއިރު އިންނަނީ ދެ ބިލި އެއީ ހަމަ އޮޓޮމެޓިކަލީ ސެޓުލްވަމުންދާ އެއްޗެކޭ.    ބިފަ.ލި  .ޑީއޯން 

ޕްރިފަ ައޅުަގނޑުމެންެގ  އޮރއެހެންވީމާ،  އޮޕްޑް  ދެ  އެއީ.  ެވސް  ޕޭޕަރުަގިއ  ޕްޝަނަކީ  އަޅުަގނޑުމެން  ޝަނެްއ 

އެްއޮގތަކީ   ވާނެ.  ޓައެއީ  ހުށަހަޅާފައި  ސެކި ރލޯންްގ  ެއހެންއުމް  ބަދަލުކުރުން.  މިހާރު  ރިޓީައކަށް  ހަމަ  ނޫނިއްޔާ 

ފުރަތަމަ،  އަޅުަގނޑު ދުވަހުގައިމި  މަޖިލީހަށް  އަޅުަގނޑު    އަށްއެންމެ  އިސްތިސްނާ   ހުށަހެޅި  ފުރަތަމަ  ޭއރު  ެވސް 

އައީ   ހޯދިއިރު ފާހަަގކުރަމުން  އަޅުަގނޑުެމން  ެއ  ،  ވެސް  އެހެންވީމާ،  އެްއޗެކޭ.  ސެޓްލްވަމުންދާނެ  ޮއޓޮމެޓިކަލީ 

ދެން ފާހަަގކޮށްލާނަން.  ރުފިޔާައށް  4.4  ،ކަންތައް  އޯވަރ   ވުރެބިލިޔަން  އަޅުަގނޑުެމން  ކުރުަމކީ އިތުރަށް  ޑްރޯ 

އެމް.އެމް.އޭ  ެއީއ  އިނޭގތޯ.  ނޫން  ކަމެއް  ކުރެވޭނެ  ނުއަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޖާަގެއއް  ެއ  ވެސް  ދޭނެ.    ވެސްއަކުން 
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ރުފިޔާއަށްއަބިލި  4.4އެހެންވީމާ،   އޯވަރއިތުރު  ވުރެން  ބޭންކް  ޕަބްލިކް  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ޮގތަކަށް    ޑްރޯ ނުވާނެ 

ރުފިޔާއަށްއަބިލި  4.4  .ރަމުންދާނީކު އޯވަރ  ވުރެން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ދެންއިތުރަށް  ނުކުރެވޭނެ.  ޭއަގިއ  ،  ޑްރޯއެއް 

ވެސް އައިސްދާނެ.    ނޭނެގ ައޅުަގނޑަކަށް ސުނާމީއެއް،  މިސާލަކަށް ހަމަ އަނެއްކާ ބޮޑު ކްރައިސިސްެއއް ައއިސްެގން

ކަމެއް ބޮޑު  އެހެން  ދުނިޔޭެގ  މުޅި  ވެދާނެ.  ކްރައިސިސްއެއް އެ  ވެސް  ބޮޑު  ައއިސްެގން  ހެން  އަިއސްދާނެ.  ،  ެވސް 

ޖެހޭ ކުރަން  އެކަން  އައިސްެގން  މަޖިލީހަށް  ހަމަ  ައއިސިްއޔާ  ކްރައިސިސްެއއް  އެކަހަލަ  ހަމަ  ނީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ައޅުަގނޑުމެންނަށް   ތެރެއިން  ހުއްދައިެގ  މި  މިހާރު  އެކަމަކު  ރުފިޔާއަށްއަބިލި   4.4އިނޭގތޯ.  އިތުރަކަށް    ރެވުން 

އޯވަރ  ނުކުރެވޭނެއަޅުަގނޑުމެންނަށް  ަގސްތެއް.  ޑްރޯ  ދެން  ައޅުަގނޑުމެން  ކުރާކަށް.  އެކަން  ނުކުރަން  ،  ވެސް 

ޔޫރޯ   ެއނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ  މެންބަރަށް ވެސް  އިްއޒަތްތެރި  އޭރު  ައއިރު  ކްރައިސިސް  އަޅުަގނޑުމެން  އޭެގއިތުރުން 

ާގތްަގނޑަކަށް ޖޫންައއިއްސަ .  ކުރެވެމުން އައީ   ޓްރޭޑުބޮންޑް   ެވއްޓިފަިއ    ހަތްދިހަ ހަތަރަކަށްހަމައަށް ދިޔައިރު  އާ   

އިނީ. ޭއެގ މާނަައކީ އަޅުަގނޑުމެން ޑެޓް ކެޕިޓަލް މާކެޓަށް ޮގްއސަ އަޅުަގނޑުމެން ފަިއނޭންސް ރެއިސް ކުރަންޏާުމ 

% %25ާގތްަގނޑަށް  ދެން  20،  ކުރެވޭނީ.  އެކަން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އަޅުަގނޑުމެން،  ަގއޭ  ހަމަ   ެއއާެއކު 

އަދި ބޭރުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ެއކިެއކި   ޖަމުޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާއި  ކޮންސެޝަނަލް ފައިނޭންސާ  ،އެހެނިހެން ޮގތްޮގތުން

،  . ދެންންކުރިރަނަގޅަށް މެނޭޖުހަމަ  ޤައުމުތަކުން އަޅުަގނޑުމެން ފަންޑްސް ހޯދައިެގން މިދިޔަ އަހަރު އަޅުަގނޑުމެން  

އިންެވސްޓަ އަޅުަގނޑުމެން  ޑިއު  ކޯލްސް  ފްއޭރު  ނޮން  ޝޯސްތަކާތަކާއި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ،  ބާއްވާފައި  ރޯޑް 

ިވއްކި  ހިންަގން އަޅުަގނޑުމެން ަގސްތުކުރީ. އެހެންީވމާ، އަޅުަގނޑުމެން  މެނޭޖްމެންޓް އެކްސަސައިޒެއް  ؛ ލިކުއިޑިޓީ 

ދައްކައަމިލި  250ޑިއުވާ  ަގއި    2022 ެއއްފަހަރާ އަޅުަގނޑުމެން  އެއީ  އިނޭގތޯ.  ޑިއުޭވ  އެބަ  ޑޮލަރސް  ންޖެހޭ ން 

އެލެ ބު އެއީ  ޕޭމަންޓެއް.  ހެދިލެޓް  އެއާ  އިނޭގތޯ.  ރޫމް  ދަ  އިން  ައޅުަގނޑުމެންެގ    ފެންޓް  ޙަޤީޤަތުަގއި  އަސްލު 

އިންވެސްޓަރުންނަށް ވެސް އެ ޔަޤީންކަން އަޅުަގނޑުމެން  .  ލިކުއިޑިޓީ މެނޭޖްމެންޓަށް ވަރަށް ބޮޑެތި އަސަރުތަކެއް ކުރޭ

އެ؛ މި ހާލަތުަގއި  މި  ޚާއްޞަކޮށް  ނެތް    އަދި  ޕޭ   2022ޔަޤީންކަމެއް  އެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ދާއިރު  އަށް 

ސްކޫކު އަޅުަގނޑުމެން  ެއހެންވީމާ،  އިނޭގތޯ.  އަދި   ކުރެވޭނެކަުމެގ  އެ  ތެރެއިން  ޕްރޮްގރާމްެގ  އިޝުއެންސް 

ކްސަސައިޒެްއ  އެއްކޮށް އަޅުަގނޑުމެން ލިކުއިޑިޓީ ެމނޭޖްމެންޓް އެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ރަނަގޅު ރޭޓެއް ހޯދުމަށް ޓަކާ

އޮ،  ހިންާގފައި ދިނިޕްއަޅުަގނޑުމެން  އެގްޒިސްޓިންގ    ންޝަނެއް  ބޮންޑް  ،  ޓެންޑަރ މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެން 

އަދަދު. އެހެންވީމާ، އެ ބޭފުޅުން ޓެންޑަރކުރީމަ ިމ އެ  ހޯލްޑްކުރާ    މިހާރުޅުން  އެ ބޭފުހޯލްޑަރސްއަށް ޓެންޑަރކުރުން  

ސްކޫކުއަމިލި  200 ޑޮލަރުެގ  އޭެގން  ން  އިޝުއެންސު  ން  ވަނީ.  ކޮށްފައި  އެކަން  ސަކްސެސްފުލްކޮށް  ހަމަ 

މިހާރު   ހޯލްޑަރސްގެ އަމިލި   191އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ބޮންޑް  ޔޫރޯ  ޑޮލަރސް  ން  އަމިލި  191އޭެގތެރެއިން  ،  ން 



 2020އެްޕރީލް  21     ވަނަ ބައްދަލުވުން                 2ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ހޮއްވެވި ކޮމިޓީގެ   2013/7ގާނޫނު ނަންބަރު 

 

 

9 

 

މާނަައކީ   އޭެގ  އެހެންވީމާ،  ދައްކައިފިން.  މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެން  އަޅުަގނ އަ މިލި  200ޑޮލަރސް  ޑޮލަރު  ޑުމެން ން 

މިހާރު ދައްކައިފީމޭ. ޭއެގ މާނައަކީ    191ެގ އެ ޔޫރޯ ބޮންޑް ހޯލްޑަރސްއަށް ޭއެގ    2022އަޅުަގނޑުމެން  ،  ހޯދާފައި

ހަފު އެއް  މީެގ  ކުރިން  މިހާރު  ހާލަތަށްތާ  ދަރަނީެގ  ރަނަގޅު   ވުރެއަޅުަގނޑުމެންެގ  މިތިބީ  އަޅުަގނޑުމެން  މިހާރު 

 މި ކަންކަން.  ޑެޓް ރީސްޓްރަކްޗަރިންގއިންބަރުން ވެސް ފާހަަގކުރަމުން ދިޔައީ  ހާލަތެއްަގއޭ. ހަމަ އެ އިްއޒަތްތެރި މެ

ކުރުމުެގ ޕާޓެއްެގ ޮގތުން އަޅުަގނޑުމެން ހިންިގ ެއކްސަސައިޒެއް.  މެނޭޖު  އެކްޓިްވކޮށް އަޅުަގނޑުމެންެގ ޑެޓުހަމަ ޕްރޯ

އަޅުަގނޑުމެން   އަހަރު  މިއަންނަ  ާގތްަގނޑަކަމިހާރު  އެހެންވީމާ،  ޑޮލަރސް.  އަމިލި  58ށް  ދައްކަންޖެހޭނީ    250ން 

  58އަންނަ    މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން ކުޑަ ކުރީ މި  ޕޭމެންޓެއްން ޑޮލަރސްެގ ޔޫރޯ ބޮންޑް ދައްކަންޖެހޭ ބްލެޓް  އަމިލި

އަނެއްކާއަމިލި މާކެޓަށް  އަޅުަގނޑުމެން  މިހާރު  މާނައަކީ  އޭެގ  ދަންޏާމު  ،  ނަށް.  މާކެޓަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ދެން 

ރޭޓިންގ  އެންމެ  އަޅުަގނޑުމެން  މޫޑީސްެގ  މިހާރު  ެވެގންދާނެ.  ރަނަގޅު  ބޭފުޅުން ެވސް  ތި  ރިޕޯޓު  ފަހުެގ 

،  ޯއަވރ ރިސްކެއް ނެތްކަމާއިއިމީޑިއޭޓް ލިކިުއޑިޓީ ރިސްކެއް ނެތް ކަމާއި، ރޯލް   އިފިއްޔާ ފާހަަގެވެގންދާނެލަ ބައްލަވާ

ަގބޫލުކުރަނީ ދެން އަންނަ އެ ބޭފުޅުންެގ ރޭޓިންގ  ރިވުއިން އަޅުަގނޑުމެންެގ ރޭޓިންގ    އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު މި 

 ތްތެރި މުޤައްރިރު.ޒައިއް   ވެސް ރަނަގޅުެވެގންދާނެ ކަމަށް. ޝުކުރިއްޔާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ހުޅުދޫ  އަރުވާނީ  ފުރުޞަތު  ދެން  އަޅުަގނޑު  ަވޒީރު.  އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

 ... އިތުރަށްއަދި ،  އިްއޒަތްތެރި ވަޒީރުއިލްޔާސް ލަބީބުއަށް.  

 

 ފް ފިނޭންސް އިބްރާހީމް އަމީރު ވާހަކަދެއްކެުވން:މިނިސްޓަރ އޮ

މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެ ،  އަޅުަގނޑު ސުވާލު އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ    އްިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަަގކުރި އެ އާދެ!  

ފިހަފު ވީކްލީ  އެއްފަހަރު  ޑިވެސްތާއަކު  އާމްދަނީށް  ދައުލަތަ  ،ލޮޕްމެންޓްސް ކަލް  ޚަރުދުތަްއ    ލިބޭ  ކުރެވޭ  އާއި 

ކުރަން އަނެކަތި  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން  ކުރަން،  ކުއާޓަ.  ޕަބްލިޝް  ޕަބްލިޝް ލީެއއް ރކޮންމެ  އަޅުަގނޑުމެން  ަގއި 

މިދަނީ.   ވަކިން އަޅުަގނޑުމެން  އޭގެއިތުރުން    ހަމަކުރަމުން  މި ކޮވިޑު  އެބައެ،  މުޅިން އަލަށް  ނޭގ  އެ އަޅުަގނޑަށް 

ސްޕެންޑިންގ    19-ވަކިން ފެންނަން. އެހެންވީމާ، ކޮިވޑު  ވަރު ޕަބްލިކް ވެސް ބޭނުންވާނެ ކަމަށް ކޮވިޑަށް ޚަރަދުކުރެވޭ

ޮގތުަގއި   ހަފުރިޕޯޓެއްެގ  ދެއްތޯކޮންމެ  ޓިުއޒްޑޭަގއި  ހަފު؟ ތާއަކު  އަޅުަގނޑުމެން  ކޮންމެ  ޓިުއޒްޑޭަގއި  އެބަ،  ތާއެއްެގ 
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 ؟ދޯކަލް ޑިވަލޮޕްމެންޓްސް އެއީ ޓިުއޒްޑޭަގއި  ސްވީކްލީ ފި.  މަންޑޭަގއި ައޅުަގނޑުމެން އެބަ ރިޕޯޓެއް ޕަބްލިޝްކުރަން

 ޓްކޮށް އިނޭގތޯ. އާދެ! އެހެންވީމާ، އެ ހުރިހާ އެްއޗެއް ވަރަށް ޓްރާންސްޕޭރަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އިނޭގތޯ.  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  އިލްޔާސް ލަބީބްހުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

އޯވަރ.  ޝުކުރިއްޔާ  މިހާރު  ބޭނުންވޭ  ސާފުކޮށްލަން  ކިހާވަރަކަށްތޯ  ޑްރޯއަޅުަގނޑު  ހަމައަށް  މަހާ  މި  ހުރީ  ކޮށްފައި 

ޑްރޯ މިހާރު ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ހުށަހެޅުއްވި ކަރުދާހުަގއި އެބަ ވިދާޅުވޭ ޯއވަރ ،  އަނެއް ސުާވލަކީ،  . ދެންކަރަންޓު

ކުރާ ޕީރިައޑް ހަމަވީމަ ބަދަލުކުރައްާވ   ބޮންޑަކަށް މިހާރު މި އެކްސްޓެންޑު މިންވަރު ދިުގ މުއްދަތުަގއި ައނބުރާ ދައްކާ

ކޮބައިތޯ އޭެގ އެޑްވާންޓޭޖަކީ  ؟ މިހާރު އެ ބޮންޑަކަށް ބަދަލުކޮށްފިއްޔާ ކިހިނެއްތޯ ވާނީ،  ވާހަކަ. މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން

ޑިސްެއޑްވާންޓޭޖަކީ އަދި  މިހާރު    ނުވަތަ  ބަދަ  1ބަދަލުނުކޮށް  ފަހުން  އެޑްވާންޓޭޖާ ؟ެގލުކުރުމު އަހަރު  ިއ  އޭެގ 

ކޮބައިތޯ ކޮސްޓެްއ    ،ދެން؟ ޑިސްެއޑްވާންޓޭޖަކީ  ފައިނޭންސް  ވަރެްއެގ  ެއއްެވސް  ޕީރިއަޑްަގއި  މި  ސުވާލަކީ  އަނެްއ 

 ޝުކުރިއްޔާ. ؟ ނޫނީ ހަމަ އިންޓްރެސްޓް ފްރީކޮށްތޯ ނޫންތޯ ؟ އިންނާނެތޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޖަވާބުތައް ކުރިއަށް ެގންޮގސް ދެއްވުން އެދެން.  . ވަޒީރު  ޝުކުރިއްޔާ. ިއއްޒަތްތެރި

 

 ފް ފިނޭންސް އިބްރާހީމް އަމީރު ވާހަކަދެއްކެުވން:މިނިސްޓަރ އޮ

،  ލަ އަދަދުޑްރޯކޮށްފައި އިން ޖުމުމިއަދާ ހަމައަށް އަޅުަގނޑުމެން ޯއވަރ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ސުާވލުަގއި މިހާރު

ާގތްަގނޑަކަށްއެީއ ކޮންމެ ދުވަހަކު ސެޓްލްވަމުންދާނީ. އެހެންވީމާ،   މިއަދު  ،  މިައދާ ހަމައަށް ސެޓްލްނުެވ އެބަހުރި 

ން އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، އެއީ ހަމަ މާދަމާ ވެސް ޖަމާކުރެވޭ މިންވަރުން އޭެގ  އަލިބި  3.8އިންނާނެ ާގތްަގނޑަކަށް  

ދެން ސެޓްލްވަމުން.  އޮ،  ދާނެ  ދެ  ހަމަ  ަގބޫލެ ؛ޝަނެއްޕް އޭެގއިތުރުން  މިއަދު   އް އަޅުަގނޑު  މިހާރު  ނުކުރަން 

ސެކި  ޮގތުަގއި  ސެކިުއރިޓީއެްއެގ  އެ  އެ އުއަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކަމަކަށް.  ކުރެވޭނެ  އޮންގޮއިން  ރަޓައިޒް  މި  މިހާރު  އީ 

އޯވަރ އޮޕަރޭޝަނަކަށް އެކައުންޓް  ބޭންކް  ޕަބްލިކް  އެހެންވީމާ،  އައިސްދާނެ.  އުނދަޫގތަކެއް  މިއަދު ވީމަ  ޑްރޯކޮށްެގން 
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ކަމެއް ކުރާ  ޤައުމުތަކުން  ހުރިހާ  އަޅުަގނޑުމެން  އަލަށް  ދުނިޔޭަގއި  މި  މިއޮތީ.  ހަމަޖެއްސެން    އިނޭގތޯ.   ޚަރަދުތައް 

ނޯަމލް ހާލަތަކަށް ދިޔައިމަ ޭއޒް ައ މަޖިލީހާ އަޅުަގނޑުމެން  ،  ލަތަކަށް އަޅުަގނޑުމެންރަނަގޅު ހާ   ދެން، އެކަމަކު އެ

ދެން ކިހިނަކުންތޯ  ެގންުގޅެވިދާނެ  ިވސްނުންތަކެއް  ސަރުކާރުން  މިނިސްޓްރީއާއި  ފިނޭންސް  ހަދާނީ.   އެ  ހަމަ 

މެންބަރު އިއްޒަތްތެރި  ލަފާކުރެވެނީ  މި  ސިޗު،  ހިސާބަށްދާއިރު  އެ  ،އަޅުަގނޑަށް  އޭޝަނަކަށްދާިއރު  ނޯމަލް 

ަގއި ނުހުންނާނެ. އެއީ ކޮންމެ ދުވަހަކު އަޅުަގނޑުމެން ސެކިއުރަޓައިޒް ކުރަންޖެހޭ އަދަދެއް ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓު 

ޖަމާވަމުންދާ މިންވަރަކުން ޝަނަކީ ހަމަ  ޕްސެޓްލްވަމުންދާތީވެ. އެހެންވީާމ، އަޅުަގނޑުމެންެގ އަސްލު ޕްރިފަރަބަލް އޮ

 ޓޮމެޓިކަލީ އެ ސެޓުލްަވމުންދާ ޮގތަކަށް ޮގްއސަ މި ކަންކަން ނިންމާލުން.  އޮހަމަ 

 

 ވުން: ސަރުވަޝް އާދަމް ވާހަކަދެްއކެލް ބަޖެޓު އެގްޒެކެޓިވް އަޙްމަދު ނޭންޝަފައިރީ އޮފް ފިނޭންސްެގ ޗީފް މިނިސްޓް

ދައުލަތް ހިންުގމަށް  ،  ކުރަން މަސައްކަތްކޮށްފިއްޔާމު ދިމާވާ ދަްއޗަކީއާދެ! މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން އެއްފަހަރާ ސެޓްލް

ދައްކަންޖެހޭ.    ހަމަ  ބިލުތައް.  ނަނީއަން  މި  މުންވަރަށް ިގނަ ކޮމިޓްމެންޓްތައް ކުރަ،  ޓަކައި ވަރަށް ިގނަ ޚަރަދުތައް

ބިލުތައް ދެއްކުން ފަސްކޮށްފަިއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޙަޤީޤަތުަގއި އެ ސެޓްލްކުރެވޭނީ ނޫނީ އެ މަދުކުރެމުން އަންނާނީ.  

ނެެގ މިވަުގތު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ެއއީ  އެހެންވީމާ،  އަންނާނީ.  އެ ސެޓްލްވަމުން  މިންވަރަކުން  ވަންނަ  ން  ރެވެނިއު 

އޮ ކަމަށް  ޕްއޮތް  ނުދެކެންޝަނެއް  ވެންޑަރސް،  ސަބަބަކީ.  ައޅުަގނޑުމެން  ދޭ    ، ޕްރަިއވެޓް  ޚިދުމަތް  ދައުލަތައް 

ސަޕްލަޔަރސް އޮތުމަކީ    އަށް ފަރާތްތައް  ދެއްކިފައި  ަގާވއިދުން  ބިލުތައް  ކަމެއް. ވަރަށް  ދައްކަންޖެހޭ  މުހިންމު 

ވެސް އެ ކުރިއާ ެއއްޮގތަކަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފައިސާ ދެއްކެމުން ައއީ   ތުގައިމިކް ހާލައަޅުަގނޑުމެންނަށް ޕެންޑެ

މިސާލަކަށް  ،  ކުރެވިެގން. ރެވެނިއު މެނޭޖު  ފްލޯއަޅުަގނޑުމެންނަށް ކޭޝްކަހަލަ ފެސިލިޓީއެއް އޮތީމަ  އެ  ޙަޤީޤަތުަގއި  

ހަފު ހަފު  މި،  އިތާަގމި  ރެވެނިއު  އަންނަ  ޖީ.އެސް.ޓީެގ  ވަންނާނެ  ހައި  އޭޕްރީލްަގ  28ތާަގއި  ބައި  ބޮޑު  ަވރަށް  މަ 

އިން  އަނެއްކާ މިހާރު  ވަންނައިރު  އެއަށްވުރެއަބިލި  3.8  ވެސް.  ބެލެންސް  އަންނާނެ.   ންެގ  ތިރިވެެގން  މާބޮޑަށް 

ލަިއެގން ތިބުމަކީ ހަމަ  ހަމައަށް އަންނަންދެން އަޅުަގނޑުމެން ބިލުތައް މަޑުޖައްސާ  އޭޕްރީލްއާ  28އެހެންނަމަވެސް، އެ  

ކޭޝް  ޕްރައިވެޓު  އެ  އެހެންވީމާ،  ކަމެއް.  މެދުވެރިވާނެ  ދަތިތައް  ފަރާތްތަކަށް  ސްމޫތްކޮށްެގން    ފްލޯސެކްޓަރެގ 

ދަރަންޏެ މި  ހާލެއްަގއި  އެްއވެސް  ފަސޭހަކޮށްދެނީ.  މި  ޙަޤީޤަތުަގއި  ދާއިމީ  ،  ނަަގިއެގން  އްހިންުގމަށް  ދަރަނި 

ެއކްސްޓެންޑް    އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި  ެއއް.އޮތީިއ  ޮގތެްއަގިއ ބަހައްޓައިެގން ތިބުމުެގ ވިސްނުެމއް ނޫން މީގަ  އަހަރު 

އާމްދަނީ އެްއކޮށް  ،  މިކް ހާލަތުން އަރައި ނުަގނެވޭމި އަހަރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޕެންޑެ،  ކުރަން ބޭނުންވާ ސަބަބަކީ

އި ކުރަން އާއަދި  މިކަން  ނުވެވެނީސް  ރުޖޫޢަ  ހާލަތަށް  ކުރީެގ  އެއްކޮށް  އަދި  މިއަހަރު  އެހެންވީމާ،  ނުކުރެވޭ.   ދެއް 
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ކުރިމަތި މިވަނީ. އެހެންނަމަވެސް،  ޕެންޑު  ދެއްކުމުގެ ެވސް ހަމަ ބިލުތައް    އަނެއްކާ  ހަމަ  އުޅެފިްއޔާމު ވެ ދަތިތަކެއް 

ަގބޫލުކުރެވެނީ އިކޮނޮމީ އަނބުރާ އި  މި  ދަވާނެއޭ މިއަންނަ އަހަރުެގ ކޮންމެވެސް ހިސާބެްއަގިއ  ޢާއަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ައޅުަގނޑުމެންނަށް ޙަޤީޤަތުަގއި އެބަ ރޫމް ލިބޭ  ލްައށް. އޭރަށްއަނެއްކާ ޕްރީ ކޮވިޑު ލެވެ ޖާަގ ލިބޭ މި  ،  ވާއިރަށް 

އެކައުންޓުކަންކަން.    ބަދަލުކުރަން ބޭންކް  އެއަށްވުރެބެލެ   ގެ ޕަބްލިކް  ނޫނީ  ސުމަކަށް  އަނެްއކާ  ޕޮޒިޓިވް    ންސް 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް.   ލިބޭނެ  ފުރުޞަތު  ެގންނަން  އެޖަސްޓްމެންޓް  އެ  ެގންނަން.  ހަމައަށް  އެހެންވީމާ،  ބެލަންސަކާ 

ންސް ޒީރޯ  އެކައުންޓް ބެލެބޭންކު  ޕްރީލް އަންނަންާވއިރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޕަބްލިކް  އަންނަ އަހަރު އެ  އުއްމީދަކީ މި

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެގނެވިފައި އޮންނާނީ. ކުރެވިފައޭ އޮންނާނީ. މާނައަކީ އިތުރަށް އޯވަރ  ޑްރޯކުރަން ނުޖެހޭ ހާލަތަށް 

އޭތި ސެކި އިތުރަށް  ނުެގނައުން  އުރަޓައިޒްކޮށްއެހެންވީމާ،  އަހަރު  ިމައންނަ  ބަދަލުކުރުމުެގ ވިސްނުމެއް  . ބޮންޑަކަށް 

 .  މަކީވެސް ޭއެގ ސެކިުއރަޓައިޒްކޮށް ދަރަނި އިތުރު ނުކުރުން ވިސްނު އަދި މިހާރު

 

 ފް ފިނޭންސް އިބްރާހީމް އަމީރު ވާހަކަދެއްކެުވން:މިނިސްޓަރ އޮ

ކޮސްޓު ފައިނޭންސް  ފާހަަގކުރެއްވި  މެންބަރު  ވާހަކަިއަގއިްއޒަތްތެރި  ފާހަަގކޮށްލާނަން،  އި ެގ  ީމަގ  ން ދެ،  ައޅުަގނޑު 

ޑްރޯ ކުރަމުން މިދަނީ. މިކް ކްރައިސިސްއެްއެގ ހާލަތެއްަގއި އަޅުަގނޑުމެން ޯއވަރއަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މިއޮތީ ޕެންޑެ

އޯވަރ ،  ދެން އަޅުަގނޑުމެން  ނުލިބިެގން  އާމްދަނީ  އަޅުަގނޑުމެން  ހާލަތުަގއި  ފައިނޭންސް އެ  މިހާރު  ކުރަނީ.  ޑްރޯ 

އަޅުަގނޑު  ، އެކްސްޓެންޝަންަގިއ ެއއްވެސް ފައިނޭންސް ކޮސްޓެއް ނެތް. ދެންކޮސްޓް މިހާރު މިއޮތް ެއގްޒިސްޓިންގ  

ދައުލަތުން ރައްޔިތުންނަށް ދޭ ެއއީ  .  ވެސް  އޮތް ތާނގައި  ކުރިއަށް  ދެކޭޮގތުަގއި ެއއީ ރަނަގޅު ޮގތަކަށް ވެސް ނުވާނެ

ހުއްޓޭނީ ސަބަބުން  އޭެގ  އަޅުަގނޑުމެން.  ޚިދުމަތެއް  ކަމެއް  އެހެން  އިނޭގތޯ.  ކޮންމެވެސް  ހުއްޓާލަން  ޖެހޭނެ   

އެމް.އެމް.ޭއއަށް އެހެން ކޮސްޓު،  ނޫނިއްޔާ  ފައިނޭންސް  މި  ނަާގފައި  އަޅުަގނޑުމެން  ސަރުކާރުން  ހަމަ  ޮގތުަގއި  ެގ 

ޮގތުަގއި އެންމެ ރަނަގޅު ިވސްނުމަކަށް  އެމް.އެމް.ޭއއަށް ފައިސާ ދިނުމަކީ މި ދަނޑިވަޅުަގއި އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާ 

އަޅުަގ އިކޮނޮނުވެދާނެ.  މިުއޅެނީ  ރިކަވަރީއަކަށް ނޑުމެން  ފަންޑް  ،  މިކް  ޮގތުަގއި  ރިބައުންޑަކަށް ސިޓިމިއުލަސްއެްއެގ 

ދޫކުރަން.   ޕަބްލިކަށް  އެހެންއެހެންންވީމާ،  އެހެސީދާ  ބަނދަރެއް  ރަށެއްަގއި  ކޮންމެވެސް  ޖެހޭނީ  ނޫނިއްޔާ  ނޫނިއްޔާ 

ހުއްޓާލާފައި ހަމަ  މަސައްކަތެއް  އެޖަސްޓް،  ކޮންމެވެސް  ކޮންމެވެސް  އަޅުަގނޑުމެން އޭެގ  ހަދަންޖެހޭނީ  މެންޓެއް 

 . އެހެންވީާމ، އެ ވިސްނުން މި ދަނޑިވަޅުަގއި ނުެގނައުމަށް އަޅުަގނޑުެގ ވިސްނުމަކީ.   ތެރެއިންބަޖެޓުެގ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:



 2020އެްޕރީލް  21     ވަނަ ބައްދަލުވުން                 2ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ހޮއްވެވި ކޮމިޓީގެ   2013/7ގާނޫނު ނަންބަރު 

 

 

13 

 

 . هللاޔަޢުޤޫބު ޢަބްދު މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ދާންދޫ ދާއިރާެގ އާދެ! 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  هللاޔަޢުޤޫބު ޢަބްދުދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ދަރަނީެގ   މި  ވަރަކަށް  ކޮންމެެވސް  އަޅުަގނޑަށް ސާފުވީ  ވާހަކަފުޅު  މިނިސްޓަރެގ  އެހެންވީާމ،  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. 

ވާހަކަދެއްކީމަ  އަހަރުެގ  ،  ހާލަތުެގ  މިދިޔަ  އަޅުަގނޑުމެން  އޮތް  މިހާރު  ހާލަތު  ދަރަނީެގ  ދުވަސްވަރުެގ  ބަޖެޓު 

ސް މިހާރު ދަރަނީެގ ހާލަތު ރަނަގޅު ާވނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި ވާހަކަ  ވެ  މާ ބޮޑުތަން  ވުރެއަށް ެއ ސްޓޭޓަސް ،  ވުރެ ޮގތަށް

އެީއ ރަނަގޅު ވާހަކަެއއް ކަމަށް ެވއްޖިއްޔާ އެކަން އަދިވެސް  ،  އަޅުަގނޑަށް ސާފުވީ. ައޅުަގނޑު އެދެން އެހެން ކަމަށް

ޕަބް،  ދެން  ން.ދޭއެއްފަހަރު ސާފުކޮށް ޮއޅުންތަކެއް  ތެރޭަގއިލިކު ދެވަނަ ކަމަކީ ކޮންމެެވސްވަރެްއެގ  ރަްއޔިތުންެގ  ،  ެގ 

މިދިޔަ އަހަރު އޭޕްރީލް މަހުަގއި ައޅުަގނޑުމެން   ،މީެގ ކުރިން،  ތެރޭަގއި ހުރީމަ ައޅުަގނޑު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ

 4.4ވެސް    އޭރު  .ެއކްސްޓެންޑް ިމ ކުރަނީމި  ވެސް    ޑްރާފްޓަކަށް. މިހާރުންެގ ޯއވަރއަ ބިލި   4.4މި ހުއްދަ މިދިނީ  

ނަާގއަބިލި ރުފިޔާ  ނަަގނީތޯއަ ބިލި  4.4ވެސް    އަނެއްކާ،  ފައިން  ރުފިޔާ  ރުފިޔާެގ  އަބިލި  8.8ލަ  ޖުމު؟ ން  ން 

މި މި  އިތުރުކުރުމެއްތޯ  ތެރެއަށް  އަންނަނީ  އަޅުަގނޑު   ؟ސިސްޓަމްެގ  އަސްލު  ސާފުކޮށްލަން  އެ  އެހެންވީމާ، 

ހޭ މުއްދަތު އިތުރުކުރުންހެން ން އަނބުރާ ދައްކަންޖެއަބިލި  4.4އަޅުަގނޑަށް ހީަވނީ ކުރީަގއި އެ ނެިގ އެ  ، ބޭނުންވާތީ

ތަންކޮޅެއް ިމކަން  ވެސް  ރައްޔިތުންނަށް  އަރާތީ  އޮޅުންތަކެއް  މިކަހަލަ  ެއކަމަކު  ހީވަނީ.  ބޮޑަށް    އަޅުަގނޑަށް 

އަޅުަގނޑު   ބޭނުންވާތީ  އަރިހަ މި  ސާފުކޮށްދޭން  ެއކަން   ށްމިނިސްޓަރ  އެހެންވީމާ،  ދަންނަވައިލީ.  މި  ސުވާލު  މި 

 ސާފުކޮށްދިނުމަށް އެދެން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ވަޒީރު ކުރިއަށް ެގންޮގސްދެއްަވ ބައްލަވާ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން:މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އިބްރާހީމް އަމީރު 

އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލީ މިހާރު ހަމަ ބަޖެޓުެގ މަރުޙަލާަގއި އަޅުަގނޑުމެން ހުށަހެޅި ދެން  އާދެ! ފުރަތަމަ ސުވާލުަގއި  

އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު  ހާލަތަށްވުރެ  ރަނަގެގ  ދަރަނީެގ  ހާލަތު  ރިސްކްޅުދަރަނީެގ  ެއއީ  ވަރަށް  ވެެގންދާނެ.  ސްތައް 

މިހާރު ފިފްޓީ ކުރެވިޭގޓްމިޓި  ބޮޑަށް  އެންޑް  ހަންޑްރެޑް  ޓޫ  އަޅުަގނޑުމެން  އަހަރު  މިއަންނަ  އެއީ  އޮތީ.  މި  ފައި 

ޑޮލަރސް   މިލިއަން  ެއއިޓް  ފިފްޓީ  ާގތްަގނޑަކަށް  މިހާރު  ނުޖެހޭނެ.  ދައްކާކަށް  ބޮންޑު  ޔޫރޯ  ޑޮލަރެގ  މިލިއަން 
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ރސް ވެސް ދެްއކޭނެ މެކޭނިޒަމެއް ހޯދުމަށް ޓް މިލިއަން ޑޮލައިރިއަށް އެ ފިފްޓީ އެ ދައްކަންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، ޭއެގ ކު

ބިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ މަްއޗަކަށް ެއްއވެސްއިރެްއަގިއ    4.4ދަނީ. ދެން    ޓަކައި އަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަމުން މި

ނޫން.   ދަނީކީ  ެއިއޓަކަށް  ޕޮއިންޓް  ެއއިޓް  އެހެންވީމާ،  އިނޭގތޯ.  ނުކުރެވޭނެ  ބޮރޯެއްއ  ހަމަ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް 

ައޅުަގނޑުމެން ކޮ  އެންމިސާލަކަށް،  ވެސް  ެއކައުންޓު  ޕަރސަނަލް  މީހެއްެގ  އޯވަރޑްރޯމެ  ައޅުަގނޑަށް ބަ  ކުރެވޭހެން 

މޯލްޑި  އޮފް  ބޭންކް  މައިނަސް    200ްވސްއިން  ހީވަނީ  ހަަމޔަށް.  ފާހަަގވޭރުފިޔާ   200ރުފިޔާއާ  ައޅުަގނޑަށް  .  އަށް 

ޖަމާ އެއަށް  މިންކުއެހެންވީމާ،  ހަމަ އެ ސެޓްލްވަމުންދާނީ. އެހެންވީމާ،  ވަރެޭވ  ޔާއަށްވުރެ  އަން ރުފިލިބި  4.4ރަކުން 

އަޅުަގނޑު އޯވަރޑްރޯކުރެވެއިތުރަކަށް  ނޫންމެންނަކަށް  މިއީ  .  ނީއެއް  ޙަޤީޤަތުަގއި  އަނެއްކާ  އިން  ައސްލު 

ޯއވަރޑްރޯ މިއަދު އަޅުަގނޑު  މިހާރު  ހަމަ  ލޯނެއް ވެސް ނޫން އިނޭގތޯ.  ބުނާނަމަ  ޮގތަށް  ށްފަިއ  ކޮކޮންވެންޝަނަލް 

އެ  އެ  މާދަމާހަމަ  އޯވަރޑްރޯ   2މިއަދު    ، ކައުންޓަށް  މާރުފިޔާ  އެ ދަކޮށްފައި  ެއ  ޖަމާކުރީރުފި  2ކައުންޓަށް  މާ  މަ ޔާ 

ބިލިއަން ރުފިޔާެގ ލޯނު  8.8ޑީ ފެސިލިޓީއަކީ ވެސް. އެހެންވީމާ، . އިންނަނީ ޒީރޯވެފައި އިނޭގތޯ. ހަމަ އެޮގތަށް ިމ އޯ

  ރަކުން އެއަށް ޖަމާކުރަމުން މި އެހެންވީމާ، ހަމަ އެ އޯވަރޑްރޯކުރާ މިންވަ  އިނޭގތޯ.  އަޅުަގނޑުމެން ނަަގނީކީ ނޫން

އެ މިއަހަރު  ދަނީ.  އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ  ގޮއްސަ  ރަނަގޅުވަމުން  އިޤުތިޞާދު  ވިސްނުމަކީ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ހެންވީމާ، 

ުއއްމީދަކީ އަޅުަގނޑުމެން    ނިމެންވާއިރަށް  މާނަޔަކީ  އޭެގ  އިންނާނީ.  ެގނެވިފައޭ  ޒީރޯއަށް  ދާއިރު އެހަމަ  ދުވަހަށް   

އޯ ވަރެްއެގ  އެއްވެސް  ނީންނާނެ  އޯ   އެއް ޑީ .އަޅުަގނޑުމެން  އެހެ.ކުރެވިފައެއް.  ޒީރޯ.  އިންނާނީ  ންނޫނިއްޔާ ޑީ 

 ޒިޓިްވކުރެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރަމުންދާނީ. އެހެންވީމާ، އެ ފާހަަގކޮށްލަން. ޝުކުރިއްޔާ.  ޕޮ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

 ! ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހީމް، ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ދެއާ

 

 ދެއްކެވުން: ކަ ވާހަ ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހީމް

ިއްއޒަ މިނިސްޓަރުެގ ސިޓީތްޝުކުރިއްޔާ  ފިނޭންސް  މިނިސްޓަރު.  މަރުޙަބާ  މުޤައްރިރު.  އެދިތެރި  ިމާވ ފުޅަކުން  ފައި 

އި މި އޮތީ.  ދެން ތި ވިދާޅުވާހެން ފަމަހަށް އިތުރުކުރަން އެދިވަޑަިއެގން  12އޯ.ޑީެގ މުއްދަތު އަނެއްކާ ެވސް އިތުރު  

ފެސިލިޓީފްރާއޯވަރޑް ޖެހެންދެން  އި  އޭގަ   އަކީޓް  ސީލިންގަގއި  މިންވަރަށް  ބޭނުންފުޅުވާ  އެޕްރޫްވކޮށްފައި  ލިމިޓެއް 

ޖެހޭ އިންޓްރަސްޓެއް ދައްކާ  ންބެލެންސަކަށް ދައްކަރެޑިއުސިންގ    އްކަމުން ެގންދިއުންދަ   ނަަގމުން ެގންދިއުން. ހަމަ

ޮގތަކަށް   ޮއންނަ  ކަހަލަ  ހިތަށްއަރަނީ  ކަމެއް.  ިގނަފަހަރު  ައޅުަގނޑު  ފެސިލިޓީދެން  ާގނޫނުެގ  މި  މި  މިޮގތަށް  ސް 
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ވަޑައި  އޭރުަގއި  ހޯއްދަވަން  ވާހަކަފުޅު  އިސްތިސްނާ  އިތުރުެގން  ހާލަތުަގއި  މި  ޕްރޮޖެކްޓްސް    ދެއްކެިވއިރުަގއި 

އްޔާ ެއކަމުެގ ސަބަބުން ެގއްލުން ލިބޭ  ފިއްޓާލައިހުގަވާނެ ކަމަށް އަދި ކޮންމެހެން  ކަމަށާއި އަދި ނުހިން  މަދުކުރައްވާނެ

ކަމަށް އެކަނި  އެ  ޕްރޮޖެކްޓްސް  ވިދާޅުވެފައި  އެހެން  ައޅުަގނޑުމެންނަ  .ބަވޭހިންގަވާނީ  މަޢުލޫމާތު  އެކަމަކު،  ށް 

އެކަން  އެއީ  ފެނޭ.  ެގންދަވާތީ  ކުރިއަށް  އެބަ  ހާލަތުަގއި  މި  ހަމަ  ވެސް  ޕްރޮޖެކްޓްސް  ައއު  ބައެއް  ،  ލިބޭޮގތުަގއި 

ބައްލަވާފަިއ  އުޤަ ހާލަތަށް  އެކަންއެއީ  މުެގ  ހަަމ  ހަމަ  ކުރައްަވން    ހަމަ  އަޅުަގނޑު  އެއީ  ޮގތްތޯ  ރަނަގޅު  އެންމެ 

ސުވާލެއް ބޭނުންވާ  ޚަރަދެއް؟ ދަންނަވާލަން  މިވަރުެގ  އަޅުަގނޑުމެން  ،  ދެން  އަިއއިރުަގއި  ޑެޓެއް  ބޮޑު  މިވަރުެގ 

ސް  ވެއެއް ނެތް. ރީޕޭކުރާ ޮގތަކަށް  ވާހަކަ ސް މީތި ރީޕޭކުރާނެ އެއްެވސް   ވެ ހުން ފާސްކޮށްފައި ދިން ބަޖެޓުގައިލީމަޖި

ޓުަގއި ވެސް  ޅުަގނޑުމެން ފާސްކުރި ބަޖެބިލިއަން. އެހެންވީމާ، އަ   4.4ޖެޓު ހުށަހަޅުއްވާފަިއ އޮތީކީ ވެސް މި  ބަނޫން  

ދައްކަން   މި  އިނޭގ  މިނިނޫއަޅުަގނޑުމެންނަށް  ސަރުކާރަށް  މި  މީތި  މިހާރު  ދެން  ވެސް.  އޮތީ  ސްޓަރު ންކަން 

ރަނީެގ ޮގތުން ދަ ؟ކަނޑާލަން  ،މާފުކޮށްދިނުމަށް  ށް،ތޯ މި އަނެއްހެން ކަނޑާލަދެްއވަން ސަރުކާރަންއެދިަވޑަިއަގންނަވަ

 ޔާ ހަމަވޭތޯ ނޫނިއްޅުނިކުފާނު ބޭނުންފުމަ ހާލަތުަގއި ދިން އެްއޗަކަށް ބަދަލުކުރަން  ެގއި ދެން މި ކޮިވޑު މީތި ނަާގފަ

   . އެއީ އަޅުަގނޑުެގ ސުވާލަކީ؟ މީތި އަނބުރާ ދައްކަންތޯ ބޭނުންފުޅުވަނީ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

 ޖަާވބު ކުރިއަށް ެގންޮގސްދެްއވުން އެދެން.  ޒީރުތެރި ވަ ތްއާދެ! ިއއްޒަ

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އިބްރާހީމް އަމީރު ވާހަކަދެއްކެުވން:

ަގިއ ކޮވިޑް ހާލަތު ފުރަތަަމ ހަމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް   2020އާދެ! ައޅުަގނޑު ހަމަ ފެށުމުަގއި ވެސް ފާހަަގކުރިހެން  

މަޖިލީހުން  .  ބިލިއަން ރުފިޔާެގ ބަޖެޓެއް ައޅުަގނޑުމެން ފާސްކުރީ  37  ކުރިމަތިވުމާ ެއއްކޮށް އަޅުަގނޑުމެން ބަޖެޓުން

ާގތްަގނޑަކަށް ޓުވެންޓީ ސިކްސް ބިސްފާ ބަޖެޓު ކުޑަކުރިން  ައޅުަގނޑުމެން  ދީފަިއވަނީ.  އިނޭގތޯލިކޮށްފައި    . އަނަށް 

ން އެއާެއއްކޮށް އެބަޖެހޭ ށް. ދެބިލިއަނަ  26 އަޅުަގނޑުމެން ބަޖެޓު ރިވައިސްކުރިން  އްބިލިއަން  ރުފިޔާެގ ބަޖެޓެ  37

ދޭ އިނޭގތޯ. ހަމަ އެ ޕީ.ސީ.ާއރު ޓެސްޓު ައޅުަގނޑުމެން  އް ނެހެޕީ.ސީ.އާރު ޓެސްޓެިއ  އޭރު ައޅުަގނޑުމެން ރާއްޖޭގަ 

ހަދަން  މަ  ތަފުރަ ޓެސްޓު  އިންޕީ.ސީ.އާރު  ފޮނުވީ  ހަނދާންވަނީ  މިހާރު  އަޅުަގނޑު  ކަންނޭނެގ.  ޕޫނޭއަށް  ޑިާއެގ 

ިގނައިން  ފަސްހާހަށްވުއި  ރާއްޖޭގަ  ޓެސްޓު  ރެ  އޭރުޕީ.ސީ.އާރު  ކެއާރ  ،  ހެދޭނެ.  ހެލްތު  އެާއއެްއކޮށް  އެހެންވީމާ، 

މަސައްކަތްތަ އަޅުަގނޑުމެން  އިތުރުކުރުމަށް  ޖެހުނު  ކެ ކެޕޭސިޓީ  އަޅުަގނޑުމެން  އެއާއެްއކޮށް  އަދި  ކުރަންޖެހުނު.  އް 
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 ކަންތައްތައް ެއ ޕޮލިސީ  އެ އެ ހުއްޓުވޭނީ    ންތޯކުކިހިނަ  އިޤުތިޞާދު ފްރީ ފޯލްއަކަށް ނުޮގއްސަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

އެކްޝަންސްތަކެއް ެގންނަން. އޭެގތެރޭަގއި ައޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލާނަން އަޅުަގނޑުމެން ެއސް.ޑީ.އެފް.ސީ މެދުވެރިކޮށް  

ވިޔަފާރިތަކަށް މެދުފަންތީެގ  އަދި  ކޮވިޑް    ކުދި  އެލަވަންސްާއިއ،  ސަޕޯޓް  ިއންކަމް  ލޯނުތަކާއި،  ލޯނުދިން    ، ރިލީފް 

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސް މެދުެވރިކޮށް ޔުޓިލިޓީއަށް ޑިސްކައުންޓްސް ދިނުން، ވޯޓަރ އެންޑް އިލެކްޓްރިސިޓީ އަދި ޭއެގ  

އަހަރު   އިތުރުން ކޮށްެގން  އަޅުަގނޑުމެން  ކަންތައްތަކެއް  ހުރިހާ  މި  ދިނުމާ  އެލަވަންސް  ފްރަންޓްލައިން  ވެސް 

ާގތްަގނޑަކަށް  ނުއިރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޚަރަދުހަރު ނިމުއަ  ވަނަ   020ނިމުނުއިރު،   ބިލިއަން    28.9ކުރެވިފަިއވަނީ 

އަޅުަގނޑުމެން   ބިލިައން ރުފިޔާ  9ާގތްަގނޑަކަށް    ންކުރި ބަޖެޓުސްޖިލީހުން ފާތްތެރި މަޒަރުފިޔާ. އޭެގ މާނަޔަކީ އިއް 

އަޅުަގނޑުމެން ކުޑަކޮށް  އެއަށްވުރެ  ދެން  ިއނޭގތޯ.  ކުޑަކޮށްފައި  ޚަރަދު  އެންެމ  ވާނީ  މިއީ  ކުޑަކުރަންޏާމު  ޚަރަދު   

މީހުން ވެސް މަދުކުރަން އެ ހުރިހާ ކަމެއް.  ،  ންއަޅުަގނޑުމެން ޖެހޭނީ ހަމަ އެންމެންެގ މުސާރަތައް ވެސް ކުޑަކުރަ

ަގއި ކުރަންޖެހޭ އެންމެ ރަނަގޅުކަމެްއެގ ޮގތުަގއި. ދެން އަސްލު  ޕެންޑަމިކްެގ ހާލަތުއެ  އެއީ އަޅުަގނޑުމެން ނުދެކެން  

ކަމެްއ، ކުރިން  އަޅު ފާހަަގކުރި  އިނޭގތޯ މިއީވެަގނޑު  ލޯނެއް ނޫން  މިއީ އަސްލު  ފާހަަގކުރިހެން  ހަމަ .  ސް  މިއީ 

އެހެންވީމާ، އިނޭގތޯ.  ިމއީ  ެއއް   ، އަޅުަގނޑުމެންގެ   ފެސިލިޓީއެއް  ޮގތަކަށް ަގސްތެ ވެއަޅުަގނޑުމެން  އް ނުކުރަން  ސް 

ދައުލަތަށް ހިލޭ    ރެެވނިއު އަދި   ޓެކްސް ރެވެނިއު، ނޮން ޓެކްސް   ެއޮގތަށް ހަމަ ނުފެންނަހެންނިބަޖެޓުަގއި ވެސް ނުފެ

އެހެނިހެ އަދި  ޮގތުަގއާއި  ވަންނަނީންއެހީެގ  މި  އެްއޗެހި  ލޯނާ  ލިބޭ  ޮގތްޮގތުން  އެކައުންޓަށް      ބޭންކް  ޕަބްލިކް 

ރަކަށް  ވަމިން  ދާ ރަނަގޅުވަމުންޞާދުއަޅުަގނޑުެމން ރާއްޖޭެގ އިޤުތި،  ދާއި ޞާދުނިޔޭެގ އިޤުތި  ، އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ

އާމް ލިބޭ  ޮގތުަގއި  ޓެކްސްެގ  ނޮން  މިންވަރާއި،  ލިބޭ  ޓެކްސް  އަދި  އަޅުަގނޑުމެން  އެހީއާ  ހިލޭ  ދަނީއާިއ، 

ެގންނަ ފައި ޮގތްޮގތުން  އިނޭންއަޅުަގނޑުމެން އެކި  ޕަބްލިކް  ކޮތުރުެވެގންދާނެ. އެހެންވީމާ، އެާއއެއް ސް ެވސް  މި  ށް 

އްސަ  ޮގމާވީމަ ޕޮޒިޓިްވވަމުން ޕޮޒިޓިްވވަމުންދާނީ. ނެެގޓިްވވާ މިންވަރު މަދުވަމުން މަދުވަމުން  ޖަބޭންކް އެކައުންޓަށް  

ދެ   ހުށަހަޅާފައިވާނެ  އަޅުަގނޑުމެން  ދެން  ވިސްނުމަކީ.  އަޅުަގނޑުމެންެގ  އެީއއޭ  އެހެންވީމާ،  ޕޮޒިޓިްވވަމުންދާނީ. 

ެއއީ އެހާހިސާބަށް ދާއިރު އަޅުަގނޑުމެ ބެލެންސް  އޭއް ނެިގދާނެނެޝަނަށް ޑިސިންޮގތެއް.   އެހާހިސާބަށް ދާއިރު އެ 

އެއީ  އެޮގ ހުރިްއޔާމު  ނެެގޓިވްކޮށް  އިން  ސެކިއުރިޓައިސް ތަށް  ކޮށްފަިއ  އެީއ  ެވސް  ކުރިން  ކުރަން.  ެއކަން  ކޮށްފައި 

ޔާ  ފިން ރުބިލިއަ  6ޒް އެންޑް މީންސް ެއކައުންޓުަގިއ ހުރި  ވޭ  ނޫން. އޭރު  އްއީ ރާއްޖޭަގއި ނުކުރާ ކަމެކަމެއް. އެ

އްނެތި ހަމަ ޑައިރެކްޓްލީ ޗާޕްކުރަމުންދިޔައީ.  ހެެއްއވެސް ހުރަ  ކުރުން އިނޭގތޯ. ހަމަޕްއެއީ ހަމަ ެއއީ ޑައިރެކްޓްލީ ޗާ

ރާ ކުއަޅުަގނޑުމެން ދަރަނީެގ ސްޓޮކްެގ ތެރޭަގއި ހިމެނިފަ. އަޅުަގނޑު ަގބޫލު   ބިލިއަން ރުފިޔާ މިހާރު އިންނާނެ  6އެ  

މިދަނ އަޅުަގޑިޮގތުަގއި  ޮގތުަގއި  ަވޅުަގއި  ޑެޓް ސްޓޮކްެގ  ކޮންމެހެން  ރުފިބިލިއަ   6ނޑުމެން  އެތަްއ  ން  މާ  މީެގ  ޔާ 
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އެމް.ޭއއަށް ކޮންެމ .ންމެހެން އެމްކޮރު އެ އަޅުަގނޑުމެން  ހާމި  އަހަރު ކުރީަގއި ކުރި ކަެމއްަގއި  30،40އަހަރުތަކެއް  

އަހަރަކު  ،  ކުހަމަ ފިސްކަ  200ކޮންމެ  އިތުރު  ދައްކަދަްއކާ  ރުފިޔާ  ވެސް  ލް  މިލިއަން  އަންނަނީކީ  ޑިސިޕްލިންއެއް 

މަޖިލީހުން   ވެސް  ނޫން. އެހެންވީމާ، އެކަން ކުރުމަކީ އަޅުަގނޑު ދެކޭޮގތުަގިއ ކޮންމެހެން. އެ ރަނަގޅު މާފުކުރަން

ކޮންމެހެން   ތެރޭަގއި  ކްރަިއސިސްއެްއެގ  މި  ލެވެލްަގއި  ދަރަނި  ދައުލަތުެގ  ސްޓޮކުަގއި  އަޅުަގނޑުމެން  އިނޭގތޯ. 

ވީމާ، އެއީ ކުރިން ކޮށްފައި އިން ކަމެއް. މިހާރު  ން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްކަމުަގއި އަޅުަގނޑު ނުދެކެން. އެހެންޓަިއެގއްބަހަ

 ވަރަކުން ޮގއްސަ ޕޮޒިޓިވްކުރަން.  ންއާމްދަނީ ލިބެމުންދާ މި  ށްއަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވަނީ ހަމަ މިއަށް ހަމަ ދައުލަތަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

 ! އާދެ! ކުރިއަށް ެގންޮގސްދެްއވާ

 

 ވުން: ސަރުވަޝް އާދަމް ވާހަކަދެްއކެލް ބަޖެޓު އެގްޒެކެޓިވް އަޙްމަދު ނޭންޝަފައިރީ އޮފް ފިނޭންސްެގ ޗީފް މިނިސްޓް

އެ  ެއއްޗެއް  ކުޑަކުޑަ  ޮގތުން  ުގޅޭ  ޕްލޭނާ  ފައިނޭންސިންގ  މިހާރު މިހާރު  ވާހަކަފުޅަށް.  މިނިސްޓަރެގ  ޑްކޮށްލަން 

ނީޑް   ފައިނޭންސިންގ  ފަ  2021އަޅުަގނޑުމެން  ބަޖެޓުަގއި  ބަލައިފިނީނޭންސިންގ  އިެގ  ޑެފިސިޓައްޔާޑަށް  ކީ  މު 

. ދެން ދަރަނި އަދާކުރުމާ ހުރިހާ ކަމެއްަގއި ފައިނޭންސިންގ  އަން ރުފިޔާެގ ޑެފިސިޓް އޮންނާނެބިލި  12ާގތްަގނޑަކަށް  

ާގތްަގނޑަކަށް   ބަލަންޏާމު  ނީޑަށް  ރުފި  14ކޭޝް  ހޯދަންޖެހޭ  ބިލިއަން  އަޅުަގނޑުމެން  ބަޖެޓު    2021ޔާ  ެގ 

ޑަކޮށްފައި އޮތް  އިރު ޚަރަދު ކުލާެގ ބަޖެޓާ އަޅާބަ  2020 ކުރީ  ެގ ބަޖެޓަކީ   2021ދެން  ސްކުރުމަށް ޓަކައި.  ންފައިނޭ

ައޅުަގނޑުމެން ކުޑަކުރިން  ބިލިއަން ރު  37ޓެއް.  ޖެބަ ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް ހުށަހެޅިއިރުަގއި.    34.78ފިޔާެގ ބަޖެޓެއް 

ފާސްވިއިރު   ރުފި  34.9ދެން  ާގތްަގނޑަކަށް  ބިލިއަން  ބަވީ ފާސްއެ  ބިލިއަން    35ޔާއަށް.  އޮފީސްތަކުެގ  ޓު  ޖެ. 

ދިމާވި ދަތިތަކެއް  ހަމަ  ހަމަ  .  ކުޑަކުރަންޖެހުނީމާ  އޮފީސްތަކަށް  ކުޑަކުރަން ޙަޤީޤަތުަގއި  ލްވޭ  ފީއެ  ހަމަ    ޚަރަދު 

ެއކީަގއި އަދި ސަރުކާރުން މާ  ރުކުކޮމްޕްލެއިންސް ވަރަށް ބޮޑު. އެހެންނަމަވެސް، ޚަރަދު ކުޑަ  ކަން. ދެން އެޖެޖެހިއް

ެގންދަން   ތަރައްބޭކުރިއަށް  އެކިއެކި  ކަންކަމަށް  ޤީ ނުންވާ  މި  އެޖެންޑާއާ  ޑަިއވަރސިފިކޭޝަން  މަޝްރޫޢުތަކާއި،  ެގ 

ާގތްަގނޑަކަށް   އެއާއެކީަގއި  ހުށަހެޅީ.  ބަޖެޓު  އެކީަގއި  ރު  14ޚަރަދުކުރުމާ  ޖެހުނު ފިބިލިއަން  އަޅުަގނޑުމެން  ޔާ 

ނީޑް   ފައިފައިނޭންސިންގ  ޕްލޭނެއް. ޮގތުަގއި  ފައިނޭންސިންގ  އެމްބިޝަސް  ވަރަށް  މިއީ  ހޯދަން.    ނޭންސިންގ 

މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ވަރަށް  ޕްލޭނެއް.    ވާޮގތަކީ  ފިނޭންސްއިން  ފައިނޭންސިންގ  ޙަޤީޤަތުަގއި  މަސައްކަތް  އެ  ދެން 

ށް ޕީ.ބީ.ޭއ އެްއކޮށް ހަމަ ކުއްލިައކަށް ރައިތު  އަދި  ެގ މަްއޗަށް އަޅުަގނޑުމެން ހަމައޭ ން  ކުރަމުންދަނީ. ދެމި  މިހާރު  
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ރަށް ބޮޑުވެެގން  އިތުނީޑް  ނޭންސއިންގ  ފައިއެހެންވީމާ،  ޒީރޯކުރާ ކަމަށްވާނަމަ ހަމަ އިތުރަށް ދަރަނި ހޯދަންޖެހޭނީ.  

ން  ބިލިއަ  3  ، އާދެ! އެއަންނާނެ ޙަޤީޤަތުަގއި އޭރުަގިއ ހުރި ބެލެންސްއާ އަޅާ ބަލާފައި މިހާރު އިތުރުކުރަންޖެހިދާނެ

އިތުރުކުރަންޖެރުފި ަވުގހޭޔާ  އެ  ނީޑް  ފައިނޭންސިންގ  އިތުރަށް  އެއީ  ކަމަށް ނެ.  ކަމެއް  ބޮޑުކުރަންޖެހޭ  ތަށް 

ަގބޫ މެންނަށް  އަޅުަގނޑު ކަންކަން ލެވެސް  ެއ  ެއޮގތަށް  ދަނޑިަވޅުަގިއ  އެ  ނުކުރެވުނު  އެހެންނަމަވެސް،   އް  ކުރުން. 

މިހާރުންއަޅުަގނޑުމެ ރަނގަ   ނަށް  އެބަ  ބަޖެޓުޅުވޭ  މިސާލަކަށް،  ފާސްކުރި  ރެހި  ަގއި ރެވެނިއު.  ވެނިއުއަށްވުރެ  މެނޭ 

އަންނަނީ މިހާރު ފުރަތަމަ  ރަނަގޅަށް ރެވެނިއު ލިބެމުން އަންނަނީ މިހާރު. ޓެކް މަހުަގިއ    3ސް އާމްދަނީ ލިބެމުން 

ބަލާއިރު   މިންވަރަށް  ހުރި  އަންދާޒާކޮށްފައި  މަންތްލީ  އަންދާޒާކުރި،  ރެވެނިުއ  އަޅުަގނޑުމެން  ރަނަގޅަށް  އެއަށްުވރެ 

ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް އެބައާދޭ.  ، އެބަ ވަދޭ. އެހެންވީމާ، ޭއެގ ސަބަބުން ޙަޤީޤަތުަގއި ޕީ.ބީ.ޭއެގ ބެލެންސަށް ހަމަ ރަނަގޅު 

ނީ. ައޅުަގނޑުމެން މިދިޔަ އަހަރު  ނާވުރެ ވެސް ރަނަގޅުެވެގން އަންށްއަދި ރެވެނިއު ވަންނަ މިންަވރަކުން އަދި ެއއަ

ލިބެންފެށީފަސްކޮ މިއަހަރު  އެއްޗެއް  ހުރިހާ  އެ  އަދި  އާމްދަނީތަކާއި  ހުރި  ރަނަގޅުވެެގން  މަ ށްދީފައި  އިތުރަށް  އަދި   

ށް ަގބޫލުކުރެވޭ. އެހެންނަމަވެސް،  މަ ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ ކަޔޮހެ  އެބައަންނާނީ. އެހެންވީމާ، ޕީ.ބީ.ޭއެގ ބެލެންސަށް  

އަޅުަގނޑުމެންނަށް   މުހިންމުވަނީ  ޓަކައިފެސިލިޓީ  މެނޭޖްކުރުމަށް  ފްލޯރ  ޓަކައި.  ،  ކޭޝް  ސްމޫތްކުރުމަށް 

ރެވެ ވާހަކަައކީ،  ނުތިބުން.  ނުދެއްކި  ނެތިެގން  ފައިސާ  މި  ަވުގތު  ދައްކަންޖެހޭ  ބިލެއް  ނިުއ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ބިލު   ުގތަށް އެއަންނަންދެން މަޑުކުރަންނުޖެހި މި ވައެހެންީވމާ،  އިނޭގތާ.    ރެވެނިއު އަންނަކަން އެބަ،  ދެންންއަންނަ

ފެސިލިޓޭޓްކޮށްނިރެވެ  އަދާކޮށްފައި ފެސިލިޓީއިން  އެ  އަުއން.  ސެޓްލްވެެގން  އެކަން  އައިަމ  ެއއީ.  އު  ކަމަކީ  ދިން 

ކޮވި ޤަޙަޤީ ހާލަތުެގ  ތުަގއި  ކުރިތެޑް  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ެއއްޮގތަށް  ރޭަގއި  ެއއްޮގ  2019،  2018އޭ  ތަށް  ޭއ 

އެ  ތަބިލު ައީއ  އަދާކުރެވެމުން  ޙަޤީއް  އޮތީމަ  ޙަޤީޤަފެސިލިޓީ  ސަބަބުން  ޭއެގ  ވެޓް  ރައި ޕްތުަގިއ  ޤަތުަގއި. 

 ތަކަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ފަސޭހަތަކެއްވެފައި ހުންނާނެ.ތްސެކްޓަރއަށާއި، ދައުލަތަށް ޚިދުމަތްދިން ފަރާ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

ބަރު އިބްރާހީމް ނަސީމްއަށް. ރި މެންދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެޝުކުރިއްޔާ. ދެން އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނީ ތުލުސްދޫ  

އެދިވަޑަިއަގންނަދެވަ ބޭފުޅުން  ބައެްއ  ފުރުޞަތަށް  ފުރުޞަތުެގ ވާނަ  ފުރަތަމަ  ފުރުޞަތު  ދެވަނަ  އަޅުަގނޑު   .

 ން. އިބްރާހީމް ނަސީމް.  ނަޅުންނަށް ފުރުޞަތު އަރުވާ ނިމުމަށްފަހު ދޭފުބޭ
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ޔާ ޗާޕްކުރާ ވާހަކަ އަދި  ންމެޮގތެއްިވޔަސް ރުފިކޮމުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑުމެން މި ދައްކަނީ  އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  

ޗާ ކޭޝް  ސީދާ  ބަހައްޓަިއެގން  ހަމަ ޕް މެޝިނެއް  މިއީ  ނުފެނުންކަމުަގިއވިޔަސް.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކުރާތަން 

އާދޭ އިންފްލޭޝަނަށް ބަދަލުތަކެއް. ެއ ކަމަށް ވަންޏާ އެބަ  ން އެހެންދެއް ކުރުމޭ.  ޕެކީ ފާޑެްއެގ ޗާމަ.ޑީއަކަށް ދިއުއޯ

ވެސް   އަނެްއކާ  ކަންބޮޑުވަނީ  އެންމެ  ވަުގތު  މި  ދިވެހިން  އަޅުަގނޑުމެން  ތެރޭަގިއ  ބަދަލުތަކުެގ  ިމ  އަންނަ 

؟ އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓަށް ބޮޑު ބަދަލެއް އައިސްދާނެތޯއިތުރުކޮށްެގން އިނޭގތޯ، މި ދީފައި އޮތް ހުއްދަ އިތުރުކޮށްެގން  

ިވ ވާހަކަފުޅަށް ބަލާއިރު އަންނާނެ ކަމަކަށް އަޅުަގނޑަކަށް އަޅުަގނޑު މިނިސްޓަރެގ ވާހަކަފުޅަށް މި ަވުގތު ތި ދެްއކެ

ވިއްަގބޫލެ ތި  ކަމަށް  ކޮންޓިނިުއވެެގންދާ  ނުކުރެޭވ.  ހަމަ  ދާ  އެހެންނަމަވެސް،  ފާހަަގކުރެވިއްޖެ  ޅުވީ.  އަޅުަގނޑަށް 

މިނިސްޓަރެގ ވާހަކަފުޅަށް ބަލާއިރުަގއި ސަރުކާރުން ބޮޑު ޕޭމަންޓެއް ދައްކާ ކޮންމެފަހަރަކު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ 

ައަގށް ބަދަލުެގރިއަލަިއޒް އެބަވޭ ޑޮލަރު  ާގތްަގނޑަކަށް      ެވއްޓިފައި ހުއްޓާ    16.80އަންނަކަން. މިދޭތެރެއިން  އަށް 

ވަންޏާ އޭތި އަޅުަގނޑަށް    ކަމަށްހެން  އް ދެއްކި ވާހަކަ. އެނިސްޓަރު ވިދާޅުވެްއޖެ ދޭތެރެއަކުން ބޮޑު ޕޭމަންޓެ ންމެ މިދެ

މިހާރު   އިޙުސާސްވޭ  ހުރި  17އެބަ  އަރާފައި  މައްޗަށް  އެހެ   ކަންއަށްވުރެ  ވަުގތަކު ވެސް.  ކޮންމެ  ންވީމާ، 

ިމ ހުރިހާ އެއްޗަކަށް ވެސް    ތަކެތީެގ ައާގށް ވަންޏާ ކާބޯހެން ކަމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ މި ބަދަލު އިޙުސާސްވޭ. އެ

ގެ ޅުންފުބޭ  ތު އަޅުަގނޑު އަސްލު ތިއަންނަ ކަމަށް ވަންޏާ. އެހެންވީމާ، މި ވަުގ  ށް ބަދަލުރަދޭ ޑޮލައެބަ އެ ބަދަލުއާ

ވިޔަސް ބޮޑު ބަދަލެްއ  ން މި ކޮންޓިނިއުކުރަން ފާސްކުރިކަމުަގއި މި ބަދަލު މަޖިލީހު،  ފަރާތުން ޔަޤީންކަމެއް ބޭނުންވަނީ

ރޭ ކަމަށް.  ޓައެކްސްޗޭންޖް  ނާންނާނެ  ރަނަގޅަށް  ށް  ކީްއވެެގންތޯ  ނާންނާނީ  ނާންނާނެންޏާ  ެއ  އެހެންވީމާ، 

އިނޭގތޯ؟  ރައްޔިތުންނަށްތޯފާނަންްއވައެކްސްޕްލެއިންކޮށްލަދެ ފުފުރަތަމަ  ސުވާލު. އަޅުަގނޑު ތިން ސުވާލު    ރަތަމަ، 

 ކޮށްލާނަން. 

 

 ނޭންސް އިބްރާހީމް އަމީރު ވާހަކަދެއްކެުވން:މިނިސްޓަރ އޮފް ފި

އަޅުަގނޑުމެންނަށް   އަހަރު    2020އާދެ!  ރާއްޖޭެގ އޭވަނަ  ޮގސްެގން  ލޮކްޑައުންއަކަށް  އަޅުަގނޑުމެން  އެްއކޮށް  ރު 

ރަށް ބޮޑަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނުނު އެކްސްޗޭންޖް ވައެްއވެސް، ހުރިހާ ރިސޯޓުތަކެއް ބަންދުކޮށްެގން އޭރު ހަމަ  

.  ރޭލޭޝަން ވެސް އެބަހުރޭޓް މާކެޓް ޯގސްެވެގންދިޔަތަން. ދެން އޭަގއި ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ސްޕެކިއުލޭޓިްވ، ސްޕެކިއު

މި އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މިހާރު  އެކަމަކު،  އިތުރުެވެގން    ދެން  ވެސް  އެރަަވއިލްސް  ޓޫރިސްޓް  ރާއްޖޭެގ  ފެންނަނީ 

ެއކި  ޑޮލަރއިން މީރާއަށް ވެސް ލިބޭ އާމްދަނީ އިތުރު ވެ އަދި ައނެއްކާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެވސް ބޭރުންނާއި އަދި 

މުންދާ މިންވަރަކުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއ އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓަށް އެ  ވަކެޕޭސިޓީ އިތުރު  ޮގތްޮގތުން ފަންޑްސް ހޯދުމުެގ
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މިހާރު   އެހެންވީމާ،  ދެން  މިޓިޭގޓްކުރެވެމުންދާތަން.  ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ބުރަ  އެ  ހުރި 

ކުރިން އަޅުަގނޑު  މިހާރު  ފެންނަނީ  އެމް.އެމް  އަޅުަގނޑަށް  ފާހަަގކުރިހެން  ސްޓޭކްހޯލްޑަރސްއާ  ވެސް  އަދި  .އޭާއއި 

މަސައްކަތްތަކެ  އެބަ  އަޅުަގނޑުމެން  ކުރައްއެްއކޮށް  ެއކްސްޗޭން  ސްޓެބިލައިޒްކުރުމަށް   މާކެޓު  ރޭޓު  ޖުން  އިތުރަށް 

އިތުރު   އަންނަ  މި  އިޤުތިޞާދަށް  މިހާރު  އަދި  އެްއކޮށް  ކަންތައްތަކާ  އެ  ދެން  ކަންތައްތަކެއް.  ކުރެވޭނެ  ޓަކައި 

 ރޭޓު   އެކްސްޗޭންޖުނޑުމެންެގ  އަޅުަގ  ށް އަޅުަގނޑަކަށް ަގބޫލެއް ނުކުރެވޭ މިހާރަށްވުރެ އިތުރަށް އެްއކޮކުރިއެރުންތަކާ

ކަމަ  މާކެޓު ދާނެ  އެހެންީވމާ،  ށްކަޯގސްވެެގން  ކުރި  އިނޭގތޯ.  އޮތްތާ އައަދި  ޑޮލަރނށް    ސްރިސިޓް   ަގއި 

ކަންކަން ރަނަގޅުވަމުން ދާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު    ވަމުންދާ މިންވަރަކަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެއިތުރު  އަޅުަގނޑުމެން

 ަގބޫލުކުރަނީ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ބޭއްާވ!  މަޑުކުރަ   ޒީރުވަ އެހެން  އެްއޮގތައަޅުަގނޑު  ކޮންމެެވސް  އަރުވަމުން،  ފުރުޞަތު  އަޅުަގނޑު،  ފުޅުންނަށް  ކަށް 

ިއއްޒަތްތެރި  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(   ހަމަ ސާފުކޮށްލަންއަޅުަގނޑު    ަވޒީރު،އާދެ!  އަޅުަގނޑުމެން    ވެސް  މި ބޭނުންވޭ 

ދެވަނަ  ؟ރެސްޓެްއ އެމް.އެމް.އޭއަށް ދައްކަންޖެހޭތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯޑްރާފްޓް މިކުރާ އަދަދުތަކަށް ެއްއވެސް އިންޓައޯވަރ 

އިްއޒަތް މިކަމަކަށް  އެއްވެފައި  ޒަމާނުްއސުރެ  ފާހަަގކުރައްަވއިފި  ވަޒީރު  ވެ  ތެރި  މީންސް އޮންނަ  އެންޑް   އިޒް 

ެއނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ އެވާހަކަ ކޮންމެ އަހަރެްއެގ ބަޖެޓުަގއި  ،  ބިލިއަން ރުފިޔާެގ މައްސަލަ. ދެން   7އެކައުންޓުން އެ  

އެހެންނަމަވެސް ދެކެވޭ.  މަޖިލީހުަގއި  އަސްލު،  ހަމަ  ވި ،  އޭެގ  ވަޒީރު  މަޖިލީހާދާޅުިއއްޒަތްތެރި  ދެން  ވި  އެކު 

ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން އިސްނަންަގަވއިެގން މިކަމުަގިއ  އަދި  ކޮންމެވެސް ޮގތެއް  ހޯއްދެވުަމށް. ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު  

ވަރަކަށް   ރައިޓް މި  ވިސްނަވަންތޯ  ހަމަ  އެްއވެސް  އެ  ނިންމަވަން.  ޮގތެއް  ކޮންމެވެސް  ކުރެްއވުން  ދަރަންޏަށް  އޮފް 

ިވދާޅު،  ނަމަވެސް ތި  ހަމަ  އެމް.އެމް.އޭ ދެން  އަހަރަކު  ކޮންމެ  މިކަމާ  200އަށް  ވާހެން  ރުފިޔާ  ުގޅިެގން    މިލިައން 

 ؟މިއަށް ޮގތެއް ނިންމެވުމަށް އެބަ ވިސްނަވަންތޯ ދައްކަވަ ދައްކަވާ ތިއްބެވުމަށްުވރެ

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އިބްރާހީމް އަމީރު ވާހަކަދެއްކެުވން:

އަ މިހާރު  މުޤައްރިރު.  އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  އޯއާދެ!  މި  ެއއްެވސް. ޅުަގނޑުމެން  ފެސިލިޓީއަށް   ވަރެްއެގޑީ 

ަގއި ވެސް މިހާރު ނށް އޮތްތާއައަޅުަގނޑު ދެކޭޮގތުަގއި ކުރި،  ފައިނޭންސިންގ ކޮސްޓެއް ނެތް. ދެން،  ރެސްޓެއް އިންޓަ

އިތުރު   ހަމަ  ޮގތަށް  ކޮންމެހެން    1ހުރި  އެއީ  މުހިންމު.  ދިނުން  ެއކްސްޓެންޝަނެއް  ބޭނުމެއް   މިހާރުއިޔަރ  އޭެގ 
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ނުވިސްނޭއަޅުަގނ  މި.  ޑަކަށް  ފައިނޭންސިންގ   ކީއްކުރަންތޯ  ޗާ ؛ދަނޑިވަޅުަގިއ  އެީއ  ޖުއިންޓްރެސްޓް  ކުރަންވީކީ. 

ސެންޓްރަލް ބޭންކް    އެއްޑީ ފެސިލިޓީ. ދައުލަތަށް ފައިސާ ނުލިބިެގން އަޅުަގނޑުމެން އޯ  ، މިހާރު ޖެހޭނީ  އަޅުަގނޑުމެން

ކުރަނީ ޔޫސް  މި  އެހެންވީމާމެދުވެރިކޮށް  އިތުރަ.  އިންޓަައޅުަގނށް  ،  ެއ  ޭއެގ  ޖުޗާ  ރެސްޓުޑުމެންނަށް  ކުރެވޭނަމަ 

އެހެންވީމާ ކުރަން.  އެކަން  ހުއްޓާލާފައި  ކަންކަން  އެހެން  ދައުލަތުެގ  ޖެހޭނީ  އަޅުަގނޑުމެން  މިއީ މާނައަކީ   ،

ޕެންޑެއެހެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މިންވަރަކުން ެގ  މިކްނޫނަސް  ލިބެމުންދާ  އާމްދަނީ  ދައުލަތަށް  ހާލަތެއްަގއި 

ެއއްޗެއް.  ސްޓެބި ވަމުންދާ  ކުރިއެހެންވީމާލައިޒް  އެކަންތައް  ެއޮގތަށް  ނޫން  ރަނަގޅެއް  އެހާ  ައޅުަގނޑަކަށް  ށް  އަ، 

ޑައިރެކްޓްލީ ަގވަރމެންޓް  ެއކަމަކު ދުނިޔޭެގ އެހެން ޤައުމުތަކުެގ ސެންޓްރަލް ބޭންކުން.  ވަެގންދަ ތަކުން ހަމަ ސީދާ 

ކުރޭ  ޑްއިޝޫ އިންވެސްޓް  އެބަ  ބިލު.  ސެކިއުރިޓީސްތަކުަގިއ  އެބަޓްރެޝަރީ  ެއއަށް   އިންވެސްޓު   ތަކުަގއި  ކުރޭ. 

ލިޓަރެސްއިން ކުރަންޏާމު  ބޭނެޓު  ޮގތެއްވެސް  ެއއީ    އިނޭގތޯ.  ެއޮގތަށް  ކުރިން    ،ދެންއިނޭގތޯ.    ކުރާ  އަޅުަގނޑު 

ޑެ އަޅުަގނޑުމެންެގ  މިހާރު  ފާހަަގކުރިހެން  އެކައުންޓްސް  އެންޑް    ޒްވެއިހިމެނޭ  އެ  ސްޓޮކްަގއި    ޓުވެސް  މީންސް 

އެއީ ހަމަ އަޅުަގނޑު ދެކޭޮގތުަގއި މަޖިލީހާއި އެމް.އެމް.އޭއިން  ،  ބިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ  6  އިނބ  ސެކިއުރަޓައިޒްކޮށްެގން

ޝީޓަށް ވެސް އޭެގ  ސް  އްލެއް ހޯދަންޖެހޭ ކަމެއް. އޭަގއި އެމް.އެމް.ޭއެގ ބެލެން ޙައަޅުަގނޑުމެން އެކުެވެގން ެއައށް  

އެހެންވީމާ ކުރާނެ.  އަޅުަގނޑުމެން  އަސަރުތަކެއް  އެއީ  ކޮހަމަ  ،  މިހާރު  ؛ެގންށްދިރާސާތަކެއް  އަޅުަގނޑުމެން 

ޕޭޕަރ ެއކަމާ  ފިނޭންސުން  ވާނެ  ތައްޔާރުކޮށްފައި  ެވސް  މަޖިލީހަ އެހެންވީމާތުން.  ުގޅޭޮގއެއް  އަޅުަގނޑުމެން    ށް ، 

 އެ ކަންތައް.   ހުށަހަޅާނަން ވީހާވެސް ައވަހަކަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވީހާެވސް ކުރުކޮށްލަދެއްވުން އެދެން.  ހަމަ  އަޅުަގނޑު ދާނަން. ދެވަނަ ފުރުޞަތު  ށް  ޝުކުރިއްޔާ. ދެވަނަ ފުރުޞަތަ

ސުވާލުތައް ކުރެްއވުން އެދެން. މާވަށު ދާއިރާެގ    ެއއްކޮށް  އްޖެއްޔާހުރި ސުވާލުތަކެއް ވެބޭފުޅުން ކުރަން    ތި،  ދެން

 ފުރުޞަތު އަރުވަން. ފުރަތަމަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދަށް އަޅުަގނޑު 

 

 މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:

މިކަމުަގއި ހަމަ އަހާލަންޖެހޭ  ،  ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑު ވަރަށް ކުރުކޮށް ެގންދާނަން އެހެންނަމަވެސްއާދެ!  

ހުންނާނެ ދެންމެަގ  ކަންސުވާލުތަކެއް  ަގބޫލުކުރަްއާވނެ.  ެވސް  ތެރޭަގއި އި  މުޤައްރިރު  ައޅުަގނޑު ،  ވާހަކަފުޅުތަކުެގ 

ކަމަކަށް   އިންފްލޭޝަންހަމަ  ފުރަތަމަ  އެދެން  އެ އަޅުަގނޑަ؛ ތިަގއި  ވަރަށްބޮޑަށް  ދެން  ށް  އޮއުބިނޭގ  ފް  ރޯ 
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ޑިޕެންޑްވާނެކަން ވެސް  ،  ވާންޖެހޭނެ  އެ.  ސްޓިސްޓިކްއަށް  އެކަމަކު  ވެދާނެ.  ކަމަށް  އޮތްޮގތް  އެކަން  ޓެކްނިކަލީ 

ައުގ އުފުލިފަިއ  ހަމަ ވަރަށް ބޮޑުތަން ނޭގ އްސަށް ބަލާލީަމ ވެސް އެބައެައލުއި މި ެއއްޗެ  ،ފިޔާ  މިއަދުއަޅުަގނޑުމެން 

ޚާއް   މިހިރީ. އުޞަރަމަޟާންމަހު  ނެެގޓިވް ކޮށް  ވަޑައިެގން  ަވޒީރު  މާލީ  ދައުލަތުެގ  ހުްއޓާ  ހަމަ  ؛ެއއްފުލިފައި 

ނަަމ މަނިކުފާނު ޓުވީޓް ކުރައްވާނެ އެއީ ރަނަގޅު ވާހަކަެއްއ  ވިދާޅުވިތިއްބާ  ގައިުމވެސް އަޅުަގނޑުމެން ސަރުކާރުަގއި  

 ހިނާގށޭ.  އެައށް ނުވިސްނަމާ،  އަޅުަގނޑުެގ ޕޮއިންޓަކީ އެހެންވީމާ،    އަންނަނީ.  ވާހަކަެއއް މިއަދު މި  ނޫނޭ. ހަމަ އެއް

ނަގައިދޭށޭ އެއީ އަޅުަގނޑު    އެ އެކައުންޓު   .އިނޭގތޯ  ނުވިސްނާ މީަގއި ރަނަގޅު ެއކައުންޓެްއ މީަގއި ނަަގމާ ހިނާގށޭ

ވަޑަިއަގންނަވާ.  ދަންނަވާ  މި   އެބަ  މިއަދު  ދަންނަވާނަން.  ވާހަކަ  މި  ވެސް  އެމް.އެމް.ޭއަގއި  ައޅުަގނޑު  ވާހަކައަކީ. 

  28ފުރަތަމަ ޕޭމެންޓެއް އޭޕްރީލް  ،  ނީޖީ.އެސް.ޓީ މިއިސް ވިދާޅުެވއްޖެ  ދެންމެ މަނިކުފާނުެގ ވާހަކަފުޅުަގއި ވެ،  ދެން

އެނޫން އެްއޗެްއ    ން ބޮޑު އެްއޗެއް. ރިޒަމުއެ އަންނަން މިއޮތީ ޓޫ،  ފުރަތަމަ. ދެން  ކަަމށް.  ވަންނާނެ  ދީަގއި ިމއިނ

ކުއާޓަރަކަށް ބަހާލީމަ ވެސް މިއަހަރު    4  ، ސިްގނިފިކަންޓު އެްއޗެއް.ނީންނާނެ އާމްދަނީ އިތުރުވާކަށް މާބޮޑު އެއްޗެއް

 ، އުޅޭ ވާހަކައަކީ މިއަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަން    ޕޭމެންޓެއްތާ އަންނާނީ އިތުރަށް. ައންނައިރުގައި  3ާގތްަގނޑަކަށް ދެން  

ާގތްަގނޑަކަށް. މި    8ެއއްކޮށްލީމަ ހިނާގ    2022 ކުއާޓަރުަގިއ ވެސް ކުޅެން އިންނާނީ    8ކުއާޓަރު ކަމަށް ބަލަމާ 

ނޫންތޯރިޒަމުޓޫ ދެ  ން  އެއްޗަކަށް.  ބޮޑު  ބޮ،  ންާގތްަގނޑަކަށް  ޮގތްޮގތަށް  އެކި  ހަމަ  އިތުރަށް  ކުރުން.  ރޯއިންނާނީ 

އިޝޫއަށް ފޭސް ކުރަންޏާ   ރިއަލިސްޓިކްކޮށް މިމީަގއި  ،  އަޅުަގނޑަށް ނުފެނެއޭ އާމްދަނީ އިތުރުވާ ތަނެއް. އެހެންވީމާ

ޮގތަކީ މިއޮންނާނެ ޮގތަށް މީތި ދަމަމުން ދަމަމުން ެގންދި  ފެސިލިޓީ ތިޑްރޯ  އޯވަރ   ހާ ވެސް  ،  ދެން  ން.އުވިދާޅުވި 

ދިނުމާއިށްކޮރޯބޮ  އޮންނާނީ މުސާރަ  ދެން  ،ެގން  ކުރުން.  ޙުސައިންެގ ،  މަސައްކަތްތަްއ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި 

އެފުޅުަގވާހަކަ ކުރަްއވާ    އި  ެއޑްރެސް  ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީއަށް  ވަރަކަށްހަމަ  މަސަްއކަތްތަކެއް  ވިދާޅުވި  ،  ކޮންމެވެސް 

ހަ ބަސްފުޅެއް  ކުރެއްވި  ބޭނުން  ބެލްޓުމަނިކުފާނު  އޮބާރު   މަ  އެހެން  ވާހަކަފުޅު.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް    އިވަ ތްކުރުމުެގ 

  އަޅުަގނޑު ނުބުނަން މަސައްކަތްތައް ހުއްޓާލާށެކޭ. ދުވާފަރުެގ ަމުގހެދުމުެގ މައްސަލަ ވެސް މިތާ ؛ ފެނުނީ މިސާލަކަށް

ރުކާރުެގ ބައެއް މެންބަރުން ހަމަ ބަޖެޓުަގއި ކަނޑައެޅިެގން ޖަހާފައި ނެތް ކަމަށް ސަ،  ހާ ރުފިޔާގެ އްމިލިއަނެ  35ދިޔަ  

ކުރި  އެއީ  ވާހަކަފުޅެއް  ވިދާޅުވި  ެއކަންއަވެސް  އެއީ  އިނޭގތޯ.  ކުްއލިއަކަށް  ެގންދިޔައީ  އެކަހަލަ   މި؛ ށް  އަހަރަކީ 

ެއކްސަ ވެސް  ކިރިޔާ  ޑިސިޕްލިންގެއއް  ކުރާކަށް  ެއޮގތަކަށް  އަހަރެއް  ސައިޒްމަސައްކަތްތަކެއް  ދޭންވާނެ   ކުރަންޏާ 

ޕަބްލިކްނޫނޭ.   ސުވާލަކީ    އެހެންވީމަ،  ހަދާފައި  ޑްރޯޯއވަރެގ  ބިލިައން  4.4މިއަހާ  ކީއްކުރަންހޭ  ،  ފެސިލިޓީެއްއ 

ރެސްޓެއް  އިންޓަމިއަށް  އަންނަނީ    ުގޅިެގން މި  އެއާ،  އިނޭގތޯ. ދެން  ކޮންމެހެން ކުރަންނުޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ކުރަނީ

އި،  ލާނަންތޯ މީަގއި  ކޮސްޓެއް  ކުރާނަންތޯކަންފައިނޭންސް  ޖުމުމިހުރިހާ  ،  ރ  ާގނޫނަށް ވާހަކަތަކަކީ.  މާލިއްޔަތު  ލަ 
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ލައިންއަކީ ބޮޓަމް  މީެގ  މި  ބަލާއިރު  ސަރުކާރެއް  ،  ކޮންމެ  އެ  ރިާގރޑްލެސް  ކުރުން.  މެިއންޓެއިން  ޑިސިޕްލިންގ 

އެހެންވީމަ ކުރުން.  ެމއިންޓެއިން  ޑިސިޕްލިންގ  އަޅުަގނޑު ،  ަވޒީރު  އޮތަސް  ެއ    ެގީމަގިއ  މިެއއީ  ފުރަތަމަ ސުވާލު 

ޓަކައި އިތުރަށް    . ސަބަބަށް  ވެސް  ހަމަ  ެއއީ  ސުވާލުަގއި  ލަބީބުެގ  ހަމަ  އިލްޔާސް  ވާހަކަ    4.4އެސް.އޭެގ 

ެވސް  މި  ބިލިއަން ެއބައިން ބެލެންސް.  3.8  ދަމި ފެސިލިޓީ މިހާރު މިއިނ،  ށްވުރެ އިތުރު ކުރާނަންތޯ. ދެންބިލިއަނަ

ބައިންދަންވީ ނޫންތޯ    މީަގއިސްޓެއް  ، މީަގއި ފައިނޭންސް ކޮރިޒަމް. އެހެންވީމާހަމަ ރިކަވަރ ކުރަން ބޭނުންާވނެ ޓޫ

 ؟ރެސްޓެއް ބޭންދުން. އެކަމަށް ވިސްނަވަންތޯއޭ އިންޓަނަމަވެސް މިަވުގތުރަމްޒީ ޮގތުން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަޅުަގނޑު   އޮތްޮގތުން  ހަމަޖެހިފައި  ަވުގތު  ކަނޑައެޅިފައިާވ  އަޅުަގނޑުމެންެގ ސެޝަންއަށް  މަޑުކޮށްލަދެްއވާ.  ވަޒީރު 

އެންމެ ރަނަގޅު ކަމުަގއި ވަނީނަމަ ަވޒީރަށް ދަތިފުޅު ނުާވ   ފަހު،ސުާވލުތައް ެއއްކޮށްލުމަށް  ހުރިހާ ބޭފުޅުންެގހަމަ  

ކުރި ެއޮގތަށް  ަގސްއަކަމުަގިއވަނީނަމަ  ެގންދަން  ނިންމަންޖެހޭ.    2:30އަޅުަގނޑުމެން    ނީ.ކުރަ ތު ށް  ސެޝަން  މި 

 އްޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު.  އެކު. އި ހަމަ އެަގޑީގައި ބައްދަލުވުން ވެސް ޮއތުމާ  ދެންއެކުއާ އެމް.އެމް.އޭ 

 

 އިލްޔާސް ލަބީބު ވާހަކަދެްއކެވުން: ހުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ވަޒީރު  އަދި  މަޖިލިސްއިން ފާސްކުރިއިރު  ،  ފެސިލިޓީސް އަޅުަގނޑުމެން ދިންއިރު  .ޑީއޯމި  ޝުކުރިއްޔާ. ކުރީ ފަހަރު  

އާ.އޯމި  ވިދާޅުވެފައިވޭ   ވިޔަފާރިވެރިންނަށާއި  ދަށުން  ފެސިލިޓީސްެގ  މީެގ  ންޑީ  ދިނުމަށް  ލުއިތަކެއް  ފަރާތްތަކަށް  މު 

ސުވާލަކީ އަޅުަގނޑުެގ  ވާހަކަ.  ކުރައްވާނެ  ދިން މިހާރު  ،  ބޭނުން  ސަރުކާރުން  ފެސިލިޓީސްތަކެއް،  އެ 

މިއަހަރު ތެރޭަގިއ ެއއްެވސް ކަހަލަ  ،  ކުރިއަށް އޮތް އަހަރު   ، މިމިހާރު ހުްއޓާލާފައިވަނީ. އެހެންވީމާތަކެއް  ފެސިލިޓީސް

ލިބިެގންދާނެތޯ ފަރާތަކަށް  އެއްވެސް  ދަށުން  ީމެގ  ކަމަކީ ؟ނޫންތޯ  ،ލުއިތަކެއް  ބަޖެޓުެގ  ،  ދެވަނަ  މިއަހަރު 

ރޭޓަށް ބަދަލު    ޑީ ފެސިލިޓީސްެގ ސަބަބުން އެކްސްޗޭންޖު. ނަރު ވިދާޅުވެފައިވޭ އޯ ރުގަވަ ދިރާސާކުރިއިރު  އަޅުަގނޑުމެން

ަގބޫލުކުރެވެ   ނެއަންނާ މާ  އެއީ   ،އޭކަމަށް  ޕަމްޕުކެޓުކޭޝް  އިތުރަށް  ދެންތެރޭަގއި  ސަބަބުން.  އެކަން    ،ކުރުުމެގ 

ވަޒީރު ެއއަށް ކޮންޓްރޯލް ،  ިއެގން ހިނގައްޖެ. ދެންފެނިެގން ހިނގައްޖެ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޑޮލަރުެގ އަުގތައް އަރަ

ޕެކްޓް އިންނާނެއޭ  އިމް، މިހާރު ހަމަ އެ  އެހެންވީމާކޮންމެވެސް ކަންތައްތަކެއް ކުރަްއވާނެ ވާހަކަ ވިދާޅުވި.    ކުރަްއވަން

  ؟ކަކީ ކޮބައިތޯކުރައްާވނެ ކަންތައްތަ ަވޒީރުމަށް ަގށް ެގނައުެގ ައުގ ހަމައަލަރު ހެންވީމާ، ޑޮއެމިއަހަރު ތެރޭަގއި ވެސް. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހީމް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙުސައިން ޝަހީމްހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

މިނިސްޓަރު އަޅުަގނޑު  ުމޤައްރިރު.  ިއްއޒަތްތެރި  އޮތް  ޝުކުރިއްޔާ  ސުވާލަކީ ،  ަގބޫލުފުޅު  ،  ެއއް  މިނިސްޓަރ 

ވިޔަފާރިތަކަށް   ސެކްޓަރ  ޕްރައިވެޓް  ހާލަތުަގއި  ކޮވިޑްެގ  މި  ިމވީ  މޮރިޓޯރިއަމްއެްއ    6ކުރަްއވާފައި  ދުވަހުެގ  މަސް 

އިންޓަ،  ދީފައި ކަނޑަެއޅުއްވި  އެ  ރެސްޓުސަރުކާރުން  ނަާގފައިބޭ  ރޭޓުަގިއ  ލޯނު  ދަތި  އެ،  ފުޅުން  ތައް  ބޭފުޅުންެގ 

ނުޖެހި  ފިލުވައި، ކަނޑަން  ތިބެެގން  ،  މީހުން  ވިޔަފާރިތައް  އެ  އިތެރޭަގމަސް    6ލޮކްޑައުންަގއި  އެ    މީހުންެގ 

މަސް ދުވަސް ތެރޭަގިއ   12ތޯ  ސަރުކާރަށް ކީްއވެަގއި  އެހެންީވއިރު .  އޭރަނަގޅު ކުރެވޭނެ  އިކޮޅަށް ޖަހަ  މީހުންނަށް

  6މޮރިޓޯރިއަމްެގ ސަޕޯޓަކީ، ފައިނޭންޝިއަލް ސަޕޯޓަކީ ެއއީ   ދިންކަށް ފޯރުކޮށްމު ިވޔަފާރިތަންއާނީ. މި ހަމަ ނުކުރެވު

މަސް ދުވަހުެގ   6އޯނަރުންނަށް ދެއްވި ފައިސާައކީ    ކުދި އަދި މެދުފަންތީެގ އަދި ރިސޯޓު،  މަސް ދުވަހަށް ދިން ލޯނު

އެޮގތަށް  ،  ވާނެ ކަމަށް ދެކިވަޑަިއެގންމީހުންެގ ައސްލަށް ރުޖޫޢަ މަސް ދުވަހުން އެމީހުން އަލުން އަނބުރާ އެ 6ލޯނު. 

ިވޔަފާރިތަކާންއާ ކުރެއްިވއިރު ޢަދޭތެރޭަގއި    މު  ސަރުކާރު    2އޭެގ    ގައިމަލު  ކީއްވެތޯ  ލިބުނީމާ  ސަރުކާރަށް  ުގނަ 

ވަޑައިެގންފައިތޯއޭ އަނެއްކާ  ވާ ހަމަ މިނިސްޓަރު ވިސްނަ، ވަނަ ސުވާލަކީ  2، ދެން ؟އެދެން ޖެހުނީމި އަނެއްކާ ިމކަން 

މި އެދިަވޑަިއަގންނަވަނީނަބިލިއަ  4.4  ވެސް  ތި  ނޫން.   ؟ށް  ހާލަތެއް  އޮތް  އެދިަވޑަިއެގންއިރުަގއި  މިއަށް  ެއއީ 

މި ޚަރަދުތަކެްއ  އިތުރު  ކުރި  އޭރުަގއި  އަނެްއކާ  ރަނަގޅުެވއްޖެ.  ތަނެއް  އެތައް  ދެން  ހާއެއަށްވުރެ  ކުރާކަށް  ރު 

. ދެން އެހެންވީަމ،  ރީ ކޮން ނިމިފަަގއި ކުރި ޚަރަދު މިހާރު އެހެއޭރު ށް  އްޙީ ކަންކަމަޞިޖެހިވަޑަިއ ނުަގންނަވާ. ެއއީ  

ައދި  އާމްދަނީއެއް ލިބިއްޖިްއޔާ މިހާރު ވެސް ހަމަ މިވަރުެގ ހަމަ  ،  . އެހެންވީމާކިއްޖެއޭބޭރުެގ ބައެއް ދަރަނި ދެއް، 

 އެއީ.  ؟ހަމަ ކޮންމެހެން ވެސް ބޭނުންވޭތޯ ބޭނުންފުޅު ންވަޑީ ލިމިޓެއް ބައިންދަ.އޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަސީމް. ހުރިހާ ސުވާލުތަކެއް ެއއްކޮށް ނިއްަމވާތި އިނޭގތޯ. 

 

 ިއބްރާހީމް ނަސީމް ވާހަކަދެއްކެުވން:ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 
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  400ބެހޭ ސުވާލެއް އިނޭގތޯ. ިމހާރު ާގތްަގނޑަކަށް   އެލަވަންސާއިންކަމް ސަޕޯޓު  ،އަޅުަގނޑުެގ ފުރަތަމަ ސުވާލަކީ

ބޭފުޅުން ބައްލަވަނީ ކޮން ޔައެ ދިނުމުަގއި ތި،  ވެންސް. ދެންލިއަންއަށް އަރައިފިކަންނޭނެގ އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަމި

 ަގނޑުެގ ާގތް ހަެއއްކަ ބޭފުޅަކު މިދޭތެރެއިން އެކުން ކިހާވަރަކަށްތޯ ސާފުކޮށްލަން އެބަ ބޭނުންވޭ. އަޅު ތަކަމިންަގނޑު

ވެންސް ލިބޭ ފަރާތްތައް އެބައޮޭވ. އެލައެ  ސްޓްރީެގ ެވބްސައިޓުަގއި  އިކޮނޮމިކް މިނި،  ރވޭއެްއަގއި ބޭފުޅުން ހަދާލި ސަ

ާގތްަގނޑަކަށް % ބެލިއިރުަގއި  އެކަން  ބަލައިެގން  ފަރާތްތައް.   30ޓު %  20އެފަރާތްތައް  ނުޖެހޭ  ލިބެން  ެއ  އަކީ 

ބަދޭ.  ވެންސް ނަަގމުން އެދައުލަތުން މުސާރަދޭ ފަރާތްތައް ެވސް އެބަހުރި އެ ެއލަ  ،ކޮށްޓު ދައުލަތުން ރިޕީއޭެގތެރޭަގިއ  

ެގ  ކޮވިޑު   ،އަދި ެއބަހުރި ދުވަހަކު  ،ދެން  .ބަލާފަައޅުަގނޑުމެން    ެއއްކޮށް އިނޭގތޯ  އާ  100%  ހަމަމެން  އަޅުަގނޑު

ފަރާތްތައް ނެތް  އުޅެފަިއ  ވަޒީފާއެްއަގއި  ެވސް  ދުވަހަކު  ކުރިން  މީހެއްެގ  ،  ހާލަތުެގ  ތިމާެގ  އޭނަެގ  އެކަަމކު 

ހޯދައި  އޮތީތީ  ޔަފާރިެއއްވި ލިޔުމެއް  ވިޔަފާރިން  ފަރާތްތައް ވެސް. އެހެންއެ  ެގން  ެއއްކަލަ   ،ބަލާލިއިރު  ނަަގމުންދާ 

ޕަރސެންޓުބަލާލިއިރު    މެންއަޅުަގނޑު ތަރޓީ  ޓު  އަސްލު  ޓުވެންޓީ  ފަރާތްތަ  ޠުޝަރުަގއި  މިއީ  މި  ހަމަނުވާ  ކަށް 

ކަމަށް   ހުރި  ދިރާސާއިންދެވިފައި  ހައެއްކަ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  މިބުނާ  ދައްކާ.  ހައެއްކަ  ،  އެބަ  ރައްޓެހި  އަޅުަގނޑުެގ 

ންސް ހުއްޓާލަން  ވަ، މި އެލަވަރަށް އެޑިޔުކޭޓެޑް ކުދިންކޮޅެއް ކޮށްލި ކަމެްއ މިއީ އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ  ހަމަ،  ކުއްޖަކު 

ލު އަސް ؟ނުވަތަ މީެގ ޙައްޤުވެރިންނަށް މިދޭން ފަށާނީ ކޮން ދުވަހަކުން ފެށިެގންތޯ؟ ތޯކު ޚަކުރައްވަނީ ކޮންތާރީތުަގސް

  ، ދެވަނަ ސުވާލަކީ،  ެއީއ ފުރަތަމަ ސުވާލު އިނޭގތޯ. ދެން؟ ޙައްޤު ނޫން ފަރާތްތައް ބާކީ ވާނީ ކޮންއިރަކުންތޯ  މި

ކުރަން އެބަޖެހޭކަން މިނިސްޓަރެގ ވާހަކަފުޅުން  އިތުރު  އުޑީ ޒީރޯ ކުރުމަށް ޓަކައި ރެވެނި . ބިލިއަން ރުފިޔާެގ އޯ  4.4

ފާހަަގވެއްޖެ އިޤުތި   އިނޭގތޯ.  ވަރަށްބޮޑަށް  ކުރެވޭނީ  މިހާރުޞާެއކަން  ިވޔަސް.  ޮގތެއް  ކޮންމެ  ެވެގން  ރަނަގޅު   ދު 

ތިޞާއިޤުތި ޓަކައި  ކުރުމަށް  ރަނަގޅު  ކެބިނެޓު؛ ބޭފުޅުންނަކީ  ދު  ަވޒީރު  ވިޔަސް  ޮގތެއް  އިންނަާވ  ކޮންމެ  އެބަ  ެގ 

ވަރަށް ސިމްޕަލް ކަންތައްތަކެއް  ހަމަ  މިހާރު    ދު ރަނަގޅު ކުރުމަށް ޓަކައިޞާކަންކަން ފާސްކުރައްާވއިރު ެވސް. އިޤުތި

ޓޫ ނުކުރެިވ  ރަނަގޅު  އެބަހުރި  ެވސް  މިހާރު  ވިޔަސްއެބަ  ކަުމަގިއ  ބެލި  ދާއިރާއަށް  ކުދިކުދި  .  ރިޒަްމ  ވަރަށް 

މި ައޅުަގނޑުމެންެގ  ސަބަބުން  އަދިވެސް    ކަންތައްތަކެއްެގ  ފައިސާތަކެއް  ލިބެންޖެހޭ  ނުލިބޭ ހަމަ  ދިވެހިރާްއޖެއަށް 

ތެރޭަގިއ    ކޮވިޑުމި  ވެސް    އެޗް.ޑީ.އެފް.ސީއިން ފައިސާެގ އެހީތެރިކަން ދެއްިވއިރު،  ލިބެންވާ ވަރަކަށް އިނޭގތޯ. ދެން

ސަަގއި  އަސްލު ވިޔަފާރިތަްއ  އެހީތެރިކަކުރަން  ަވއިވް ރހުރި  އިތުރުންދެވުނު  ޓެން  ާގތްަގނޑަކަށް    މުެގ  ޓު  ފަިއވް 

 އެއީ އަސްލު އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ޮގތުަގއި މިހާލަތުަގއި.    އެބައުޅޭ އަލަށް ިވޔަފާރި ފަށަން ދެވިފައި މި  ޕަރސެންޓު

ދު ކުރިއަރުވަން  ޞާަގބޫލުފުޅު ކުރަްއވަންތޯ އިޤުތި ؛، މިހުރިހާ ކަމެއްނޫން. އެހެންވީމާ  ހާލަތުަގއި ެވެގންވާނެ ޮގތެއް

ކަންކަން    ތި ރަނަގޅަށްތޯެއއްކަލަ  ބޭފުޅުންނަށް  ކުރެއްވެމުންދަނީ  ވަރަށް ސިމްޕަލް  ،  މިހާރު  ވެސް  މިހާރު  ނުވަތަ 
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ކޮށްލައިެގން ރެވެނި ކަންތަ ައންނާނެ ކަންތައްތައް ވެސް  އުއްތަކެއް އިޞްލާޙު  ބަދަލެއް  ބޮޑު  އަށް އެނުގންވާ ވަރުެގ 

  ؟ނުކުރެވި އެބަހުރި ކަމަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވާ  ކަވަރު   ތަކެއްސުވާލުވީހާވެސް ކުރުކޮށް ހުރިހާ  ،  އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު އެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދެްއވުން އެދެން. ދެން

 . އެދެން ވަރަށްބޮޑަށް ޮގތަށް ޖަވާބުދެްއވުން

 

 އިބްރާހީމް އަމީރު ވާހަކަދެއްކެުވން:މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް 

ފާހަަގކުރެއްވީ  މެންބަރު ސަޢީދު  އިްއޒަތްތެރި  ޕްރޮްގރާމް،  އާދެ!  ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ  އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ    ،ތައްސްދެން 

ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ  ޕްރޮޖެކްޓުކޮށްފައިހުރި  ބަޖެޓު ައޅުަގނޑުމެން  ދެން  ރާމްސްތަކަށް ޕްރޮްގތަކަށް  ދީފަިއވާނެ.  ،  ހުއްދަ 

އަޅުަގނޑުމެން،  ޅުަގނޑުއަ ޚަރަދު  ހަމަ  ތިބޭފުޅުންނަށް    ކުރި ކުޑަ  އެއޮތީ  އިނޭގތޯ.  ހަމަ  މިންވަރު  ފެންނަން 

ރުފިޔާއިން    38ާގތްަގނޑަކަށް   ދެން  26ބިލިއަން  ރުފިޔާއަށް.  އި  ހެލްތު  މުޅި،  ބިލިއަން  އަދި  ކެޕޭސިޓީ  ތުރުކޮށް 

ލޯންކޮވިޑު  ރިލީފް  ާގތްަގނޑަކަށް    ، ތަކާއި ސްެގ  ެވސް  ޚަރަދުކޮށްފައި  ކަންކަމަށް  އެހެނިހެން  ބިލިއަން    9ސޯޝަލް 

ކުޑަ ބަޖެޓަށްވުރެ  ފާސްކުރި  އަޅުަގނޑުމެން  ދެންރުފިޔާ  އޮންނާނެ.  އޮފް ،  ކޮށްފަިއ  ބާސްކެޓް  އިންފްލޭޝަންއަކީ 

ދެން އިނޭގތޯ.  އެތިބޭފުޅުން  ،  ުގޑްސް  ފާހަގަވާނެ  ވަކިން  ސް ސްޓިކްޓިސްޓެ  .އެމް.ޭއެގމްބައްލަވާލަްއަވއިފިއްޔާ  އިން 

ރީެގ ފުޑް އެންޑް ނޮން އަލްކަހޯލިކް  ވަފެބްރު  2021ާގތްަގނޑަކަށް  ؛ ެގމަންޒަރުތި ބުނާ  ބަލާލީމަ ފެންނާނެ  ފުޑްެގ  

އިންފްލޭޝަނަ %  މި  ށްބެވަރޭޖަސްެގ  އެ  .އިނޭގތޯ  1.3އޮންނަނީ  އަހަރު  މިދިޔަ  ފުޑް  20ޕްރީލް  މިސާލަކަށް  ަގއި 

އަލް ނޮން  %  ކްކަހޯލިއެންޑް  މިއުޅެނީ  އެހެންވީމ3.8ާބެވަރޭޖަސް  އެންޑް .  ފުޑް  ކެޓަަގރީ،  ،  މިއިންނަނީ މި  ން 

އެހެންވީމާ،  .  3.8ަގިއ %  2020އިނޭގތޯ. އޭޕްރީލް  ިއނީ  ށް މި ދަށްކޮ  ތްރީ ޕަރސެންޓަށްވުރެެއވެސް  ،  ާގތްަގނޑަކަށް

އިންފްލޭޝަނަށް މުޅި  ބަލާލާއިރު،  އެކަމަކު  އިންފްލޭޝަނަށް  ފެކްޓަރސްތަކަ،  ނޭޝަނަލް  އެހެނިހެން   ށް މިސާލަކަށް 

ރީަގިއ  ވަފެބްރު  2021ާގތްަގނޑަކަށް    އިނޭގތޯ.  އިންޕުޓުކޮށްެގން ބަލާލާއިރު ައޅުަގނޑު މި ބުނަނީ ެއއީ މަިއނަސްަގއޭ 

އައިޓަމްސް %  ނީމިއި ވަން    1.3ފުޑް  މައިނަސް  ބަލާލާއިރު  އައިޓަމްސްތަކަށް  އޯލް  މުޅި  ެއކަމަކު  އިންފްލޭޝަން. 

ދެން ިއކޮނޮމިކްސްައކީ  ،  ޑޮލަރ އިޝޫަގއި   އިލްޔާސް ފާހަަގކުރެްއވިިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު،  ންޓު އިނޭގތޯ. ދެންޕަސެ

ކޮންެމ    އެހެންވީމާ،ދެން    ނީ. މި ކިޔައަޅުަގނޑުމެން  ބީން ީއކުއަލް އިނޭގތޯ  ތިންްގސް ޯއލްވޭސް  އިނޭގތޯ އަދަރ  

ޮގތަކީ ކޮބައިތޯހަމަ  ޗޭންޖަކުން ހަމަ އަންނާނެ    ޕޮލިސީ ހާލަތަކަށް އެ،  އޭެގން އެންމެ ރަނަގޅު  ންމެ މުހިންމު  އެ 
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ބަލާފަ ޕޮލިސީެއއްއި  ކަމަކީ  ދެންޑިސިޝަނެއް    އެ  މިޖެހެނީ.  ނަަގން  ަގބޫލުކުރަން    ،މި  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ހަމަ 

ބުރަތަކެއް ހުންނާނެކަން. ެއކަމަކު ައޅުަގނޑުމެންނަށް ، އެ ކަންއަސަރުތަކެއް ކުރާނެ   އެކްސްޗޭންޖު ރޭޓު މާކެޓަށް ޭއެގ

ދައުލަތަށް މިދިޔައީ  ފެނިެގން  މި  މިންވަރަކުން  ހަމަ  ލިބޭ  އާމްދަނީ  އަދި  ،  ޑޮލަރ   މިންވަރަކުން  ލިބޭ  އާމްދަނީ  އެ 

ކެޓު މޭއެކްސްޗޭންޖު ރޭޓު  އެ  ޓޫރިސްޓުން ރާއްޖެއަށް އަންނަ މިންވަރަށް އިތުރުވަމުންދާ މިންވަރަކުން ެއވެސް ހަމަ  

މިދަނީލައިޒު  ބިވެސް ސްޓެ ފާހަަގކުރެިވެގން  މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކުރިއަށްއޮތްތާނަގިއ  ވަމުންދާކަން  އެހެންވީމާ،   .

އެމް.އެމް.އޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އިތުރުން  މީެގ  މަސައްކަތްތަކުން    އަޅުަގނޑުމެންނާިއ  އާ އަދި  މިކުރެވޭ  އެއްކޮށް 

އަޅުަގނޑުމެން ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ،  އްލު ލިބިެގންދާނެ ކަމަށް. ދެންޙަކަަމށް    އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ އެ

ސް ވެސް ހުންނާނެ  ހަމައެކަނި ސިކްސް މަންތްސްެއއް ނޫން އަޅުަގނޑުމެން އިތުރު ސިކްސް މަންތް،  ރެްއވީފާހަަގކު

މަންތްސް   ސިކްސް  އިތުރު  ހަމަ  އެދޭނަމަ  ބޭފުޅަކު  އެ  އޮޕްޝަނަލް  ލޯނުތަކަށް  މޯލްޑިވްސްެގ  އޮފް  ބޭންކު  ދީފަ. 

ދެންއިބަދަލުކޮށްފައަޅުަގނޑު  ލިބޭޮގތަށް   މިއޮތީ،  ވާނެ.  ިގނަ އަދިވެސް  ދުނިޔޭެގ  އިނޭގތޯ.  ކްރައިސިސްެއއްަގިއ   

  ލް ެއއްކޮށް ައޅުަގނޑުމެންެގ ޖިއޮުގރެފިކަ  އޮތީމައާއި  ރާއްޖޭެގ ހާލަތު މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހުޅުވާފަ  ،ގެ ޤައުމުތަކު

ވަން   އިންޮގތުން  ކޮންސެޕްޓާނޭޗަރ  ރިސޯޓު  ވަން  ބޮޑަށްއެްއކޮށް    ައއިލެންޑް  ވަރަށް   އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

  އިން ފެށިެގން މިއަދާ  15އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބޮޑު ބްލެސްޑް އަޅުަގނޑުމެން ެއޮގތަށް ބަލާލާއިރު. އެހެންވީމާ، ޖުލަިއ  

ާގތްަގނޑަކަށް މިުއޅެނީ ޒީރޯ ޕޮިއންޓު ވަން ޕަސެ ންޓަށްވުރެ  ހަމައަށް ބަލާލާއިރު ޓޫރިސްޓު ޕޮޒިޓިވިޓީ ރޭޓު ވެސް 

ވަރަށް ރަނަގޅަށް ެމނޭޖުކުރެވިެގން ކުރެވުނީަމ  ،  ށް ކަންތައްތަކެއް ކުރެވިެގން ދަށުަގއި. އެހެންވީމާ، ވަރަށް ރަނަގޅަ

  މިހާރު ިއންޑިާއަގއި ހަމަ ސެކަންޑު ؛ އެހެންވީމާ، މާދަމާ ވެސް ައޅުަގނޑުމެންނަކަށް  އަންނަނީ.  މިމި ކަންތައްތައް  

އިތުރު  ައއިސްެގން  ދުނިޔެ؛ ވޭެވއް  އަޅުަގނޑުމެން  އަރަިއަގނެވުނީ   އެހެންވީމާ،  ކްރައިސިސްއަކުން  ނޫނޭ. އެއް  މި 

މި  އަޅުަގނޑުމެން  މިއީ  އެހެންވީމާ،  ނޫނޭ  ަވުގތެއް  ދޫކޮށްލަންޖެހޭ  ނުކޮށް  ކަންތައްތައް  ެއަވުގތު  އެއް ކުރަންޖެހޭ   .

އެހެންވީާމ، އަޅުަގނޑުމެން މި ބޭނުންވަނީ  ؛ ބިލިއަން ރުފިޔާަގއި ހުރުން އަޅުަގނޑުމެން  4.4. އެހެންވީމާ،  އޭއަންނާނެ

އިޔަރ އެކްސްޓެންޝަނެއް. ދެން އިންކަމް ސަޕޯޓު އެލަވަންސް ދިނުމުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ޝަރުތުތަކެއް   ވަން

ދެން  އި،ކަނޑައަޅާފަ  ފާހަަގކޮށްފައިވާނެ.  ޑޮކިއުމެންޓްސް  އެ  ،އަޅުަގނޑުމެން  ފޯޖު  ހުށަހަޅައިެގން    ތައްނޫންޮގތަކަށް 

ެއއޮތީ އިނޭގތޯ.  އި  އްޔާ ޭއެގ މާނައަކީ ކްރިމިނަލް ކަމެކޭ ކޮށްފަލިބިފައި ހުރި  ހޯދާ އެ އިންކަމް ސަޕޯޓު އެލަވަންސް

ޮއޑިޓިން ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން  ބަލަމުންގއެއީ  ވެސް  މިސާލަކަށް    ަގއި  އަދި  އިންކަމް  ެގންދާނަން.  އަޅުަގނޑުމެން 

ބުނެފައިވާނެ ެއ    ދިންއިރު އަދި ކުންފުނިތަކަށް އެހީ ދިންއިރު  ސަޕޯޓު އެލަވަންސް ައޅުަގނޑުމެން  މަސް   3ވެސް 

ދެން ނުވާނޭ.  ކެނޑިެގން  މީހަކު  ެއްއވެސް  އިންޓަ،  ތެރޭަގއި  ޕަސެރެެއ  ސިކްސް  އިންނާނީ  ރޭޓު  ންޓުގައި.  ސްޓު 
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އެ   ކަނޑައިފި  3އެކަމަކު  މީހަކު  ެއއްެވސް  ތެރޭަގިއ  އަޅުަގނޑުމެން މަސް  އެނޭގނަމަ  ކަން    8% ނަށް 

  . އިތުރުެވެގންދާނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަގަވެފަިއ އެބަހުރި އެ ޖޮބް ސެންޓަރސް ތެރެއިން ެއޮގތަށްވެފަ 

އެޑިޝަނަލް   އޮންނާނެ  މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެން  އެކަހަލަ   8%އެހެންވީމާ،  އެހެންވީމާ،  އިތުރުކޮށްފަ.  ލޯނަށް  އެ 

ިއ  އެޮގތަށް ކޮށްފަމީހަކު  އެއީ ކްރިމިނަލްކަމެްއ  ؛ ރި. އަޅުަގނޑުމެން ބަލަމުން ެގންދާނަންެވސް ވެފައި އެބަހު  ކަންކަން

ދެންެއއީ  .  އިނިއްޔާ ކުރެވޭނެކަމެއް.  ވެސް  ދަޢުާވ  މިހާރު،  ހަމަ  ހަމަ  ިގނަ   އަޅުަގނޑުމެން  ވަރަށް  ހަމަ  ވެސް 

ވެސް  ެގނެިވއް،  ާގނޫނުތަކަށް  ބަދަލުތަކެއް  ިގނަ  ވަރަށް  ވެސް  ާގނޫނަށް  ޑައިރެކްޓު    އަށްރާްއޖެ  ޖެޓޫރިޒަްމ  ފޮރިން 

ައދި އޭގެއިތުރުން ައޅުަގނޑު ދެކޭޮގތުަގއި އަޅުަގނޑުމެންެގ  .  އިތުރު ފަސޭހަތަކެއްެގނައުމަށް ޓަކައި  އިންވެސްޓުމަންޓު  

އެބަދޭ ބަދަލުތަކެއް  ހެޔޮ  ބޮޑެތި  ވަރަށް  ެވސް  މެކޭނިޒަމްސްތަކަށް  ހެޔޮ   .ލީަގލް  ބޮޑެތި  ވަރަށް  ސިސްޓަމަށް  ކޯޓު 

އިންޑެކްސަށް ހަމަ ައޅުަގނޑުމެން ކުރިއަރަމުން   ކޮރަޕްޝަން ޕަރސެޕްޝަން. އަޅުަގނޑުމެން  ތަކެއް އެބަ އާދޭބަދަލު

އެހެންީވމާ، މިހުރިހާ ކަންތައްތަކަކީ   ؛މީޑިާއ ފްރީޑަމް ެވސް އެބަ ރަނަގޅަށް،  މިދަނީ. އަޅުަގނޑުމެން ފްރީޑަމް އޮފް

ފޮރިން އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ދެކޭޮގތުަގއި  އިންެވސްޓްއަޅުަގނޑު  ޑަިއރެކްޓް  ލިބޭނެ   އިތުރުކުރުމަށް  މަންޓްސް 

ކަންތައްތައް.   .ފުރުޞަތުތައް އަމާޒުވަމުންދާނެ  ހަމަ  ލޯ  ިއންވެސްޓަރުންެގ  ބޭރުެގ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ހަމަ  ރާއްޖެއަށް 

މިކްެގ ހާލަތު  ޑެހަމަ އެއާއެއްކޮށް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ރެވެނިއު އިތުރުވެެގންދާނެ. އަދި ބަޖެޓުަގިއ މި ޕެން،  ދެން

ެއްގރިކަލްޗަރ އަޅުަގނޑުމެން  ފާހަގަވާނެ  ބޭފުޅުންނަށް  އަޅުަގނޑުމެން އަށް  ތި  ހުރިތަން.  ކޮށްފަިއ  ފޯކަސް 

އެހެންވީމާ،   ހުރިތަން.  ކޮށްފައި  ފޯކަސް  ބަލައިެގން  އެމަސްވެރިކަމަށް  ކަންތައް  ކުރިއަށްއޮތްތާނަގިއ  ހުރިހާ 

 . އަޅުަގނޑުމެންނަށް ރަނަގޅުެވެގންދާނެ

 

 ވުން: ސަރުވަޝް އާދަމް ވާހަކަދެްއކެލް ބަޖެޓު އެގްޒެކެޓިވް އަޙްމަދު ނޭންޝަފައިރީ އޮފް ފިނޭންސްެގ ޗީފް މިނިސްޓް

ައރުވާލާނަން.   ޖަވާބު  ެވސް  އަޅުަގނޑު  ސުވާލުތަކަށް  ބަެއއް  ވާހަކަ.  މި  ފުރަތަމަ  އެންމެއާދެ!  ޖީ.އެސް.ޓީެގ 

 ޖީ.އެސް.ޓީ... 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަވަސްކޮށްލަ    !މަޑުކުރަްއވަްއޗޭ ވަރަށް  އެހެންވީމާ،  ހަމަވީ.  މި  މިހާރު  ަގޑި  ކަނޑައެޅިފަިއވާ  އަޅުަގނޑުެމންނަށް 

 ލަދެއްވަްއޗޭ! މިނިޓްސް ތެރޭަގއި ނިންމާވަރަކަށް ފައިވް  ދެން ދެއްވުން އެދެން. އަޅުަގނޑު ަގޑި އިތުރުނުކޮށް 
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 ވުން: ސަރުވަޝް އާދަމް ވާހަކަދެްއކެލް ބަޖެޓު އެގްޒެކެޓިވް އަޙްމަދު ނޭންޝަފައިރީ އޮފް ފިނޭންސްެގ ޗީފް މިނިސްޓް

މިހާރު މަންތްލީކޮށް ޙަޤީޤަތުގައި ބޮޑެތި ޓެކްސް ޕޭޔަރުން   .ށް ވެސް އެބަ ލިބޭއާދެ! ޖީ.އެސް.ޓީަގއި މިހާރު މަންތްލީކޮ

ބަލާއިރުަގިއ މިއަހަރުެގ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރަގއި ޖަނަވަރީ ޓު މާރިޗު    ށްދާނީ. އެޮގތަ  ކަުމންއް ދައުލަތަށް ޖީ.އެސް.ޓީ ދަ

މި ޕީރިއަޑުަގިއ  ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު  ވަރު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޓޫރިޒަމް ސެކްޓަރ އިން ޖީ.އެސް.ޓީ ލިބިފައި ހުރި މިން

ދެ މަސް. ހަމަ  ލިބުނު އަދަދަށްވުރެ އިތުރުވެފައި މިވަނީ. މިދިޔަ އަހަރުެގ ފުރަތަމަ ދެ މަހަކީ ހަމަ ނޯމަލްކޮށް ހިނިގ  

ޕްރީ  އެހެންވީމާ،   މި  ލެވެއަދި  އެހެންނަމަވެސް،ކޮވިޑު  މަހެއް.  ހުރި  އެރަިއވަލްސް  ރަނަގޅަށް  ތަންކޮޅެއް    ލުަގއި 

ލިބެ  އޭރަށްވުރެ އާމްދަނީ  މިހާރު  ރަނަގޅަށް  އަންނަނީ.  ންމު ވެސް  ފާހަަގކުރެވެނީ    މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މިހާރު 

އެހެންވީމާ،  ސްޓޭވެސް  ެއްވރެޖު    ެއކީގައި  ސްއާއެރަިއވަލް ސްޕެންޑު  މަތިވެފަ.  ވެސް އެވްރެޖުކޮށް  މިންވަރު  ކުރާ 

އެކީަގއި  ހުރުމާއި  މަތިވެފައި  ރަނަގޅަށް އަޅުަގނޑުމެން ،  ރާއްޖޭަގއި  އާމްދަނީ  މިންވަރަށްވުރެ  އަންދާޒާކުރާ  ނަށް 

ނޫން. އެކަމަކު މިވަުގތަށް    ކޮންމެހެން ތާއަބަދު އެހެންދާނެ ވާހަކައެއް،  ލިބެމުން އެބަ އަންނަކަން ފާހަަގކުރެވޭ. ދެން

ޖީ.އެސް.ޓީެގ   އެހެންވީމާ،  ެއއީ.  ޓްރެންޑަކީ  އިން  ފާހަަގކުރެވިފައި  މިހާތަނަށް  ޕޭމަންޓު  ރކުއަމި  މިއަހަރުެގ  ޓަލީ 

ޕޭމެ މަންތްލީ  އަންނަނީ.  މި  މަހު  ދައްކަ   ންޓުއޭޕްރީލް  މި  ފަރާތްތަކުން  ބޮޑެތި  އެހެންވީާމ،  ވަނީ.  ިގނައިން 

ރެވެނިުއެގ ރިފޯމާއި  ،  އާމްދަނީ ރަނަގޅަށް ލިބިެގން އަންނާނެ ކަމަށް. ދެންއަސްލު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ަގބޫލުކުރެޭވ  

ަގބޫލުކުރަ،  ުގޅޭޮގތުން ރަނަގޅަޙަޤީޤަތުަގއި  ން  އަޅުަގނޑު  ކަންކަން  ލީކޭޖު  މި  ބަދަލުކޮށްެގން    ށްރެވެނިުއަގއި 

  އެައއިޑެންޓިފައި ކުރަމުން    އެ،  އެޑްރެސްކުރަމުންހަމަ  ހުއްޓުވޭނެ ކަންކަން އެބަހުރި. އެ ކަންކަން އަޅުަގނޑުމެން  

އި  ށްކަމަ ވާނީ  މަޖިލީހުަގއި  ެވސް  މިަވުގތު  ދެން  އަންނަނީ.  މި  އިޞްލާޙެއް  މަސައްކަތްކުރަމުން  ޓެކްސްެގ  ންކަމް 

ހުރި އަޅުަގނޑުމެން  ބިލަށް  މި  ޓެކްސްެގ  އިންކަމް  އެހެންވީމާ،  ބައްދަ  ބަެއއް   ހުށަހަޅާފަ.  ހޯލްސް    ންލޫޕް 

އިޞްލާޙެ އޮތް  ހުށަހަޅާފައި  މިހާރުއަޅުަގނޑުމެން  ހުރި   ެވސް  އް  ދެން  އެއާެއކީަގއި  އަދި  ވާނެ.  މަޖިލީހުަގއި 

ާގނޫނަ އަންނަނީށް  ޖީ.އެސް.ޓީެގ  މި  މިހާރު  ކުރަމުން  ދިރާސާތަކެއް  މިހާރު  އަޅުަގނޑުެމން  ބަދަލުެގންނަން  . ވެސް 

އަދި ތަކަށް ބަދަލުެގންނަން އަޅުަގނޑު މަސަްއކަތް ކުރަމުން މި އަންނަނީ.  އެކިއެކި ރެވެނިުއ ސްޓްރީމްއެހެންވީމާ،  

ެއއަރޕޯޓު ޑިވެލޮޕްމަންޓު  މިވަުގތު އެއަރޕޯޓު ޑިވެލޮޕްަމންޓު   ބިލު ވެސް  ،  ޗާޖުފީއާއި  އެއަރޕޯޓު ސަރވިސްތަކުެގ 

ތަންކޮޅެއް މިދިޔަ އެ  ެގންނަން މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފަ.    އް އަޅުަގނޑުމެން އެއަށްވެސް ބަދަލެ  .މިހާރު މަޖިލީހުަގއި ވީ

ހުށަހަޅާފައި އަޅުަގނޑުމެން  ދެންވާ  އަހަރު  ޖުމު  މިއާ ،  ނީ.  ރެވެނިުއ  އެކީަގއި  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން  ލަކޮށް 

މަސައްކަތްކުރަމުން ިއކޮނޮ ؛ރަނަގޅުކުރަން  އަހަރު  މިދިޔަ  ދައުލަތް  ޙަޤީޤަތުަގިއ  ަގބޫލުކުރަން  ދެން  މީ އަޅުަގނޑު 

މުހިންމުޅުރަނަގ އެންމެ  ކުރި  ބޯޑަރު  ކަމަކީ  ކުރަން  ހުޅު  ބޯޑަރު  ކޮންޓްރޯލުކޮށް  ުގޅިެގން    ވާލުމާހުޅުވާލުން. 



 2020އެްޕރީލް  21     ވަނަ ބައްދަލުވުން                 2ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ހޮއްވެވި ކޮމިޓީގެ   2013/7ގާނޫނު ނަންބަރު 

 

 

30 

 

 އުފެދިެގން އަދި ރިކަވަރީ ޕާތަކަށް ބޮޑަށް އަިއއްސަ މިއެކްޓިިވޓީ  އިކޮނޮމިކް  ައޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު  ޙަޤީޤަތުަގއި  

މޮރިޓޯރިއަްމ އަދި ެއކިެއކި ލޯނުތަކަށް  ސަރުކާރުން ވަރަށް ބޮޑަށް ސަޕޯޓު ވަރަށް ިގނަ ކަންކަމަށް ދިން.  ،  އޮތީ. ދެން

އެހުރި ފެސިލިދިން.  ޙަޤީޤަތުަގއި  ލޯނުތަކެއް  ކޭޝް ޓޭހާ  މެނޭޖުކުރީ.  ކޭޝް  އަޅުަގނޑުމެން  އައީ  ޓުެވެގން 

ނުކުރެުވނީސް.   މިހުރިހާކަމެއް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެފައިސާ  ޙަޤީޤަތުަގިއ  އެއީ  މެނޭޖުނުކޮށެއް  ެއކަންކުރެވެމުން 

ހުރިހާ ތުރޫކޮށް  ކް އޮފް މޯލްޑިވްސް  ބޭން.ޑީ.އެފް.ސީ އަދި  ޗްއެ އިންކަމް ސަޕޯޓު ެއލަވަންސް ވެސް އަދި  ،  ދެވެމުން

އައީ ދެިވެގން  ެވސް ،  އެްއޗެްއ  ފެސިލިޓީތައް  ިމކަހަލަ  ޙަޤީޤަތުަގއި  ައޅުަގނޑުމެން  ވެވުނީ  އެހީެއއް  ިވޔަފާރިތަކަށް 

އިން ިއތުރު  އެާއއެކީަގއި  އަދި  ބޮޑަށް    ފްލޯސްތައްހުރީމަ.  ވަރަށް  ހާލަތުަގއި  އެ  ކޮށްެގން  މަސައްކަތް  ހޯދަން 

ައދި އަން  މެނޭޖުކުރެ ކުރަންީވ ަވުގތެއް ނޫން މިީއކީ. މިަވުގތު  ޕްލަގު ވުނީމަ. އެހެންވީމާ، މިވަުގތަށް އަޅުަގނޑުމެން 

އެހެންވީމާ، ސަޕޯޓުކޮށްދޭން.  ޖެހޭ  އަން  މިަވުގތު  ވެސް  ެގއްލުން  މުންކޮށްފިއްޔާ  ޕްލަުގ  އަޅުަގނޑުމެން  ،  ލިބޭ 

ޙަޤީޤަތުަގިއ ފަހަތަށް ޖެހޭކަށް ނުޖެހޭ  ދައުލަތް  މިވަުގތު  މާ،  އެހެންވީއިޤުތިޞާދަށް ލިބޭ ެގންލުން މާބޮޑުވެެގންދާނެ.  

ސަޕޯޓުކޮށްދީފަ ސަޕޯޓުކޮށްދޭން.  އެބަޖެހޭ  އަދި  ސަޕޯޓުކޮށްދޭންއި،  އަދި.  އަޅުަގނޑުމެން  މިދިޔަ މި  މިވަުގތު  ޖެހެނީ 

ކުރި ސަޕޯޓެއް އަހަރު    އަހަރު  މިދިޔަ  މިޖެހެނީ އަޅުަގނޑުެމން  ނޫން.  ކުރަން  މިއަހަރު  ރިލީފް.  ރިކަވަރީދިނީ    އަށް 

ސްޓިމިއުލަސް  ސް  ލަމިއުސްޓި މިޖެހެނީ.  ޮގތްޮގތުންދޭން  އެކިެއކި  އަޅުަގނޑުމެން  ޓަކައި    ބީ .އިއީ.އަ،  ދިނުމަށް 

އޮންލައިންކޮށްެގން   އިތުރު  މެދުވެރިކޮށް  އަޅުަގނޑުމެން  މެދުވެރިކޮށް  އެޗް.ޑީ.އެފް.ސީ  އަދި  ދެން.  ލޯނުތަކެއް  އެބަ 

އުފައްދަން  ފޯކަސްކުރީ.   ؛ވިޔަފާރި  އަޅުަގނޑުމެން  ނޫން  ިވޔަފާރިތަކަށް  ައއު  އަހަރު  މިދިޔަ  ވިޔަފާރި  ޙަޤީޤަތުަގއި 

އެކަމަކު   ފޯކަސްކުރަންހިފަހައްޓަން.  އަޅުަގނޑުމެން  ބަދަލުވެ  ެގނޮމީއިކޮ  ،ޖެހެނީމި  ިމއަހަރު  .  އްޖެސްޓްރަކްޗަރ 

ރިކަވަރީއަށް  ،  އެއަށް ބޭނުންވާ އިތުރު ސަޕޯޓު ދޭން،  ދޭން  އިމްޕުޓްސްއެހެންވީމާ، ައއު ސްޓްރަކްޗަރއަށް ބޭނުންވާ  

ބޭނުން  މިހާރު  ދޭން  މަސައްކަތްތަކެއް  މި  ބޭނުންވާ ސަޕޯޓު  އަޅުަގނޑުމެން  ޓަކައި  އެކަމަށް  ކުރަންޖެހޭ. އެބަ  ވަނީ. 

ނަގައިފިން  ނަށްވަރސިފިކޭޝަޑައި  ސްޓެޕްތަކެްއ  އިތުރު  އެބަ    ައށްއެްގރިކަލްޗަރ  .އަޅުަގނޑުމެން  މަސައްކަތްތަކެއް 

އެ ކުރަން.  އެބަ  އިންވެސްޓުމަންޓުތަކެއް  ފިޝަރީޒް  އަޅުަގނޑުެމންނަށް  ކުރަން.  ން  ކުރެވެއިންވެސްޓު  ކަންކަމަށް 

ކޮ އަޅުަގނޑުެމން  ޕޮޒިޝަންަގއި  ކޭޝް  ޙަޤީޤަތުަގއި  ޕޮޒިޝަނެފޮޓަބަލްމްއަންނަނީ  އެހެންވީާމ،    ްއަގއި   ތިބެެގން. 

ބޭނުންވޭ   އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މެކޭނިޒަމުތައް.  ޙަޤީޤަތުަގއި  އެކަމަށް  އަންނާނެ  އިންފްލޯ  އަދި  ފެސިލިޓީސްތައް 

ހަމަ ވަރަށް ެއކަމަށް ޓަކައި  އް ކުރެވެމުން މި  ތަ ދެން ދަތި ދަނޑިވަޅެްއަގއި ވަރަށް ިގނަ ަމސައްކަތް؛ އެހެންވީމާ، 

މުހިންުމ ފެސިލިޓީއަކީ ހަމަ މިަވުގތަށް އަދި އަޅުަގނޑުމެން ކޮންޓިނިއުކުރަން ވަރަށް    އެހެންވީމާ، މިއޮތް .  އަންނަނީ

 ފެސިލިޓީއެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ.  
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޗީފް ބަޖެޓު    ެގދި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ފައިނޭންސް މިނިސްޓަރ އަ

މަޢުލޫމާތަ ދެްއިވ  ކޮމިޓީއަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ވަޑައިެގން  ޔަ  ށް.އެްގޒެކެޓިވް  ިއއްޒަތްތެރި  ޤީއަޅުަގނޑު  ންކުރަން 

އަޅުަގނޑު   ކަމަށް.  ލިބިއްޖެ  ޖަވާބު  ސުވާލުތަކަކަށް  ހުރިހާ  އުފެއްދެވި  ސުވާލު  އަދި  ބޭނުންފުޅުވި  މެންބަރުން 

އަޅުަގނޑުމެން   އެކުވަނަ ބައްދަލުވުން ވެސް ނިންމާނަން. އަދި މިއާ  2އަޅުަގނޑުމެންެގ މި ކޮމިޓީެގ މި    ންމިހިސާބު

ައޅުަގނޑުމެންެގ    5ހަމަ   ތެރޭަގއި  އެމް.އެމް.އޭ   3މިނެޓު  ބަްއދަލުވުން  އެކު  ަގވަރުނަރާ   އެމް.އެމް.އޭ  ،ެއކުއާވަނަ 

 . ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.  ންމާލަންފަށާނެ ވާހަކަ ވެސް ދަންނަަވން. މިހިސާބުން ކޮމިޓީެގ ބައްދަލުވުން ނި
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