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     ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ާބ ދަންނަވަން. ޙަރި މެންބަރުންނަްށ މަރުއްޒަތް ވަަނ ބައްދަުލވުމަށް ހުިރހާ އި 4ޓު ކޮމިީޓގެ ބަޖެ `.

ަކިއ  ބޭނުްނވާ ފައިސާ ަރއްޔިތުންގެ މަޖިީލހަށް ފާސްކުރުމަށްޓަުކރުމަށްއިތުރު ށްމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސުން ބަޖެޓަ

ޖެނެަރްލ  ދަލުުކރެއްވުން. އޮޑިަޓރންނާ ބައްގެ ބޭފުޅުީފހުރަލް އޮނެޖެ ޓަރތުން އޮޑިގޮ ޅޭަސލައާ ގުފޮނުވާފައިވާ މައް

އަލްފާިޟލް ޙަސަްނ  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް -1 ؛ ޭބފުޅުންނަކީންަނވާވަޑައިގެވުމުގައި ަބއިވެިރވެަދލު ފަރާތުން ބައްއޮފީހުގެ

ްމ އިބްާރހީ ެނރަލް ންޓް އޮޑިޓަރ ޖެޓެސްެއސި -3ެނރަްލ ޙުސައިްނ ިނޔާޒު. ންޓް އޮޑިަޓރ ޖެއެިސސްޓެ -2. ތުޒިޔާ

. ލިދު ޚާޑިރެކްޓަރ ައލްފާޟިލް މަޤްބޫްލ  -5. މް ނަޢީމްާރހީކްަޓރ އޮޑިްޓ އިބްޑިރެކްަޓރ ޕަްބލިކް ސެ -4 އައިމަން.

  މިާހރު މަގަނޑު އެހެްނވީމް ފަޒީލް. އަޅުާފޝިލް އިްބރާހީައލްއޮޑިޓް  ެއސް.އޯ.އީ އެންޑް އެސް.ބީޑިރެކްަޓރ  -6

ީރ ޮއްފ `. މިނިސްޓް )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ން.ނަލާއި ނެަރލް އޮފީުހގެ ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވަޓަރ ޖެއޮޑި

ގެ މަިޖލީހަްށ ފާސްކުރުމަްށ ފޮނުވާފައިާވ ުކރުމަށް ބޭނުންާވ ފަިއސާ ރަްއޔިތުންތުެގ ބަޖެޓު އިތުރުލަނޭންސުން ދައުފި

ޖެންޑާަގިއ މިއަުދެގ މި ކޮމިީޓގެ އެ ދަުލކުރެްއވުންޅުންނާ ބައްޓަރ ޖެނެަރލް އޮފީހުެގ ބޭފުޑިގޮތުްނ އޮ ާއ ގުޅޭ ލަމައްސަ

ްނެމ . އެލާސާެއއް ައރުވާނަންޚުގޮތުގެ ކުަޑ ެގންދާނެ ށްބައްދަުލވުން ުކރިއަ  މިއަދުގެ ނޑުޅުގައަން ދެ .އޮތީ މި

ގޮތުން ކޮމިޓީގެ ިއއްޒަްތިރ  ޅޭޓާ ގުބަޖެ ްށ ފުރުޞަެތއް ައރުވާނަންނޑު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަފުރަތަމަ އަޅުގަ

ުކރުމަްށ  މެންަބރުންނަށް ސުާވލުރިތެތްގެ ިއއްޒަނޑު ކޮމިޓީގައަޅު ތު ިހއްސާުކރުމަށް. އެއަށްފަހު މަޢުލޫމާ ންނާމެންބަރު

ތަްށ ލް ޙަސަން ޒިޔާފާޟި ރަތަމަ އޮޑިޓަރ ޖެނެަރލް އަލްފު މާ، އަޅުގަނޑު އެގޮތުން އެހެްނވީ ނަން.ލާއިފުރުޞަތު ހުޅުވަ

 ން. އަރުވާނަފުރުޞަތު

 

 ްނ ޒިޔާތު ާވހަކަދެއްކެވުން:ަރލް ޙަސައޮޑިޓަރ ޖެނެ

ނަްށ ޅުގަނޑުމެންރާސާއެްއ އައަޅުގަނޑުމެންނަށް ބަޖެޓު ލިބިގެން ާމ ފުރިހަމަ ދި އާދެ، . ޝުކުިރއްޔާ މުޤަްއރިރުއާދެ! 

ްނ ނޑުމެކަންކަން އަޅުގަ އް ޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަގަވި ބައެއަ ،ތުން ުކރެވިފައެްއ ނެތް. އެހެންނަމަވެސްވަގުތުގެ ގޮ

 ަފއެްއ ނެތް. ދެން ވިމެން ތައްާޔރުކޮށްލެނޑުގައަޅު އިސިަފިއގަ ޓެްއގެ ރިޕޯދެން އަެނއްހެން  ،ންކޮްށލައިގެވެސް ނޯޓު

. ނެ އަށް ފޮނުވޭޓީކޮމިމި ނަށް ތި ބޭފުޅުންމާދަމާ  ނަށްނޑުމެންގައަޅު އި ޓެއްެގ ސިފައިގައެހެންނަމަވެސް ރިޕޯ

 ން ނޑުމެގަޖެޓު ކޮމިީޓއާ އަޅުކަންކަްނ ބަ ށް ފާަހގަިވ ބައެއްމެންނަގަނޑުމިާހރު އަޅު ،މަވެސްންނައެހެ

 717ީހގެ ގޮުތގައި ލޭ އެރު ބަޖެޓުގަިއ އެބަުހރި ހި ރު ިމހާާލއިއިލަމްދަނީއަށް ބަ ދެން އާ ދެ،. އާކޮށްލާނަންހިއްސާ

ެގ ގޮތުގަިއ ން ިހލޭ އެހީބިިލއަ 1.35ވަނަ ައހަރުެގ ބަޖެޓުގައި ވެްސ  2019ށް. ދެން ކަމަ ލިބޭނެ ޔާ މިލިއަން ރުފި

ޔަލަްށ ެގ ނިންެގ ނިޔަލަށް. ޖޫންީލ ޖޫއިލަ މް ބަޓަސިސްސެްޕ މެން ނޑުގަ. ދެްނ އަޅުށްކަމަ ނެ އާމްދަނީއަށް އިުތރުވާ

ިހޭލ  78ދި %. މާނަައކީ އަަޔލަށްއިނގޭތޯ ޖޫންެގ ނި ހުރީ  އާމްދަނީ ލިބިފައި  34ކަްށ %ގާތްގަނޑަ ،ލިިއރުއިބަލަ
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 އެހެންވީމާ ތް. ނެ އްއެ ލިބިފަ ކަށް ލަޖޫންގެ ނިޔަ ،ގެ ެތެރއިންފައިސާ ުރ ބަޖެޓު ކޮށްފައި ހުރި ގޮތުގަިއ އޭހީގެ އެ

 ތޯ، އެ އުޝުައރެްނސް އްޔާ މި ރިއަލައިްޒވާނީ ކިހާ މިންަވރަކަށްނޫނިތޯ، ޖުްޕލެމިއީ މިލިއަން  707މި  ،މާނައަކީ

ވަީނ  މިކާވެްސ އްޔާ އަނެހެން. އެހެންނޫނިއްޯހދަންޖެހޭނެ ޓީއަށް ކޮމި ންރީންސް މިނިސްޓް ވަނީ ފިނޭށް ހީއަޅުގަނޑަ

 އަޅުގަނޑުމެން  .ތުގެދަުއލައިނގޭތޯ  ދަނީ ން މިވެގެ އިތުރު ނުިބލިއަން ލޯ 1.6 ލޯނަށް ގަނޑަކަށްތްގާ ،އިތުރު

މަޝްރޫޢުތަކެްއ ހިންގަްނ. ، އްޖެކްޓްތަކެތުަގއި ލިބޭ އަދަުދ ޖަހަނީ ްޕރޮެގ ގޮދަނީއާމް ،ލުކުރަީނ މި އަދަދުބޫގަ

 ކަމަށް  ނުވާޒްއަަލއިމިއަދަދު މިހެން ރި ،ވަންޏާ ކުރެވޭ ަކމަށްނުންރޫޢު ައހަރު ނިމޭިއރު ބޭއެހެންވީމާ، އެ މަޝް

ކުރަނީ. އެަކްނ  ނޑު ފާހަގަ މިގަށް އަޅުކަމަ ދާނެންިބލިއަން އިުތރުެވގެ 1.6ގެ ގޮތުގައި އްނެއިތުރަށް ލޯ އެ ވަންޏާ

ެގ ތެރެއިްނ 1.3 ޖެހި އަށްިލއިރު އާމްދަނީއިުޕން ބަލަސެ . ޖޫންގެ ނިަޔލަށް އަޅުގނޑުމެންސާފުވެއްޖެ ދެއްތޯ

، ެއ ޖެހި، 78ީކ %އަނަެގ މާޔަލަށް. އޭ. ެއއީ ޖޫންެގ ނިއިނގޭތޯ 34އިނީ % އި ވެފަނަށް ރިއަަލއިޒްޑުމެންއަޅުގނަ

ީއ ދެ! އެއާ ؛ން އިތުރަށްމެޅުގަނޑު، އެީއ އަނުވޭ. އެހެންވީމާިރއަލައިޒް ސާ ފައި ،ބަޖެޓުގަިއ ޖެިހ އަދަދުެގ 2019

ލާއިުރަގިއ އި ެގ ގޮުތގައި ަބލަން މީގަިއ ޚަރަދުކަެމއް. ދެ  ފާހަަގވާނަށްނޑުމެންގަޅުގަިއ އަގެ ގޮތުއާމްދަނީ ދެން

 ..، ސްޮކލަރޝިޕް.ބަހުިރ ލޯނުއެ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

  ؟ކަމަށް ވީ ޅުީވ ރިައލައިޒްވިދާތޯ  34%

 

 ްނ ޒިޔާތު ާވހަކަދެއްކެވުން:ަރލް ޙަސައޮޑިޓަރ ޖެނެ

34% . 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 . ބާކީ އިންނާނީ އްތޯ ދެ 66އެހެންވީމާ، އެީއ %

 

 ްނ ޒިޔާތު ާވހަކަދެއްކެވުން:ަރލް ޙަސައޮޑިޓަރ ޖެނެ

ގޮތުަގއި ކުންފުނި މެދުވެރިކޮްށ  ގެ ސަްބސިޑީއެއްކަލަ ބަުހރި ލާިއރު އެއި ަތއް ބަލަ. އާދެ! ދެން ޚަރަދ66ުއާދެ! %

ިފާޔ މިލިއަން ރު 270ްތގަނޑަކަށް ގާ ،ކީޔަ ލަފަމެން މި ދޭއި އަޅުގަނޑު. ދެން މީގަކަމަށް އް ހިނގާނެކެޚަރަދުތަ

 އުޫސެލއް  ،ގައިސަބްސިޑީޒް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތު  ،ކީޔަ މެން މި ދޭ ލަފަޅުގަނޑު. ދެން އަބައޮތްކަނޑައަޅާފައި އެ

ައްށ ޝަްލ ސެކިުއރިޓީހަުރ ބަޖެޓުގަިއ ސޯއަ ވަނަ 2019ގާއިމުކުރަން.  އޭ ެދވޭ ނިޒާމެއް އެބަެޖހެގާއިމުކޮށްގެން
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 ގެ ން ނޑުމެގަ. ދެްނ އަޅުވެސް އިނގޭތޯ ްނ އެަބއޮތް އާސަންދައަށްބިލިއަ 1 ަގއިއަދަދުތަކުކަނޑައެޅިފައި އޮްތ 

 ކުެރވިފަިއ ުހރީ ިބލުތަްއ ދައްކަން. ެއއީ ރަދުން ޚަ އިބިިލއަން ތެރެ 1 ފަިއ އޮތް ތަޖުރިބާއަީކ އާސންދައަްށ ވެްސ ުކރެވި

ލިިއރު މީަގިއ އިލަ ން ބަ. ދެން އަޅުގަނށުމެބަޖެހޭހަރުދަާނ އުޫސލެއް އޮންނަން އެ މަކަށް ނޫން. އެހެްނވީމާ،ކަ

ެދްނ  .ނގޭތޯމިލިއަން އި 130. ފައް ކަނޑައެޅިދަދެބައޮތް އަލޮސްއަްށ ވެްސ އެ ގެ ރެވެނިއު .އެސް.ސީއެމް.ޑަބްލިއު

ްނެގ ބޭފުޅު ޕާޓީެއއް އިންނާތީ އެ ގފުޅުން ބޯޑުގައި ފޮރިންއެ ބޭ ،އޮންނަނީ ރެވެނިއު ލޮސް ކަނޑައެޅިފައި މި

ެއޭދ ދަށްކުރަން  ،ގައި ފެނުގެ އަގު ިތރިުކރަން.އެސް.ސީއެމް.ޑަބްލިއު ދައުލަތުން ންދެ .ުކރުމަށްހިމާޔަތް ޓްރެސްންއި

. އޮންނަނީ ރެކްެޓްއ މިޓްހެދިަފއި އޮްތ ކޮން ވާެނ ގޮތަްށ ިވސްނާފައިނުކުންފުނީެގ ލޮްސ ދަށް ،ސްޔަ ހަރެްއ ވިފަ

ދަށްކޮށްފާނެ.  ޓެއް. ކުންފުނި ރޭޓު ކްރެ ކޮންޓްާރ ކަަހަލ ކު.އާުރ މެއިންޓެއިން ރުައއި.އާ 12% ،އޮންނަނީ އޭގަިއ މި 

ެހްނ ވީމާ، އެ ންއޮންނަނީ. ެއހެ ްށ މިތަގޮ ެނއްކާ ސަްބސިޑައިޒް ކޮށްދޭނުބރާ އަދަުއލަތުން އަ ،އެހެންނަމަވެސް

. ދެްނ ކަމަށް އް ކަމެ ނެހޭރީން ުކރަންޖެނިސްޓްުކރުމަކީ ފިނޭންްސ މިްއ ިރވިއުތަޓުފައި ހުންނަ އެގްރީމެންހެދި

 ،ކަމަށް ވެަފއި ން އަުގ ދަށްކުރާ ކޮށްދޭރައްޔިތުންނަްށ ޚިދިމަތް ފޯރު ،ދެކެނީ މެން މިއޅުގަނޑުްސ ްށ ވެއިތުރައޭގެ

ބޭރުެގ  ،ރެސްޓްޓްބޭރުެގ އި ،ންޏާވަ ކަމަށް  ކޮށްދޭ އިޒްއަދި ަސރުކާރުްނ އަނެްއކާވެްސ ސަބްސިޑަ

ަޓރްމ  ގ ލޯންބަޖެހޭން އެތުލަޏާ ދައުވަން ކަމަށް ން ވިސްނާ ހިމާޔަތްުކރަ ެރސްޓްއްގެން އިންޓްޑަރެ ހޯލްސްޓޭކް

 މި  ން،ތޯ. މިީއ ދެކުރުްނ އިނގޭކްތަށް ަބއިބެލަްއސާ  ދައު ންނަން. މާނައަީކ ެއ ކުންފުނީަގއި ހުިރ ހި ކަށް އަނުމަވިސް

 ހޭނެ ޖެޝަނަކަކީ ދަުއލަތުން ނަގަންސިޑިެއ  ތޯ ނުވަތަދާނީދެމުންށް އަބަދުވެްސ ދެމުންރެވެނިުއ ލޮްސއަ ، މިއަދަދު

ގޮތުްނ  ެބހޭ ުނ ސްކޮަލރޝިޕާއިތުރަްށ ލޯޑުމެން ދެކެން. އާދެ! ެދން މީގެނގަޅު އަކަމަށް ޝަނެއްސިޑި

 ބޭންަކކާ  2ޖޭގެ ދަން ހަާވލުކުެރވިގެން ާރއްައނބުރާ ހޯ އިރުުކރާފައިސާ ދޫ ލޯނު .ގަނޑުމެން ފާހަގަކޮށްލަންޅުއަ

ހިސާބުަތްއ  ގެފައިސާ ލޯނު  ،ވަނީ ން ކުރި އޮޑިޓެއްގަިއ ފާހަަގކުރެވިފައި މި އިނގޭތޯ. ދެން އަޅުގަނޑުމެ

ނގޭތޯ. މީެގ ކުރިްނ އި ކަމަށް  ަސލަތަްއ ުހރި ގިނަ މައް ދުމުގަިއ ވަރަށް ފައިާސ އަނުބާރ ހޯލޯނުެގ ބެލެހެއްޓުމުަގއި 

 އެ ފައިސާ  ސަބަބުން ނުވުމުގެަފއިލެހެއްޓިޅަށް ބެހިސާބުތައް ރަނގަ އިސާގެފަލިބެންޖެހޭ ސްކީމަކުން  2ންގުނު ހި

ގެ ގޮުތގައި ވަރަށް ޮބުޑ ޖު ސަރވިސް ޗާ ާވ ޯލނުތަކަށް ބޭންކުފައިާހރު ދޫުކރެވި. މިނުޭވ އިނގޭތޯ އްދިފައެ ނބުރާ ހޯއަ

ގޮަތކަްށ  އް ަނގާޖެލޯުނ ިރކަވަީރއަކުން ޗާ ،އޮންނަނީ ިއ މި އެރޭންޖްމަންޓަކަްށ ވެފަ. ދެްނ ކަންއް ނަގަމުންދާދެދައަ

 ެޗއް އެއް  ވާ ރރިކަވަ  ،ގޮތަކީ ވާ  ހެންވީމާ، މި ޮގތަށް. އެ ކުރާ ޖުބޭންކަށް ޗާ އިން ސްޓޭންޑިންގޓްނޫން. ލޯނުގެ އައު

ކީ ލޯުނ އައި އެރޭންޖްމަންޓަ ފަހުން މި ،ންނަމަވެސްެޖއް ދޭ. ެއހެ  ޗާވެސް ކޮންމެ ަމހަކު ބޭންކަްށ ަވރަށް ބޮޑު

ންުކ ބޭޕްސްތަްއ ަލރޝިކޮުނ ސްލޯ ދެން މި  ،ކީޔަލަފަ ން ދޭ މެނޑުގަ، އަޅު. ެއހެންވީމާރިކަވަީރ މީާރއާ ހަވާލުުކރީ

 ކޮްށގެން މަޝްވަރާ ތަކާ ހެން ދޫކޮށްަފިއ ހުިރ ލޯނުތަކަްށ ވެްސ ބޭންކުރިން އެ ޏާ ކު ވަން  ކަމަށްރިކޮށް ހިންގާ މެދުވެ

މީާރ  އިުތރަށް ގެއުން. އަިދ އޭބަސްވުންތަކަށް ބަަދލުގެނައެއް  ، ވިސްނާފައިށްގޮތަ އިތުުރ ޚަރަދެްއ ދަުއލަތުްނ ނުދާނެ
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 އެބައޮތް ގަިއ ދެްނ މީ ،އަޅުގަނޑުމެން ފާަހގަކުރަންެދން ގެންދިއުން އިނގޭތޯ. ށް ކަެލކްޝަންސް ކުރިއަމެދުވެރިެވ 

ނޑުމެންނަށް ގަނޑުމެން މިފަހުން އަޅުގައަޅުދެން ކަމަްށ.  ކުރާނެިމލިއަން ޚަރަދު  350 އެސް.އެމް.އީ ބޭންކަށް

ގެޓްސެޓް ޯލުނ  ،ފަިއވާނެކޮށްނޑުމެން ފާހަގަގަނިސްޓްީރގެ އޮޑިޓުަގއި އަޅުނޮމިކް މިއިކޮ ،ކުރެވުނު އޮޑިެޓއް އެއީ

ކަމަށް ެއ ބޭފުޅުްނ  ަފއި ނެތް ދެވި. ދެން އުސޫލުތަުކގެ ތެރެއިން ލޯނުތައްއްއިނގޭތޯ. ހަމަ މިގޮތަށް ދޫުކރެވުނު ލޯނެ 

 އުޫސލުތަކުގެ  ،އިރުމިހެން ލޯނު ދޫކުރެވޭ  ކަމެއް ންމުހި ށް މު. އެހެންވީމާ، އެއީ ވަރަތޯއިނގޭ ވެސް އެއްބަސްވޭ

.ީއ މުކޮްށ ެއސް.އެމްއްއިުތރަްށ އާގެއޭއަިދ  ،އިދިނުމާުނ އިްނ ލޯފަިއ ހުންަނ އުޫސލުތަކުެގ ެތރެނޑައެޅިކަ ،ތެރެއިން

ވަންޏާމުްނ ކޮންމެވެްސ ވަރަކަްށ  ށް މަކަ އް ދޫުކރާ ލޯނެ ރިތަްއ ތަރައްީޤކުރަން  ވިޔަފާ ފަންތީގެ  ިދ މެދު ކުދި އަ

 ނެ ހޭޖެވަންދެން ެބލެހެއްޓެންބޭފުޅުން ސްޓޭބަލް  އެ  ،ކީނައަ މަށް. މާކަ އޮންނަންޖެހޭނެ އް ެސސެކިއުބޭޓަރ ޕްރޮއިން

ެގ ކުރީ  ، ނިންމައިފިންޓަށްފަުހ އަޅުގނޑުމެންއޮޑި ގެމެންއަޅުގަނޑު ،މަކީދެވަަނ ނިންމު ގެއަޅުގަނޑުމެން .އިނގޭތޯ

ްއ ލޯނެްނ ލެްއ ހަދަގ ސްކޫ ސާލަކަްށ ޑައިވިންމި ؛ފަރާތްަތއް ން ފޯމަންސް ަބލަން. ލޯނުދިޕާ ތަކުގެ ގެޓްސެޓް ލޯނު

. ދެްނ އަނެއްާކ ލޯުނ އިނގޭތޯ ގ ްސކޫުލ ހިްނގާތޯމިހާުރވެްސ ޑަިއވިން ބޭފުޅުން  ވަންާޏކުން އެ ކަމަށް  އި އޮތް ދީފަ

 އެ ،ފައިދު ކަނޑައެޅި.އީ ބޭންކަށް އަދަމް.އެއެސް ،ޅިއް. އެހެްނވީމާ، މިހެން ކަނޑައެކަމެ ތޯ. މިއީ ބަލަންޖެހޭއަދާކުރޭ

ައީކ ގަޅަށް ެބލެން އެބަޖެހޭ. އަެނއްކާ ިރކަވަރީ ނގޮތް ރަ ުކރާސްޕާސްގޮތަކާއި ޑި ކުރާަލއިޒްޓިޔުސާ ބޭފުޅުން އެ ފައި

ްށ ނައަޅުގަނޑުމެންހަަމ  ޖެހޭނެހެން. ދެން އިތުރަށް ެލންްށ ހީވަީނ ބެ ީރ ކިހިނެއްޯތ އަޅުގަނޑަޭރވިފަިއ ހު  ،ވެސް

. ތްަބއޮން ހިމަނާފައި އެމިިލއަ 400އި ގޮތުގަ  ގެންސީކޮންޓެްނޖެ ،ބަޖެޓުަގއި އިނގޭތޯ މިެގ 2019 ،ކަމެއްފާހަގަިވ 

ޕިޓަްލ ކެމުކޮްށ އްއާ ،ވުމުެގ ދަށުން ޚާއްަޞ ކަންކަމަށްލެެގ ބެއް މިނިސްަޓރު ފިނޭންސް  ދެން އަކީ ެއއީންސީންޖެކޮންޓި

 ނޑަށް ީހަވނީ ތޯ އަޅުގައްނެ  ކިހިހާތަނަްށ ޚަރަދުުކރީ ންޖެންސީ މި. ދެްނ ކޮންޓިމި އޮންނަނީ ށް ގޮތަ ްއ ކުެރވޭޚަރަދުތަ

 . އަނެއްާކ ިމ ސަޕްލިމެންްޓރީ ށްހޭނެ ކަމަާވލު އުފައްދަންޖެޖެހޭެނ ކަމެއްހެން. ސުރައްޔިތުންެގ މަޖިީލހުން ަބލަން

 ން ންސީންޖެހެންވީމާ، ކުީރގައި ކޮންޓި. އެމިލިއަން 225ންޖެންސީެގ ގޮުތގައި ޓިވެްސ އެަބއޮތް ކޮންއި ބަޖެޓުގަ

 ީވ ބަެޖޓު ށް ފާހަގަނަށް ބޮޑަންމެނޑުމެންގަނެއްކާ މިހާރު އަޅު. އަތޯއްއްތަކެކަންތަކުރެވިަފއި ުހީރ ކޮންކޮން ޚަރަދު

ނަިއުރ . އަންއަންނަނީ މި ލިމެންޓްީރ ބަޖެޓްޕްތައް ހާސިލުުކރުމަށް ސަގެ ްޕލެޖުރު. މިހާ ންުކރީ ުކރީ ަސރުކާރުޔާރުތައް

އްދުަމީކ ފެއުލު ވެޯތ ސުވާއޮީތ ކީއް މި މިލިައން ހިމެނިފައި 225 ގޮތުގައި  ގެންޖެންސީއިތުރަްށ ކޮންޓެދެން އޭގ

ްށ އަަހރު ބަޖެޓަ  މިދިޔަން. ދެފާހަގަވި ކަންކަން މިއީ ލަކޮށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް. ދެން ޖުމުމު ކަމެއްގެ ގޮތުަގއިމުހިން

 ގެ އްޓެރިޕޯ މެންގަނޑުމަ އަޅުދެން ހަ އެ ޅުންނާ މިހާރު ހިއްާސކޮށްލައިފިން.ބޭފުތިނޑުމެން ގަޅު އަންޓްސްލީ ކޮންމެ

ހަގަީވ ފާރީ ބަޖެޓުން މެންޓްސަޕްލިމި  ންނަށްށް ައޅުގަނޑުމެަވގުތަ މި ވާނީ. ދެން އެއީތައްާޔރުކުެރވިފައި ސިފައިގައި

ބޮޑަކަށް އޅުގަނޑުމެންނަަކްށ  މާ ،ށް ހަމަ ަވގުތު ކުޑަތަންވީމާކޮށްލީ. ޝުުކރިއްޔާ. ވަރަސާހިއް ން މި ކަންކަ

 ުކރެވިފަެއއް ނެތް. ޝުުކރިއްޔާ. ރިވިއު
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 ން:ކަދެއްެކވުސަތުން ާވހަޔާރި

މާދަމައަށް ރިޕޯރޓެްއ  ،ޓަވަމުންއް ވިދާޅުވެއްޖެ ފައަޅުގަނޑު ދެންމެ ޑިޓަރ ޖެެނރަލް.ޝުކުރިއްޔާ އޮ

ްށ ާޔ ަވރަ އްޖެއްވާިއރަށް ލިބިލަންޖަހާ  9ެގ ރޭ ޓް މި ރިޕޯއެ އަނެްއހެން ށް އަިދ ންނަމެގަނޑުއަޅު .ވެނޭކޮްށލެތައްޔާރު

ގޮތުްނ ކޮމިޓީްނ  މިކަާމ ގުޅޭ އަްސލު ޖަހާިއރު 9ޭރ  މި ނަށްޑުމެންއަޅުގަނ ން.ނަުކރާޝިއޭޓުބޮޑަށް އެޕްރި

ާޔ ަވރަށް ރަނގަޅު. އްނޑުމެންނަށް ލިބިއްޖެގަޓް އަޅުޕޯ، މިހާތަނަްށ ެއ ރިފެށުން އެބައޮތް. ެއހެންވީމާ ކުރަން ޑެލިބަރޭޓު

 ތު މި ފުރުޞަޑު ފުރަތަމަ ވީމާ، އަޅުގަނާލނަން. އެހެންއިޅުވަހުތަށް ޞަފުރު ެއހެންވީމަ މިހާރުނޑު ން އަޅުގަދެ

 ޝަރީފަށް. ްމ ިރ މެނބަރު އިބްރާހީތެދާިއރާެގ އިއްޒަތް ވަނީ ަމރަދޫރުއަ

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: ަޝރީފްމް ބަުރ އިްބރާހީމެންދާއިާރގެ  މަރަދޫ

 ށް ލަރަްނ ޑޮލިއަމި 40 .އެހެންނޫންތޯ ،20ގެ ިހއްސާގެ %.އެސް.ސީއެމް.ޑަބްލިއުކުންފުންޏަކަްށ ޝުކުރިއްޔާ. ޭބުރ 

ިކ ތޯ ވަ ބަޔަުކ ނެތިގެންނެ މިލިއަން ޮޑލަރަށް ގަންނާ 40ިއރުގަިއ ވިްއކަވާެލއްވި ލެއްވީ. އެ އި ކަވަވިއް  ނޭނގެކަން

ދެްނ މިާހ ދުަވްސ  ކޮށްފަިއ އޮތީ.ޓުގޮތަށް ެއގްރީމެން ދޭންޖެހޭރުްނ ނުިވ ނަމަވެްސ ސަރުކާ ދާމިންވަރެއްެގ ފައި

 ،ކޮށްގެްނ ނަމަވެސްަބއިބެކްދެއްވާަފއި އޮންނާނެތޯ ްށ ލަފާވެްސ ވަަރކަާކރަށް ެއއްރުނެަރލް ސަ އޮޑިަޓރ ޖެ ރުަގއިވީއި

ީއ އެ  .ންނަވަނީމިދަވީަމ  ކަމެއް ޅުން ހުރިޔިތުންނާ ވަރަށް ގުއް. އެއީ ރަމަށްމިކަން ުކރު ކޮށްގެންސަބްސިޑައިޒް

ޭހ ޖެދޭން ފަށުގައިފޯރާންނަށް އަތްތި، ރައްޔުއް ވީމާވެސް މިަކހަލަ އަސާސީ ޚިދުަމތެރުން ހަމަ ކޮންމެހެންސަރުކާ

ިވއްކާލިިއރުަގިއ  20ޏެއްެގ %ކުންފުން ވާފައިދާއެާހ  ށްމިިލއަން ޑޮަލރަ  40 ،އަންިމލި 20 ތީ. އެކަމަކުއޮ ގޮތަށް މި

 ؛ޖެނެރަލް ލަފާދެއްވީ މިކަމާ ދޭތެރޭގައި އޮޑިަޓރ  ؟މެއްތޯކަ މިއީ ކިހިެނއްވީ ،ދި ޕްރޮފިޓް ޕަސެންޓޭޖެއްއަ

ތެޭރގަިއ އޮޑިޓަރ ޖެނެަރލް ޚިާޔުލ ދާނީ. އެކަމާ ދޭމުންްސ ބޮޑުވަވެ ގުއަ  ގެ މުކުރުެބކްއިަރކަށް ީމގެ ބަވަވާވަސްދު

. ނުދާ ާވހަކަމުންުކރެވެޓަރވިދާުޅވީ އެްއވެސް ގޮތަކަްށ މޮނި ގެޓްސެްޓ ތި ،ެދވަނަ ސުާވލަކީ ؟ފައި ވާނެތޯދެއްވާ

  ަސރުކާރަްށ އޮޑިަޓރދޭެތރޭގައި ނެ. އެާއ ވެސް ނޭންގޭ އް  މިންވަރެ ހާސިުލވީ ޤްޞަދުމީެގ މަ ޔާ ނީވިއް މަށްވައެހެންކަ

 ލިބުނު  ވެސް މި އީ ބޭންކުންއެސް.އެމް. ،ިވދާލުވެއްޖެ މެދެން ؟އެއްތޯ ދެއްވާަފއި އޮތީޖެނެރަލް ކޮންކަަހލަ ލަފަ 

، ޭދ ށްފައިކޮދާއިފަ ތަނުން ތަންްޕރޮފިޓްވާ  ،އިށާރ ޕީރިއަޑެްއ ދޭން ފެންަނ ކަމައިންިކއުބޭޓަ ތަޖުރިބާގެ ައލީގައި 

ެނ ކުރަްއވާަޓރމޮނިއެކަްނ ؟ ތޯއްުފކޮށްދޭ ަކހަަލ އުޫސލެލުްނ ސަރުާކރުްނ މާާވ ގެއް ޑުަގއި ރިއަޕީ ކިއުބޭޝަންންއި

ެއީއ  ؟ންނާނެތޯއޮވާފަިއ  ލަފަެއއް ެދއްކާރަށް ސަރު އިުކރައްވަ ެގ ޚިޔާލުލްގޮތަކާ ދޭތެޭރގަިއ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަ 

ނެ. ލާޒިމެއް ނުކުެރވޭތަކަށް ފައިދާނުވާ ވިޔަފާރި ،ވިޔަފާިރތަކުންލަ ެއކަހަ ،މަކީބޭނު ތުމުގެއޮ އްރިއަޑެއިންކިއުބޭޓަރ ޕީ 

ާކ ދޭތެރޭަގިއ ދޭެތރޭގަިއ ހަދާނެ ގޮތަ އާއެހެންވީމާ، އެ ފައިސާ .ނެންނާފަިއސާ ހޯދޭނެ ގޮެތއް ނޯ އަނބުރާ އެ
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ިވ ނެންދެމި ،ކޮށްޓަރނިކަްނ މޮއަިދ މި ؟އޮންނާނެތޯ ދެްއވާފައި ަރލް އޮޑިޓަރ ޖެނެ އެްއވެސް ލަފައެއް ްށ ރަކާސަރު

މީހުްނ ނަގަިއެގްނ ުނ ތަކުން ހަަމ ލޯސް.އެމް.އީ ބޭންކުނޫނިއްާޔ އެ  ލްދީ ވިޔަފާިރއެްއ ކުރުމުެގ ބޭނުމުގައި ތަށް ހެ ގޮ

ހެްނވީމާ، ކަމެްއ ނުދޭނެ. އެވިްއޔާ އެއްވެްސ މީހަުކ ފައިާސ ދިނުމަކަށް އެއްެވސް ސަާމލު ވަނީ ކަމަްށ  އެކަން ނުބަލާ 

  ؟ންނާނީއޮ ަފއިދެއްވާ ލް ަސރުާކރަށް ކޮންަކހަލަ ަލފައެއްތޯނެރަ ޑިަޓރ ޖެދޭތެރޭަގއި އޮއެކަމާ 

 

  ާވހަކަދެއްކެވުން:ތުޙަސަްނ ޒިޔާއޮޑިޓަރ ޖެނެަރލް 

 ންމު ހިއް އޮތުން މު ސެސެ ޕްރޮ ރއުބޭޓަ . އިންކިްށ ފަށާނަން ިއނގޭތޯފަުހ ުސވާލަ ދެންމެ އެންމެ  ޔާ.ކުރިއްޝު

ހަަމ ޑެލިޖެންސެްއ  . ޑިއު ނުވާނެވިގެންކަްށ ފައިާސ ދޫކުރެ ލަޕޯސަ ހަަމ ޕްރޮ ،ކަމަކީ ތަމަމީަގއި ުފރަ ދެން .އިނގޭތޯ

ުރ ދީފައި ުހީރ އޭ ސް.އެމް.އީ ލޯނުނަ އެ ފަށައިގަން ކަށް ވިދާޅުވާހެން އާ ވިޔަފާރިތަ . ތި ންޖެހޭނެރަނގަޅަށް ހެދެ

ަހަމ ޮއވެދާނެ އިނގޭތޯ.  އްސަލެ ްޕރޮޕޯ ޅުުބނަނީ ރަނގަ އަޅުގަނޑުމެން މި އްޔާެވއްޖެ މަށްކަ އެހެްނ ދޭ ގޭތޯ.އިނ

އިގަީތަމ ކްޓިަކލީ އެކަްނ ފަށަްޕރެ . އެކަމަކުްޕރޮޕޯސަލެްއ އިނގޭތޯ ވެސް އޮވެދާނެ ގޮތަށް ވާފައިދާ ންޑުޑިވިޑެން

ށް ުހރެދާެނ . މިސާލަކަވިދާނެދެސިސްޓެންސް އެ ށްތަކަސް ވީމާ، އެ ެޗލެންޖަންއެހެޗެލެންޖަސް ހުންނާނެ. ނުކުންނަ 

އޭނައަށް އެކައުންޓިްނގ ނޫނީ މެނޭޖްމަންޓްްސ  އަންނަ ުކްއޖެއް. އި އެކީގަ ޚިާޔލުތަކަކާޓީ .އިއަ ރަނގަޅު ވަރަށް

 .އިނގޭތޯ ަބހުރި ގާއިމުވެފައިއެތަކެއް ނަސް ސެންޓަރުޒް ާކރުގެ ބިޖެހެނީ ަސރު މި އެހެންވީމާ، ؛ނެތީމަސްކިލްސް 

ންނެްއ ނެްތ ެނ ކުދިްތކުރާކަކުގަިއ މަސައްތަރުްސ ސެންޓަބިޒްނަ ލުމުގައި އި ބަލަލިއި ކު އަޅުގަނޑުމެން ބަލައެކަމަ

ދެްނ  .ޖެހޭނެ ވާހަކަްޓ ދޭންސަޕޯ ،. އެހެްނވީމާ، ެއއްކަަލ އެހީެތރިކަންތަކުަގއިއްދުހަެގ އެިކ ސަރަ ރާއްޖޭ ،ފައެއްހޯދި

ްނ ރު ސަރުކާ ކޮންމެހެްނ ެއ ޮލސް  ވަންޏާ  ކަމަށް  ވާސް ލޮ މިާސލަކަްށ  ،ށްނެްތ އެްއޗެްއ ބުނާކަ ކަށްއަޅުގަނޑަ

ެގ ނގޭތޯ. ވަިކ މުއްދަތެއް އި ނުވެދާނެ ރަތަމައިނުްނ ިވޔަފާރިެއއް ފަަށިއގަންނައިުރ ފައިދާ. ފުކަެމއް ކުރަންެޖހޭނެރއަބެ

 ެނގުން ގޮސް ކޮޅަށް  ،ޓް ދީމީުހންނަށް ދޭންޖެހޭ ސަޕޯ އެ  ،ވެްސ ވެދާނެ. ެއހެންނަމަވެސް ތެރޭގައި ަފއިދާ

އެމް.އީތައް އުފެއްދުުމެގ .އެސް .ކުރުމުެގ ބޭނުމަކީއް ަތޢާރަފުމި ލޯނުތަ  ނީުކރެވެއަޅުގަނޑަށް ގަޫބލު ގެނކަންނޭ

ޕްރޮސެްސ މުޅިން، ސާަކްލ ިހސާބަކުްނ މި އެކްސްޕެރިމެންޓްކޮށް،  އިާސ ދީފަިއ ވަކި . ފަބޭނުމަކީ އެީއހެން އިނގޭތޯ

ސް.ސީެގ މް.ޑަބްލިއު.އެދާޅުވިހެްނ އެަކ އަޅުގަނުޑ މިދެންނެީވ އިނގޭތޯ. ދެްނ ތި ވިެއ ވާހަ .ކަމަށް ންޖެހޭނެ ރިހަމަވާފު

ޚާްއަޞ  ގެން އެކަމަްށ ސީދާ ވަކި އާ ގުޅިހިއްސާ އަޅުގަނޑުމެންނަށްއެކަަހލަ، ކުގައި، ިހއްސާގެ ކަންތަުކގައި ކަންތަ

  އެއަްށ އެްއެޗއް ފަޒީލް ؛ ތް ކަމަކަށްއޮދެވިފައި  ލަފަެއއް ކަށް ށް ކުެރވި، ވަިކ އެގޮތައޮޑިޓެއް އަޅުގަނޑުމެންނަ

  ންތޯ.އްވަންވީނޫށްލަކޮޑްއެ

 

 ހަކަދެްއކެވުން:ވާ މް ފަޒީލްއިބްާރހީއޮޑިޓް  އެސް.އޯ.އީ އެންޑް ެއސް.ބީިޑރެކްޓަރ އޮޑިޓަރ ޖެނެަރލް އޮީފހުގެ 
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 އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ީސގެ ެޝއަރ  20އިއްޒަތްތެިރ މެންބަުރ ޝަރީްފ ކުެރއްިވ ސުާވލުގަިއ އިނގޭތޯ. %

ނޯންނާެނ  ޅުގަނޑުމެންއަ ؟ އޮންނާނެތޯޅުގަނޑުމެން ހަދާފައޮއަ އްވިއްކާިލއިރުަގއި އެްއވެސް ަކހަލަ ރިވިެއއް އެްއޗެ

ރަްލ ެއ ވިދާޅުިވ ގޮތަްށ ރ ޖެނެ އޮޑިޓަ އޭުރ އެްއވެސް ރިިވއުއެްއ ހަދާފަެއއް. ެއކަމަުކ ުކރީގައި 

ަގިއ އް އަންނަިއރުކޮންްޓރެކްޓުތަ މިކަހަލަ .އިންޓެއިންކުރުން ކަހަލަ ްކލޯޒްަތއް އެބައާދޭގައި މެ 10.އާރު.އާރު %އައި

ށްުވރެ ރަނގަޅަށް ބެިލގެން، އަނގެ މިމެންޓުަތއް އެބަޖެހޭ ކަންނޭ ހެދޭ ެއގްރިއެކުައރހޯލްަޑރާށް ހީވަނީ، ޝެއަޅުގަނޑަ

މިަކހަލަ ބާޑުންތަްއ ކުޑަކުރެވޭނެ ގޮތަށް މަސައްކަތްުކރަން އިނގޭތޯ. ދެްނ ދައުލަތަށް ވެްސ ފައިދާވާެނ ގޮތަށް 

ހިސާބުަގިއ  2018، 2017ކްކުރުމުގަިއ އިނގޭތޯ. ން ޝެައރ ބައިބެ ރެްއވި، ސަރުާކރުރަްށ ސުވާުލކުއޭގެއިތު

، އެ އޮޑިްޓ . އަޅުގަނޑުމެން ފުރަތަމަ އެ އޮޑިޓް ނެގިއިުރގައިއިނގޭތޯ ވިސަރުކާރުން އެފަދަ ތޯޓެއް ގެންގުޅުއް 

އަޅުގަނޑުެމްނ  އޮޑިޓެްއގެ ގޮތުގައި. ގެރަލް ރ ޖެނެޮއޑިޓައިނގޭތޯ.  ނެގުނީ ވެސް ވަރަްށ ހާލުްނ އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ކްޓަކީ، ެއ ައހަރުަގިއ ކޮްށ ނިންުމެގ  ިދ އެބްޖެން ވިދާޅުވި، ވަްނ ޮއފްެއ ބޭފުޅު އެ އޮޑިްޓ ނެިގއިރުަގއި 

. އެކަމަކު އޭގެފަހުްނ ޝެއަރ ބައިބެކްުކރުމޭއުލަުތން ޓިވަކީ، ކުންފުނި ވެލުއޭޝަްނ ހަދާފަިއ ދައޮބްޖެކް

ފް ގަަވރމަންޓުތާ ިމ ނުލިބޭ. ދެން ޗޭންޖު އޮ އްވެސް ަކހަލަ ަމޢުލޫމާތެށް އެކަހަލ އެކަމާ ެބހޭ އެއް ނަކައަޅުގަނޑުމެން

 އައީ ވެްސ ދެއްތޯ އެއަށްފަހު.

 

 ސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:ޔާރި

هللا ންބަުރ ޔަޢުޤޫްބ ޢަބްދު ރުޞަުތ މި އަރުވަނީ، ދާންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެފުނޑު . ދެްނ އަޅުގަޝުކުރިއްޔާ

 އަށް.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاންބަރު ޔަޢުޤޫްބ ޢަބްދުމެދާންދޫ ދާއިރާެގ 

ެއއްތޯ، ށް ބާޑުންލަތަމެންޓަކީ ަދއުޓްއިންވެސް އެމް.ޑަބްލިއު.ެއސް.ސީގެއާދެ، ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑުގެ ސުާވލަކީ، 

ކޮންެމ ެވއްޖެއްޔާ އެއީ  އެއް ބާޑުންއެއީ އެއް ސުވާލު. ؟ ނެތޯްނ ފައިދާވާސް ިއރެއްަގއި އެތަނުވެނުވަތަ ދައުލަތަްށ އެއް 

، މިާހރު ހުށަހެޅިަފިއ ޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުެރވެނީ. ދެން އަނެްއ ކަމަކީސް ބައިެބކްކުރަންޖެޭހ ކަމެްއ ކަމަށް އަގޮތެއް ިވޔަ

ބައެްއ ފަހަުރ ަބޖެޓު ހުށަހަޅާިއރު، ުކރިއަށް ހުިރ ދިހަފަނަަރ ައހަރަްށ  އޮތް ބަޖެޓުގަިއ އެަބއޮތްތޯ، މީެގ ކުީރގައި 

 އެ ހަދާ ައހަރަށް ލާފައި، ެއޑްވާންސް އިންކަމެއް އެއް އަހަރަށް ަނގާފައި އިންކަމުެގ  ހަމަ ވެސްލިބެންހުރި އިްނކަމް

ގޮއްަސ ުހިރ  އެކަަހލަ، ެއ އުޫސލުން، ެއ މަގުން  ،ރި ބަޖެުޓ ހެދިިއރު. ެއހެންވީމާވެްސ އެބަހު ޅާފަިއ ހަގޮތުގަިއ ހުށަ

؟ ސަޕްލިމެންޓްީރ ބަޖެޓުން  ުހރި  ާހރު ހުށަހަޅާފައި މި ށް ރަލަރ ޖެނެއޮޑިޓަ  ަލ އެްއޗެްއ ފާހަަގކުރެވޭތޯ އެއްވެްސ ކަހަ 

 ޝުކުރިއްޔާ.
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 ސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:ޔާރި

ެގ ސުާވލުެގ ެއ ބަަޔްށ ންބަރުދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެިރ މެމަރަދޫ ؛ ޝަރީފް. ދެްނ ންބަރުއިއްޒަތްެތރި މެ ޝުކުރިއްޔާ 

 ، ުކރިއަށްގެންދިއުމަްށ ފުރުޞަތުައރުވަން.ފައިޖަވާބުދެއްވާ

 

  އޮީފހުގެ ބޭފުޅަކު ވާހަކަެދއްކެވުން:ަރލްރ ޖެނެއޮޑިޓަ

ޙަޤީޤަތުގަިއ ؛ ހިއްސާ އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީގެ، ދޭން ބޭުނންވަނީފުކޮްށލައާދެ، ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑު އިތުރަށް ސާ

ންފުންޏެއް،  ކުއައި ޝްެވގެންބްލިއެއްގެ ގޮތަށް އެސްޓައަކީ އިނީޝިއަލީ ހަމަ ޖޮއިންޓްވެންަޗރއެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ

ވަިކ މުއްދަެތްއ   ވެއްޖެއްޔާ މެންޓުގައި އޮްތ ގޮތުންޖަޕާނުގެ ކުންފުންޏަކާއެކު. ދެްނ އޭެގ އިނީޝިައލް ެއގްރި 

ކަން،  2001ވަީނ ގަންނަންޖެހޭ. ެއހެްނވީމާ، އެގޮތުްނ އަޅުގަނޑު ހަނދާން ކު ސަރުާކރުން އެ ޝެައރވުމާއެހަމަ

ރ  ެއހެން ކުންފުންޏަކަށް ޝެއަ ްއވާފައިކްކުރަބައިބެ ކްުކރެއްވި އިނގޭތޯ. ބައިބެދެން ސަރުާކރުން؛ ދިހައެއްކަން

ވެްސ، ގެނައުމުގެ ުފރުޞަތު ލިބިގެންދިޔަ. އެހެންނަމަ 100. އެހެންވީމާ، ސަރުާކރަްށ ހަަމ %އްކަވަިއލައްވާފަވި

ނގޭތޯ، އޮންނާނެ އިޅުގަނޑުމެންގެ ރިޕޯޓެއް އެ ޝެައރ ެއހެން ފަރާތަކަށް ދޫކޮްށލާފައި އޮތީ. އަހަމަ ފަހުން 

 ޖިީލހަށް ހުަށހެޅިފަ. އޮންނާނެ ހަމަ މި މަ ކާިލ ގޮތުެގ ިރޕޯޓެއްޝެައރ ިވއް އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީގެދިރާގާއި 

 

 ސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:ޔާރި

 ން އެދެން.ަޖާވބުދެއްވު ލަށްުސވާގެ ންބަރު ިއއްޒަތްތެރި މެއާދެ، ދާންދޫ ދާއިާރގެ 

 

 ާވހަކަދެއްކެވުން: ޒިޔާތުސަްނ ޙަޓަރ ޖެނެަރލް އޮޑި

އްހެން ބާޑުންައކަށް ިމ ވަނީ ަދއުލަުތްނ . އަނެއަކީ ފައިދާާވ ކުންފުންޏެްއ އިނގޭތޯ އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ

ަންލ  އެްކސްޓާމި ޖެހެނީ، ެއ ބޭފުޅުންގެ ޑައިޒްޮކށްދޭންސަބްސިޖެހުން އިނގޭތޯ. ޑައިޒްކޮށްދޭންޖެހޭސަބްސި

 ހެދިފަިއ ޮއންނަ އެްގރިމެންޓެއްެގ ސަބަބުން. ާވ ގޮަތކީ، ކޮްނެމ ރއާ ޑަޯހލްސެޓޭކްރއަކީ، ޮފރިންގ ސެޓޭކްހޯލްޑަ

. ުޑ ވެްސ ނުލިބޭނެޑިވިޑެންމުން ެއ ބޭފުޅުންގެ ގެްއލުންވާނެ. ްޕރޮފިޓް ގެްއުލންވެއްޔާ؛ ލޮސްގޮތެްއ ވިޔަްސ ޕްރޮފިްޓ 

ކޮށްފަ. އެހެންވީާމ، އިންނަނީ ިފކްސް ، ްޕރޮފިޓް މާޖިން މިން ޑިވިޑެންޑު ޔަޤީންުކރަންވެގެންއެހެންވީމާ، އެ ބޭފުޅު

ފައި ޮއންނަ އެގްރިމެންޓެއް. އެހެްނވީމާ، އަގު ދަށްކޮށްގެން ާވ ަހއްޓަން ހަދާނިއު ވަކި ެލވަލެްއގައި ބަލަ ރެވެއެއްކަ

ސްޓޭްކ ؟ ތޯމާ، އެހެްނ ތާއަބަުދ ދައްކަމުންދާނީެއެހންވީމުެގ ބަދަުލ ދަުއލަތުން ދަްއކަން ިމ ޖެހެނީ. ގެއްލު

ރުެގ އެހެންނޫންތޯ. ެއހެންވީމާ، ަވަރްށ ސަރުކާ ްނނާނީ ކީ، ފުލް ކޮންޓްޯރލް އޮތަޖެއްޔާ ދެްނ ވާެނ ގޮގަނެއް
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ބޮޑު ޕްރޮފިެޓއްގައިޯތ ހިންގާީނ ނުަވަތ  އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީދެން ްސ ކުންފުނި ހިްނގިދާނެ. ޕްރޮފިޓެއްގަިއ ވެ

ކާރުން ނަގާނެ ޑިސިޝަނެއް. އެހެންވީާމ، ީއ ދެން ސަރުއެ؟ ގު ދަށްުކރާނީތޯރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތުގެ އަ

 ޓުކޮްށލަދެއްވުްނ އެދެން. ޑަށް ރިޕީނޝަންތައް. ދެން ުކރެއްިވ ސުާވލު އަިދ ެއއްފަހަރު އަޅުގަމް ޑިސިލޯންގ ަޓރ

 

  ާވހަކަދެްއކެވުން:ނެަރލް ޙުސައިްނ ނިޔާޒީންޓް އޮޑިޓަރ ޖެއެސިސްޓެ

 އަދަދަކުްނ ފިނޭްނސް މިނިސްޓްރީްނ ދަްއކަވާނީ. ޭއގެތެެރއިން ވަރަްށ ބޮުޑ ރާ ކު ، ެއ ބޭފުޅުން ކްލައިމްރެވެނިުއ ލޮސް

ރަށް ވެްސ ން ޑިވިޑެންޑުގެ ގޮތުގަިއ ސަރުކާ އެމް.ޑަބްިލއު.އެސް.ސީ އޮތީ. ޭއގެތެރޭަގއި އެަބއުޅޭ އެއްޗެްއ އަދި ނުދައްކާ 

 .އްޗެހިއެ  ލިބެންޖެހޭ

 

 ވުން:ދެްއކެވާހަކަ هللاންބަރު ޔަޢުޤޫްބ ޢަބްދުމެދާންދޫ ދާއިރާެގ 

ންޓްރީ ބަޖެާޓ  ގުޅޭ ސުވާެލއް ނޫން. ސަޕްލިމެއާއެމް.ޑަބްލިއު.ެއސް.ސީ. ދެން އޮތް ުސވާލަކީ އެއީ ލަކީ އެއީސުވާ

ވި ގޮތަށް އާމްދަީނ ގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑު މިދެންނެްމދަނީގުޅޭ ސުވާލެއް. ބަޖެޓުގައި މިާހރު ލިބޭނެ ކަމަށް ލަާފކުރި އާ

ކަްށ ، ެއކަހަަލ ގޮތަެއގޮތަށް އަަހރެްއގެ އިންކަްމ އެްއ ައހަރަްށ ލާަފއި، ްނހަތަރު ދެތިކުިރއަށް ؟ ހިނާފައިވޭތޯއޭ

ތަންކޮޅެްއ  ހަނދާންޭވ މީެގ އެީއ އަޅުގަނޑު ؟ ރަލްޓަރ ޖެނެއްެލވިންތޯޭއ އޮޑިެއގޮތަްށ ބެ؟ ނާފައިވޭތޯއޭބަޖެޓުގައި ހިމަ

ެގ ލަފާ ވެސް ެދއްިވ ެއ ބަޖެުޓ ކަމަކުނުދާ ކަމަށް. ކުރީގަިއ ެއގޮތަށް ހައްދަވާަފއި އޮތް ބަޖެެޓއް، އޮޑިަޓރ ޖެެނރަލް

 އެހެންވެ.

 

 ސަްނ ޒިޔާތު ާވހަކަދެއްކެވުން:ޙަޓަރ ޖެނެަރލް އޮޑި

ގަިއ. ންްޓރީ ބަޖެޓުސަޕްލިމެއިނގޭތޯ. ނުވެސް ނެތް އެކަހަލަ ކަމެއް މި  ވޭއާދެ، އާދެ. އެކަހަލަ ކަމެްއ ފާހަގަެއއް ނު

 ވެއްޖެ.އާދެ، ސާފު

 

 ދެއްެކވުން:ސަތުން ާވހަކަޔާރި

 އިްލޔާސް ލަބީބަށް. ންބަރު ދާއިރާެގ އިއްޒަތްެތރި މެ ނީ، ހުޅުދޫ ައރުވަމި  ފުރުޞަތު ދެން އަޅުގަނޑު  .ޝުކުރިއްޔާ

 

  ާވހަަކދެއްކެވުން:އިްލޔާސް ލަބީބް  ންބަރު ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެިރ މެ ހުޅުދޫ

 ގެ އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ . ގެ ާވހަކަ ފާަހގަކުެރއްވީމައެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ .ޝުކުރިްއޔާއާދެ، 

ްނ . ައސްުލ ކުންފުނީގެ ހިންގު އަްސލު އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުާރ ކަމެއް މަކީ ހެއްޓުަގއި ހިފ12ެ%  އައި.އާރު.އާރު 
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 ސް،ެޝއަރ އިނަ ބަޔަކާއެކީ ސް، ދިވެހި އެކީ ޝެއަރ އިނަޖުބޫުރކުރެވޭ ސަބަބު، ބޭރުގެ ބަޔަކާ ހަރުދަނާކުރުމަށް މަ

ިނއުއެްއ ޑަކޮްށ އެފިޝެންޓުކޮްށ ހިްނގުމަށް މަޖުބޫރުޭވ ކުންފުންޏަްށ އެަވރުެގ ރެވެންފުނި ވީާހވެސް ަޚރަދު ކުކު

އި. މިހާރު ދިމާވެގެން އުޅޭ ކަމަކީ، އެ ެއގްރިމެްނާޓ ޖެނެރޭޓުކުރުމަށްޓަކައި. އެހެްނވީމާ، ޕްރޮފިޓް މޭކުކުރުމަށްޓަކަ 

ްށ ީރޗުނުވީމާ، ޭއެގ އަ 12%  އައި.އާރު.އާރު ންގެ ަސރުާކރުެގ ދެ އަަހރު ަހރު، ަރއީސް ޔާމީއެއްގޮތަށް މިދިަޔ ެދ އަ

ކާކަށްނުޖެހޭ. އަށް ކޮމްޕޯނަންޓެއް ދައް ސްކުރީ ފަހަރުަތކުގައި ރީޗުވެަފއި ހުރީ. ެއހެންވީމާ، ސަރުާކުރން ރެވެނިއު ލޮ

ހަރު ވެްސ މާ، އެ ފަ ވީއެހެން އްކި.ން އޭރު ދެއެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ ޅުން ޑިވިޑެންޑުމާ، އެ ބޭފުވީއެހެން

ދަްއކަންޖެހޭ އަދަުދ ނުދެއްކީ. ނުދެއްކީމާ، ެއ ބޭފުޅުްނ ކުރަްނ ސަުރކާރުްނ ްށ ރީޗު އަ 12% އައި.އާރު.އާރު 

އެބަޮއްތ ލިއަން ރުފިޔާ ލިބެން ކަށް މި ރަ ޮކންމެވެސް ވަޑިވިޑެންޑު ސަރުކާރަށް ނުދެއްކީ. މިާހރު ހަަތރު ސަތޭކަ

ސަރުާކރުްނ ެއހެންވީމާ،  ެދއްކީމަ. ެއހެންވީމާ، ޭއގެ މައްަސލައެްއ ިމ ދިމާވަނީ. މިލިއަްނ ރުފިޔާ 130ސަރުކާރަްށ 

 ން އަސްލު އުސޫލެްއގެ ގޮތުއެހެންވީމާ، ން ދިމާވެފައި ޮއތް ކަމެއް މިއީ. އަދާކުރަންޖެހޭ ބަެއއް އަދާނުކުރުުމގެ ސަބަބު

މަްށ ސިޔާސީ ބޭނު މް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީއެ ހިފަްއހައްޓަން އަޅުގަނޑު ާތއީދުކުރަން. ގައި 12%  އައި.އާރު.އާރު

ގަޫބލުކުެރވޭ އަސްުލ މިިދަޔ އަސްލު ހަލާކުުނކުރެިވ އޮީތ އަްސުލ ެއ އެްގރިމެންޓާ ެހދި ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް 

 ޗް.ޑީ.ސީ ކަަހލަ ތަންތަްނ ހަމަ މިސާލަކަްށ އެ؛ ބޭފުޅުން އެހެްނ ކުންުފނިތައްެއ ކޮްށ ޞައްސަރުކާުރގެ ަފހުކޮޅު ޚާ 

ކަށް ފަސޭަހެއްއ ަސރުކާރަ އެްއވެސް އެހެންވީމާ، ލު. ނެތީމަ ައސްޯރލެްއ ަކހަަލ ކޮންޓްދިޔަީއ އެގެން ެއ ަހލާކުވެ  އެކީ

އުސޫެލއްެގ ގޮތުން އަޅުގަނޑު އެކަމަްށ ތާއީދު. ެއެހންވީމާ، ޯރލްތަކެްއ ުހރީމަ އެކަން ުކރަން. ނުވާނެ އެަކހަަލ ކޮންޓް

ށް ދެްއކީމަ މިއަންަނ ައހަުރ ދައުލަތަްށ އައެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީމިިލއަން ރުފިާޔ  130އޮތް  މި މިހާރު ބަޖެުޓގައި 

ޭއ  480ޑު ބަހާިއރު ން، ދެން މި ބަޖެޓުގަިއ ނެތީ. އެއީ މިއަންަނ އަަހރު ޑިވިޑެންއެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީއެބަލިބޭ 

އެހެންވީާމ،  ތުގައި.ވިޑެންޑުގެ ގޮލަތަްށ ލިޭބ ޑިއަށްުވރެ ގިަނ މިިލއަން ރުފިޔާ ދައު 400އަޅުގަނޑު ހަނދާންވަނީ. 

ުކރުމަްށ ންޓް ލޯނުތަްއ ރިަކވަރީ ސްޓޫޑެޅުގަނޑަށް ފާހަގަުކރެވޭ. ދެން މި އޮތީތުގަިއ އަމެއްގެ ގޮމިއީ މުހިންމު ކަ

ްސ އަސްލު މީގެ ކޯ؛ ކޮނޮމިކްއެބަ އި  ށްސަރުކާރުން މި ބަޖެޓުގެ ެތރޭގައި ހަރުދަނާ ފިަޔވަޅުތަކެއް އަުޅއްވަންޖެހޭ ކަމަ

ނަގަިއގެްނ  އްލޯނެ ކުންޓަސްޓޫޑެިޑޓަރ ޖެނެރަލް. އެއީ ރުން މުހިންމުހެން އަޅުގަނޑަށް ީހވަނީ އޮކުފައިއައިޑެންޓި

ސަ އޭަނ އާއްމުކޮްށ ދަުއލަތުގެ މިާސލަކަްށ ކުންފުންޏަކަށް ުނވަތަ ަހއި ޕެއިްޑ ތަނަކަށް ދިަޔޔަސް، އްކިޔވައިގެްނ އައި 

ހާްސ ރުފިޔާ. މިާސލަކަްށ އިންޖިނިއަރިްނގ ކަހަަލ  30ްށ ޕްރޮފެޝަނަލް ޖޮބަކަްށ ދިޔަަޔސް ިމ ލިބެނީ، ގާތްގަނޑަކަ

އެހެްނވީމާ، އަސްުލ ހާސް، އަށާަރ ހާސް ރުފިޔާ.  20 ، ފަނަރަ ހާސް،ކަން އެބަެޖހޭތަނަކަށް. އެކަމަކު ލޯނަށް ަދއް

ަލ ވެްސ ކަހަ ންމެމަށް ކޮމާ، އެކަކާކަށް. އެހެންވީން އެަވރު ދައްނެްއގައި ިދރިއުޅެމުއެފޯޑެއް ނުކުރެޭވ މާޭލ ކަަހލަ ތަ

ދަވާފަިއ އޮޑިޓަރ މެވެސް ަވރެއްެގ ސްޓަޑީއެއް ހައްކޮން ރެކަމެންޑޭޝަނެއް ދިނުމަށް އަޅުގަނޑަށް ހީވަީނ ރަނގަޅުހެން 

 ަރލް އޮޑިަޓރ ޖެނެ ްއެގ އިމްޕެކްޓެއް އަންނާނެތޯ ނޫނީޖެޓަށް ކިާހވަރެއަޅުގަނޑުގެ ސުާވލަކީ، ބަ ރަލް.ޖެނެ
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އެްއ ނޫނީ އިމްޕެކްޓެްއ ކުރާނެޯތ ިމ ނެސްލީ ިކހާވަރެްއގެ ވީކްނޭންޝަ ދަުއލަތުގެ ަފއިމުޅި ވާ ގޮތުގައި ދެކެވަޑައިގަންނަ

މިިލއަން ރުފިާޔ އެަބ ޑެފިސިޓްވޭ. ީމެގ  900ށްފައި ިބލިއަން އިތުރުކޮ  1.7ށް ޓަޖެްނ ބަތެރެއި ހުރިާހ ކަމެއްގެ 

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތަްށ ؛ ލްނެޝަނަ ކަަމށް، ނޫނީ މުޅި ބަޖެޓަށް އަންނާނެސަބަބުން ކިހާވަެރއްގެ އިމްޕެކްެޓއް 

 ؟ދެެކވަޑައިގަންނަވަންތޯ ަރލްއޮޑިޓަރ ޖެނެ ކަމަށް ބަޖެޓަށް އަންނާނެއިމްޕެކްޓެއް 

 

 ސަްނ ޒިޔާތު ާވހަކަދެއްކެވުން:ޙަޓަރ ޖެނެަރލް އޮޑި

އްހެްނ ސީލުކޮށް އަނެދެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތަފް ޑު އިމްޕެކްޓެްއ ނާންނާނެ ދެއްތޯ.މިވަރަކުންނެއް މާ ބޮ

ދެޭއ ޑެޓް ދެންނެވޭނީ ހަމަ އެއް ބިލިއަނުން ޑެޓް އިުތރުވެގެންގެ ، އަޅުގަނޑުމެންެވސްނުކޮށްލެވޭ. އެހެންނަމަދިރާސާ

ބިގެންދޭ. އެހެންވީމާ، އަނެްއހެްނ ރަްއޔިތުންނަށް އެތައް ޚިދުމަތްތަކެއް އެބަ ލިވެސް، އޭގެ ސަބަބުން އެބަ. އެހެންނަމަ

 ނޫން ެއއީީކ އިނގޭތޯ. ާމ ބޮޑު އިމްޕެކްޓެއް ޝަނަލް ކޮންޓެކްސްުޓގައި ނެ

 

 ސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:ޔާރި

ދާއިާރގެ އިއްޒަތްތެިރ  ވިލުފުށީ  ނީ،ައރުވަމި  ފުުރޞަތުދެން އަޅުގަނުޑ ބަރު. ޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްެތރި މެން

 ށް.ޙަސަން ޢަފީފަ ންބަރުމެ

 

 ން:ަހކަދެއްކެވު ވާޙަސަްނ ޢަފީފު ންބަރުމެދާިއރާެގ  ވިލުފުށީ

ެޖ ހިޭލ ދާޅުވެއްމެ ވިދެން ިމހާރު އާދެ، އަޅުގަނޑު ދަްނނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، . ޤަްއރިރުޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްތެިރ މު

އޭ އަދި ލިބިފައި އޮތީ ެއއީ ޖޫންެގ ނިަޔލަްށ 34% ޅާފައިާވ ފަިއސާއެހީެގ ގޮތުގަިއ ލިބޭނެ ކަމަްށ ބަޖެޓުގަިއ ކަނޑައަ

ޑައިގެްނ ، ހުަށހަޅުއްވަން ދެްނ މި ތަނަްށ ވަށަހެޅުްއވިއިރުަގއިޓްީރ ބަޖެޓު ހުްޕލިމެންތޯ. ދެން މި ބަޖެޓު، ސަދެއް

ުތރުކުރުމުެގ ޖެޓަށް އި ލިބިފައި ުހރި ފައިސާ، ބަސްޓަރު ވާހަކަދެްއކެވިިއރު ވިދާޅުވި، މިާހރުފިނޭންސް މިނި

ްޕލިމެންްޓީރ ސަ އެބައޮތްތޯ މި ކަންތަކުގައޭ ބަޖެޓު މި ހުަށހަޅުއްވަނީ. އެހެންވީމާ، ތި ޭބފުޅުންނަށް ފާހަގަވެފައި

ށް އިތުރުުކރަން ހުށަހަޅާަފިއ ގައި ެއ ފައިާސ ލިބިފަިއ އޮްތ ކަމަށް، މިާހުރ ފައިސާ ލިބިގެން އެ ފައިާސ ބަޖެޓަބަޖެޓު

، ޯލުނ އެ ފައިސާ؛ ޑެންޓް ލޯނުސްޓޫ އަނެއް ސުވާލަކީ، މިާހރު .އިނގޭތޯ. އެއީ އެއޮތް ހުށަހެޅުމެއް ކަމަށް މިއީ 

ާވލުކޮށްފައި އޮތީ ޮކްނ . ެދ ބޭންކަކާ. ދެން ެއ ދެ ބޭންކާ ހަހަވާުލކޮށްފައި އޮތީ ަތކާއޭކުވިދާޅުވީ ބޭންން ިތ ލައިގަތުބަ

ދެްނ ެއ ؟ ޖުކުާރ ގޮތަށްތޯދޭ ަސރވިސްައކަށް އެ ބޭފުޅުން ެއއްޗެްއ ޗާ މިާހރު ހަމައެކަނި އެ ބޭފުޅުން؟ އުސޫލަކުންތޯ

ތިބޭފުޅުްނ  އެހެްނވީމާ، ޭއގަިއ ކޮބައިތޯ  .އެްއޗެްއ ޗާޖުުކާރ ކަމަްށ ވަންޏާ  އޮންނަންވާނެތާ ބޭފުޅުންގެ ވެްސ ޒިންމާއެއް 

ދެްނ އަނެްއ ސުާވލަކީ، އަތުްނ ހޯދުމަށް.  ގެންޑެންޓުގަޅަްށ ެއ ފައިާސ ސްޓޫރަނ ސަރުކާރަްށ ދެއްވަްނ އޮްތ ލަފަޔަކީ 
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 ވިދާޅުވީ. ެއހެން އެގޮތަށް ެއ ކަމަށް ތި ޅަށް ބަްއަލވާފައ ނެތްރުގައި އުސޫލުތައް ރަނގަގެޓްސެޓް ލޯނު ދޫުކރިއި 

ކުރީާމ ދައުލަތަްށ ލިޭބ ލޯުނ ދޫްށ ތަގޮފަިއ އެއެއްބަސްވެވަޑަިއގަންނަވާއިރު، ކޮބައިޯތ އެގޮތަްށ ޢަަމލުކުރަްއވާ ބޭފުޅުން

ނަން. ންލްީޓއެއް އޮނަލަ ޕެކަހަ ވެްސ މެކަށް އެބަޖެޭހ ކޮންތްތަ ރާޔާ، ޭއގަިއ ޒިންމާވާ ފައްޖެއްކީ. އެހެންވެ ގެއްލުމެްއ އެޔަ

 ނު އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮުތަގއި އެސް.އެމް.އީ ލޯދެން ިމހާރު ؟ ނީ ކޮބައިތޯމެންޑޭޝައެއަށް ދެއްވަ ރެކަ

ގޮތެއް އެބަޖެޭހ ، އެ ލޯުނގެ އަދަދު ަސރުކާރަްށ ލިބޭނެ އް ދިނަސް، އަދި އެހެން ލޯނެއް ދިނަސްނެއެސް.އެމް.އީ ލޯ

ެގރެންޓީއެްއ ؟ އެްއ ިމ ހޯދަީނ ކޮންފަރާތަކުންތޯނޫނިއްާޔ ގެރެންޓީ ލެޓްަރލް ކޮބައިޯތ ކޮ ޔާ، އްޖެއް ެއހެންވެ ޔަޤީންކުރަން.

ން ތި ވިދާޅުވަނީ ކޮންޓިންޖެންސީ ބަޖެުޓ ދެ؟ ބައޮތްތޯފައި އޮތީ. އެކަންތައް ާފހަގަުކރެވިފައި އެށްހޯދާފައިތޯ ލޯނު ދޫކޮ

 ރަށްުވރެ. ދެން މި ތަަމ ހުށަހެޅިއި އި ފުރަރަށް ބޮޑު އަދަދެްއ އިތުރުވެފަ އިނގޭތޯ. އެއަށް ިމހާުރ  މި އޮތީ ވަ 

ށް، ކޮންކަމަށްތޯ ެއ ކޮންގޮތަކަ ؟، އެ ބަްއލަވަންތޯ ރަނގަޅަށްން ޚަރަދުކުރައްވާ ގޮތްކޮންޓިންޖެންސީ ބަޖެޓު

، ިމާހުރ ދެްނ އެންމެ ފަުހ ސުާވލެްއގެ ގޮުތގައި އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަްނ އޮތީ؟ އިނގޭތޯ ޚަރަދުކުރަްއވަނީ

 ންވާނީ،ކުރަފައި ުހރި ަފއިސާ ަޚރަދުށް ކަނޑައެޅިނޭ އިނގޭތޯ ބަޖެޓުގަިއ ަވކި ކަަމކަޤާނޫނުއަސާސީގައި އެބަބު

 ؟ންތޯގައި އެ ގޮތް ބައްަލވަުކރައްާވއިރު ހެންވީމާ، ތިބޭފުޅުން އޮޑިޓު. އެއެކަމަކަށޭ

 

 ސަްނ ޒިޔާތު ާވހަކަދެއްކެވުން:ޙަޓަރ ޖެނެަރލް އޮޑި

ަމްށ އެީކ ބަޖެޓަށް ބަދަެލއް ގެނެވިގެންނުވާެނ ކަ ާފސްކުރުމާ، ބަޖެޓުއެބަޮއވޭޤާނޫނުައސާސީގަިއ ޝުކުރިއްާޔ އިނގޭތޯ. 

ވެްސ ން އަޅުގަނޑުމެން ަހގަވެގެއިނގޭތޯ. އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ވެސް ދެްނ އޮޑިޓުގައި އެހެން ފާ

ކޯޑަކަްށ ެއހެންނޫންތޯ، ވެނިުއ ރަދެއް ރެނޑައެޅިަފއި އޮންނަ ޚަ ، ކަދެއްރަލީގަްލ އޮޕީނިއަން ހޯދީމު. ޖެޕިޓަލް ޚަ 

ބަދަލެއް ނުުކރެވޭެނ އިނގޭތޯ. އެހެންނަމަވެސް، ކެޕިޓަްލ އެްއ ޚަރަދުްނ އަނެްއ ޚަރަދަްށ ބަދަލުުކރުމުެގ 

އިޚްތިޔާުރ ފިނޭންްސ މިނިސްަޓރަށް އެބައޮްތ ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލަފާދެއްވާަފިއ  ޑިސްކްރީޝަން ނޫނިްއޔާ އެ

ތެޭރގަިއ ެއކަން އެގޮތަްށ ަބލަން. ދެން ީމގަިއ ދުނިޔޭެގ އެހެްނ ނޑުމެން އޮޑިްޓ އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ްއ ގޮތަްށ ަހަމ ގާނޫނެނޫނަކަށް ވޭ އިނގޭތޯ. މުތަކުގައި ވެސް ބަޖެުޓ އެހެްނ ކަނޑައެޅުމާއެކީ، އެއީ ދެން ގާޤައު

ކަށް ފިނޭންްސ މިނިސްޓަުރ ްސ ވަރަ ، ެއ ފްެލކްސިބިލިޓީ ކޮންމެވެެއހެންނަމަވެސް، ހުޭރ ވައިމަންްޓ ޫރލްސް؛ އެއަށް

ޯތ. ިއ ިމ ކަންކަްނ އިނގޭްނ ކޯުޑ ބަދަލުުކރުމާ، ަވިހ ހުދޫދެއްެގތެ ތެރޭްނގަނޑެއްވަިކ މި ގޭތޯ. އެއީ ދެއްވާފަިއ އިނ

ދޭ ލަފައެްއ  ދުވެްސ ހަމައަބައަޅުގަނޑުމެން ިމއީ ދެން ؛ ނޑަށް ގަޫބލުކުެރވެނީ، ކުިރއަށް އޮތްތާއެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ޓް ޫރލްސް ތަޢާރަފުުކރެިވ،  މަޖިލީހަށް ބަޖެޓު ޑިސްކަޝަނަށް އައިއްސަ. އެ ބާރު އިނގޭތޯ. އެ ވައިމަންއިނގޭތޯ

ޑުމެން ޭދ ނ އަޅުގައެއީ ފާސްކުރާއިރު ެއހެންނޫންތޯއިނޭގތޯ، ސްޓަރަށް އެ ފްލެކްސިބިލިޓީ ދިނުމަށް ފިނޭންސް މިނި

... )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ެދްނ ފާހަަގކުރެްއވީހަަގކުރާ. ދެްނ ތެޭރގަިއ ފާޑިްޓ އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން އޮ އް.ލަފައެ
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ްނ ކޮންޓިންޖެންސީން ަގއި ަބލާނަރޭތެ އޮޑިޓު ނޑުމެްނ ފިނޭންސް ިމނިސްޓްރީެގ ކޮންޓިންޖެންސީ އިނގޭތޯ. ދެން އަޅުގަ

 ަގިއ 2019ޭރގައި. ނެ ސެޕްޓެންަބރު މަސް ތެލެވޭޝްކޮށްއޮޑިޓް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޕަބްލި 2018ޚަރަދުކުރެވުުނ ގޮތް. 

 ،ެއހެންނަމަވެސް ؛އެ ޚަރަދުކުރެވުނީކީ ނަށް، އަުޅގަނޑުމެންއެހެންވީމާ ންނަ އަހަރުގައި.މިއަމެންނަށް ނޑުއަޅުގަ

 ން ކޮންޓިންޖެންސީ  ބަޖެޓެްއ ފާސްކުރަން އުޅޭ ވަގުެތއްގައިންްޓރީމެދުެތރެއިން ސަޕްލިމެ ގެަހރުހާރު އަމި

 ޝަނަށް މި ، އަޅުގަނޑުމެން އެޓެންއެހެންވީމާ .ލުޮކށްލުންމެންބަރުން ސުވާ ންޓް ނީ ކިހިނެއްތޯ ާޕލިމެޚަރަދުކުރެވު

ސަރވިސް ޗާޖު ަނގަނީ ލޯނުެގ ޓް ލޯން ންސްޓޫޑެ ،ކީގޮތަ  ހިނގާމި  ލޯން ސްކީމު ދެން އާދެ!  ތޯ.ގެނައީ އިނގޭ

 20ކަމުންދާއިުރ ދެްނ އައިްސ ފައިާސ ަދއް ސްޫޓޑަންޓްސްފައި، ސާލަކަްށ ލޯނު ހަމަޖެހިގެ ގޮތުގައި. މިމަންޓުޕޭރީ

ްއެގ ނގޭތޯ. އެ އަދަދު ހަމަ ފުދޭވަރެ އި ނަގަނީމި އް ްނޓެދަދުގެ ޕަސެނަ އަންޔާ ބާކީ އިެނއް ވެއްޖެއް ދުަވހުގެ ލޯއަހަރު

މިސާލަކަްށ  ؛ެއ ރިަކވަރީގެ ، ައޅުގަނޑުމެން މިދަންނަވަނީއޭެގ ބަދަުލގައި . ންތޯންތޯ ވާނީ. އެހެންނޫނޫބޮޑު އަދަދަކަށް

. އޭރުްނ މަސައްކަަތކަށްާތ އިނގޭތޯ ތަކުެގ ބަދަުލ ހޯދައިިފއްޔާ އޭގެްނ ޗާޖެއް ްޓ ލޯނު ޑިފޯލްންނަ ޓިފަިއ ހުުހއްނުލިބޭ 

 ސްެޓއް ފިކްސްޑް ކޮ ހަމަ  ،ވާެނ ގޮތަކީ ށްނުން ބޭންކަށް ހީވަނީ ލޯނެްއ ދި ހަަމ އަޅުގަނޑަޅޭނީ. ދެން ކަނޑައެ ޗާޖު

 ކަަމށް  ޖަކުން އެއްެޗއް ނަގާ ޕަސެންޓޭ ،އަކުންޓްްސޓޭންޑިންއިުތރަކަށް ދެްނ އޭެގ އެ އައު ނގެ އިންނާނީ.ކަންނޭ

ޝަނަްށ ެއކަން ފާަހގަކޮށްފައި އެޓެން ވެސް. އަޅުގަނޑުމެން ޮއޑިޓެއްގައި ނގޭތޯވަންޏާ ަވރަށް ބޮުޑ އަދަދެްއ އި

ހާުރ މިހެްނވީމާ، އެ .ގައި އަުޅގަނޑުމެން އެކަން ފާހަގަކޮށްފައޮޑިޓު ގެމިނިސްޓްރީ ކޭޝަންޔު. އެޑިގެނެސްފަ

ދިފަިއ ުހިރ ހެބޭންކުގަިއ ކުީރގަިއ  ،ވެސް ފައިދާއަށްތާދުނަމަވެްސ ބޭންކުން އަބަ އެހެންވެްސ އަދި ؛ށް ހީވަނީއަޅުގަނޑަ

 ،ްއލުނުވެ އޮތީ. ެއހެންނަމަވެސްޙަ، އެކަން . އެހެންވީމާނީގަނޑަށް ހީވަތަންކޮޅެއް އަޅުބަަދލުކުރަން ކޮންޓްރެކްޓެއް 

މީރާ މެދުެވރިކޮށް ފައިސާ ހޯދަން.  .ތޯނގޭއި ޗޭންޖު ގެެނވިއްޖެއެ  ނުތަކުގައިލޯޓް ފަހުން ކުރެވުނު ސްޓޫޑެން

ޖެހޭެނ ކަމަށް. ދަންއްލެްއ ހޯޙަ ދައްަކއިގެން އެއަށް ، އަޅުގަނޑު މިދަންނަވަީނ މިއަދު އެކަން ބޭންާކ ވާހަކައެހެންވީމާ

ރަނގަޅު އިނގޭތޯ.  ؛ނުތަކުގައިން ދޫކުެރވޭ ލޯއީ ޭބންކުއެސް.އެމް. ރެޭވއިުރ އިނގޭތޯ.ލޯނުތަްއ ދޫކު ދެން

 ތިަމންނަމެންގެ ކެޕޭސިޓީެއްއ ނެތޭ މިނިސްްޓީރ ތެރޭަގއި.ޒުރަީކ ޢުއްކެިވ ޭއރު ދެ  ބޭފުޅުން ޅުގަނޑުމެންނަށް އެ އަ

މިހާުރ އަޅުގަނޑަްށ ހީވަީނ ޭއެގ މާ، . އެހެންވީގެޓްެސްޓ ލޯނުފުޅުން ބޭ ިއ އެ ތެޭރގަ ގެ ނިސްޓްރީއޭުރ ޓްރޭްޑ މި

ިބުލ ޤާއެކަމަްށ އެކަށީގެްނވާ ، ހެދި އްކިން ެއސް.އެމް.އީ ބޭންކެ ވަާހރުޒަން މިނަވާ ރީފުޅުން ދަންބޭ މިހާުރ އެ  ނަތީޖާ

، އެހެްނވީމާ ޭނ ދެްނ ދާނީ.ލިޖެންްސ ވެްސ ހެދިގެންޑިުއ ޑެ ،މުެގ މަސަްއކަތްރުކުރިވިއު ދެން  ،ން ނެގިގެންފުމުވައްޒަ

ޒިންާމ ވުެރ ނޑުމެން ެއއަށްނަމަވެސް އަޅުގަކީ ދެްނ އެހެންއިރު ދިމާިވ ކަންތައްތަކެއް. ެއއީށައިގެން އަލަށް ފަ

 ،ްނ ތިބޭއިރު. އެހެންނަމަވެސް ހަާވލުވެގެ އުލަތުެގ ރިސޯސަސްއާ ދަ ނީ ޅުގަނޑުމެންނަށް ގަޫބލުކުރަވާންޖެހޭނެ ކަމަށް އަ

އޭގަިއ  ،ންނަމަވެސްދެން އެހެ ވާންޖެހޭނެ އިނގޭތޯ.ިޒންމާ، އެހެންވީމާ ށް ޭއރު ލިބުނު ޖަވާބަކީ.ނައެއީ އަޅުގަނޑުމެން

ންނަށް އެބަހުިރ ފައި ހުރި ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެސާތައް ދީނުުކރެވި ފައި ން ވެސް އެބަހުރޭ ރަނގަޅަށް އިެވލުއޭޓުބޭފުޅުއެ
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ދޫުކރި ލޯނުްނ  ެއ ދޫކޮށްފައި ފޯމަންސް އިނގޭތޯ.ން މިހާުރ މި ަބލަނީ ޭއގެ ޕާ އަޅުގަނޑުމެދެން ، ޖަވާބު. އެހެންވީމާ

އެ ލޯނު ދޫުކިރ ؟ ތޯއިނގޭ ނީތޯ ހުއްޓުނުވަތަ ؟ަށއިފިތޯްއ ހިންގަްނ ފަާފރިތަކެތޯ އިނގޭތޯ. ވިޔަކަތެއް ުކރޭމަސައް

ިއ ކުީރގަ ،ހަަގކުރަންއޮޑިޓެްއގައި ފާ އަޅުގަނޑު ވެސްކަމެއް. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު މީހާ އޭނަ އަމިއްަލއަށް އެހެން

ކަަވީރ ރި ގެެވސް ެއ ލޯނު އަދި .އިންޖީނު ،ރު ބަންނަންފަހަ ނިއެީއ މަސްެވރިންނަށް އިނގޭތޯ. އޮޑިދޯ ؛ދޫކުެރވުނުލޯނު 

 ،ގަކުރަން ވެސް ފާހަ އި އަބަދުއޮޑިޓުގަ ގެ މިނިސްޓްރީޒްފޯލްޓުގައި. ދެން ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން ފިޝަރީހަމަ ޑި އިނގޭތޯ.

ންނަަކްށ މެގަނޑުކަށް އަޅުކަމަ ން ެއ ލޯނު ހޯދަން އެކަީށގެންވާ މަސައްކަތެއް ުކރެވުނުފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ

 ؛ަކމެއް އިނގޭތޯ. އެީއ ދައުލަތަށް އާމްދަނީއެއް ލިބޭވެްސ އަބަދުވެސް އަންނަ  އީއް ނުުކރެވޭ. އެ ފާހަގައެ

މެްނ ތަންމެ ކުޑަ އެއްެޗއް ވިޔަްސ އަޅުގަނޑުެވއްޖެއްޔާ އަޅުގަނޑުެމން ކި އާމްދަނީއެއް ވަންނަންޖެހޭ ކަމެއް

ކުީރ  ދެން އެކަން ބޭފުޅުން އެން. ދާނަސް ހައަްޕ ވެ އެ ފޮލޯ ނެއްކާއިނގޭތޯ. އަ ޓުގައި ފާަހގަކުރާނަންރިޕޯ

 ޝުކުިރއްޔާ.. އްގެްނދާ ކަމެމުންމެން ކުރައެއީ އަޅުގަނޑުބުން، ކޯާޓ ހިސާ؟ ކިހިނެއްތޯ

 

 :ވުންދެއްކެ ން ާވހަކަރިޔާސަތު

ްމ ރު އިްބރާހީ ބަރި މެންއަުރވަނީ މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެ  ޝުކުރިއްޔާ އަޅުގަނޑު ދެން ފުރުޞަތު މި

 ށް.ރަޝީދަ

 

  ވާހަކަެދއްކެވުން:ްމ ރަޝީދު ރު އިބްރާހީމެންބަމާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ 

، ފާހަަގކުރަްއވައިފި އެބަ. ށްލަްނ ބޭނުންވޭއަޅުގަނޑު ދެ ުސާވލެއް ސާފުކޮ އިއްޒަތްތެރި މުޤަްއރިރު. ޝުކުރިއްޔާ

ަވަނ  2019ުތގެ ދައުލަ ،ނުންވީބޭޑު މިހާުރ ސާފުކޮށްލަްނ އިުތރުްނ އަޅުގަނދެްނ އޭގެ ލޯނެްއެގ ވާހަކަ. އެސް.އެމް.އީ

އީ ދިވެިހރާއްޖޭގެ އުފެއްދުންތެރިކަން. އެ. 0.8%ށް ޮއންނަނީ ކްޓަރަސެ ެއގްރިަކލްަޗރ ޒްޝަރީފި ހަރުގެ ބަޖެުޓގައިއަ

ަގިއ ލައިމުމުޅި ޖު؟ ތޯއުެފްއދުންތެރިކަން ކުޑަވާ ވާހަކަދެއް ްއވަނީށް ެވސް ފާަހގަކުރަޑިޓަރ ޖެނެަރލަދެން އޮ

ްށ ސެކްަޓރަ ، ފިަޝރީސް އެހެންވީމާްނކަން ނެތް ވާަހކަ. ޤީކަމުގެ ޔަނެއަންނާދޭ ލޯނެއް ވެްސ އަނބުވާ ނަނީ. ތިބު

ެގ ސަރުާކރު އެއީ  ،ނީގަނުޑ ފާހަގަުކރަ. ދެްނ އެީއ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ްޕރޮުގރާމެއްެގ ތެރެއިން. އަޅ0.8ު%ތީ އޮ

ނެ އެހީތަްއ ތްތަކުން ހުންނާޢަޖަމާން ެއހެާއއި ދުނިޔޭގެ އެފް.އޭ.އޯ ،މަވެސްެއހެންނަފައި އޮތްވަރު. ނާބަޖެޓުގައި ހިމަ

ވެްސ ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަުކގައި  ށް.ސެްކޓަރަލްަޗރ އެގްިރކަ ޒްފިޝަރީ ތެޭރގައިވެސް އޭގެ

ްޒ ފިޝަރީ ބަހައްާޓ ދުނިޔޭަގއި 10%ވަަތ ނު 8އޮތީ. ގާތްގަނޑަކަށް % ިމހާުރ މި 0.8%. 8% ޖެޓުގެބަ

ނުޑ މަިއގަ ުމގެކަޭޖގައި އުފެއްދުންތެރިއެއީ ދިެވހިރާއް ަބހައްޓާ.ްޓރީއަށް ްޕރައިަމރީ އިންޑަސްއެ  ،ލްޗަރރިކަ އެގް

 މި ށް އަޅުގަނޑުމެންނަ ،ަދނީ ވެސް. އެހެންނަމަވެސްއިގެ ސަބަބުން ރާއްޖެ ކުިރއަރައުފެއްދުންތެރިކަމަކީ. އޭ
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ންތަްއ ުކރިައްށ ކަ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ްޕރޮގުރާުމގަިއ އެ  0.8% އެ . ދެން އަޅުގަނޑުގެ ުސވާލަކީ 0.8% ފެންނަނީ

ންސެްއ ޑިއު ޑިލިޖެ ،ުސވާލު. ެދވަނަ ސުވާލަކީ ާފހަގަުކރައްަވއިފިއެއް  އެއީ  ؟ގެންގޮސްފައިވާކަން ާފހަގަުކރެވޭތޯ

ެގ ުދ ފަންތީ މެ ،ކުދި ؛.އެމް.އީ ލޯނު، އެސްކޮށް، ރިަވއިސް ވެްސ ނުކޮށްިރވިއު ވެސް ނު އި،ވެސް ނުހައްަދވަ

  ؟ވާނެތޯ ޕްޝަނަށްރައެއީ ކޮ ކެޕޭސިޓީ ނެތީމަ އޭރުަގއި. އީއެ .ޫދކުރާ ވާހަކަ ކަށްފާރިތަވިޔަ

 

 :ވުންދެއްކެ ން ާވހަކަރިޔާސަތު

  ވުމަށް.ޓަރ ޖެނެަރލް ޖަވާބުދެއް އޮޑި

 

 ން:ާވހަކަދެއްކެވުޙަސަްނ ޒިޔާތު ޓަރ ޖެނެަރލް އޮޑި

 . ދެން އިނގޭތޯ ން ިއ ހިމެނިގެަތކުގަިއ އެބަ ރޮޖެކްޓުއި.ޕީ ޕްޕީ.އެސް.އަދެްނ ، 0.8ްށ %ރަކްޓަ ްޒ ސެިތ ފިޝަރީ އާދެ!

ޕީ.އެސް.އައި.ީޕ  މިސާލަކަށް ،ަބލާނީ ޓެއް ކުރާިއރުބަލަން. ދެން އަޅުގަނޑުމެން އޮޑި ދި އަޅުގަނޑުމެން ނުއެއްއަ

ެޖްޓ ޑުމެން އެ ބަެތރޭގަިއ އަޅުގަނ ގެ، އެ ިމނިސްޓްރީގެ އޮޑިޓު. އެހެންވީމާތޯއަކާހިންގިފައި ހުީރ ކޮން މިނިސްްޓރީ

ގެ ބަޖެޓް. ދެްނ 2019އަދި އެހެންވީމާ، . ވަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބެލޭނެކުެރވިފައި ުހރި މިންޔޫޓިލައިޒް

ކަނޑަެއްއ  މެންކޮރަޕްޝަންކަން އަޅުގަނޑު ؟ޯތ ދެއްތޯމަގުފަހިވޭށް ނަޮކރަޕްޝަޑިޓް، އޮއެްއކަލަ  ފާހަގަކުެރއްވީ

 ށް ސީއަމެން އޭ.ސީ.އަޅުގަނޑު ކުެރވެންޏާކަމަށް ފާހަގަމެއް ިހވާ ކަފަގުކޮރަޕްޝަންއަށް މަ، ނާޅަން. އެހެންވީމާ

ންކަމާއެކީ ެއީއ ޤީޔަ ،ކަށް އެހެން ބުނާކަށްވަޅުގައި ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަމި ދަނޑި، އެހެންވީމާ ުކރާނެ.ރިފަރ

 ޔާ ވެއްޖެއް  ާވ ކަމެއް ާފހަގަ ދެން ،ހެންނަމަވެސްއެ ޭގތޯ.އެްއ ބުނެވޭނެ އިނނެއް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނުކޮރަޕްޝަ

  .އިނގޭތޯ ުކރާނެމެން އޭ.ސީ.ސީއަށް ރިފަރއަޅުގަނޑު

 

  ވާހަކަެދއްކެވުން:ްމ ރަޝީދު ރު އިބްރާހީމެންބަމާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ 

 ލިޖެންސް ނުހަދާ ކަމަށް ބުނީ ޑެޑިއު ލިޖެންސް،ޑެ އެބަ ދެ އިާބރާތެްއ. ޑިއުގަުކރައްވާއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ާފހަ އަދިވެސް

 ގެ ޔަފާރީވި  ނަންލިބިގައެ  ؛މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާިރއެއްކުދި  ،ލޯނެއް ދޫުކރާ ކަށްމިސާލަ .ތޯއިނގޭ

ަތ ސްޫކލު ހިންގާ ަބއެއްތޯ ުނވަ ްނގޑައިވި އީއެ އި،ކޮންބައެއްޯތ ނުބަލަ ކުާރ ފަރާތަކަށް މަންޓްއިންވެސްޓް

ރިިވުއ ެވްސ  ،ންކަމެްއ ނެތިޤީޔަ ގެ ކަމުނެއަނބުރާ ލިބޭ އި،ލިޖެންސެްއ ނުހަދަ ޑެޑިއު އި،ބަލަ  ނުމަސައްކަތެއް ކުރާތޯ 

  ؟އްތޯރަޕްޝަނެދިނުމަީކ އެީއ ކޮ  ކޮށްއެކަމާ ބެޭހ އެްއވެސް ކަމެްއ ނު ،ނުކޮށް

 

 ން:ާވހަކަދެއްކެވުޙަސަްނ ޒިޔާތު ޓަރ ޖެނެަރލް އޮޑި
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ސަބަބު ެއީއ  ކަން ުކރި ލާފަށް އެ ޚި ލުތަާކ ނގޭތޯ. ދެން އުސޫހޭެނ އިހުންނަންޖެތަްއ ާގއިމުވެފަިއ މީގައި ުއސޫލު

 ން މި އް އެކަމަްށ ކުރަންޖެހޭނެ. އަޅުގަނޑުމެޙުޤީޤެ އިުތރު ތަ އެއީ  ،ެބލެނީެއީއ އަޅުގަނޑަށް  .ތޯނގޭޖެހޭނީ އިހޯދަން

އިނގޭތޯ. ެއީއ  އޮތީ  މިން ކޮށްފަިއ ެއކަ އުސޫާލ އެްއގޮތަކަށް ނޫނޭ ،ލާފަށްޚިއޮންނަންޖެޭހ އުޫސލާ  މިހާރު ،ބުނަނީ

، އެކަްނ މާއެހެންވީ .ުޅގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަވެފައޭ ުހރީކީ. އެހެްނވީމާ، އެކަން އަކައަން މި ބުނާ ވާހައަޅުގަނޑުމެ

 ން ބަލަމުްނގެންދާނަން. ން. އެކަނަިހއްސާކުރާ އިދާރާަތކާ އަޅުގަނޑުމެން އެ

 

  ވާހަކަެދއްކެވުން:ްމ ރަޝީދު ރު އިބްރާހީމެންބަމާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ 

ެގ ކާރުީކ ސަރު ލިޖެންސަޑެޑިއު . އިނގޭތޯވިދާޅުވީ ކަ ވާހަ ގެ ންސްޖެލިޑެްލ ޑިއުދެ! އޮޑިޓަރ ޖެނެރައާ

ންބައެްއ ނުކޮށް، އެީއ ކޮމުއް އާހިެއއްޗެ މާތާފުްނޏެްއގެ މަޢުލޫލިބެންޖެހޭ ކުން އި،ރާތަކުންނާދާއި ،މިނިސްޓްރީތަކުން

 ިއ،ނުހޯދަ މަޢުލޫމާތެއް  ެއއްވެސް  ށްަނގާ ަފރާތަލޯނު ، އެންޏެްއ އޮތްތޯއި ަދރަގަ ަޝރުީއ ކޯޓު އަދި ،ކަމެއް ނޭނގި

، އެީއ އަޅުގަނުޑ ން ވެސް އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާވަދަހެން އަޅުގަނޑަށް ީހވަނީ. އެއީ ހައްނުމަށް ކިޔާ ނަމެއްފޯރުކޮށްދި

ވިޔަފާިރ ންތީގެ ފަ ، ކުދި މެދު އީ ލޯނުިރ އެސް.އެމް.ޫސލުތަކުން ޭބރުން ދޫކު ބުނީ އުޫސލުން ޭބރުން، އު މި

 ކޮށް ޞަ ން ޚާއްމި ކޮމިޓީ ކަމެއް  ކަެމއް ދޭ މިއްޔަތުއަހައް ިރ އެީއ އެންމެ ފާދު ފަންތީެގ ިވޔަކުދި މެ ،އަޅުގަނޑުމެން

 ވަރަށް ބޮޑަށް ސާފުކުރަން ބޭނުން ެއ އަޅުގަނޑު ،މާއެހެްނވީ. ތުންމެ ައހައްމިއްޔައެއީ އެދެ! . އާއިނގޭތޯ

 ަހއްތަހާ  ސޭޑެލިޖެންއުޑި ސް އިނގޭތޯ. ދެންަބލުގައި ވެޤުވައްޗޭ މުސްތަޅުއް ބާރުއަ ަދވަންގޮތަށް ގެންތަކާ ެއއްއުސޫލު

  މަކީ.ރުޑެލިޖެްނސް ނުހަދާ ދޫކު އެހެން ޑިއު ، ކުށެއްޢީ ނޫނީ ޝަރުއެއީ ގާ، ވިދާޅުވާތީ

 

 ން:ާވހަކަދެއްކެވުޙަސަްނ ޒިޔާތު ޓަރ ޖެނެަރލް އޮޑި

 އެ  ،ީރ އުސޫލުަތކާއިށްފައި ހުކޮސެޓް ލޯނު ދޫތޯ. މީގެ ުކިރން ގެޓްވީ އިނގޭއަޅުގަނޑު މިދެންނެ މޅުގަނޑުމެންއަ

ުޑ އަޅުގަނދެން  .އޭވިދާޅުވެ ން އެފުޅުބޭ ކަމަށް އެޖެހޭ ުއސޫލުތަކާ އެއްގޮތަްށ ނޫން ުކރަންޓުއިވެލުއޭ ބޭފުޅުން

 ،އޮތީ އް ހަދަން. މިހާުރ މިޑެލިޖެންސެޑިއު ިލބުނީމާލޯނެްއ  ހެއޭއެބަޖެ  ތަނުަގއި މިދައްކަނީ ކުިރއަށް އޮތް

ންކަްނ ޤީއެ އެޝުއަރެންސް، ެއ ޔަ ،. ެއހެންވީމާފަުކރެވިޮލކޭޓުއެންޯތ ލިއަްނ އެހެންނޫމި  350އެސް.އެމް.އީ ބޭންކަްށ 

އަލަްށ މިއީ ިމހާުރ  .ތަނުގަިއ އަޅުގަނޑުމެން ބަލާނެ ުކރިއަްށ އޮތް  އަދި ދެން ޭހ މަޖިީލހަށް ވެސް.ބަޖެލިބެން އެ

ލިޖެންްސ ޑެބޭއިރަްށ ޑިއު ލިެލއްޕްރޮޕޯޒަ ން ބޭންުކ އޮްފ މޯލްޑިވްސް، ބޭންކުތަކު ން އެހެންނޫންތޯ،ފުނިއުފެދުނު ކުން

މިއްލައަްށ ބޭފުޅުން އަ ން ުއސޫލުތަކެްއ އެ ން. ިމނިސްޓްރީނެ. އެކަމަުކ މީެގ ކުރިްނ މިުކރީ މިނިސްްޓރީދާހަ

. ދެންނެވީ  ަހކަ އަޅުގަނޑުނުތައް ދެވިފައި ނެްތ ވާްށ ލޯ ސޫލުތަާކ އެއްގޮތަންެވ އެ އު އިގެން. އެހެކަނޑައަޅަ

. ިތ ޑެލިޖެންސް ހަދަންތޯ ޭއ ޑިއުޅުން ެޖހޭފުބޭ ހޭނީ އެން ބަލަންޖެ މެނޑުގަދެން އަޅު ؛ެއ ބޭފުޅުން ،ންވީމާއެހެ
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ހެދިފަޭއ  ސް ޑެލިޖެންގަނޑު ވެްސ ިމ ބުނަނީ. ޑިއުވާހަަކއެްއ އަޅު ހަަމ ެއއް ދެންނެވީ ަވރަްށ ރަނގަުޅ ާވހަކައެއް.

 ންޖެހޭނީ.ލޯނުގެ ގޮުތގައި ަފއިސާ ދޫުކރެވެ

 

 :ވުންދެއްކެ ހަކަން ވާ ރިޔާސަތު

 ޔާސިރު ރު ރި މެންބަ ދާިއރާގެ އިއްޒަތްތެ ރު އުތުުޅދުއްފުށީކު ،ައރުވަނީ ޞަތު މިރުމިހާރު ފު ކުރިއްޔާ އަޅުގަނޑު ޝު

 .ށްފަލަޠީއްޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ފްަލޠީއްޢަބްދު ޔާސިރު ުރ މެންބަާދއިރާެގ  ރު އުތުޅުދުއްފުށީކު

ަހަމ ، މަވެސްއެހެންނަ. 2019، 2018 ؛ރެއްރުކާ ސަހަަމ ތަފާތު ެދ  އިނގޭ ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްިރރު. އަޅުގަނޑަްށ 

ވެސް އިންނާެނާތ  ވަނަ ައހަރު 2018 ންވަނީލަން ބޭނުއި ޅުގަނޑު ބަލަވަްނޏާ އަށް ލައްވާ ކަމަނގިތިބޭފުޅުންނަށް އެ

 ؟ނގިލަްއވާތޯއެ ދޭންބުނެ ސެންޓޭޖްޕަ ޓް އި ރިއަަލިއޒްވި އެމައުންޭއރުގަ  .ށްފަނެ ކަމަްށ ލަފާކޮލިބޭހިލޭ އެީހ ހަމަ 

 ؟ނގިލައްވާނެތޯވަްނ އެ އްވަރަކަްށ އެސެސްކޮްށލަނަށް އެއްވެސް އަޅުގަނޑުމެން

 

 ން:ާވހަކަދެއްކެވުޙަސަްނ ޒިޔާތު ޓަރ ޖެނެަރލް އޮޑި

ރޭ ފޮނުލާނަން އިނގޭތޯ. މިހާރަްށ  އި މިލާފައިހިަމނަހަމަ ރިޕޯޓުގައި  އާދެ! އެ އަދަދު އަޅުގަނޑުމެން

  ނެތް. ފައެއް ރިއަަލއިޒްވި އަދަދު ބަލަިއލެވި އިގ2018ަނަށް އެއީ މެންއަޅުގަނޑު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ފްަލޠީއްޢަބްދު ޔާސިރު ުރ މެންބައިރާެގ ދާ  ރު އުތުޅުދުއްފުށީކު

ިހޭލ ިބލިއަްނ  1.3ިއ އެބައިްނ ހަރުެގ ބަޖެޓުގަ ވަނަ އަ  2019މިާހުރ  ،ސާފުކޮްށލަްނ ބޭނުންވަނީ ގަނޑުދެން އަޅު

އްާކ ރު އަނެން މިހާދެ ން.މިިލއަ 640 ތެރޭަގއި ފައިސާގެ ެއހީ އެބައިންށް. އޭގެކަމަގައި ލިބޭނެ ތު އެހީގެ ގޮ

ކިހިނެއްޯތ ނަށް އިންނައިރުަގއި މީގެން އަޅުގަނޑުމެން އިންނަނީ. މިލިއަން މި 647 ހަމަ ގައިރީ ބަޖެޓުޓްންސަޕްލިމެ

 ؟އުޅެނީ  މި  ކަްނ މިާހުރ ލިބިގެން ްނ ެއއްޗެއްށްފައި އިކޮ ޖެޓުަނ އަަހރުަގއި ބަވަ 2019 މިާހރު  ،ނީވަކިކުރަްނ އިނގެ

  ކުރަން އުޅޭ ުސވާލު. މެންޖެއްޯތ އަޅުގަނޑުއަޅުގަނޑު ސާފުވެއް ؟ވަކިވާނެތޯ އެއްއެ

 

  ާވހަކަދެްއކެވުން:ނެަރލް ޙުސައިްނ ނިޔާޒީންޓް އޮޑިޓަރ ޖެއެސިސްޓެ

އަން ރުފިޔާ އެހީެގ ގޮތުަގއި. އެއީ ހިޭލ އެީހެގ މިލި 716އޮީތ  ިއ މިގަސަޕްލިމެންޓްީރ ބަޖެޓު ގެ ައހަރު މިއާދެ! 

ްނ ނޭންސް މިނިސްޓްރީފި. ދެން ރުފިޔާމިލިއަން  69ށް މަތައް ހިންގުޢުްޝރޫމަ އި،މިލިއަނާ 647ގޮތުގައި 
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ަބިއ  ތެރެއިްނ ބޮޑު ޭއގެ ،ތީއޮ ފައި މި ޅުވެހުަގއި ވިދާ ބަޖެްޓ ަކރުދާރީ ސަޕްލިމެންޓްތައްޔާރުުކރައްވާފަިއ އޮތް 

 ށް.ރުްނ ލިބޭނެ ކަމަންޑިއާ ަސރުކާމިލިއަން ރުފިާޔ އި 100 ދެން. ށްބޭނެ ކަމަީހގެ ގޮުތގައި ލިއެހިޭލ  ދީގެޢޫސަ

އެއީ ކުރީަގިއ  ،ރެވެނީގަނޑުމެންނަށް ގަބޫލުކު، އަޅުހާފައި އޮތީމާ ބަޖެުޓގައި ެއހެން ޖަންޓްރީ، ސަޕްލިމެވީމާއެހެން

ުއސޫުލްނ  ޓިންގއެއީ ދެން ެއކައުން ތަކެއް ކަމަށް.ރި އަަދދުހު ހާފައި ފައި އޮތް އަދަދުތަުކގެ އިތުރުްނ ޖަނާހިމަ

އިތުރަްށ ށް ހީވަނީ މިކަން އެކަމަުކ ގަނޑަ. ދެން އަޅުމަނަންޖެހޭނީހިއެގޮތަށް  ،ބަޖެޓެއް ތައްޔާރުުކރާިއރު

 ން.ސާފުކޮށްލަ ކަންނޭނގެ ްނ ރަނގަޅުފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ ،ކޮށްލަންސާފު

 

 :ވުންދެއްކެ ން ާވހަކަރިޔާސަތު

 ކަމަށް  36% މިހާރު ީވ ިމ ދެންނެޕޮއިންޓް،  14ނިުއ ެރވެ ރެއްވި ފާހަގަކު ެތރި މެންބަރު. އިއްޒަތް ޝުކުރިއްޔާ 

ބަޖެޓް ިމ  ސް މިނިސްޓަރުފިނޭން ޅުގަނޑުމެންނަށްދެން އަ އޮތީ. ފައިލިބި  އަންދާޒާކުރާ ރެވެނިުއގެތުންދައުލަ

އިާވ ވާހަަކ ޖުލައި ަމުހެގ ބިިލއަން މިހާރު އާމްދަނީ ލިބިފަ 14.16 ،ޅުވިރަފެއް ހުށަހަޅުއްވަމުން ވިދާޢާކޮމިޓީއަށް ތަ

ިމހާރު ލިބިަފއިވާ ކަމަށް.  60%ދާޒާކުރި އާމްދަނީގެ ން ރަށް އަވަނަ އަހަ  2019ޑަކަށް ނއެއީ ގާތްގަ ނިޔަލަށް.

ދެންެމ މަ ހަ ؛ދެން މި ޕްލެޖު މިހާރު ުހރި ކަމަށް. ސް ންކަމުެގ އިންޑިކޭޝަނެއިުތރުވާ ، އެ އާމްދަނީމާއެހެންވީ

 ކަައކީ ވާހަ ،ނިމި ޖުންޓް ސްޓޭްނޓްސް، އަދި އެގްރިމަމިާހރު ކޮމިޓްމަ ،ކުރެވިށް ްޕލެޖުއިތުރަ ހަމަޅުވިހެން ވިދާ

މިކޮޅަްށ  ނޭންްސ މިނިސްޓަރު އަޅުގަނޑު ހަަމ މި ފިއެކަްނ ެވސް  ،އެހެންވެ ކަމަށް އިނގޭތޯ.ލިބިފައި ުހިރ ފައިސާ 

 އަޅުގަނޑު ހަަމ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަްލެގ އްވާފައިވާތީ ިހއްސާކުރަ  ލޫމާތު މަޢު އޭރު މަޢުލޫމާުތ ދެއްވަމުްނ އެ

ތީ. ދެން އަޅުގަނޑު ހަމަ ައިދ ދެއްވީ، ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިއްޔާ ވަޑައިގެންވީމާއެހެން  .ެއރުވީ ކައި މިމާތަށްޓަމަޢުލޫ

، މާށް. އެހެްނވީދިނުމަަވރު ކޮށްލަްޓ ލިބޭރިައށް އެ ރިޕޯެގ ކު 9ންނަށް ވެސް ެއއްފަހަުރ އެދޭނަްނ އަޅުގަނޑުމެ

 ިރއްޔާ. ޝުކު  ލާނަން.އިލުވުްނ ނިންމަން ަބއްދަހިސާބު އަޅުގަނޑު މި

 

 ން:ާވހަކަދެއްކެވުޙަސަްނ ޒިޔާތު ޓަރ ޖެނެަރލް އޮޑި

 ލާނަން.އި ށްލާަފއި ފޮނުވަ އެ ރިޕޯޓް ތައްާޔރުކޮގެ ކުރިން 9އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑުމެން 
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