
 

 

 

 

 ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

 
 

ލީހުގެ ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔ  ރައްޔިތުންގެ މަޖި   
 

 ބައްދަލުވުން   ވަނަ ދެ   ކޮމިޓީގެ   ދިރ ސ ކުރ  ބަޖެޓް    

 

1920  އޮގަސްޓް  25  

 

 

 

(1 )ކޮމިޓީުކރ  ޮކޓަރި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ ން:ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނު ތަ  

 

14:45 :ށުނު ގަޑިފެ  

   

 ސް ލިގެ މަޖި ތުންރައްޔިވަނަ  19



1 

 

 

     ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

މިއަުދ ންބަރުންނަށް މަރުޙަާބ ދަންނަވަން. މެ ތެރިތްޒަހާ ިއއްުލވުމަށް ުހރިވަަނ ބައްދަ 2ބަޖެޓު ކޮމިޓީެގ `. 

އިާސ ފަބޭނުންވާ  ުރކުރަންށް އިތުބަޖެޓަ އިން ދައުލަތުގެނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއޮތީ މި އެޖެންޑާގައި މި

 ޓްރީެގ ބޭފުޅުންނާ ތުްނ މިނިސްގޮ ގުޅޭ  އާ ަސލަިއ ފޮނުވާފަިއާވ މައްރުމަްށ ޓަކަކު ފާސް ންހުޖިލީ ޔިތުންެގ މަރައް

 އިްބރާީހްމ ލް  މިނިސްޓަރ ައލްފާޟިފިނޭންސް ؛ވަނީވަޑަިއގަންނަިމ ބައްދަލުވުުމގަިއ ބައިެވރިވެން. ވުއްކުރެ ލުއްދަބަ

، އިކޮނޮމިްކ އެންްޑ އާދަމް ޝް ަޝރުވާމަދު ލް އަޙްލްފާޟި ޓިްވ އަޒެކެގްްލ ބަޖެްޓ އެޗީފް ފައިނޭންޝަ އަމީރު، 

 މިހާރު އެ ބޭފުޅުންނަށް  އަޅުގަނޑު، މާ. އެހެންވީމަދުން މުޙައްޔާޙްމަދު ޒަލް އަލް ކޮންސަލްޓެންޓް އަލްފާޟިފިސްކަ

ކޮމިޓީައްށ ބަޖެުޓ ެގ ޓީމަށް ޓަރުމިނިސްއަިދ `. ފިނޭންސް ިމނިސްޓަރ  ކަށްފަހު()ަވގުތުކޮޅަ ން.ރުވައަދަޢުވަތު

 ނަްނ.ރުވާެއއް އަސާ ުޚލާެގ ކުޑަތުގެންދާނެ ގޮއަށްވުން ކުރި ލު މެން މިހާުރ ިމ ބައްދައަޅުގަނޑުބާ ދަންނަވަން. މަރުޙަ

 ގެ މިޓީގޮތުން ކުޑަ ތަާޢރަފެއް ކޮ ގުޅޭ އިތުުރވުމާރުވާިއތު ޖެޓަށް މިުތގެ ބަރަށް ދައުލަފުރަތަމަ ފިނޭންސް މިނިސްޓަ

ްށ ރުންނަމިޓީގެ މެންބަކޮދެން  ،އަށްފަހުއެ ވާނަން.ރުއަފުރަތަމަ ފުރުޞަތު  އަޅުގަނޑުކަިއ ޓަމަށްވުންރުންނަށް އެރުމެ

ުވްނ ބައްަދލު އަޅުގަނޑުފަުހ ވުމަށްެއރު ރުޞަތު ފުމިނެޓުެގ  5ލިބަރޭޓްުކރެްއވުމަށް ޑެ ން ގޮތު ޅޭ އެކަމާ ގު

ްމ ބްާރހީއިްސ ނޭންއިފަމިނިސްޓަރ އޮފް ފުރަތަމަ ެއންމެ  އަޅުގަނޑު ން މިާހރުެއގޮތު، އެހެންވީމާ ނިންމައިލާނަން.

 ން. އަރުވަރުޞަތު ފުއަމީރަށް 

 

 :ރު ާވހަކަދެއްެކވުން މީ ޓަރ އޮފް ފިނޭންްސ އިބްާރހީމް އަމިނިސް

 ،ށް މައަފުރަތަ އަޅުގަނޑުބަރުން. ިރ މެންރި މުޤަްއރިރު. ޝުުކރިްއޔާ އިއްޒަތްތެ`. ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެ

 ؛އްރު ލިޔުމެ ގެ އިތުނުންވާ ފައިސާމެން ބޭއަޅުގަނޑުމަްށ ރުކުތުރަށް ަޚރަދުވުރެ އިށްޖެޓަބަ ގެވަނަ އަަހރު 2009

މެން ބޭނުންވާ ފައިާސގެ ކުޑަ ބަޖެުޓ ބަޔާެންއ އަޅުގަނޑުުކރުމަށް ރަދު ޚަތުރަށް އިށް ޓަބަޖެ ގެ ވަަނ އަަހރު 2019

ފާސްކުރި ަދއުލަތުެގ  ހުންންގެ މަޖިލީ ޔިތުއްނަ ައހަރަށް ރަ ވަ 2019. ންޓީއަށް ހުށަހަޅާނަމި ކޮމި އަޅުގަނޑު

ވަނަ ައހަރު ބަޖެޓަށްުވެރ  2019 ،ތީރެވޭކުއަންދާޒާރެވޭނެ ކަަމށް ޚަރަދުކު އަަހރުގެ ެތރޭަގއި ރެ އިުތރަށް ބަޖެޓަށްވު

ެގ ގާނޫނުެގ ތުލިްއޔަ މާލަތުގެ ދައު  ؛ނު ނަންބަރުވަނަ ާމއްދާާއއި ގާނޫ 96ނޫނުައސާސީެގ ޤާ ުކރުމަށްޚަރަދުތުރަްށ އި

 ޖިީލހަށް ާވނީ ންެގ މަތުށް ފައިާސ އިތުރުކުރަްނ ފާސްުކރުމަށް ރައްޔިޖެޓަބަްނ ެގ ދަށު)ބ(ވަަނ މާއްދާެގ  32

މަޖިލީުހެގ  ރި ތެއިއްޒަތްބަޔާްނ މި ގެ ސަޕްލިމެންޓު ގެ މިއަދުގެ މަސްޫއލިއްޔަތަީކ ބަޖެޓު ނޑުގައަޅުހުށަހަޅާފަ. 

ިމ ދާނަން. ްނ ުކރިއަށްގެއިިލއްޔަތާޅާއެކު ެއ މަސްއޫނަފުޒުޢިެގ ޅުންން، ިތޔަ ބޭފުމުހެންކަޅުން. އެހެށް ހުށަ އަކޮމިޓީ

ށާއި، ިމހާރުެގ ބަޖެޓުެގ  ާހލަތަގެ އިޤްތިޞާދީޖޭ ރާއް، ސަބަބުތަކަށާއި ޅާ ހުށަހަ ޓް މެންސަޕްލިބަޔާނުގައި ބަޖެްޓ 
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ޤަްއރިރު، އިއްޒަތްތެިރ މުެތރި ނަން. އިއްޒަތްމެޭނ ބައިތަކަްށ ބަލަިއލާހިޓުގަިއ ހާލަތަށާއި، ބަޖެުޓގެ ސަްޕލިމެން

ިއ ހިމަނާފަިއާވ ގައްދުމަށާއި، ބަޖެޓުފުެގ ވަޢުދުތަްއ ކާރުސަރު  ؛ނީޅަހަކުރުމަްށ ިމ ހުށަޓްޓު ސަްޕލިމެންޖެމެންބަރުން. ބަ

ެނ ބޭނުންހިފޭ ގެ އިތުރަށް ލިބޭ ފައިސާ ށް ރަރުކާސަ ،ާމއިގެންދިއުއަށްހުމެއް ނެތި ުކރިޑުޖެރޫޢުތައް މަމަޝް

ތެރި މަޖިީލަހްށ ރުްނ މި ިއއްޒަތްޔަ ސަުރކާނިމިދި ،ކީންކުރަމުންާދ ބަޖެޓަމަށް. މިާހރު ފާސްުކރެިވ ބޭނުހިކުރުފަމަގު

 ވާ ާކރުން ވެަފއި ގެ ަސރުޞާލިޙް  މް މުޙައްމަދު މްޫހރިއްާޔ ިއބްރާހީސުލްޖުިއ ަރއީގަޖެޓެއް. ިމ ބަޖެޓުޅި ބަހެހުށަ

ވާީނ  އަޅުގަނޑުުބނު ފުރުޞަތުގަިއ ބަޖެޓު ކޮމިޓީގަިއ ރު ލިނުާވކަން އޭ އިފަްށ ހިމެނިއަހަމައް އެންެމ ފުރިތަވަޢުދު

 ްޕލިމެންޓްރީ އި ފުިރހަމަކުރުމަށް ސަގައި، ވިސްނުން ބަޖެޓުރާކާުރގެ ތަޞައްވު ޞަުތގައި ަސރުގަކޮށްފަ. އެ ފުރުހަފާ

ިހ ދިވެ. ރުންމެންބަ ތްތެރި ޒައިއް . އިއްަޒތްތެރި މުޤައްިރރު،ފަވާނީ ފާަހގަކޮށް ވެސް  ކަންބަޖެޓެއް ހުށަހަޅާނެ

ްސ ވެމެން އަބަދުއަޅުގަނޑުއެކުކަްނ  ކާ އްމީދުތައުފޮިނ  އިންތިޚާބުކުީރ ަވރަށް ރައްޔިތުން ިމ ސަރުާކރު

ެވްސ ކަން މު ޒިންމާންދުމަކީ ސަުރކާރުެގ އެންމެ ުމހިއްފު މަށް ީވ ވަޢުދުތަްއ އުރުާކރަށް އަ ސަ ދިހަނދާންކުރަން. އަ

ލަތްތަކުން ލިޭބ ސީ ވެިހރާއްޖޭގެ ވަދި ދައުލަތަށް ލިޭބ އާމްދަނީއާއި މި ،ކީމެންގެ ޒިންމާއަނޑުއަޅުގަކުރަން. ހަނދާން

ެގ ޕްލިމެންޓްީރ ބަޖެޓުސަ ،ންށްދިނުން. އެގޮތުެގ މަތީކޮރު ފޯޔިތުންނަްށ ެވހި ރައްދިގަިއ ގޮތު މެ ުފރިހަމަ  އެންދާފައި

 ާރއްޖެ  ޖަޒީރާެލވުނު ވައިކުލަ މަށް އެޅުުކރުނގަރަްއޔިތުންގެ އާއްމު ާހލަތު ރަ ،ބޭނުމަކީއެއް މު ންހިމެ މުއެން

ްސ ްއވެ އެ ނީިމ ހުަށހަޅަ ބަޖެޓުޅުން. މި ޑައެކަނޓު ޖެކުރުމަްށ ބަޒުްއ ތަންފީތަމެނިފެސްޓޯގައި ހިމެޭނ ސިޔާސަތު

ޓުްނ ލަްށ ބަޖެމަހުެގ ނިޔަ ލައި ޖުނެއް ނޫން. މި ފާސްކުިރ ބަޖެޓު ހުްސެވގެ ށް ވަނަ އަހަރަ 2019އްަގއި ލެހާ

 ދުން އިަގވާ ންނަ ގޮތަކަށްފެފުށް ޓުގެ ހިސާބުތައް ދެޖެތުެގ ބަ . ދައުލ50ަވަުރގެ %ންމި ފާސްުކރި ،އިވަނީފަވެޚަރަދު

ެގ ލަތުދައު ނަނީ ހަުރ މި އަންފަ  ެއއްތާއަުކ ން ކޮންެމ ހަފުމެގަނޑުޅުއަކަިއ ޓަރައްޔިތުންނަށް ޯފރުކޮށްދިނުމަށް

 30.3  ލީހުްނ ފާސްކޮށްދެއްވި ޔިތުންެގ މަޖިރައް  ،އިރުކަށް ަބލާލަތުެގ މާީލ ހިސާބުތަ ރަމުން. ަދއުއިޢުކުޝާ ބުތައް ސާހި

ަސރުކާުރގެ އަމާޒަީކ ޔާ. ފިރު ބިިލއަން 15.1މަހުެގ ނިަޔލަށް ހޭދަވެަފއިވަނީ  ބަޖެޓުން ުޖލައި ބިލިއަން ރުފިޔާެގ 

 ރަކާތްތަާކއި ހަހިމަނާފައިާވ ޓުގަިއ ރުން. ބަޖެކުޒުތަްނފީ ޖެޓު އިާވ ބަފަޅިތަރައްޤީެގ މަޝްރޫޢުތަކަްށ ކަނޑައެ

މުްނ، އެހެންކަ ން.ދުތައް ފުއްދުިއވާ ވަޢުސަުރކާރުން ވެފަ ސްދިނުން.ހަމަޔަށް ގެނެ ންނާރޫޢުތައް ރަްއޔިތުމަޝް

ވަނަ އަަހުރ  2019ސްކުިރ ބަޖެޓުަގއި މޭިއުރ ޚަރަދުވާނެ. ފާވަރަްށ ައހަުރ ނިމިންވުުނ ުކރެސްފާދަކުެރއްވިއްާޔ އިރާ

މަުހެގ  މިއަަހރުެގ ޖުަލއި ،ތެެރއިން ބިލިއަން ރުފިޔާގެ  23.3 ވާ ޒާކޮށްފައި އަންދާކަމަށް ބޭނެ ުތގަިއ ލިގޮ ގެނީއާމްދަ

އަންދާޒާުކިރ ނާޢަްތ ބަޖެޓުަގއި ކަުމގެ ސިރިފަތުރުވެއަން ރުފިޔާ. އަދި ބިލި  14.2ފައިވަީނ ލަށް ލިބިނިޔަ

ލިބޭނެ މިންަވރު ފާސްުކިރ ުތގައި ނީގެ ގޮއަަހރު ނިޭމއިރު އާމްދަ ،ނާތީރެ ާބރަށް ކުިރއަރަމުން އަންރަށްވުމިންވަ

 އް ކަމެ މުންހަގަުކރުމަކީ މުހިބުތަްއ ވެސް ފާ ބަ ސަދަނީ އިުތރުވާމްރަށްވުެރ އިތުުރވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ. އާމިންވަ

ތުވި ައހަރުތަުކގައި ިދވެހިާރއްޖެއަީކ އިފާ ،ފަދައިން ެދކެން. އެނގިވަޑަިއގަންނަވާނެ އަޅުގަނޑުއި ކަމުގަ
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ރައްޔިތުންގެ އެަތްއ ްނސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އަަރއިގަތުމާއި، ކީވެފަިއވާ ޤައުމެއް. އިމުޖުތަމަޢުގައި ބާ ވާމީގު ބައިނަލްއަ

ހިރާއްޭޖެގ ްނ ދިވެ ެގ ސަބަބު ކަންކަމުަދ ނޭއްގާނީ ފަ ުލންވަންކަްނ ނަގާ ނިމިޑިއާެގ ، މީއިގަތުމާއިގުޅަޙައްޤުތަކެްއ ނި

 ޙް ްބރާހީްމ މުޙައްމަުދ ޞާލި އި ސް  ހުއްޓުާވލި. ރައީްނ އެކަްނ ުކރުންއެަތްއ ޤައުމުތަކުވާން ތިިބ ވެރި ބައި ތަރައްޤީގަިއ 

މިއަުދ  ،އިގަނެްނ އަލުްނ ބަލަ ޢުމަޖުތަމު މީވާގު ނަލްއަވަީނ ަބއި މި  ިހރާއްޖެ ުހ ދިވެފަވެރިކަާމ ހަާވލުެވވަޑައިގަތުމަށް

ރާއްޖެއަްށ ެއއް. މިކަމުެގ ސަބަބުްނ ދިވެހި ރިބަިއވެޒިންާމދާރު ގެ ޖުތަމަޢުވާީމ މުގުްލއަނައުމަީކ ބައިމެންގެ ޤައަޅުގަނޑު

ިމ  ޓުމި ދަނޑިވަޅުގަިއ ފާހަގަުކރަން. ިމ ބަޖެ އަޅުަގނޑުއިތުުރވެފައިވާކަްނ   އެީހ އެތަްއ ގުނަޔަކުންލިބޭ ިހލޭ 

 ންވާ ބޭނުން ކުރަން އާމްދަނީ ބޭރަށް ލިލަތަްށ މިއަހަރު އިތުދައު -1ޓަކައި. ށްކަބޭނުމަ 3މައިގަނޑު  ހުށަހަޅަނީ

ކާުރްނ ަޓކަިއ ސަރު  މަށްރުކު ޒުގޮތުަގއި ތަންފީ ގަިއ ހިމެނުން. ސަރުާކރުެގ ވަޢުދުތަްއ ުފރިހަމަ ޓުޚަރަދުތަްއ ބަޖެ

އުޫސުލ ކުރުުމގެ ފާސްކޮށްގެން ަޚރަދުން ގަ ޯހދުން. މަޖިލީހު ބަޖެޓުެގ ޖާށްރަކާތްަތކަހަހިްނގަން ބޭނުންވާ ތުރަށް އި

ބަދަލުތައް ިމ މަްޝރޫޢުތަކަށް އަންނަ  ރަކާތްތަކާއިހަ ނޭ ބަޖެުޓގައި ހިމެ ވަނީރުން ބޭނުންފެހެއްޓުން. މި ސަރުކާހި

ިރ ރު، ިއއްޒަތްތެ ރި މުޤަްއރިތްންދިއުން. އިއްޒަގެކުިރއަށް ކޮމިީޓއަށް ހުށަހަޅަިއގެން ،މަޖިލީހަށް އިއްޒަތްތެރި

ތޭަކ ިތްނ ސަ ހަތްއަން ލިއް ބި އެ ،ނީޅަހަމި ހުށަ  އަޅުގަނޑުޓަްށ އިތުުރކުރުމަށް ބަޖެ ވަަނ އަަހރު 2019ރުން. މެންބަ

ތުރުުކރާ ފައިާސއިްނ ށް އިޓަާޔ. މި ދަންނަވައިލަނީ ބަޖެތްދިހަ ރުފިހަސް ހާ ނުވަދިހަ އަށް ސަޭތކަ އްމިލިއަން އެ

ރުްނ ޭދ ދަިރވަރުންނަށް ަސރުކާ ،ރަތަމަ ކަމަކީފުން މިގޮތު ކަމެއް.  9މަިއގަނޑު އިވާ ހެޅިފަހުށަ ންރަޚަރަދުކު

ެތރޭގަިއ ނެ. މީގެނިފައިވާޓުަގއި ހިމެރުފިާޔ މި ބަޖެ ިލއަންމި 300މް. މިކަމަްށ ބޭނުންވާ ސްކީ ލޯނު  އި ސްކޮލަރޝިޕާ

ޔެވުމުެގ ފުރުޞަުތެގ ހަމަޔަށް ިހލޭ ކި ޑިގްީރއާތަމަ ރަފު  އި،ސްޮކލަރޝިްޕގެ އިުތރު ުފރުޞަތުތަކުެގ ޚަރަދާ  ލޯނާއި

ލެވިފަިއވާތީ ޭއެގ އި ތަްއ ހުޅުވަތުްޕ ފުރުޞަޝިރަނ ސްކޮލަ ގިދިއުމުެގ ތަކަށް ިކޔަވަން.ޑީގެ ަޤއުމުޚަރަދާއި، އޯ.އައި.ސީ

 ފައިސާ  ،ސްވެނަމަ ހޮވިއްހާ ކުދިން އެދުއިސައްތަމުގެ ދަުށން ލޯނު ސްކީދިޔަ އަހަރު ޚަރަދު ހިމެނޭ. އަދި މި

އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮްށލަން. ން ޖެޓުންކަބަގެ ނަ އަަހރުވަ 2019ަޔއީ ވިގެންދިރެދުކު ބުން ެއ ޚަރަބަމުގެ ސަތުދޫނުކޮށް އޮ

ޓަަކިއ މަށްރުލެްއ ބިނާކުއުފެއްދުންެތރި ޖީ ރެޭވ ހޭދައަީކ ށް މި ކު  ތަނަވަްސކޮށްދިނުމައް ތަތީ ތަޢުލީމުެގ ފުރުޞަތުމަ

 އެންެމ ތް ނިސްބަ ގެބާދީންެގ އާވާނުޒުގެ ރާއްޖޭ .ްނވެސްޓްމަންެޓއްންޖެހޭ އިރަކު  ންހެކޮންމެ މިހާރުން މިާހރަށް

ށް ކުާރ ތީ ތަޢުލީމަށް މަފުމަހިގެ ބޭނުންޑުވިޑެންފިކް ޑިގްރެ މޮނޑިވަޅަކީ މިއީ. ެއހެންކަމުން، ޑިނެ ދަނާންއި ހުގަމަތީ

ގަިއ ނުދޭ މިްނވަަރްށ ހަރެއް ްސ އަ ވެއެއް ްށ ވޭތުވެިދޔަންެޖހޭ. އަިދ މި ހޭދަ އިތުރުކޮްށ ތަޢުލީމަރަހޭދަ ބޮޑުކު

ޕްޮރގްރާމް.  ވަރުްނގެ ހެނދުނުގެ ނާސްތާކުގެ ަދރިތަލްްސކޫ ،ކަމަކީމިއްޔަތުކަން ދޭން ވަނީ ނިންމާފަ. ދެވަނަ އްހައަ

މުިޅ  ްޕރޮްގރާމު ނދުނުގެ ނާސްތާގެ ހެފައިވާ ދަރިަވރުން ފަށާރުންމު ވަޢުދެއް. މި ސަރުކާ ންގެ މުހިސަރުކާރު މިއީ 

 .ގެ..ރުންދަިރވައިވާނެ. މިީއ ފަނިހިމެ ޓުަގއިފިާޔ މި ބަޖެރުމިލިއަްނ  81މަށް ެއކަ ،ޅާކޮށްޖެއަށް ފުއްރާ
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 ދެއްެކވުން:ޔާސަތުން ާވހަކަރި

އިނޭްންސ ރ އޮްފ ފަޓަމިނިސްށްފަހު( ކޮޅަކަ)ވަގުތުދެން. މެން. ބަންިގ ނިޅަކަށްަޑ ވަގުުތކޮކު މިނިސްޓަރ

 ން. ުރވައަތު މަްށ ފުރުޞައުގެންދިއަށްކުރި

 

 :ޓަރ އޮފް ފިނޭންްސ އިބްާރހީމް އަީމރު ާވހަކަދެއްެކވުން މިނިސް

 ،ކަމަކީ ެތރެއިން ދެވަނަ ގެތަކުންކަ 9ޑު ނމައިގަ ފައިވާ ހުަށހެޅިކުރުމަށް ޚަރަދު  އިސާއިންރުކުރާ ފަ އިތު ބަޖެޓަށް

ާކރުްނ މު ވަޢުދެއް. މި ސަރުންހިާކރުގެ މުރުސަގެ ޕްޮރގްރާމް. މިއީ ނާސްތާ ގެ ހެނދުނުގެ ރިަވރުންތަކުގެ ދަ ސްކޫލު

ޔާ ިމ ފި މިލިއަްނ ރު 81އެކަމަްށ  ،ްށ ފުޅާކޮށްއައްޖެމުޅި ރާ މު ދުނު ނާސްާތެގ ޕްރޮްގރާނވާ ަދރިވަރުްނެގ ހެއިފަށާފަ

އްަގިއ ނަ ާހލަތެށޭށް އެންމެ އެކަމަކިެޔވު ،ކަން ިއތުރުކުރުމަށްޔޮޅަހެވަރުންެގ ދުނެ. މިީއ ދަރި ހިމެނިފައިވާ ޓުގައިބަޖެ

 ންނަމުން ފެ ސްވެސަތުގެ ހެޔޮ ނަތީޖާ މިާހރުޔާޕްރޮްގރާމެއް. މި ސި މުންރުމަށް މުހިޤީންކު ޔަ ތިބޭނެކަން ރުންވަދަރި

ެގްނ ވެމާއި، ދަިރވަރުްނ ބަލި ވުއިުތރު ންވަރު މިާލހުގަިއ ސަމާލުާވ ދަިރވަރުްނ ކް ،ކުރަން. އެގޮތުންން ފާަހގަންނަކައަ

ްއ ގެ ޚިދުމަތްތަ ދާިއރާޙީއް. ތިންވަނަ ކަމަކީ، ޞި ފާަހަގކުރަންންކަންކަ ފަދަ ންނަ ދުވަސްތަްއ މަދުވުންށް ނާސްކޫލަ

ރަްށ އްޤީކުރުން. މިކަމަްށ އިތު ޓަްލ ތަރަ  ހޮސްޕިށް ެފންވަރަރީ ޝައްދެްއގައި ޓާހަސަރަ  5 ގެ ރާއްޖޭ ޓަކައިފުޅާކުރުމަށް

 ޙީ ިޞއް ،ވިއިރުލު ަހވާ މާކަެވރި ވާނެ. މި ސަރުާކރުއިގަިއ ހިމެނިފަ ޓުާޔ މި ބަޖެމިިލއަން ރުފި 294.5ބޭނުންވާ 

 ރަނަގޅު  ،މެ ބޮޑު އެއް ކަންބޮޑުވުމަކީންއެންގެ ޔިތުަރއްވެސް  . މިއަދުއިްއގަފެންަވރު ހުރީ ދަށް ހާލަތެ ދާއިރާގެ

ތަްއ ޒުޓަކައި ިޞއްޙީ މަުރކަށްކަސީ ބޭނުމަގާތުން ުނިލބުން. ސިޔާ ށްނަީޙ ފަރުާވ ރަްއޔިތުންންވަރެއްގަިއ ޞިއްފެ

ނާިއ، މީހުން ،ނުވޭ. ފެންަވރު އިުތރުކުެރވޭނީ އިތުރެއް  ،ނގަޅުވެދުމަތްތަުކގެ ފެންަވރު ރަން ޚިކުމަދަލުުކރުރޭޑް ބަގް

މަތްތަުކެގ ޚިދު ޙީއްޞި ،ޓްމަންޓުތަކުން. މި ސަރުކާރުްނ ފައި މި ަނގަނީއިންވެސް  ޗަްށ ކުރާ ތަކެއްއި ރީޒާޝިނަމެ

އިސާ. ިމ ންާވ ފަނުޓުތައް ފެށުމަށް ބޭންވެސްޓްމަންއި މި ،ހިމަނަނީގައި ިމ ޓުބަޖެ. މި ންވަރަށް ބަދަުލގެނައުމަށްފެ

ްށ އިން ބޭރަލުމާއި، ރާއްޖެ ތަނަށް އުފު ހުން އެކި ތަންމީތެރެއިްނ ބަލި  ގެ ންދައިސައާގެ ެއހީގަިއ ސްޓްމަންޓުތަކުއިންވެ

ަމްތ ޚިދުގެ ޗުއައި.ޖީ.އެމް.އެ ؛ލްޓަޕިސްހޮ ެއންމެ ބޮޑު ހިރާއްޖޭގެ ވެ ރެވޭނެ. ދިޑަކު  ވެްސ ކުރަދުޚަ މުގެ ގެންދިއު

ން. ސަބަބަކީ، ރާއްޖޭެގ ރަކުއަޅުގަނޑު ފާަހގަކަމުގައި  ިފޔަވަޅަކީ މިއީ އެއް މު ންގަޅުކުރުމަށް އެޅޭ އެންމެ ުމހިރަނ

ދުެވ، ގުޅިގެން މާެލއަށް އައުން މަ ވަރު ރަނގަޅުކުރުމާގެ ފެންތު އްދުތަކުގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަހަ ސަރަ އެކި

ރުޞަުތ ހެދުމަށް ފުކަށް ދުމަތް ދެޭވ ތަނަލެއްެގ ޚިޓަ ީރ ހޮސްޕިޝަޓާ  ސްވެ ކީ ޙަޤީޤަތުގައިޗަ.އެމް.އެޖީއި.އަ

ްށ ކޮންފުނި މެދުެވރިކުރީގެ ަސރުކާރުްނ އާސަންދަ ކުަޓލުގަިއ ޅުމާލެ ހޮސްޕިހު ،ކަަމކީނަ ވަ 4ންދާނެ. ހިވެގެފަ

 150ްށ . މިކަމަނުންދިތުންނަށް ޚިދުމަްތ ފޯރުކޮށްޔިްޝރޫޢުތަްއ އަލުްނ ފަށައި، ަރއްއޭުރ ހުއްޓިފައިާވ މައި، ފަށަ

ތުަރްށ އަހަރު އި މި ންސަރުކާރުޑިއާ ންއި ،ވަަނ ކަމަކީ 5މެނިފައިވާނެ. ގައި ހިޓުބަޖެ ރުފިޔާ މިލިއަން މި
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 94.5 ބޭނުންވާ ށްއް. މި ކަންކަމަތަޕްރޮްގރާމު އިްޝޫރޢުތަކާގަިއ ހިންގާނެ މަން މިައހަރު ެތރޭ އެހީވާ ހިލޭއްވާފައިދެ

ކުރި ގާނޫނުތަކުން އުފެދިފައިާވ ފާސް ށްމިއަހަރު ައލަ ،ވަނަ ކަމަކީ  6ނެ. ފައިވާ ހިމެނިއިގަ ޓުރުފިޔާ މި ބަޖެ މިލިއަން

ލަްށ އަ  ނެ.ވާފައިއަން ރުފިޔާ ބަޖެޓުގަިއ ހިމެނިލިމި 18.7ްއސުން. މިކަމަށް ޖެކަށް ބަޖެޓު ހަމަތައްސަސާމުއަ

ހިމެޭނ.  ާބ ކައުންިސލު ން ސެންަޓރާއިޝަރޭލް އާބިޓް ޑިވްްސ ނެޝަނަލްމޯ ،އިގަ ތެރޭސާތަކުެގ ސައް އަމު އުފެދިފައިވާ

ގައި ަފއިސާ ދޫކުރުން.  ކެޕިޓަލްގެ ގޮތުށްރޭޝަނަކޯޕަ ސް ންނޭމަންޓް ފައިލޮޕް.އެމް.އީ ޑިވެސްއެ ،ކަމަކީވަނަ  7

 ުކދި  ،ގަިއވާއިޤްތިޞާދުގެ ާނރެސްކަމު ،ިއވާނެ. މީގެ ބޭނުމަކީފަޓުަގއި ހިމެނިން ރުފިޔާ ބަޖެިމލިއަ 350 ށްމިކަމަ

 އަދި  .ދިވެހި އުފެއްދުންެތރިކަން އިުތރުކުރުން ،އްޤީޮކށްަވއި ތަރަ ރިައރުތަްއ ކުރިފާތީގެ ިވޔަންފަ ދުމެއަދި 

 ،ކީކަމަވަނަ  8ތިޞާދީ ދުވެލި ބާުރކުރުން. އިޤް ،ހިއްސާ އިތުުރކޮށްިވޔަފާރިތަކުެގ ެއރުމުގައި މި ދީ ކުރިތިޞާއިޤް

އިާސ ދޫކުރުން. ިމ ށް ފަވާ ކުންފުނިތަކަސާ ަސރުކާުރ ހިއް އި ްސގެ ގޮތުގަލޮ ވެނިއު ރެ ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، ސަބްސިޑީ

ގެ ރެވެިނުއ .އެސް.ސީޔުަގއި އެމް.ޑަބްލިނެ. މީގެތެރޭމެނިަފއިވާިއ ހިފިޔާ ިމ ބަޖެޓުގައަން ރުިމލި 189.4ކަންކަމަށް 

ންެޖޭހ ބެންފުނިްނ ލިޔާ އެ ކުއަން ރުފިމިލި  130މަްށ ދައުލަތުްނ އެއްބަްސވެފައިާވ ކުދެއް ގޮތުގަިއ ސްގެލޮ

ިއާސ ފަރޭގަިއ ހިމެނޭ. މިކަމަށް ތެ ބައިގެ  ހޯދުން ވެސް މިޖާގަ ންވާ ނު ބަޖެޓުން ބޭކެނޑުމަށް އިއަޅަ ޑުންޑިވިޑެން

ެއ  ނުންާވ ޚަރަދު ރެކޯޑުކުރަންޖެހޭ. މިީއ ކުީރ ސަުރކާރުންބޭ ކެނޑުމަށްން އަޅާޑުޑިވިޑެން ،ވެސްނުދެއްކި ނަމަ

ެޖހޭ ފައިސާ. ިމ ދޭންތުން ަދއުލަޏަށް ފުންކުން މެްއގެ ަމއްޗަްށ އެ ސްވުބައެއް ފަިއވާބަސްވެ އެއްއެކުފުންޏާކުން

ާވ ދައްކައަިދ ނު ،ދައުލަތަށް ަދއްކަންޖެހި ،ނގަޅުކޮށްރަ ޓީ ވެސް އިޑިކުގެ ލިގެ ބޭނުމަީކ އެ ކުންފުނީސަރުކާރު 

 އޭިވއޭޝަން   އަިއލެންޑްއިތުރުންގައި ލިބޭނެ ގޮތް ެހދުން. އަދި މީގެބަލުވެސް މުސްތަޤު ޑުގެވިޑެންޑި

ިއ، އާފިޔާ ރުިމލިއަން  35 ދޭ ންދައުލަތުއި ޓަކަމަށް ހެޔޮކުރު އަގު  25ތްތަކުގެ ައގު %ސްއިން ޭދ ޚިދުމަސަވިސަރ

ިއެގ ބަ ާޔ ެވސް މި އަްނ ރުފިލިމި  24.4ތަކަށް ދޭ ވާ ކުްނފުނިރުާކުރ ހިއްސާ ސައި ޓަކަ ކުރުމަްށ ހެޔޮ ގު ެގ އަޓުންކަރަ

ުޓ ހަމަޖެއްސުމަށް ބަޖެ  މު ަޚރަދުތައްންނުާވ މުހިމަްށ ލަފާުކރެވިފައިން ހިނގާނެ ކަރިުތރުން ކު އިހިމެނޭ. މީގެރޭގަިއ ތެ

ތުންެގ ށް ރައްޔިވަނަ ައހަރަ 2019އިވާނެ. ަގއި ހިމެނިފަޓުޖެލިއަްނ ރުފިޔާ ިމ ބަމި 225ގެ ގޮތުގަިއ ކޮންޓިންޖެންސީ

ޔާއަީކ ދުާރަލިއ މިިލއަން ރުފި 400އޮްތ  އި ފަހިމެނި ެގ ގޮތުަގއިންޖެންސީންޓިހުން ފާސްުކރެއްިވ ބަޖެޓުގަިއ ކޮލީމަޖި

މުްނ ރުޓްކުމެން ސަޕްލިޔާއަން ރުފިމިލި  225ހޭ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުމަށް މަދު ައދަދެއް. މި ންޖެއެނގުމެއް ނެތި ުކރަ

 ސް ތަކުން ވެވާީމ މިންގަނޑުގުަބއިނަލްއަ . 2%ަލ ބަޖެޓުެގ ގާްތަގނޑަކަށް ބަޖެޓު ކޮންޓިންޖެންސީގަިއ ހުންނާީނ ޖުމު

ާވ ފަިއާސ ންރަށް ބޭނުތު ށް އިެތރި މެންބަރުން. ބަޖެޓަތްިރރު، އިއްޒަށް މިންވަެރއް. އިއްޒަތްތެިރ މުޤައްދަމިއީ 

ެގ ޓަށް ދިނުމަށް އެއްބަސްވެފަިއވާ ިހލޭ ެއހީ ސަޕޯުޓ ރި ޤައުމުތަކުން ބަޖެތްތެމަހުވަނީ ރަ ވިފައި މަށް ރޭހޯދު

ލޭ އެހީެގ ގޮތުގަިއ ދެްއވުމަްށ ހި ދީ ސަރުާކރުްނ ޢޫސަ ،ންތުްޓރެޜަީރ ިބުލ ވިއްަކއިގެން. މިގޮ ،އިންނާއިތެރެ

 ށް އަހަުރ އިތުރަ އި މިަފއިސާގެ ގޮުތގަރުން ކާސަރު ޔާާއއި، އިންޑިއާއަން ރުފިމިލި 716.8ވަޢުދުވެފައިވާ 
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 އި ގަ ޓު މި ބަޖެ ޔާފި ރުިމލިއަން 716.8ލަ ދަނީގެ ގޮުތގައި ޖުމުއާމް ،އެކުޔާއާ އަން ރުފިމިލި  100ވާ ދެއްވާފައި

ން. ރު ބަޖެޓުކު ދުތައް ފުއްދުމަށްރައްޔިތުންނަށް ީވ ވަޢު ،އެންމެ ބޮޑު ބޭނުމަކީޅުމުގެ އިވާނެ. މި ބަޖެޓު ހުށަހެފަނިހިމެ

ިވ ަސރުކާުރެގ އިތުމަށް. ފާޅުކުރުހާލަުތ ރަނގަޅުމުގެ ުމ ަރއްޔިތުންެގ ދިުރއު އްެރވޭީނ އާކުރަދުޚަ  ފަިއސާ އަދި އެ 

 ލި އްޙީ ދާއިާރއަށް ބެވާ ހަމަ އެްއވެސް ކަމެއް ނެތް. އެއީ ޞި ފައިނުހިޖެ ންޅުކުރަގެ ސަބަބުން ރަނގަލުމާހުއި

ލަްނ މަބަދުމެ ބޭސްއަ ،ނަމަވެސް ކަށް ބެލިމިޫނން ދާއިރާއަނުވަތަ  ،ސްވެނަމަ ށް ބެލިދާއިރާއަނަމަވެސް، ތަޢުލީމީ 

ހިސާބުުކރެިވ،  ،ެރވިންކުލޭޕް ނީ ވޭދެ ބަދަލު. މި ބަދަލު ހޯަދއިނަވީޢުނުންވަީނ މަ. ބޭވޭކަށެއް ނެތްއަޅަން ތިބެ

ިލއަްނ ބި 31.95ށްވާީނ ކަެގ އަދަދަޓުަލ ބަޖެޖުމު ގެ ވަަނ ައަހރު 2019ިމ ހުށަހަާޅ ބަޖެޓާއެުކ  ރަދުކުރެިވގެން.ޚަ

 24.1މަށް ލަފާކުރަނީ ކަ އި ލިބޭނެގަ ތުދަނީގެ ގޮމްނަިއގެްނ އާހިމަ ދަނީޓުގެ އާމްބަޖެ ދި ސަޕްލިމެންޓްރީ ރުފިޔާ. އަ

ވަނަ ައހަރުެގ  2019ބިލިއަން ރުފިޔާ. ެއހެންކަމުން،  0.99 ކީފިސިޓަޑެޓުގެ ހަޅާ ބަޖެމި ހުށަ . ފިޔާބިލިއަން ރު

ކަުމެގ ރިންތެއަށް. މިއީ އުފެއްދުޔާ އަްނ ރުފިބިލި 4.99ުކ ވެގެންދާީނ ިމ ބަޖެޓާއެ ފިސިޓްޓުގެ ޑެޖެބަ

ވަނަ ައހަރުެގ  2019ުކރި ފާސް އިގަުތވެދިޔަ އޮކްޓޯބަރު ކު ދައުލަތުގެ ަދރަނި ވޭބަޖެޓާއެ މި .5.6ބަތުން %ސްނި

ގެންދާނެ. އަށް އިުތރުވެ  61.6%އިން  61.3% މުގެ ނިސްަބތުންއުފެއްދުންތެރިކަ ،މުގައިވާބަޖެޓުގައިވާ މިންވަުރކަ

ަނ ވަ 2019 ،އެއް ބޭނުމަކީ މުންމުހިޓުގެ އެންމެ މި ބަޖެ .މެންަބރުން އްޒަތްތެރިއި، ޤައްިރރުއިއްޒަތްތެރި މު

ގެންިދއުމުގެ ުފރުޞަުތ ނެތި ުކރިއަށް ަތކަށް ހުއްޓުމެއް ޢުގެ މަްޝރޫސްކޮށްފައިާވ ތަަރއްޤީފާ އި އަހަރުެގ ބަޖެޓުގަ

ޒާކޮށްފައިާވ އަންދާްށ ވަަނ ައހަރަ 2019 ،މަކީނުމުެގ ބޭގެންދިއުތައް ކުރިއަށް ޢުދިނުން. ތަރައްީޤގެ މަްޝރޫހޯދައި

ެގ هللا މާތް  ،ނަވާެނ ފަދައިންންވަޑައިގަނގިޞާދީ ުދވެިލ ެއ މިންވަުރގަިއ ހިފެެހއްުޓން. އެޤްތިރާއްޖޭެގ އި

މަސް ުދވަހުަގިއ  6ަމ ރަތަައހަުރގެ ފު މި .ައހަުރ ދަނީ ާބަރށް ކުިރއަށް އިރާދަފުޅާއެކު ރާއްޖޭެގ ފަތުރުެވރިކަްނ މި

 15%ވަީނ  ްނ ހޭދަުކާރ ރޭެގ އަދަދު ުރވެރި. ފަތުރުވެފައިތު 19%ެވރިންެގ އަދަދުވަީނ ފަުތރުރަތްުކރި އަްށ ޒިޔާރާއްޖެ

ރިައރަމުން. މިއަުދ ދުެވއްޔެއްަގއި ކު  އީ ބާރު އަ  ތްުކރުމުެގ ދާިއރާވެދިޔަ އަހަރުަތކުގަިއ އިމާރާ. ވޭތު ފައިތުރުވެ

  ގުޅުން ސްޓޭޓާިއ އެފަދަރިއަލް  ،ަތއް ނިމުމުންތްއިމާރާ ށް ބަދަުލވަމުން.ޝަނަންޒަމް ކޮދަނީ  އިންވެސްޓްމަންޓްތައް މި 

ާރ ކްޗަރަްށ ކުއެއާއެުކ ދައުލަތުން އިންފްރާސްޓްރަ ހަމަައދި  ށް ފެންނާނެ.ވަހައަ  ދިތަން ދާ ހުރި ިވޔަފާރިތައް ކުރިައރާ

ްށ އަާސީސ ރައްޔިތުންނަިދ ވެްސ އެއީ އަ ާޔލެްއ ނެތް.ޚިުމގެ އެްއވެސް ލުސާއިންވެސްޓްމަންޓްތައް މަޑުޖައް

ހުިރ ކަމަކަްށ މަކީ ފައިދާ އުޅުމެއް ގެނަ ރާތްުކރުމުގެ ާދއިާރއަށް ބޮޑު ލޮއިމާ ،ވުމާއިއިންފްރާސްޓްރަްކޗަރ ބޭނުން

ހުިރ  ންޒުކުރަތަންފީ ،ވޯޑްކޮށްތަްއ އެ ޢުމެނިފަިއވާ މަޝްރޫއަަހރުެގ ބަޖެޓުގަިއ ހި މި ނުވާނެތީވެ. މިގޮތުން 

ެރއިްނ ތެމުންދަނީ މާލީ ގާނޫނުތަކާިއ އުސޫލުތަުކގެ ުކރެވުތައް ޢުދަނީ ކުރަމުން. މަޝްރޫ ރުންކާ އް ސަރުމަސައްކަތްތަ

ަތްއ ޢުިމ މަޝްރޫ ،ެއހެންކަމުންްނ ދައުލަުތެގ ޕްރޮިކއުމަންޓްތަްއ ތަރުތީބުކޮްށގެން. ހެވާނެނު ފަސާދައަށް މަގުފަހި

ންކޮްށ ޤީޑު ޔަ ތެރެއިންކަްނ އަޅުގަނ ހެޔޮކޮށް، ޑިުއ ޕްރޮސެްސގެ ައގު އެއް ނަގުެރ އެތަްއ ނެވިހެން ުކރިއަށްވު ދެންމި
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 ށަަވރު.ކަްނ ކަންދާނެބަޖެޓް ތަންފީޒުވެގެ ،ިއވެލުހަ ީޕޑުތަކުެގ ސްޢުމަޝްރޫ ،އަިދ މަސައްކަްތ ފެށުމުން އަރުވަން.

އް ަތރައްޤީެގ ބިލިއަްނ ރުފިާޔގެ ބަޖެޓެ  2.1 ަހރުއަވަނަ  2009 ،ސަރުކާެރއްގެ ުފރަތަމަ ައހަުރ ތަޖުރިބާއަްށ ބަާލއިރު

 3.5ަހުރ އަ ވަނަ  2014 ބިލިއަްނ ރުފިޔާ. 1.3ށްފަިއވަނީ ަހރަށް ހޭދަކޮމުޅި އަ ،ިއރުތަކަށް ފާސްުކރެވުނުޢުޝްރޫމަ

 އި ވެސް ރުތަކުގަ އަހަ  އަދި އެ އަން ރުފިޔާ.ބިލި  1.9 ދަުކރެުވނީމުޅި އަަހރަށް ހޭ ،ން ރުފިޔާ ފާްސކުރެވުުނއިރުލިއަބި

ދަކުެރޭވ ކަށް ހޭތަޢުމިއަަހރު މަްޝރޫ ،މަވެސްނަ ތުްނ ދަށް.ނިސްބަގައި ަޚރަދުކުެރވިފައިާވ މިންވަުރ އަހަރުެގ މެދުތެރޭ 

މަންޓްތަްއ ވާފައިވާ އިންފްރާސްްޓރަކްަޗރ އިންވެސްޓްދައުލަތުން ުކރަން ރާ ންދާނެ.ުރވެގެތުވަރު މިއަށްުވރެ އިމިން

 ރުެގ އަމާޒު.ރުމަީކ ސަރުކާ އެޅިފައިވާ އަދަުދ ހޭދަކު ބަޖެުޓގަިއ ަކނޑަ ައހަުރގެ މި  ،ގޮސްގެންހުއްޓުމެްއ ނެތި ކުރިއަށް 

ުތަގިއ އެގޮ ޓުބަޖެތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިާވ ޢުޝްރޫމަ ެވގެންދާނީ ތަރައްީޤގެ މެންޓްމި ބަޖެޓް ސަޕްލި ،އެހެންކަމުން

ްނ ންފްލޭޝަން ޖޫއި ރާއްޖޭގެ  ކަށް.ތަ ެނ ވަސީލަވެިލ ަހލުއިކުރާޞާދީ ދުރާއްޖޭގެ އިޤްތި ބޭނުންކުރުމަށް އެޅޭ ބާރަކަށް.

ކަްށ މަވެގެންދާނެ ކަޖޭގެ އިންފްލޭޝަނަށް އިުތރު. މި ބަޖެޓްގެ ސަބަުބން ރާއްއިގަ  1.6%ުހރީ  އިރުމަސް ނިމުނު

ްނ ކަބިލުޤާއިންވެސްޓްުކރުމުގެ ހަކަތައާިއ ްށ ްޓެރޜަރީ ބިލަ ،ޓާއެުކ ހުށަހެޅޭ އެއް ުސވާލަކީބަޖެ .  މިނުބެލެވޭ

ްޓރެޜަީރ ބިުލެގ ތަނަްށ ިވއްކާފައިާވ މިހާމިއަަހރުެގ ބަޖެޓަށް  ؟ރުަގއި ހުރިތޯެގ ބާޒާއި ަފއިސާޖޭެގ މާީލ ނިޒާމާއްރާ

ރިީޓަގިއ ޗޫިބލުތަްއ އޭެގ މެ- ޓީމި .ބިލު-ގަނެފައިާވ ޓީ ކޮށް ސް.ބީ.އައި މެުދވެރިއެ ޑު ބަޔަކީ އިންޑިއާ ަސރުކާރުން ބޮ

ިބލުތަްއ ިހޭލ -އަަހުރ މި ޓީ އަންނަ  ،ރުން. އެހެްނކަމުންންޑިާއ ަސރުކާ އިވަނީ ފައިޖެހިއަނބުރާ ެދއްކުމަށް ހަމަ

-ރަްށ ވިއްކާަފއިވާ ޓީގެ ބާޒާގެ އެެތރޭޖޭ ފަށް ރާއްޚިލާ އަދި ހަމަެއއާއެކު އެހެން އަހަރުަތކާއެހީއަށް ބެިހގެންދާނެ. 

ލްޑިވްްސ ްސ ލިުކއިޑިޓީ ުހރިކަން މޯކްސެިއ އެގެ ފައިާސެގ ބާޒާރުގައިުތރުން ާރއްޖޭމީގެ ކުޑަ. ލުގެ އަދަުދ ވަރަށް ބި

 ޓް ުކރަން ބޭނުންވާ ފައިސާ، ްޕރައިވެއިންވެސްޓު ބިލަށް-ޓީ ،. އެހެންކަމުންމަނިޓަރީ އޮތޯރިީޓގެ ހިސާބުތަކުން ސާުފވޭ

ެމުދ  މާކަނެލިބޭން ާޒރު ފައިާސގެ ބާނުކޮށް، އެތެރޭގެ ނުވަތަ ކްރައުްޑ އައުޓް  އި ނާުރވަސެކްޓަރ ކްރެޑިޓަށް ުބރޫ

ޕްަރއިވެްޓ ސެކްޓަރުްނ ީޓ ާވ ެއކްސެސް ލިކުއިޑިސެކްަޓރުގައި ކު ބޭްނކިންގހަމައެާއއެ އަދި  ންކަން އެބައޮތް.ޤީޔަ

ކުދި އަިދ  ާކރުގެ އަމާޒެއް.މަކީ ވެްސ ސަރުހެދު ދައުުރާވ ގޮތް އިސާފަ، އިންވާ ދާއިރާތަކަށް ލިބޭނެ ގޮތް ހަދަ ބޭނު

ނޭންްސ ދުވެރިކޮށް، ފައިޕަރޭޝަން މެއިނޭންސް ކޯްޓ ފަލޮޕްމަންވެޑިސް.އެމް.އީ ރިތަކަށް އެފަންތީގެ ވިޔަފާ މެދު

ިމ  ،. އެހެްނކަމުންއްއެއް ކަންތަމު ންަސރުކާރުްނ ކުރަމުންދާ މުހި މަށްލުުކރުސިފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ވެްސ މިކަން ހާ

ިއ މުގަ ވުލުސި ށް ވާނޑިތަކަނޑުދަ ލައިޤްތިޞާދީ ލުުކރަން ބޭނުްނވާސިސަޕްލިމެންޓް ސަރުާކރުން ހާ  ބަޖެޓް

މެންބަރުން. ބަޖެޓް ތައްޔާރުކޮށް ތަންފީޒުކުރުމުަގިއ ިރ ރިރު، އިއްޒަތްތެ އިއްޒަތްތެރި މުޤައް  ެވގެންދާނެ.އެހީތެރި

މެުދ  މަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން ބަޖެޓާންވާ ނަތީޖާ ނެރުބަޖެޓުން ހޯދަން ބޭނު ،އިނުވަ ްއ އަށަގަންޤެރަނގަޅު އަޚްލާ

ނަކުރަމުން އަންނަ ގޮތުްނ ސަރުާކރަށް ބަޖެްޓ ދިވެިހރާއްޖޭަގއި ބަޖެްޓ މާ ބަޖެހޭ.ލުުކރަން އެގޮތް ބަދަކޭދެ

ެގ މަޖިލީުހްނ ަރއްޔިތުން ލަ ބަޖެޓު މިގޮތުން ޖުމު  ވޭ.މުގައި ުނހަނު ބޮޑެތި ާބރުތަްއ ލިބިދީފައި ފީޒުކުރުތަން
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ކަންކަމަށް ެއހެން ދިމަދިމާުލްނ  މުވާންުމހި ގުތެއްގައިވަ  އެ ،ނުކޮށްއިުތރުއޮންނަ އަދަދަށްުވރެ  ފާސްކުރައްވާފައި 

ތަންފީޒުުކރުމުގަިއ  ބަޖެޓުކާރަށް މުން ސަރު މަލުކުރުޢަމިފަދައިން  މުންދޭ.ވެލުކޮށްގެން ކަންކަްނ ކުރެ ބަދަ ބަޖެޓު

ކާތްަތއް ޕްލޭންުކރުްނ ގެ ހަރަޖެޓުގެ ެއްއ ނަތީޖާއަކީ ބަމީ ،މުަގއި ވީނަމަވެސްކަބުނުލިއް ފަސޭހަތަކެ

ޒުުކާރ ފީތަން ،ކާއިތްތަމެނޭ ަހރާކާޓުަގއި ހިެގ ުކރެޑިބިލިޓީ ދަށްވެ، ާފސްކުރާ ބަޖެާއއެކު ބަޖެޓުއެ ޔުން.ދިންދޯދިޔާވެގެ

ުމ އް ދައުލަުތގެ އާ ،ރުަގއި ވެސްހައަ  5ތުން ފާއިތުވި ގޮމި . އިތުުރވެގެންދޭގުގެ ފަރަ ެއއަށްކުރާ ަޚރަދު ،ހަރަކާތްތަކާއި

ެރ ރިަކރަންޓް ަޚރަދު ފާްސކުިރ މިންވަރަްށވު ރުވެފައިވޭ.ވުެރ އިތު ބަޖެޓަށް ފާސްުކރި  ،ބަޖެޓް ނުވަތަ ޑޮމެސްޓިްކ ބަޖެޓް

ނުވޭ. މިގޮތުްނ ރެވިަފއިކުފާސްކުރި ގޮތަށް ތަންފީޒު ބަޖެޓު ވެްސ ފާސްކުރި ކެޕިަޓލްައހަރު  5އިތުވި ރުވެފަިއވޭ. ފާއިތު

ިބލިައްނ  1.9ކުެރވުނީ ދުރަޚަ ، ތައް ބަޖެޓް ފާސްކުރެވުނުއިރުޢުގެ މަޝްރޫރުިފޔާން ިބލިއަ 3.5ރު ވަނަ އަހަ  2014

ވަނަ ައހަުރ  2016 އަން ރުފިޔާ.ބިލި 3.1ހޭދަކުރީ  ،ޅުނުއިރު ކަނޑައެބިލިއަން ރުފިޔާ 6.3ގައި  2015 ރުފިޔާ.

 ިބލިއަން ރުފިާޔ. 7.1ރު ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ޅުނުއިތަކަށް ކަނޑައެޢުއައި.ޕީ މަޝްރޫސް.އެ.ޕީ ޔާބިިލއަން ރުފި 9.1

ވަަނ އަަހުރ  2018ބިލިއަްނ ރުފިޔާ. އަިދ  5.8ކުރީ ޭހދަ ،ޅުނުިއރުލިއަން ރުފިާޔ ހުށަހެބި  7.9ވަަނ ައހަުރ  2017

ަތްއ  ދޭހަކޮށްދެީނ ބަޖެޓުގެ ްޕލޭންއިން މި ފިޔާ.ބިިލއަން ރު 6.8ހޭަދކުީރ  ،ިބލިއަން ރުފިޔާ ކަނޑައެޅުނުއިރު 7.1

ީކ ކަމަ  ންފީޒުނުކުެރވޭކަން. މިތަާރ ގޮތުަގއި ކުއަިދ ަބޖެޓް ފާސް .ނުެލވޭކަންއިޑިބަްލ ބަޖެޓެއް އެކުަލވަކްރެ ،ދޯދިޔާކަން

ކުްނ ތަތުެގ އޮފީސްހޯދަންޖެޭހ ކަމެއް. ދަުއލަ ލުއް ޙަ ،ކަތްކޮށްމަްށ މަސައްކަގަިއ އެމުޅި ދައުލަްތ ހިމެޭނ ގޮތެއް 

ފިނޭންްސ  މަްށ ސަމާލުވާންޖެހޭ.ތަންފީޒުކުރު ފާސްުކާރ ބަޖެޓު . އަދި ޖެހޭލަންއި ްޕލޭނެްއ އެުކލަވަރަނގަޅު 

އޮފީސްތަުކްނ  .ޓަންޖެހޭބަޖެޓް ހިފަހައް ،ށްކޮހަރަކާތްތަްއ ހިްނގަމުންދޭތޯ މޮނިޓަރއެްއގޮތަށް  ނާ ން ިމ ޕްލޭރީޓްމިނިސް

ްށ ރުމަތަންފީޒުކު ބަޖެޓު ،ށްންކޮޤީ ޔަޖެޓް ަތއްާޔރުކުރެވިަފއިވޭތޯބަ ށްއެްއގޮތަ ިނގަނޑާޤައުމީ ތަރައްީޤގެ އޮ

ކުިރްނ  ،މާއިގެންދިއުުކރިއަށް ދައުލަތުން ަޚރަދުތައް ތަކަކީ ޖެޓުރީ ބަންޓް ސަޕްލިމެސްތަކުން ބާރުއަޅަންޖެހޭ. އޮފީ

 .ލިޭބ ފުރުޞަެތއްންތަްއ ފެއްތުމަްށ ލޭެޖޓާއި ދަުއލަތުެގ ޕްބަ ބަދަލުވަމުންާދ ާހލަތަށް ،ކުރެޭވ ކަންތައްތަކާއިޒާނުއަންދާ

 މެން އަށަގަންނަވަން އެބަޖެޭހ.ނޑުގައަޅުން ށް ފާސްކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ހިންގުުމގެ ވިސްނުަރކާތްތަކަކޮށްފައިވާ ހަބަޖެޓު

 އް ުނވަތަ ަހރަކާތެއް ޢެ ހިމެނޭ މަޝްރޫ ޖެޓުގައިބަ ،ނީވެފަިއ އޮންނަ  ުޑ އެްއ ޝަުކވާއަކަށް ރައްޔިތުންެގ އެންމެ ބޮ

 ްނ ވާންޖެހޭ . ިމއީ މިކަދިއުންއްލިގެންްޝރޫއެްއ އެއްކޮްށ ގެ ަހރުެގ ބަޖެޓުން ެއ މަ އަންަނ އަގެންޖެހި ،ންފީޒުނުވެތަ

ެތރޭގަިއ  ގެލަތްތައް އަހަރު ފާސްކުރަންޖެހޭ އެކިއެިކ ހާ ންްޓރީ ބަޖެޓެްއ މެޕްލިޑު ނުދެކެން. ސަޅުގަނށް އަމަތް ކަގޮ

މަޖިލީހުްނ ފާސްުކާރ ގާނޫނަުކްނ  ،ކަށްމިސާލަ . އިތުުރވުންތަެކއްސް އޮފީށް ރޭގަިއ ަދއުލަތަތެ ވެދާނެ. މީގެމެދުވެރި

ވުރެ ބޮޑުވުން. މިސާލަކަްށ މިންވަރަށް   އަގު ުކިރން އަންދާޒާކުރިކެތީގެާތއި ތަ. މަސައްކައުފެއްދޭ މުއައްސަސާތައް

ދަްނ ލަކަްށ ބަނދަެރއް ހަސާްޕ ބަދަލުވުން. މިސައްކަުތެގ ސްކޯއަުގ ބޮޑުވުން. މަގަިއ ތެލުެގ ދުނިޔޭގެ ބާޒާރު 

ލަކަށް ދަުއލަތަްށ ދައުލަތުން ފެށުން. މިސާ  ކެއް ަހރަކާތަ އިތުރު އާ .ބަނަދރު ބޮޑުކުރުންށްފަހު އިތުރަށް ފެށުމަ



9 

 

ެތރޭގަިއ ބަޖެޓަްށ  ަހރުކީ އަމިފަދަ ކަންކަމަ ތައް.ފަށާ ަހރަކާތް  އަކުން  ލިބޭ ހިލޭ އެހީގައިރެްއގެ ތެރޭ އަހަ

 ތައް ސަޕްލިމެންްޓރީ ށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުޓަޖެބަ އި،ދަ ހޯ ށް ބަޖެޓުތަކަ. މިފަދަ ކަންތައްންއަންނާނެ ކަންކަބަދަލު

ރެކްޓިސް އެންމެ ރަނގަޅަށް ހިނާގ މިއީ ބަޖެޓް ޕް  އަޅުގަނޑު ދެެކން. ންޖެޭހ ކަމަށްމެދުވެރިކޮްށ ގެންނަޓުތައް ބަޖެ

ދަ ޤައުމުތަކުަގިއ ންޑް ފަސްވިޑަން އަދި ފިންލެ .ންފާހަގަުކރަ ގަނޑު ވެސް އަޅުންކަމަލުުކރާ ގޮތްޢަމުތަކުގައި ޤައު

 ، އޮސްޓްޭރލިއާ އަދި ިވލާތްތް، އިނިގރޭސިލާވިސިފަރަްނސޭ ކަމެއް. މަނާއުމަކީ ގެނަ ކުރާ ބަޖެޓަށް ބަދަލުފާސް

 މިންގަނޑަކަްށ. ން ވަކިއުސޫލުަތކެއްގެ ެތރެއިގެނެވޭީނ ވަކި ޖެޓަށް ބަދަލުމުތަކުގައި ބަފަދަ ޤައު ނިއުޒިލަންޑް

ތަންފީޒުކުރުމަްށ  ސްުކރާ ގޮތަށް ފާ ބަޖެޓުތަަކކީ ަރއްޔިތުންެގ މަޖިީލހުން ފާސްކުާރ ށް ސަްޕލިމެންޓްރީ ބަޖެޓުއިތުރަގެމީ

އަދި ބަޖެޓުން ަޚރަދުކުރުމަށް ހުށަހެޅޭ އިތުުރ  ތެއްކަްނ ފާަހގަކުރަން.މު ފުރުޞަންސަރުކާރަށް ާބރުއެޅުމަށް ލިބޭ ުމހި

 .ޅެއްޔަވަމު ފިންކަމެއްކަން ޔަގީންުކރުމަށް އެޅޭ މުހިން ުކރެޭވ ތީލީހުގެ ލަފާގެ މަޖިރައްޔިތުްނގެ މަ ހަރަކާތްތަކަކީ

ގިަނ ފަހަުރ ަތރައްޤީެގ  ،ކީތީޖާއަންޖެހުމުެގ ނަ ުކރަހެދި ރަުދ އެިކ ސަބަބުތަކާ ޚަ ުތރު އި ގައި ހިމެނިފައިފައިނުވާ ޖެޓްބަ

ތަްއ ޢުޝްރޫބަެއއް މަ ،ރިމަތިވެށިކަން ކުބަޖެޓުގެ ތާ. ތައް ނުުކރެވުން ަޚރަދުފާްސކޮށްފައިވާ ތަކަށް ކުރަން ޢުމަޝްރޫ

 ބަޖެޓު  ތެއް.ޙަޤީޤަ ގޮސްފައިވާވި އަަހރުތަކުަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންތު އިމިއީ ފާ ން.ވުފަހަށް ޖައްސާލެ

ފާސްުކާރ  އި ހުށަހަޅަރުންށް ަސރުކާހަތަންފީޒުކުރުމުގައި ދިމާވާ އެިކއެކި ދަތިތައް ިގރާކޮށް، ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީ

ަރްނ ޭވރިއަންސް ކުޑަކުޖެުޓގެ ކައި ބަޓަތަކަށް ހެދުމަށްޙަޤީޤަ  ކަންއެކަން ،ށް ގެނެސްދީހަމައަ ރައްޔިތުންނާ ޓުބަޖެ

ކުެރވޭނެ ގޮތުގެ އުސޫލެްއ ފިނޭންްސ ަދލުބައިުކރެވޭ ގޮތާިއ އެކިެއިކ ބައިތައް ބަ މިކަމަށްޓަކައި ބަޖެޓު  އެބަޖެހޭ.

 ައދި  އިން.އުޫސލުެގ ތެރެ ީނ މި ފީޒުކުރާތަން ޖެޓު އަންަނ ައހަުރގެ ބަ .ކޮށްފަގެޒެޓު އިލަ އިކުަލވަވަނީ އެ ންމިނިސްޓްރީ

ކުރުމަށް ާމލިއްޔަތު ގާނޫުނގައި މި އުޫސލުަތްއ ަކށަވަރު ންކަކަމާއެކު ތަންފީޒުވެގެންދާނެރުދަނާމި އުސޫލުތައް ހަ 

މެން އެންމެްނ ޫސލަށް އަޅުގަނޑުއު އާ ކެން. މި ނޑު ދެކަމުަގއި އަޅުގަ މު ކަމެއް ންހިއުމަކީ މު ދިމެނިގެންހި

ނަށް ެއޭޅ މެންލުުކރުމަށް އަޅުގަނޑުސިތައް އޭގެ ުފރިހަމަ ގޮުތގައި ހާޑިނވުމަީކ ބަޖެޓުގެ ލަނޑުދައަހުލުެވރިެވ ސަމާލު

 ދަުލކުރުަމށް  ބަކަތްުކރި ވައްޓަފާޅިތަނަށް މަަސއްގަނޑުމެން އެންެމން މިހާމިކަމަްށ އަޅުނެ. މު ފިޔަވަޅަކަްށ ވާންމުހި

ސަުރކާުރްނ  ދިވެހި  ން.ރުއްޒަތްތެިރ މެންބައި ،އިއްޒަތްތެިރ މުޤައްިރރު ޑަށް އެދެން.ށް ބޮއަޅުގަނޑު ވަރަ

ތިާޞީދ އިޤް ،ތާއިލަޖުތިމާއީ ހާއި ،ުމ ާހލަތާއިއްިދއުމަކީ ރައްޔިުތންގެ އާގެންދިޢުދުތަްއ ފުއްރައްޔިތުންނަށް ވެފައިާވ ވަ

ތަުކެގ ތްއިވާ ހަރަކާތްަތކުން ރައްޔިތުންނަްށ ދެޭވ ޚިދުމަބަޖެޓުަގއި ހިމެނިފަ މި އިާވ ކަންކަން. ހިފަލާމެ ގުޅި ކުރިއެރުމާ 

ވަަނ  2019 އެހެްނވީމާ، ދު.މީއްއު ންގެ ވެސް  އެންމެގެން އައުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ވެރަނގަޅުންވަރާއި ފެންަވރު މި

ށް އަޅުގަނުޑ ކޮށްދެްއވާނެ ކަމަސްހެިޅ ގޮތަްށ ފާިމ ހުށަ ،އަދަދުޅި ިމ ރުމަްށ ހުަށހެހަރުެގ ބަޖެޓަްށ އިުތރުކުއަ

. އަިދ ާޔރުެވ ޚަރަުދކުރަްނ ޖެހިފަިއވާ ކަންކަންަދއުލަުތން ތައް ،ވަނީ ހިމެނިފަިއ މިިމ ބަޖެޓުަގިއ  މީދުކުރަން.އްއު

ވަަނ  2020ރުން. މީގެއިތުރަށް ޒުކުޖެޓް ތަންފީްށފައިވާ ބަކޮައހަރަށް ފާސްވަނަ  2019ުހރީ  ުރގެ ވިސްނުންސަރުކާ
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ތައް ިމ ޢުރޫޝް މަތަކާއި މަސައްކަތްބޮޑެތި މުން.ދަނީ ކުރަ ުމގެ މަސައްކަތް މިާހރުލުއިއެކުަލވަ ޖެޓުބަ އަހަރުގެ 

ސްޓޯެގ އްޤީެގ ޕްލޭނާއި ަސރުާކރުގެ މެނިފެަޤއުމީ ތަރަ ،ބަަދލުގައިބަޖެޓުގައި ހިމެނުމަށް މަސައްކަތްުކރުމުގެ 

 ަގއި ހިމެނުމަށް ުރގެ ބަޖެޓުވަނަ ައހަ 2020ދާ ންތައްާޔރުކުރަމު  ެއއްގޮތަށް  ސްޓެރްޓެޖިކް އެކްޝަން ްޕލޭނާ

ިރހުްނ ފުޅުންގެ އަތިަޔ ބޭ ،އެހެންކަމުން .މެންބަރުންެގ ައިރހުން އެދެންތެިރ ކަތްކޮށްދެއްވުމަްށ ތިޔަ އިއްޒަތްމަސައް

ްޓ ން ސަޕްލިމެ ޓްބަޖެ ޖެޓް،ބަމި ހުށަހެޅި ހަށް އަޅުގަނޑު މި އިއްޒަތްތެިރ މަޖިލީ ،އެދުމަކީއެދޭ އަޅުގަނޑު މި

  .هكاتربو هللا ةمحرم وكيلع لَسالماو ހެޅި ގޮތަށް ފާސްކޮށްދެްއވުން.ހުށަނޑު މި އަޅުގަ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

މިހާުރ އަޅުގަނޑު އިއްޒަތްތެިރ  ،ލާނަންއިގަނުޑ ދަންނަވައަޅު އޮފް ފައިނޭންސް.މިނިސްަޓރ  އްޔާޝުކުރި

ން. ަދލުކުރަބައް އާއެމް.އެމް.އޭ ަގއި އެބަޖެހޭ 4:15އަޅުގަނޑުެމން  ންޅުވާލުމުގެ ުކރިފުރުޞަތު ހުބަރުންނަށް މެން

މާޒުކޮށްގެްނ ށް މެންބަރުންގެ ސުވަލުަތއް އަނިންމާލެވޭނެ ަކހަަލ ގޮތަކަ ށް ެއހާއިރަ ،، އެއަށްއެހެންވީމާ

ފަންނު ެމުދ ، މާތީއޮ ރެވިފަިއ މިކު ރު ނޯޓުޑަށް މިހާދެން އަޅުަގނ ުކރަން.ތިމާސްކުރިއަށްގެންދަން އަޅުގަނޑު އިލް

ހަނިމާޫދ ދާއިާރެގ  ޟް،ރިޔާهللا ޢަބްދުމެންބަުރ ތެރި އިއްަޒތްއިރާެގ ރަފުށީ ދާ އަދި ތިމަ  ،މް ރަޝީދުބްާރހީއި ދާއިރާ 

އެބައިްނ.  ފީފުޢަ ށް ޅަކަށްފަހު( އިތުރަވަގުތުކޮ) .، ދެން އިްބރާހިމް ޝަރީފްސާދުލްޣަފޫުރ މޫމެންބަުރ ޢަބް އިއްޒަތްތެރި

ުޑ ނ، އަޅުގަންވީމާެއހެ .ކޭއޯ ؟، އިތުުރ ބޭފުޅަކުމާހެންވީއެ  ؟އެދިލެްއވިންތޯ ޝިޔާމްށްފަހު( ކަޅަވަގުތުކޮ) ؟ޒިލްނާ

މަށްފަހު އަޅުގަނޑު ިމ ބައި ނިންާމލު، އެމާއެހެންވީ ބީ.ލަ އެުކ އެދިފައި މިތި ޖުމު  މެންބަރުން 13ރު މި ނިންމީ، މިހާ

ބޭފުޅަކަްށ  3އަޅުގަނުޑ  ؛އަުރވަނީ މި  ުފުރޞަތު މިާހރުއަޅުގަނޑު ލާނަން. އިބައްދަލުވުްނ ނިންމަ

ހާުރ މިއަޅުގަނޑު ، ހެންވީމާއެ ވާނަން.ރުތެއް އަ ޞަރުށް ޖަވާބުާދރީވާން ފު ސްޓަރައަރުވާަފއި ދެން މިނިޞަތުފުރު

  ރަޝީދަށް. މް އަުރވަނީ މާފަންނު މެދު ދާިއރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީިމ  ގޮތުން ފުރުޞަތުމި

 

 : ވާހަކަެދއްކެވުންރަޝީދު  މް މެންބަރު އިބްރާހީެގ ރާފަންނު މެދު ދާއިމާ

ިމ ވެސް ްނ އަނެއްކާ ަބޖެޓަށް ދެން އިތުރަްށ ފައިާސ ހޯދަ ، މިމިނިސްޓަުރ ފާަހގަކޮށްފިއަޅުގަނޑަށް ފާހަގުކރެވެނީ، 

 ޭވ،ރެގަކު ހަފާ އެބަވެސް ރުމިހާދެން އަޅުގަނޑަށް  މަށް.ހީާއއި ޓެރްަޜރީ ބިލު ިވއްކަިއގެން ކައޮތީ، ބޭރުގެ ހިލޭ އެ

ަޚރަދުކުރުމުެގ  އި ގަްޕލޭނުެގ ނަގުުދ ފައިާސ ނަ ލޯފުޝް ކޭފަިއސާ ަދއުލަތަްށ ލިބޭ.  ދުަނގު ،ްޕލޭން ފުލޯކޭޝް

 ވެސް ުކރީަގިއ ންތަކުކުންފުނި ލަތުގެއެއީ ދައު  ؟އް ކިހިނެއްތޯ ަބއްޓަންކުރެވިަފިއވަނީެއ ސިޔާސަތުތަ ،އުސޫލުތައް

ަކްށ ތްތަޚިދުމަ ބުން ބަެއއްހުިރ ކަންކަމުެގ ސަބަ ޚިާލފަށް ނާއްޔަތު ގާނޫލި ފާއި އޮތް މާިއލާުކލަވަސަރުކާރުްނ އެ

ވެމްކޯ ފަދަ ތަންތަން. ކުިނ  ކަށްބޭނުންކުރޭ. މިސާލަ ނަގުދު ފައިސާ   ގަތުމަށް އެބަ މަތާއި ތަކެތިޚިދު .އިނގޭތޯ
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ލެްއ ވޭޯތ އެްއވެސް އުސޫ އޮ ން ރަން މިނިސްޓްރީންކުއެ ބޭނު ތޯ.ލާފަިއ ނަގުދު ަފއިސާ އެަބ ބޭނުންކުޭރ އިނގޭއިއުކަ

 ކުާރނެ މެނޭޖުްޕލޭން ފުލޯކޭޝް؟ ޮކބައިތޯ އެ އުސޫލުަތކަކީ؟ ފައިވޭތޯއް ހިފަަހއްޓާލް ޑިސިޕްލިނެކަސްކަނޑައަޅާފައި، ފި

މެްނ ޑުނގަެވސް އަޅުއިރުގަިއ މި އުޫސލުތައް އަދިަބށް ދާހިސާ ބޮޑުވޭ މިންގަނޑު ކައެއީ އަޅު؟ ތޯސިޔާސަތަކީ ކޮބައި

 މި. ވެސް ނުނި ހިސާބަށްހާ އޮީތ މިއެހެންނަމަވެސް  ނޑައަޅަން.ށްފިން ކަކަތްކޮއް މަސަ ވަރަށް

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ރަފުށީ ދާިއރާގެ އިއްޒަތްތެިރ ވަނީ ތިމައަޅުގަނޑު ދެން ފުުރޞަތު މި އަރު  ރު.އިއްޒަތްތެރި މެންބަ  އްޔާޝުކުރި

 ން. ވުއް ކުރެ ކޮށްުކރުލު ސުވާ  ށް.ޟަރިޔާهللا މެންބަރު ޢަބްދު

 

 :ވާހަކަދެްއކެުވން ޟްރިޔާهللا މެންބަުރ ޢަބްދުރަފުށީ ދާއިާރގެ ތިމަ

 ،ސުވާަލކީ  އޮތީ. އެއް . އަޅުގަނޑު ެދ ސުާވލެއް ދެ! ޝުުކރިއްާޔ މުޤަްއރިރު. މަރުޙަާބ މިނިސްޓަރ އަިދ ޓީމުއާ

 އް ޖެކްޓެ އެއްވެްސ ްޕރޮުހރި  އިއަޅާފަނޑަކަ ށްއަަހރަ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ މިބުްނ ސަބަ ގެ ތަކުޓްރީ ިމ ބަޖެޓުސަޕްލިމެން

ރު ނިމޭިއރުގަިއ މިއަހަ  ؛ސްިބލް-ލަ ޓީޖުމު ،ކީސުވާލަ ނަ . ދެވަެއއް ުސވާލު އެއީ؟  އުނިވާނެތޯނުވަތަ  ހުއްޓޭނެތޯ

ބޮަޑްށ ަވރަށް  .އެ ފައިސާގެ އަދަުދ ވިދާޅުވެދެއްވުްނ އެދެން؟ ދަީކ ކޮބައިތޯދައަ ިބލްސްގެ -ލަ ޓީއަންދާޒާކުރައްާވ ޖުމު

 . ޔާޝުކުރިއް

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 ދާިއރާެގ އިއްޒަތްތެިރ މެންަބރު  ހަނިމާދޫވަނީ ދެން ފުރުޞަުތ މި އަރު  އަޅުގަނޑު .ރުޒަތްތެިރ މެންބައިއް އްޔާ ޝުކުރި

 އަށް.ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ

 

 ން:ާވހަކަދެްއކެވު އަށްޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  މެންބަރު ދާއިރާެގ  ހަނިމާދޫ

 އި ޓުގަ ބަޖެމިދިޔަ އަހަރުތަުކގެ ،ންވަނީން ބޭނުލަސާފުކޮށް  ައރިހުން  މިނިސްޓަރުނޑުގަ. އަޅުޝުކުރިއްޔާ

އަޅުގަނުޑ  ،ހެންކަމުންލުކުެރވިފައި ނެތް. އެސި ވެސް ހާ ށްއަ 50% ތައް ޮރގުރާމުޕްުހރި  ހާފައިޕީ.އެސް.އައި.ޕީގައި ޖަ

މިިހރަ ުހރިާހ ޕްރޮޖެކްޓެްއ  އި ފަާހރު ހިމެނިމި ަބނދަރުގެ ،ގާއިމަ  ،އިަނރުދަމާއާ ،ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ފެނާއި

 ްއޔާ.ުޝކުރި ؟ތޯނެަތއް ފެށިގެންދާަތކުގެ މަސައްކަތްޖެކްޓުިމ ޕްރޮ ،ކުރެވިވޯޑުަގއި އެ ަހރުގެ ެތރޭއަ ރަށް މި ބަބަރާ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:
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 ށް ޖަވާބުދާީރވުމަށް ންގެ ސުާވލަރުމެންބަ 3ރި ތެތްޒަމަ ސުވާލުުކރެއްވި ިއއްފުރަތަ ،އިނޭންސްމިނިސްޓަރ އޮފް ފަ

 އަރުވަން. ފުރުޞަތު

 

 އަީމރު ާވހަކަދެއްެކވުްނ:އިބްާރހީމް ްސ ފިނޭންމިނިސްޓަރ އޮފް 

ން. ޝީދުެގ ސުވާލަްށ ޖަވާބުދޭނަުރ މާފަންނު މެންބަރު އިބްާރހީމް ރަފުރަތަަމ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަ ! ޝުކުިރއްޔާ.އާދެ

ކޭްޝއިން ުކރަންޖެޭހ ޚަރަދުތަްއ ެއކަނި.  ގައި ޕެޓީ ަޤތުކުެރވޭނީ ޙަޤީދުރަޚަ  ްޝއިން ކޭދުގުނަ  ،މިހާރު ކޭޝްއިން

ސަުރކާުރ  ؛ކާރުންދެްނ އަޅުގަނޑުމެން ސީާދ ަސރުދަނީ. ރަދުކުެރވިގެންތެރެއިްނ ޚަ  ގެ ޕީ.ބީ.އޭ ހަމަ  ،އެހެންނޫނީ

ިތ  ،ހަމަ ބަޖެޓު ދުކުރަނީރަޚަޑުމެން އަޅުގަނ ަސރުކާރުން ތަފާތެއް އޮވޭ. ުކރުމާރަދުރުން ޚަރުކާ  ސަކުންފުނިތަކާއި

 .ދުކުރަމުން މި ގެންދަނީ ލީހުން ފާސްކުރާ ބަޖެޓު. އެ ބަޖެޓުގައި އޮންނަ ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން ޚަރަބޭފުޅުން މަޖި

ޖެުޓ ބަމަޖިލީހުން ފާސްކުރާ  ،އި އަޅުގަނޑު ދެކެންމު ކަމެއް ަކމުގަންޑިސިޕްލިން ހިފެެހއްޓުން ވަރަށް ުމހި ސްކަލްފި

 ރިާޔޟް ފާަހގަކުރި هللا އިއްޒަތްތެިރ މެންބަުރ ޢަބްދުއިުތުރން  އޭގެގެންދިއުން. ދެންން މުންފީޒުކުރަށް ތަތަފާސްކުރާ ގޮ

. އް ނުދާނެ ިޓގެނެޖެކްޓެްއ ހުއްރޮްއވެސް ޕް  އެގެޕީއި.ސް.އަުބ އަުރވާނަން. އެީއ ޕީ.އެށް އަޅުގަނޑު ޖަވާސުވާލަ

ްނާދ ގެިމހާުރ ކުިރއަށް ،ކީމަޤްޞަދަ ެވސް މުގެހުށަހެޅު ށްރައިތު  އް ޓެލިމެންބަޖެުޓ ސަޕް މެންއި އަޅުގަނޑުޤީޤަތުގަޙަ

އަޅުގަނޑުމެްނ  ،ެއހެންނޫންނަމަ ަގއި.ެގންދިއުމުގެ ބޭނުމު ކުިރއަށްޓެްއ ނުުހއްޓި ވެްސ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީެގ ޕްރޮޖެކްއެއް

 ަނ ފައިާސ ެއހެން ންޓުަތކުގަިއ ހުކްެއ ކުެރޭވ ގޮތަްށ ޕީ.ެއސް.އައި.ޕީގެ ޕްރޮޖެ ވެސް  އި ހަމަ ުކީރ އަަހރުތަކުގަ

 ،ޓަަކއިނުކުރުމަށް، އެކަންކަން ވެެގންދާނެ. އެހެންވީމާބޫރުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަޖުކުރަދުންކަމަށް ޚަކަ

 ،ގެ ެތރޭގަިއ އަޅުގަނޑުމެން ފަށައި ައހަރު  ުހރި ހުރިާހ ަކމެއް ހަަމ މިލިސްުޓގަިއ ެއ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ ޕްރޮޖެކްޓުެގ 

ގެންދަން. ދެން ޭއގެއިތުރުްނ ތައްތައް ުކރިއަށްކަން މި ވޭންޅުގަނޑުމެން އެބަ ބޭނުކައި އަޓަށް ގެންދިއުމަށްއަކުރި

 މިިލއަން  986ވަނީ ޅިފައިޕްލިމެންޓަށް ހުށަހެމި ބަޖެޓު ސައަޅުގަނޑުމެން ުތގައި ގެ ގޮބިލު-ލަ އަޅުގަނޑުމެން ޓީޖުމު

 މި  .ންނާނަންއަޅުގަނޑުމެްނ ގަ ީރ ބިލުން ޜަރެޓް  ންާމކެޓުޓިކު މެސްޑޮ . އެީއ އަޅުގަނޑުމެން ރުފިޔާ 70ހާްސ  398

އަްނ މިލި  200އިންޑިާއ ަސރުކާުރގެ  އެއީ  ިބިލއަން ރުިފޔާ. 3.6ަޓލް އަރާީނ ޓޯނިމޭއިުރ މިައހަުރ  ؟އަހަުރ ނިމޭއިރު

 ހެން ފާހަަގކުރި އިއްޒަތްެތރި މެންބަުރ ޣަފޫރު އާދެ! ހ( ށްފަހ)ަވގުތުކޮޅަކަެއއްކޮށް.  ރީ ިބލާޑޮލަރުެގ ޓްރެޜަ 

ތަކުގަިއ ރުުކރީ ަސރުކާ  ،ނެަހގަކޮށްފައިވާބަޔާުނގަިއ ވެްސ ފާ އަޅުގަނޑުގެ  ،ޔަށް ފެނިގެންދިޑުމެންނަޅުގަނއަ

ގާތަްށ ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަްށ  އް ހިމެނިފައިވާ މިންވަރާ ތަޖެކްޓުގެ ޕްރޮއަޅުގަނޑުމެންނަށް ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ

އަޅުގަނޑުމެންނަްށ  ވެްސ މިހާތަނަށް  އި ގައަަހރު މި  ން.ތަ ގެންދާ ވެިޓލައިޒްބަޖެުޓ ޔޫ ހަމަ ފެނިގެންނުދޭ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ިމ  ެއކަމަކު،ދޭ. ހަމައަކަށް ނު މާށުފެޕްރޮސެްސ  ޑަރިން އަދި ޓެން ތައްޖެކްޓުގެ ޕްރޮޕީ.އެސް.އައި.ޕީ

ަލ މުޖުއިން  ކުގެތަޖެކްޓުރޮޕް ޕީ.އެސް.އައި.ޕީއަަހރު ނިމެންވާިއރަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު  މި ،ކުރެވެނީލަފާ
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ބިލިއަްނ  2.6ޑުމެން ވާެނ ޑަރ ތްޫރކޮށް އަޅުގަނރުވެްސ ނެޝަނަްލ ޓެންތަން. މިހާ  ވެގެންދާނެހަމަ ޔޫިޓލައިޒްބަޖެޓު 

  ބަޖެޓުގެ ތް ވެފަިއ އޮރޫވުޕް އެ ،ވަަނ ައހަުރ ހުަށހެޅި 2019 ،ައހަރުގެ . އެީއ މި ފަތަްއ އެވޯޑުކޮށްޓުރޮޖެކްރުފިޔާެގ ޕް

އަން ރުިފާޔެގ ިބލި 2.6ެގއިން ބިލިއަން ރުފިޔާ. އޭ 3.3ންނާނީ އޮ ގޮތުަގއި ގެކު ތަކްޓުޕްރޮޖެށާ ފައަލަށް 

ގަނޑުމެންނަްށ ރު އަޅުހަަމއަށް ދާއި  ރާވަަނ ކުއާޓަ  4، އިވާނެ. އެހެންވީމާފަކޮޅުގަނޑުމެން އެވޯޑްއް އަތަޕްރޮޖެކްޓު

ެއ ބަޖެޓުގަިއ އޮތް މިންަވަރްށ ހަމަ  ވެސް ތައްޖެކްޓުޕްރޮ  ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ،ޝަންބަޖެޓު ޔޫޓިލައިޒޭ ންދާނެފެނިގެ

 ތަން.  ރަދުކުރެިވގެންދާނަށް ޚައަޅުގަނޑުމެން

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 އިބްރާހީްމ ާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުަވނީ މަރަދޫ ދާއި. އަޅުގަނޑު ދެން ފުރުޞަުތ މި ައރުރުޝުކުރިއްޔާ ވަޒީ

 . ށްޝަރީފަ

 

  ާވހަކަދެއްެކވުން:ަޝރީފް މްހީރާުރ އިބް މެންބަ ގެދާއިރާ މަރަދޫ 

އަދި ިމ ގެ ސަބަބުްނ ެއކަމުކަމަށް.  ަކވަންޖެހޭނެމޭިއުރ ވިއްބިލިއަްނ މިއަަހރު ނި 3.6ބިުލ -ދާޅުވެއްެޖ ޓީ! ވިއާދެ

ުއްޑ ްކރަޓަރ ްޓ ސެކްވެަރއިމި ައހަރުެގ ެތރޭގަިއ ޕް ،ކަމަްށ ވިޔަސް  ންްނ ެއ ފައިާސ ދިއާއިއިންޑިނަ އަަހުރ އަން

 ދަރަނި  ،ށްއެއްކޮ ޖެޓު ފާސްވުމާބަ ރު މިހާމި .ޕީޖީ.ޑީ ޖެ،ވެއްވިދާޅު ؟ކިާހވަެރއްގެ އަަސރެއްުކރާނެތޯ ންމުއައުޓުވު

ޭއެގ  ؟ތޯަވރެއްދާނެ ިއ ހިފެެހއްޓިގެންވާ މިންވަެރއްގަށް. އެއީ ެއަކށީކަމަ ނެއަރާށް އަ 61.6.ޑީ.ޕީގެ ނިސްބަތުން ޖީ

 ުރޞަތު ަފހިވެގެން ަކހަަލ ގޮތެްއ ދިމާވުމަްށ ފު  ދަށްވާ ފިާޔގެ އަގު ދިެވިހ ރު ސް އިޓަްށ އަކޭރުސަބަބުން ފައިސާެގ މާ 

 ޗަރހުިރ އިންްފރާސްޓްރަކް  އަަހރުެގ ބަޖެޓުގައި  ސަނީ މި ްށ މައްސަަލ ިމ ޖައް ރައްޔިތުްނ އެންެމ ބޮޑަ ؟ހިނގައިދާނެތޯ

 ތައް ނެތުމުެގ ސަބަބުން ޝްރޫޢުންދެޭވ މަގެއަށްއުފެއްުދމަށް ކުރިވަޒީފާެގ ފުރުޞަތު  ،ވާތީއާއިނު  ހޭދަތައް ކްޓަށްޖެޕްރޮ

. ސް ކުާރ ޝަުކވާއެއް. ވަރަްށ ބޮޑަށް ފައިާސ މަދުވެއްޖޭ ވެ  ރިެވރިންފާ ވުން. ވަރަްށ ގިަނ ވިޔަމާކެޓުގައި ަފއިސާ މަދު

ންެގ ޑުމެއަިދ އަޅުގަނ ؟ުކރެވޭނީުޓ އިތުރުކެްނ ފައިސާގެ މާސްކުެރވިގެ ޑިސްޕާމި ބަޖެޓު  ތޯ ހާހިސާބެްއގަކި ، އެހެންވީމާ

ްނ ާދލެއް ލަސްކަމު ުކރިއަށްޢުތައް މަްޝރޫ ގސިން ހައު ތަކާއި ޢުމަޝް ރާިއރުގަިއ ބިން ހިއްކުމުގެ ނިސްބަތްކުށް އަތޮޅަ

 ؟ތޯއި. މިއާ ދޭެތރޭގަިއ ހެޮޔ ފިޔަވަޅެއް އެޅޭނީ ކިހާހިސާެބއްގައާދޭ ަރއްޔިތުންެގ ޝަކުވާ ގިނަ ވަރަށް 

 

 ހަކަދެއްެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ 

ލަުކ އުުތުރ ދާއިާރެގ ވައްމުފު  ުފރުޞަތު ިމ އަުރވަނީ . އަޅުގަނޑު ދެން ންަބރުެތރި މެތްއްޒަ އިޝުކުރިއްޔާ 

 . ށްދަންބަުރ މުޙައްމަދު ރަޝީއިއްޒަތްތެރި މެ
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 އްމަދު ރަޝީދު ާވަހކަދެއްކެވުން:ގެ މެންބަުރ މުޙަރާ ުރ ދާއިކު އުތުލަފުވައްމު

 އި ގަ ޓުމި ފެންނަީނ މި ބަޖެ މެންނަށްގަނޑު. އަޅުރުޤައްިރރު. މަރުޙަާބ ފައިނޭންްސ މިނިސްޓަ ރިއްާޔ މުޝުކު

ން މިނިސްަޓުރ ވިދާޅުވެްއެޖ ތަން. ދެ އަހަުރ ހިމެނިފައި އޮތް  ބިލިއަްނ ރުފިާޔ މި 7އި ގޮތުގަ ގެ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ

ވެްސ ެއގޮތަކަްށ ނުހިނގަޭއ މަޝްރޫޢުތަކެއް. ދެްނ އަޅުގަނޑުމެން މިާހރު ަބެއްއ  ައހަރު  ފާއިތުވެދިޔަ ފަސް 

 ވިދާޅު  ން މިނިސްަޓރު ވޭކަށް. ދެގެންދެށް ކުިރއަނެޭތ މިއަހަރު ތިަވރަކަްށ  ،ދާޅުވޭ ވިބައެ ކޮްށލާއިރު ލުުސވާ ޒީރުންނާވަ

ޔޫުތ  އިލަމުގަ . މިާސލަކަށް ުފވައްމުާވހަކަ ހިންގާނެޖެކްޓެްއ ްޕރޮ ހިމެޭނ ހުިރހާ އި އި.ޕީގަޕީ.އެސް.އަ އެބަވޭ

ެވްސ  . ދެން އަޅުގަނޑުުކރެވިފަޓުރުފިާޔ ޕްރޮޖެކްމިލިއަްނ  17.4 މިނިސްޓްރީގެ ެބލުމުގެ ދަށުަގއި އެބައިން

އެ މަސައްކަތްތަްއ ން. ކަށީގެންވާ ވަރަކަްށ ނޫއެ ހުރީ ކުެރވިފައި އަްސލު ބަޖެޓު ކަށްތަ ެއއް ޕްރޮޖެކްޓުބަ ،ންބޫލުކުރަގަ

ދެްނ  ؟ނީވާގެންދަކުރިއަށް   ބޭފުޅުންަތއް ފަށައިގެްނ ތިޖެކްޓުރޮކިހިނެއްޯތ ެއ ޕޮ ،ހެންވީމާއެނޫން.  ކަށްނިމޭވަރަ

 އި ގަ ްޓރީ ބަޖެޓުއިީނ ސަޕްލިމެން ިފޔާ މި މިލިއަްނ ރު 300ށް ކޭޝަނަރ އެޑިއުހަޔަ  ،ކީއަނެްއ ުސވާލަނޑުގެ އަޅުގަ

 ؟މިލިއަްނ ރުފިާޔއިން 300ޞަތު ދެވޭނެތޯ ިމ ޝިްޕ ފުރުރތައް ކުދިންނަށް ސްކޮލަ ގާތްގަނޑަކަށް ކިހިމެނިފަ. 

 ޔާ. ޝުކުރިއް

 

 :ހަކަދެއްެކވުންސަތުން ވާ ރިޔާ

ތްތެިރ ލުފުީށ ދާއިާރގެ އިއްޒަވި ،ނީޞަތު މި ައރުވަފުރު ގަނުޑ  މެންބަރު. ދެން އަޅުޒަތްެތރިއްާޔ އިއްކުރިޝު

 ފީފަށް. ޢަސަން ޙަމެންބަރު 

 

 އްކެވުން:ވާަހކަދެ ފުފީޢަ ބަރު ޙަސަން ވިލުފުށީ ދާިއރާެގ މެން

ންވަނީ އުސޫލީ މަްއސަލަެއްއ ނު ބޭފުކޮށްލަންސާހަަމއެކަނި  ! އަޅުގަނޑުޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤަްއރިރު. އާދެ

 ހުަށހަޅަން ގޮުތގައި  ގެޓެއްބަޖެެއއީ ރަދުތައް ލަުތން ކުރާ ޚައުގައި ދަ ގެ ޤާނޫނުއަސާސީރާއްޖޭ ގެ ދިެވހިއިނގޭތޯ. މިހާރު

 ވާ ފައިސާެއއް ބަޖެޓުގައި ކަނޑައަޅާފައިަވކި ކަމަކަށް ބުނޭ އަސާސީގައި އެބަނޫނުޤާހަމަ އެ ޖެހޭ. ދެން އެބަ

ޓަުރ އިއްޒަތްތެިރ މިނިސް މެ. ދެންމަކަްށ ޚަރަދެްއ ނުކުެރވޭނޭހެްނ ކައެ ގެ މާނައަކީ މަކަށޭ. އޭ ޖެހޭީނ އެކަރަދުކުރަންޚަ

 ރު ފަހަ ، މިކަންތައް ކުރެވިަފއި އޮތީ. އެހެންވީމާ ތަުކގައި ެއގޮތަކަށް ޫނނޭމިދިޔަ ސަުރކާރު ،ހަގަކުަރއްވައިފިފާ

 ދޭން ކޮށްލަ ހަމަ ހަނދާންދެން އަޅުގަނޑު ؟ގެންދަންއް ުކިރއަށްކަންތަ މި ވާނީކުރައް ތު ސްގައޭ މަނިކުފާނު ކިހިނެއްތޯ

 ތަކަށް އި އަދި ވަކި ގޮނާނެ. މާލިއްޔަތު ގާނޫނުގަދަ ގާނޫނެްއ ނޯންބާރުގަސީއަށްވުެރ ޤާނޫނުއަސާ ،ބޭނުން އިނގޭތޯ

 އްޔާ. ނެ. ޝުުކރިއްވޭރެކު  ނުއްޏާ އެކަމެ  ވަން ކަމަށް ޟުވާ ތަޢާރު ނުއަސާސީއާ ނޫޤާ އެ  އް ކަަމކުތެއޮ ކަނޑައަޅާފައި
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 ސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:ރިޔާ

  !ވާމިނިސްޓަރ އޮހްފ ފައިނޭންސް ޖަވާބުަތއް ދެއް 

 

 ްނ:ރު ާވހަކަދެއްެކވުފް ފިނޭންްސ އިބްާރހީމް އަމީ އޮމިނިސްޓަރ 

 އި ރގަ  ެސކްޓަކިންބޭންޑުމެން ގަނއަޅު ،ްނ އޮްތ ޖަވާބަކީެގ ސުާވލަށް އަޅުގަނުޑ ދޭއިއްޒަތްތެރި މެންަބރު ަޝރީފް

ްއ ޞަތެ އައުޓުވުުމގެ ފުރު  ހެން ުކރައުޑްފާަހގަކުރި  ، އަޅުގަނޑު ުކރިން. އެހެްނވީމާހުިރ އެކްސެްސ ިލކިއުޑިޓީއެބަ

މެސްޓިކު މާކެޓުްނ ޑޮ ، ބޭނުންވޭށްލަން އިުތރުން އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮންނާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ފާހަގަުކރަން. އޭގެނޯ

ދެްނ  އިގައޭރުފިޔާ.  ޔަންމިލި  200ވާީނ ގާތްގަނޑަކަށް އިބިލު ވިްއކާފަ ޜަރީޓްރެ ނަށްގަނޑުމެން އަޅުމިހާތަނަށް

 އެ ްޓރެޜަރީ . ފަސަރުާކރުްނ ގަނެ އިންޑިއާ ިބުލ ރީ ްޓެރޜަ ،ެއއީީކ ޮޑލަރަ މިިލއަން 150ޑަކަށް ގާްތގަނ ހުންނާނީ

 ވާ  ،ވެސްން ރުފިާޔއަކީ މިިލއަ 200ން ދެ .ދާނެވެގެންދަލު ބަ އަަހރު ިހލޭ އެހީއަކަށް މި އަންަނ  އި ގަޓީރިއަ ޗުބިލު މެ

ބީ.އައި އަދި އެހެްނ އަދި ެއސް.ެވސް ތައް ެމސްޓިކު ބޭންކުރާއްޖޭގެ ޑޮ ތައްންކުބޭ ؛ަޓރބޭންކިން ސެކްމިހާުރ ގޮތަކީ 

، ވީމާންށް. ެއހެޚިލާފަ ޔާ  ކުރިކުރޭ އެބަ މަސަްއކަތްއެކްޓިްވޮކށް  އި ރީ މާކެުޓގަވެސް ރާއްޖޭެގ ޓްރެޜަ ތަކުން ބޭންކު

އެ ބޭފުޅުްނ  ،މިިލއަން ރުފިާޔ ބޭނުންވިޔަސް 100ވޭ. އަޅުގަނޑުމެން މިސާަލކަށް ވެްސ އެބަ ބްަރއިސްކްސަބް ވަރއޯ

ވޭ އެ މީުހްނ ނު މެއް، އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުނަށްުވރެ ގިަނއިން. އެހެންވީމާއަމިލި 100ކުރޭ ސަބްސްކްރައިބް އެބަ

ިއ ވެފަްށ ސަބްސްކްަރއިބްެއގޮތަ، އެހެްނވީމާލާކަށް. އިވަފޮނު  އި ފަނޫޭނ ކިޔާ އް ބޭނުމެ ވީމަ  ބްސްަކރައިބް ސައޯވަރ 

ިމ ކޮށް ޓޯަޓލް ،އިރުމޭނި މިއަަހރު ނިއިތުރުން ހަމަެއކަދެން އޭގެ  .އަކީ ވެސްއަން ރުފިޔާިމލި 200ހުރި ެއއްޗެއް 

ިއ ޓުގަ ކު މާކެޓިން މި ޑޮމެސްރީ ބިލު އަޅުގަނޑުމެމިލިއަން ރުފިޔާގެ ޓްެރޜަ 986އެއްކޮށް  މެންޓާބަޖެޓު ސަބްލި

ށް އަޅުގަނޑުމެްނ ޑު ހަމަ ޔަޤީންކުރަން. އޭެގއިތުރަުނވާނެ ކަމަށް އަޅުަގނ، ުކރައޑުއައުޓްއެހެންވީމާ ން.ވިއްކަ

 ެތރެއިން ލިީޓގެ ފެސި އައި ްކރެޑިޓް.ގެ ެއސް.ބީންޑިއާއިމިާހރުވެްސ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ،ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާނެ

ތަކަްށ ކުދި އަިދ މެދު ފަންތީެގ ިވޔަފާރި އި،ކޮށްފަމާކޮ އަޅުގަނޑުމެން ިއޔަރ އި ފަލިބި ލަރު ލިއަން ޑޮ މި  25އެބައިން 

 ުކރެެވްނ  ތެރެއިން. އެކަމަކު، އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކަންކޯޕަރޭޝަްނގެވެލޮޕްމަންޓު ފައިނޭންްސ ން އެސް.އެމް.އީ ޑިދޭ

ަގިއ ގަނޑުމެންނަށް ހިލޭގެ އެީހގެ ގޮތުދި އަޅުއަ ގެން.ަދއިސް ހޯބަޖެޓުގައި ހިމަނައިގެން ބަޖެޓު ސްޕޭ ،މި އަންނަނީ

 .ނުވޭ ޅުގަނޑު އެ ަޚރަދުކުާރކަށް ބޭނުމެއް ނޫނިއްޔާ އަ ަދއިގެން ލީހުްނ ުރހުން ހޯމަޖި ،ސްނުކަމުަގއި ވިޔަ ލިބުފައިސާ

ަކްށ ތަެވހި ވިޔަާފރި، ދިއެހެންވީމާ ފައިވާނެ.ަގއި ހިމެނިސާ މީދުމަށް އެ ފައި ބަޖެޓު ސްޕޭސް ހޯ، އެއެހެންވީމާ

ރޫޢުތަްއ އަޅުގަނޑުމެްނ ން ހިްއކުމުގެ މަޝްރުން ބިިއތުޭއގެން ތެއް. ދެވުމުގެ އެއްވެސް ުފރުޞައަުއޓު ރައުޑްކު

 އްަކން ހަމަ ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން ހި އަދި  .ވެސް ސާއިކުދި ފަތައް ވަރަްށ ކުދިޢުހުިރ އެއްަބއި މަްޝރޫބަޖެޓުގައި އެބަ 
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 އަޅުގަނޑުމެްނ ސްމިާހރުވެ ،ދާިއރު ހަމައަށް މަހާ ބަރު ންވެނޮ ،ހުމަ ރުބަ ންނޮވެމެން ވެސް ޖަހާފަ. އަޅުގަނޑު

މަސަްއކަްތ ވެްސ ބިްނ ހިއްކުުމގެ  އި ނުވަތަ އައްޑޫގަކުުމެގ އްިވއްާޔ މި ބިްނ ހިއްއިރާދަުކރެ ުކރަންމަސައްކަތް އެބަ

ަބުރ ތެިރ މެންއްޒަތްކުެގ އިލަަވއްމުފު ،ތުރުންއިގެނަން. އޭކުރިން އަޅުގަނޑުމެން ފަށާ މުގެމުމިއަހަރު ނި

ވެސް އަޅުގަނޑުމެްނ  އިމަހުގަ  ރީނަވަ، ޖަންވީމާމަހަްށ. އެހެ 12ން ބަޖެޓެއް މި ހެދެނީ އަޅުގަނޑުމެ ،ފާހަގަކުިރހެން

ފަށާނަން.  ވެސް ބަރު މަހަށްންސެޑިއްސަ ގޮ. ވެސް ފަށާނަން އިމަުހގަ ރީރުވަބުަތއް ފަށާނަން. ފެއެއްބައި ޕްރޮޖެކްޓު

ގެން ުކރެޭވ ޓެންޑަރަށް ފޮނުވަ ކަށް ޖުކުރާ ވަރަ މެނޭގަނޑުމެން ކޭޝްފްލޯ ކީ އަޅުޕްރޮެސސަ ރީ، ބަޖެޓްންވީމާއެހެ

، މާ އެބަހުރި. ދެން ެއހެންވީޝްފްލޯއަޅުގަނޑުމެން ކޭ .ބަޖެޓު ސްޕޭސް ނެތީ؛ ޤަތުގައި ބަޖެޓު ނެތޭޤީކަންތައްތައް. ޙަ

ނަްށ ތަްއ ނުފެށެނީއޭ. އަޅުގަނޑުމެންގެން ޕްރޮޖެކްޓުތިއިސާ ނެން ފަ ށް ނެތިވާކަދަންނަ އަޅުގަނޑުއެއްވެސް ގޮތަކަށް 

ވްކޮށްފައި އޮްތ ރޫ އެޕް ނިމެންވާިއރަށް ހަމަ އަަހރު  ެމން މިގޮތަށް އަޅުގަނޑު  ހަމަ ބަޖެޓުކޮށްފަިއވާ .އިސާ އެބަުހރިފަ

އިުތރުްނ ން އޭގެން. ދެދަންނަވަ ޖެކްޓުަތކެްއ ފެޭށނެ ވާަހަކ އަޅުގަނޑުޕްރޮ ޕީގައި އޮތް ހުިރާހ ޕީ.އެސް.އައި.ބަޖެޓު

ކުދިންނަށް ކިޔެވުަމްށ  ،ދޭމިލިއަން ރުފިޔާ ަހމައެކަނި އަޅުގަނޑުމެން ލޯނު 300މިއިްނ އި ގަކޭޝަންޔަރ އެޑިއު ހަ

ހިޭލ ޑިްގރީައްށ  ،ދެއްގެ ވަރަްށ ބޮުޑ ވަޢުގަނޑުމެންައޅުިއ ވެްސ ނޫން. ޭއގެއިތުރުްނ ރާއްޖޭގަ އިާސއެއް ލޯނުދޭ ފަ

 ނަްށތޯ ތަްއ ކުދިންކޮްށ ކިލްޓަ ދެން ޓޯ ހިމެނޭނެ. އި ރޭގަގަނޑުމެން މީގެތެ ޅުވެްސ އަ. އެ ންނުއިދިޔަވަކި

ކޮްށލާނަން. ދެްނ ސާއްހި މިީޓއާކޮ އިއްޒަތްތެރިހޯދާފައި އަޅުގަނޑު ނަންބަރު . އެ  ދަންނަވަން ދަތިމިހާރުނޑަށްއަޅުގަ

 ކުާރ މަސަްއކަަތކީ  ޅުގަނޑު މި ، އަންމެނޑުއަޅުގަ އިގަތު ޙަޤީޤައަްސލު  ،ަގކުިރހެންހަފާ ފީފު ޢައިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު 

 ،ގޮތަށްިއ އޮންަނ ނުއަސާީސގަ. ޤާނޫހޭޖެލިްނ އަޅުގަނޑުމެން ގެްނނަން އެބަޕްަކލް ޑިސިސްެއއީ. ފި ވެސް

 ނަށް މިހާަތނަށް ކޮށްފައި ުހރީ އެގޮަތކަށް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން. އެބަޖެހޭ ކުެރވެންގޮތަށް ބަޖެޓު ަޚރަދު ވާކޮށްފައިބަޖެޓު

ިބލިއަްނ ރުފިޔާެގ ބަޖެޓެްއ ފާސްކޮށްފަިއ އެްޕރޫވްކޮށްފަިއ ދީފަިއ  30މިާސލަކަްށ  ؛އިަލ އަދަދެއްގަ މުޖު ފެންނަނީ

ތަްނ  ންނައި އޮެވސް ކޮށްފަ ކޮންމެ ކަމެއްތަކުން ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ެތރޭގައި މިދިޔަ ަސރުާކރު 30އޮތިއްޔާ 

 ތް ބަޖެޓުކުރެވިފައި އޮޑުތަކުގައި ޖެޓު ކޯބަ ،ބޭނުންވަނީ މަމެން ހަގަނޑު މިހާތަނަށް އަޅު ފެންނަނީ. މެންނަށްއަޅުގަނޑު

 ޖެހޭ ބުނަްސ އަޅުގަނޑުމެން އެބަލި ޑުމެންނަށް ިހލޭ އެހީ ން އަޅުގަނކުރުން. އެހެންެވގެ ތަންފީޒުތަށް ބަޖެޓު ގޮ

ަކިއ ޓަދުމަށް ހޯސްޕޭުޓ ސްބެޖެ ،ޖާގަ އެ ، ހޯދަން. ެއހެންވީމާ ހުއްދަ  ނެުކރެވޭޚަރަދު މަޖިލީހަށް ައއިސްގެން 

 ގައި ބަެޖޓު ޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކު ޤީޤަތުގައި ދުނިނީ. ޙަޅައަ މި ސަޕްލިމެންޓްރީ ހުށައަޅުގަނޑުމެން ބަޖެޓު 

ްސ ވެ  ދަމާ ަށހަޅާފައި އަިދ އިތުރަްށ މާމެންޓްީރ ިމގޮތަށް ހުޕްލިބަޖެުޓ ސަ ،އިނގޭތޯކުޭރ ޓުމެންސަޕްލި

. މާދަާމ މިލިއަން ވެސް 100 ،ސްވެ މިލިއަން 50ންވެާދނެ  އިތުރަށް ބޭނުމާވެގެންސާއެއް ދިއަޅުގަނޑުމެންނަށް ކާރި

މިލިއަްނ ހޯދަްނ  100އެ  ހަމަ މެންށް އަޅުގަނޑު، އެގޮތަ އް ވެސް. އެހެންވީމާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ސުނާމީއެ

ޅުގަނޑުމެްނ އަ ޓަކައިޓުމަށް ޑިސިޕްލިން ހިފެެހއްފިްސކަލް ،އެހެންވީމާ އިނގޭތޯ. ންނަދާއަޅުގަނޑުމެން އައިސް
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 އަޅުގަނޑުމެން ުކާރނީ މި ަސރުާކރުން  ،ކަންތައް އެ އަޅުގަނޑުމެން ިއ އަޅުގަނޑު  ެދކެން.ޖެހޭ ކަމެއް ކަުމގަރަންކު

 ދަންނަވަން. ށް އަޅުގަނޑު ކަމަ އެގޮތަށް

 

 ސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:ރިޔާ

 އަށް. هللاޢަބްދު ޢުޤޫބް ބަރު ޔަިރ މެންއްޒަތްތެގެ އި ދާއިރާޔާ. އަޅުގަނޑު ދެްނ ފުރުޞަުތ މި ައރުވަނީ ދާންދޫޝުކުރިއް

 

 ކެވުން:ވާަހކަދެއްهللا ދުޢަބް ބްއުޤޫދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔަ 

ޑެފިިސުޓ ބަޖެޓު މި  ،ަވއިފިެވސް ދެންމެ ފާހަގަުކރައް ރުމިނިސްޓަ  ސުާވލަކީ މިާހރުޅުގަނޑުެގ ޝުކުރިއްޔާ. އަ

 އިންޑިއާ  ،ހަމަވެގެންދާިއރުރިީޓ އަ މެޗުައންނަ އަހަުރ މި ލު ބި-ްނ ޓީިބލުން ކަމަށް. ދެ-ޓީ ކުރާނީއިނޭންސްފަ

 ވާ ސިޓުޑެފިިމ މިާހުރ  ،، އަޅުގަނޑު މާނަައކީޭލ ެއހީއަކަްށ ބަދަުލވެގެްނ ިމ އަންނަނީ. ެއެހންވީމާހި ސަރުކާުރގެ

މަ ޒީޯރޭއ އިފެކްޓަީކ ހަމަ ނެުޓ ހަ ،އެއްަވރަށް އިންކަމާ ިތ ވާނީ ހަމަ ައލީ އޭޗުރުފިޔާ އެއީ އިވެން ބިލިއަން   0.99

އަންަނ މި  ؟ތޯއިގަ އްބަޖެޓެ އަހަރެްއގެނަން އިނީ ކޮންމިހާރު ިހމަ މްއެ އިްނކަ ،އަކީ. ދެން އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީމާނަ

 . އެ ހަަމއެކަނި ސާފުކޮްށލަން ބޭނުންވަނީ ؟ޭއ މި ަލނީތޯއިެގ ބަޖެޓުގައަަހރު މި  ނީއޭ ނޫތޯ އިއަހަރުެގ ބަޖެޓުގަ

 

 ވުން:ކަދެއްކެ ސަތުން ާވހަރިޔާ

އިާރގެ ިއއްޒަތްެތިރ ތިނަދޫ އުތުުރ ދާ ،ރުވަނީރު. އަޅުގަނޑު ދެން ފުރުަޞތު މި އަ ިރ މެންބައްޒަތްތެއި ޝުކުރިއްޔާ 

 ނީއަށް މުޣުލްމެންބަރު އަބްދު

 

 ރާެގ މެންބަރު ޢަބްުދލްމުޣުނީ ވާަހކަދެއްކެުވން:ނަދޫ އުތުރު ާދއިތި

ޢުތަުކގެ ެތރެިއްނ  މަޝްރޫޕީޕީ.އެސް.އައި.މިާހރު  ،ލަކީާވ ސުވާ ން ބޭނުއްިރރު. އަޅުގަނޑު ކޮްށލަންޤަ މުޝުކުރިއްޔާ 

 ިފޔާ ން ރުިމލިއަ 59އަށް އެބައިން ން. ތިނަދޫނަުސވާލުޮކށްލާ  ހަަމ އެގަނޑުއަޅުހަަމ ، އަޅުގަނޑުގެ ރަށަށް

 ިމ ކަށް ތަރޮޖެކްޓުފެށި ުހރި ޕް ނުިމ އް. ވަީނ އެންެމ ޕްރޮޖެކްޓެ އި  ފެށިފައަިދ މިހާތަނަށް ނާފަ.ޓުގައި ހިމަބަޖެ

ޖެކްޓުތަްއ މި އަހަުރެގ ެއ ޕްރޮ ؟ހިމަނާފައިެރއް ވަ ޭއ އެއްެވސް އޮންނާނެތޯތެރެއިްނ އެްއވެސް އެއްޗެއް ގެ ބަޖެޓު

  ބޭނުންވަނީ. ށްލަން ކޮއަޅުގަނޑު ހަމަ ސުާވލުކިހާަވރަކަށްތޯ ޤީންކަްނ އޮތީ ނެކަުމގެ ޔަތެރޭގައި ފެށޭ

' 

 ސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:ރިޔާ
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ތްެތިރ ދާއިާރ ެގ އިއްޒަ  ދެކުނު ުރވަނީ ހިތަދޫ އަޅުގަނޑު ދެްނ ފުރުަޞތު ިމ އަ .ންބަރުތްތެިރ މެއްޒަރިއްާޔ އި ޝުކު

 . ށްމެންބަރު އިބްާރހީމް ނާޒިލަ

 

 ބްރާހީްމ ނާޒިލް ާވހަކަދެްއކެވުން:ހިތަދޫ ދެކުނު ދާިއރާެގ މެންބަރު އި

ީކ އަ  23ލަ %ޖުމުގަިއ  ބަޖެޓުގެ އަަހރު ، މި 2019 ުޝކުރިްއޔާ މިނިސްޓަރ. ޤަްއރިރު.މު ޔާ! ޝުކުިރއްއާދެ

ތަނަްށ  ވީ މި ،ެވގެންދިޔައިރު ވަސްދުމަސް 7އް. އަދި ޓުތަކަށް ހުރި ބަޖެޓެ ކްއައި.ޕީ ޕްރޮޖެސް..އެޕީ

ރަދުނުކުރެިވ. .ޕީ ޕްރޮޖެކްޓު ެތރެއިްނ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޚަ  ޕީ.އެސް.އައިއުޅެނީ ވެްސ މި ރުވަ  10ކަށް %ތްގަނޑަގާ

ިތ ން ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ޕްރޮޖެކްުޓ ހިްނގަ ނެއްތޯިކހިޓަރު  މިނިސްޅުގައި ވަސްކޮއޮތް ދު  ކީ މި ބާ ،ކީލަ ވާއަޅުގަނޑުގެ ސު

މެދު ފަންީތެގ  ،ންނަށް ކުދި ވިޔަފާރިެވރިގޮުތަގއި މި ވިޔަާފރި ގޭނށް އެޑަ އަޅުގަނމީގަިއ އަްސލު ؟ކުރަްއވަނީތުސްގަ

 އި ބަ އޮތް  ހިްނގާ މި ަސރުކާރުްނ  ން ކްޓުޕްރޮޖެ .ޕީ.އައިސްޭރ ޕީ.އެކު ބަވިޔަފާރިތަކަްށ ަވރަށް ބޮޑެިތ އަަސރުތަކެްއ އެ

 ޤަްއރިރު. ތްތެރި މުިއއްޒަ . ޝުކުރިްއޔާމައޮތީ އިފަޓިހުއް

 

 ން ާވހަކަދެއްެކވުން:ރިޔާސަތު

 ން. އަރުވަ އިނޭންސް ޖަވާބުދެްއވަން ފުރުޞަތު ފަ  ރ އޮފްމިނިސްޓަ

 

 ްނ:ެކވުރު ާވހަކަދެއްރ އޮފް ފިނޭންްސ އިބްާރހީމް އަމީ މިނިސްޓަ

ިއ ކޮށްފަިއވާ މިންވަުރ އަޅުގަނޑުމެން ފައިނޭންސްކުރާނެ ގޮތް އެޕްޫރވްވެފަ ފާހަ ގޮތުަގއިޓު  ބަޖެޓު ޑެފިސިއަހަރުގެ މި

 ގެ އޭ؛ ްނ ބޭނުންވާ އަދަދުކުރަސަްޕލިމެންޓް ޖެޓުބަމި ތުރުްނ އިއޭގެ ންނަްނ ހުންނާނެ. ވެސް ފެރު ގަިއ މިހާއިން ބަޖެޓު

ގަނޑުމެންނަްށ ްނ އަޅުާކރު ސަރުއާ ްނ އިންޑިރުއިތުިހލޭ އެހީ. އޭގެން ލިޭބ ދީޢޫސަންނަށް ގަނޑުމެކީ އަޅުބަޔަ  އެއް

 އާ . ދެްނ އިންޑިކުރާނީސް ގޮތުަގިއ މިއަހަުރ ފައިނޭން ިބލުގެ  ބާީކ އަޅުގަނޑުމެްނ ޓްރެަޜރީ ގެ އޭ. ޭލ އެހީބޭ ހިލި

 ގެ ޓުގްރާން ކޭޝް ސްވެއެީއ މިހާރު މިލިއަން ޑޮލަަރކީ  50ރެއިން ގެ ތެ މިލިއަން ޑޮަލރު 200ސަރުކާރުން ިމހާތަނަށް 

. ީޓގައިރިމެޗޫ  އަަހރު ނީ މިއަންނަ ންދާގަިއ ބަދަލުެވގެއިންކަމްެގ ގޮތު ަލރު މިިލއަން ޑޮ 150. ގޮތުގަިއ ދީފައިާވ ފައިސާ

އެސް.އައި.ީޕ  ފާަހގަކުިރހެން ޕީ.ންޅުގަނޑު ުކރިއަ ،ރިެހންންބަުރ މުޣުނީ ފާހަަގކުން އިއްޒަތްތެިރ މެގޭތޯ. ދެއިނ

ވާހަަކ  ފެށޭނެ  އެކުންކަމާޤީޅުގަނޑުމެން ޔަތަކެއް އަޢުްޝރޫ ބަޖެޓުަގއި ހިމެނިފަިއވާ ުހރިހާ މަ ގައިތަކު ރާމުގްޕްރޮ

ެގ .އައި.ޕީ ޕްރޮްގރާމު ސްމިާހރު ޕީ.އެ ؛ހަގަކުރީރި މެންބަރު ާނޒިލް ފާދެން އިއްޒަތްތެކޮށްލަން. ގަނޑު ފާހަގައަޅު

އިްނ ައލަްށ ފަާށ ތެރެޔާ. ޭއގެފިބިލިއަްނ ރު 7ޑަކަށް ނީނ ގާްތގައިވާމެނިފަބަޖެުޓގަިއ ހިގެ މެންގަނޑުގޮތުގަިއ އަޅު

 ހިނގަމުންދާ ްޕރޮޖެކްޓް.އިނީ  ފިޔާ. ދެްނ ބާީކ މިލިައން ރުބި  3.3ގާތްގަނޑަކަްށ  ންނަނީ އޮ ތުގަިއ މި ެގ ގޮޕްރޮޖެކްޓު
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ންނާނެ. ނޯ އް އްޓިފައެްއ ހު ކްޓެ އެްއވެސް ްޕރޮޖެުމންދާނގަހިން ައއިއްަސ އެްއވެްސ ސަރުކާރުްނ އަޅުގަނޑުމެމި

. ނީދަ މި މުންރަކުަޚރަދު ހަމަ ،ވިދޫުކރެ ސާތައްއިުހިރ ފައި ވެސް ހަމަ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގަ ނަށް މިހާރުންގަނޑުމެއަޅު

ަޑރެގ ންނަލް ޓެޝަ. ހަަމއެކަނި ނެރ އިނގޭތޯނަލް ޓެންޑަޝަލާިއރު ހަމައެކަިނ ނެއި ކަށް ބަލަތަ ކްޓުރޮޖެއަލަށް ފަށާ ޕް

 2.5ނުހިމެނޭނެ  އި ގަޯވރޑްކޮށްފައިވާނެ. އޭ ތައް އެޓުޖެކް އަްނ ރުފިޔާެގ ޕްރޮިބލި 2.6ޑުމެން ތެރެއިން އަޅުގަނ

މިލިއަްނ  2.5އް.  ކުާރ މަސައްކަތްތަންޓެންޑަރއިނަްލ ކުގެ އިންޓާޓްރީތަމިނިސް ،ން ރުފިާޔއަށްވުރެ ކުޑަމިލިއަ

، ންވީމާއެހެ ގެންދަނީ.ށް އަކުރިމި ކަންތައް  މެން އެޑުޅުަގނނަލް ޓެންަޑރ ތްރޫކޮށް އަޔާއަށްުވރެ މަތިވީމަ ނޭޝަރުފި

މިާހުރ  ގައި ޔާިބލިއަްނ ރުފި  1.5ެތރެއިްނ އޭގެރުފިޔާ. ބިލިއަްނ  2.6ހަމައެކަިނ  އިންންޑަރނަލް ޓެޝަނޭ

ނެ ކަމަްށ ފެށޭކަތް މަސައް ކޮށްފައި އެމޮބިލައިޒް ،ފެންނަނީ ންނަށް މިޅުގަނޑުމެ، އަންވީމާސޮއިކޮށްފައިވަނީ. އެހެ

ާށެނ ޑިސްޕަސްވާން ފަ ،ޔުޓިަލއިޒްވެމެންނަށް އެ ބަޖެޓް ގަނޑުއަޅު ރޭގައި ަމހެއްގެ ތެ  ދެ މަހެއް، އޮްތ ށްއަކުރި

 ޓް ތަކުެގ ބަޖެްޓ ކޯޑުގަިއ ހިމެނޭެނ ޑެ.ޕީ ޕްރޮޖެކްޓުޕީ.އެްސ.އައި ،ލާނަންށް ފާހަގަކޮން މެޑުރުން އަޅުގަނތު އިކަމަށް. އޭގެ

ޓްީރގެ ބަޖެޓުަގިއ ސްސް މިނިއިްނ ފިނޭންއެބަ ށްރިވސްއަ ސަޓް ގޭތޯ. އެ ޑެއިނ ރސް ވެސްންބާ ރވިސް ނަސަ

 ޓް ގަނޑު ޑެ ރެއިން ިމހާތަނަށް އަޅުފިޔާެގ ތެބިިލއަން ރު 2.1ދެން ފިޔާ. ިބލިއަން ރު 2.1އިންނާނެ 

މެްނ ކުްނ އަޅުގަނޑުެއއީ ހަަމ ޝެޑިއުލަްއހާ ރުފިޔާ. މިިލއަނެ 690ގާްތގަނޑަކަށް  ނެ ންނާކޮށްފަިއ އޮސްރވިސަ

ސްވެގެންދާނެ. ދާިއރު ެއއްކޮށް ހުހަމައަށް ބަރާންޔާ ހަަމ ޑިސެބިލިއަްނ ރުފި 2.1ެއ . އަންނަ ެއއްޗެއްކުރަމުން ޕޭ

ުހިރ  ގަިއ ހިމަނާފައިގެ ގޮތު.އެސް.އައި.ޕީބަޖެޓުގެ ޕީ ނުކުރަން އް ކެއްން އެއްވެްސ ޝަޅުގަނޑުމެއަ ،މާންވީއެހެ

 ،ގެންދާނެ. އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ކުރެވި ކަންތައް  އެ  ،ކުރެވި ޚަރަދު ހަމަމެންނަށް އެއްކޮށް ގަނޑުއަދަދުތައް އަޅު

ތަްއ ކަންތައް ެއކަމަކު އެ  .ކަންއް ދަތިވާތަކަ ވިޔަފާރިީތ ށޭތައް ނުފެރަން ްޕރޮޖެކްޓުޅުގަނޑުމެން ވެސް ގަބޫުލކުއަ

 ފަންީތގެ  މެދު   އަދި ސް ކޯަޕރޭޝަންެގ ތެރެއިްނ ކުދި  ޑިެވލޮޕްމެންޓް ފައިނޭން ަކއި އެސް.އެމް.އީޓަކުރުމަްށ އްލުޙަ

 ށް ކަކަންތަ . އެިމލިއަްނ ޑޮލަރު 25 ވަނީ ން ބަޖެޓުަގިއ ހިމަނާފައިޅުގަނޑުމެޓަކަިއ އަނުމަށްލޯުނ ދިވިޔަފާރިތަކަްށ 

 މެދު އަޅުގަނޑު ަޝއްކެއް ނުުކރަން. ކަމާވޭނެ ކުރެޑްރެސްއެ ނޑުމެންނަށްއަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 .ށްބަުރ އިްލޔާސް ލަބީއިރާެގ އިއްޒަތްެތރި މެންބަ ހުޅުޫދ ދާުރވަނީއަ ތު މި ުފރުޞަޅުގަނޑު ރު. އަވަޒީ އްޔާ ޝުކުރި

 

 ން:ވާަހކަދެއްކެވު ބް  ލަބީރު އިލްޔާސް މެންބައިރާެގ ހުޅުދޫ ދާ

ޢުުދ ފުއްަދްނ ގެ ވަަސރުކާރު  ތުރުވާ ކަންތައްތަކަީކ މިއި  ،ހާުރ ބަޖެޓަށް މިއަންަނ ބަދަލުރިއްާޔ ވަޒީރު. މި ޝުކު

ަވރުންެގ ނާްސާތ ދަރި، އިޑެންްޓ ލޯނާކޮށް ސްޓޫޞަޚާއްނޑު ފާހަަގކުރަން. ގަ ކަމަށް އަޅުއް ަތއްތަމު ކަންވަރަްށ މުހިން
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 ޓް ކަންތައްތައް. ިމއަށް ޑެ  ގަނޑުމެން ބަަލއިގަންނަ  އަޅުކީ  ކަންތައްތަކަަރއްވާ ކުރަދުޚަ  ށްއްީޙ ޚިދުމަތަޞި ،އިރާމާޕްރޮގް

 ޓްރެސްްޓ ޭރޓް މިލިއަން. މީެގ އިން 900ކުރެޭވ ސްނޭންގެްނ ވެްސ ފައި ުލ ވިްއކައިބި - ޓީއާކުރާއިުރ އިންޑިސްފައިނޭން

 ،ްއ ުސވާލު. ެދވަނަ ުސވާލަކީ  އެ. އެއީ ރޭގައިތެ  ގެރިއެޑް ިމ ޕީ ތޯ ހޭޖެކުރަންިމ އިންްޓރެސްްޓ ޕޭ؟ ކިހާވަެރއްތޯ

 ؟ްނ ޑޮލަރުމިލިއަ 25ީނ މިލިއަން ރުފިޔާ ނޫ 350ނެޯތ ވޭރެޕާސްކުޑިސްުރގެ  ނުތައް މިައހައެސް.އެމް.އީ ލޯ

 

 ހަކަދެއްެކވުން:ވާ  ތުންސަޔާރި

ތެިރ ޒަތްރާެގ އިއްޑަހުވަޫދ ދާއި ކުވަީނ ައރު މި ގަނޑު ދެްނ ފުުރޞަތުންބަރު. އަޅުއްާޔ އިއްޒަތްެތރި މެޝުކުރި

 ށް. މިރަޢާމެންބަރު އަޙްމަދު 

 

 :ވާހަކަދެއްެކވުން މިރުޢާ މެންަބރު އަޙްމަދު ރާގެ ޑަހުވަދޫ ދާއި ކު

 ،ދަންނަާވލަން ބޭނުންވަނީ ލަކަށް ތަމަ ސުވާ އަޅުގަނޑު ހަމަ ެއންމެ ފުރަރު. އްޒަތްތެރި ވަޒީއްޔާ އިއާދެ! ޝުކުރި 

ީރ ންޓް ސަްޕލިމެ އި ށަހެޅިިއރުގަކޮށް ވިދާޅުވެއްޖެ ބަޖެުޓ ހުގެ ވާހަކަިއގަިއ ަވރަށް ސާފު ޓަރު ވެސް މިނިސްދެންމެ

ެގ މާއްދާ ވަނަ  32ނޫުނގެ  މާލިއްޔަތު ގާޅުގަނޑުމެންނަށް މި ބަޖެޓުގެއަ ،ނަމަވެސްޓެއްގެ ގޮތުގައި. ެއހެންބަޖެ

 ރޭަގއި ތެމީގެ، މާއެހެްނވީ ޓު. ބަޖެކުރުން ުނވަަތ ސަޕްލިމެންޓްރީފައިސާ އިުތރު ،ބުނަނީމި  ގައި)ބ(

 ުކރުމަށް.ފައިސާ އިުތރު ،ރަނީޔާންކުބަސިޓީގައި މި ދޭ. ފެބަ އުކެއް އެކުޑަކުޑަ ސުވާލުތަނަށް މެންގަނޑުއަޅު

ޯތ ޗެއްކޯއް. މިތަނުން ީރ ބަޖެޓޭޓްންސަޕްލިމެ ،ވެްސ ވިދާޅުވީ ގައި ޅިިއރުށަހެންމެ ހުދެ ރު ޓަމިނިސް ،ވެސްއެހެންނަމަ

ްނ ހުއްިވއިރުަގއި މަޖިލީލެއި  ދެންމެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް ހުަށހަޅުއްވަކަމަކަށް ދެވަނަ !އެ ސާފުކޮށްލަދެްއވާށޭ ؟ނގަޅީރަ

ަމ ެއވެްސ ހަ  ؟ހުށަހަޅުއްވަން ޕޯޓް ރިހުެގ ތަޅުމަށް ަމޖިލީ ތޯއޭނުވީބޭނުންފުޅު މިނިސްޓަރު  ،ްއވީތޯއޭނުދެފުރުޞަތު 

ުކ އެ  ޔަޤީންކަމާ ށް ވަރަ ،ޖެވެއްވިދާޅުނިސްޓަރގެ ާވހަކަފުޅުގަިއ މި ،މަކީކަ . ދެން އަެނއްސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވޭ

ން ަހަމ އަޅުގަނޑުމެ ،ކަމަކީ ރެއް. ދެން އަނެއްއުފާވެރި ޚަބަ. ދެން ކަމަށް ނެްނގޭޕީގެ މަސްއޫލުތައް ހިޕީ.އެސް.އައި

ަވރަަކްށ  ވެސް . އެއްިމ އޮތީ ޑުވުންތަކުގެ މަްއޗަށްއިުރގަިއ ހުިރ ކަންބޮރުުކރިފައިާސ އިތު  ، ބޭނުންވަނީކޮށްލަން ފާހަގަ

ގަިއ ޓޯމެނިފެސް ގެ.ޑީ.ޕީންނަށް އަޑުއިވޭ ހަމަ އެމްނޑުމެޅުގަ ވަރަްށ އަ ؛ދުމަށްްއލެްއ ހޯޙަކަްށ ސަލަތަެގ މައްންހައުސި

ކަިއ އެްއވެްސ ވަަރކަށް ބަޖެޓުަގިއ ޓަމަށްހައުސިންގައށް ލުިއލޯނުދިނު، ހެންވީމާަހކަ. އެ މުެގ ވާެއކަމަށް ލުއިދިނުވެސް 

ަކްށ ކަމަ ދެން އެންމެ ަފހު  ؟ވެސް އި ގަ ބަޖެޓު ފަަހރު މި  މި  .ންތޯޅުއްީވ ކީްއވެގެން ުނގެންގުމުގެ ވިސްނުހިމެނު

ޭލ އެީހ ބޮޑުވުމުެގ ސަބަބުްނ ހަަމ ފޯރުކޮށްޭދ ހި  ތުންދައުލަުތގެ ަފރާ  ؛ހަމަ ހިލޭ ،ގަނޑު އަާހލަްނ ބޭނުންވަނީއަޅު

  ؟ފޯރާތޯ ަރކަށްަސރު ިކހާވަ އަގެވުމެއްނަަކހަލަެގ ލޮޅުމެއް ުނވަތަ ެކރިުކޅަދާޓަްށ އެްއވެސް ބަޖެދައުލަތުގެ 
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 ހަކަދެއްެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ 

އިއްޒަތްތެިރ  ފަރު ދާިއރާގެުދވާ ،އަރުވަނީ ތު މިުރޞަގަނޑު ދެން ފު. އަޅުންަބރު މެއިއްޒަތްތެރިޝުކުރިއްޔާ 

 ށް. ރު އިސްމާޢީްލ އަޙްމަދަމެންބަ

 

 :އްކެުވންކަދެ ވާހަ ރު ިއސްމާޢީލް އަޙްމަދު މެންބަ ދުވާފަރު ދާިއރާގެ 

މުކޮްށ ންެމ ހިތްގައިހެޅުމުެގ އެހުށަ  ބަޖެޓު ޑަށް މިއަދުޅުގަނޙަާބ މިނިސްޓަރ. ދެްނ އަމަރު ިރރު.އްޝުކުރިއްާޔ މުގަ 

ެގ  އުސޫލުއިޔާިވގެން ހަމަ އަްށ ލެގެ ެތރެޓުބަޖެ ުނ ފައިސާެގ ގޮތުގަިއ ލިބު ެއހީިހލޭ ،ހަކަައކީއަޑުއަހަން  ލިބުނު ވާ

 ށް މުން ވަރަފުވުށް ސާނަމެންގަނޑުއަޅު ހުިރކަން ސަރުާކރުެގ ިވސްނުންކުެރވޭނެ ގޮތަކަްށ ރަދުޚަ އިސާ ފަ  އެ ތެރެއިން

 އެްއޗެިހ އާއްމުކޮްށ ެގ ގޮތުަގއި ލިބޭލޭ އެހީހި ގައި ހަމަޖެހުމެއް ލިބުނު. އެީއ ފާއިތުވެދިަޔ އަަހރުތަކު ތްބޮޑު ހި

ން. ރައަދާކު  ޝުކުރުށް ބޮޑަ ން ވަރަށްދެޓަކައި އެކަމަށް. މުންދިޔަމެންނަށް އަޑުއިވެގަނޑުތަން އަޅު ބެހެމުންދިޔަ

 ފަަހރު ބަެޖޓު  މި ،ބޭނުންވަނީގަނޑު ސާފުކޮށްލަން ، އަޅުްށލަން ބޭނުންވަނީގަނޑު ފާހަގަކޮއަޅު އެކުއެއާ

އިްނ ކަެމއްެގ ތެރެވަސްދެން ކޮންމެވެްސ ނުތަނަ މިދިަޔ ސަރުާކރުެގ ފޮނުިވ ބަޖެޓެްއ. ،ގައިރުއި ލިއިއެކުލަވަ 

ްނގޭވަުރެގ ހި ތަކަށްކްޓުއިުރގައި ބައެއް ްޕރޮޖެތަނަްށ އައި ކު މިއެމާގެ ވެސް ހަމަ ބަިއވެިރވުރުމިނިސްޓަ

 ގެ ައހަރު ަތއް ވެްސ މިއެޕްރޮޖެކްޓު ،ނޑުގެ ސުވާލަކީއަޅުގަކަމުގަިއ . އެއެމައުންޓްތަކެއް ނޫން އައިސް ހުރީކީ

މަީލ މަސަްއކަްތ ޢަ ؟ންތޯްއ ކުެރއްވުލާނެހަމައެކަނި އިޢު މާނަުކރައްވަީނ  ފެއްޓުްނ ތިދެްނ ؟ ތެރޭގަިއ ފެއްޓިގެންދާނެތޯ

ވަެރްއެގ ކިހާ މެންނަށްޅުގަނޑުއެކު ދެން އައެއާދެން ހަމަ ؟ކަންކަން ހިނަގއިދާނެތޯ ގެކްޓުއެ ްޕރޮޖެޓޭވަރަށް ފެއް

ޅުގަނުޑ އަ ،ލަކަށް މިސާ . ދެންތައްޖެްކޓުިދ ުނފެށި ހުިރ ޕްރޮއް އަތަ ޖެކްޓުރޮްތ ޕްރެވިފަިއ އޮކު އުއްމީދެއްތޯ އޮތީ ބަޖެޓު

ދުވާަފރު ދާިއރާގެ ބިްނ  ައޅުގަނޑު މި ފާހަގަކޮށްލަނީ. ްއގެ ގޮތުން ނޫން. މިސާލެ އްވެގެނެ  ވާ ދާއިރާ ނިސްބަތް

 ޓެްއ ނެިތ ެއކަން ށްވެްސ ތާގެ އެއް. ދެން ެއކަން ފައިސާ ރެވިފަކުޓުބައޮްތ ބަޖެހިއްކުމުެގ ޕްރޮޖެކްްޓ އެ

 ލު.ވާ ެއ ސު ؟ހިނގައިދާނެތޯށްއަކުރި

 

 ން:އްެކވުސަތުން ާވހަކަދެޔާރި

 ން. އަރުވަ ތު ވުމަށް ފުރުޞަވާބުދެއް ސް ޖަފް ަފއިނޭންމިނިސްޓަރ އޮ

 

 ުވން:އަމީރު ވާހަކަދެްއކެ އިްބރާހީމް ަފއިނޭންސްފް މިނިސްޓަރ އޮ

 3ބޮޑު  ރަށްހަމަ ވަ އިޖެޓުގަބަ މެން މިގަނޑުއަޅު ،ހެންގެ ާފހަގަުކރިަބރު ހުޅުދޫ ދާިއރާއްޒަތްތެރި މެންދެ! އިއާ

ނދުުނެގ ހެއިުތރުްނ ގެހިޭލ ިކޔެވުމާއި، އޭ އި،ކީމާޑެންޑް ލޯްނ ސްޓޫއެީއ ސް ކަްނ ދީފައިވާނެ.އްޔަތުކަމަކަށް ައހަމި
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ީރ ޝަޓާ 5ުކރަީނ ގެޓުން ިމ ޓާމެގަނޑުޕްްގޭރޑްކުރުން. އަޅު އަޒް ޓީރ ފެސިލިއަކެ ިއ އަދި ހެލްތުްޕރޮގްރާމާސްތާގެ ނާ

ައރާނެ ގާތްގަނޑަކަްށ  މައުންޓުަޓލް އެގެ ޓޯކްޓުޕްރޮޖެ . މިމެނުންއްދުތަކުގައި ހިހަ ރަލް ާރއްޖޭގެ އެިކ ސަހޮސްޕިޓަ

ނޑުމެްނ ޅުގައަ ިމލިއަން 294 ަލއިގެންޚަރަުދވާެނ މިންވަރު ބަ ،އަަހރު ތެޭރގައި ހިމެނޭނެ . މިށްމިިލއަނަ 890

 ެއިކ ރާއްޖޭގެ ،ދަނީ ން މިގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިކްޓް ނިމު، މި ޕްރޮޖެވީމާން ވަނީ. އެހެ ހިމަނާފައި މި

ސަންދައަްށ އާ ،ތަކެްއ އައުމުންވަރަްށ ސްެޕޝިއަލައިޒްޑް ހޮސްޕިަޓލްފެން ޓަލްގެ ރީ ހޮސްޕިޝަ ޓާ އިއްދުތަުކގަހަސަރަ

ެވްސ ތައް ންނަށް އެ ަޚރަދުމެގަނޑުރެއިްނ އަޅުގެ ތެޖެޓުޖެހޭ ުބރަ ވެްސ ބަ ންއަންނަ ށް ލެއަށް މާ.އެޗަ.ޖީ.އެމްދި އައިއަ

 150ެގ ސަރުާކރުެގ އާންޑިއި ،ން ބޭނުްނވޭފާހަގަކޮށްލަގަނޑު ޅުރެއިން އަތެ ގެްނ އެބަދޭ. އޭގެތަން ފެނި ކުޑަވެގެންދާ

ިބުލ  ރެޜަރީމިިލއަން ޑޮލަުރގެ ޓް 100،  އެހީހިލޭ ލަރުން ޑޮމިިލއަ 50ޅުގަނޑުމެން މިހާތަނަށް އަ ،މިލިއަން ޑޮލަުރގެ

ްޓ އިންްޓރެސް ލަރު އެއީިމލިއަން ޑޮ 100، މާއެހެންވީ .ިމލިއަން ޑޮަލރު އަދި އެބައިން 50ފައިވާނެ. އަދި ވިއްކާ

.  ެއއްޗެއް ވާޔުމުން ދީފައިކާރުން ދައްކާނެ ކަމުގެ ެގރެންޓީ ލި  ަސރުއާޕަލް ެއއްކޮށް އިންޑިންޓްސް ޕްރިންސިޕޭމަ

ރ އީ ެސކްޓަމްން އެސް.އެދެނެ. އެހީެގ ޮގތުގައި ބަދަުލވެގެންދާހިލޭ ށް ންނަމެނޑުީޓގައި އަޅުގަޗޫރިވީމަ، މެހެންއެ

 ފަިއސާ  ވެްސ މި މިހާރު  .ވަނީ ފަިއ މި ަގ ޖަހާިމލިއަްނ ޑޮލަުރ ބަޖެޓު 25ގަނޑުމެން ޅުކަިއ އަމަްށ ޓަކުރުޑިވެލޮޕް

 ން މި ނޑުމެއަންނަނީ އަޅުގަ ެރވެން މިކުަކމަކު ޚަރަދުގައި. އެ ޓުެއކައުން ބޭންކުކް .އޭގައި. ޕަބްލިބީއެބައިން ޕީ.

ނަްށ ގަނޑުމެންވެސް އަޅުހަަމ މިހާރު މިީއ ރަނީ. ކު  މިމެން އެކަްނ ގަނޑުއަޅު ވެ،ވާތީ ކޮްށގެން ކަމަށް ސްފާ ހުންޖިލީމަ

އަިއއްސަ.  ލް ޒަެގ ޕްރޮޕޯފިޔާއަނެްއހާ ރުިބލި 1ތްގަނޑަކަށް ން ގާއިށް އެބަންޓް ކޯަޕރޭޝަނަލޮޕްމެވެޑި މް.އޯއެސް.އެ

ްށ ފަިއާސ ތަކަލްޒަމެންނަށް މި ޕްރޮޕޯޅުގަނޑުަގއި ަވރަށް އަވަަހށް އަތެރޭ ގެ އަަހރު ، ހަމަ މި އެހެންވީމާ

 ަބރު ޒަތްތެރި މެންވަދޫ ދާއިާރގެ އިއްހުއިުތރުްނ އަޅުގަނޑު ކުޑަުކރަން. އޭގެންޤީޔަގަނޑު މަށް އަޅުދާނެ ކަރެވިގެންކުދޫ

 ަބރު ންޖެޓް ޑިސެބަ ،ޓު ދެކޭގޮތަކީބަޖެގަނޑު ޅު، އަންގަނޑުމެން. މިހާރު އަޅުވާބުދޭވާލަްށ ޖަދު އާމިރުެގ ސުޙްމައަ

ަރްށ ރުިފޔާ އިތު މިލިއަްނ  200ން މަ ދިމާވެދާނެ ކާރިާސއަކުްށ ހަލަކަމިސާ  ކަށްޔަްސ ކުއްލި ވެ މާިޅ ފާސްވީމަހު ހުށަހެ

ދާ ސަޕްލިމެންޓްީރ ކުރުމޭ. ެއއީ ސީނެ އިުތރުދާ ކީ، އެއީ އެައށްމާ. އެހެންވީއްހާލަތެ ން ބޭނުންވާނެ ގަނޑުމެއަޅު

ހެޅުން. ދެން ހަަމ ކުރުމަްށ ހުށައިުތރުބަޖެޓަްށ އެްޕރޫވްޑް  ދާސީއެީއ އަޅުގަނޑުމެން  ން.ނީކީ ނޫބަޖެޓެއް ހުަށހަޅަ

ޓެްއ ބަޖެ ޑްޖްލްފްލެިއ ަވރަށް ފު ގެ ގޮތުގަްޓރީ ބަޖެޓެއް ންޕްލިމެމެން ސަޅުގަނޑުއިސްދާެނ ހާލަެތއް އައަ އި އޭގަ

 އަދި ހިޭލ ޑިގްރީ  ްޓ ލޯްނ ސްކީމުން، ސްޓޫޑެކަމަކަށް. އެއީ ލޯން 3ވާެނ  އިހަަގކޮށްފަޑުމެން ފާހުށަހެޅުން. އަޅުގަނ

، މާންވީޓަކައި. ެއހެމަށްުކރުޒް ޑިވެލޮޕްރ ފެިސލިޓީެކއަލްތު ސްާތގެ އަިދ ހެނާ ނުގެކަންތައްތައް އަިދ ހެނދު

 މަށް ޓަކައި ހުށަހެޅުެމއް ކުރުރުނެ އިތު ނޑުމެން ހުށަހަޅާފައިވާގަޅުން އަސްޓްރީންސް މިނިޅުގަނޑުމެން ފިނޭއަ

ޓަކަިއ ކުރުމަށްވެލޮޕް ސެކްަޓރ ޑި ދެން ހައުސިންގ ނެ.ހުށަހަޅާފައިވާ ޖިލީހަށް އިއްޒަތްތެރި މަ .ށްމަޖިލީހަ

 ޑް ްޓ އޯން އިން ސްޓޭތެރެ  ޝަންގެ ޕަރޭފަިހ ދިިރއުޅުން ކޯ ،ކީލަޑެމެން މި ބޭނުންކުާރ މޮޑުގަނއަޅު
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ކޮށްެގްނ ޓު އަށް ޓާގެގހައުސިން  ލް މެން ހަމައެކަނި ސޯޝަގަނޑުޕްރަިއސަސްއަށް ަވރަށް ފަހުން އަޅުޓަރއެން

ތައް ގެންނަން. ގ ޑިެވލޮޕްމެންޓުވަނީ ހައުސިން ގަނޑުމެން ބޭނުން އަޅުއިން ތެރެީމގެފުންޏެއް.  ކުންދާ ގެންށްއަކުރި

ެއ މިާހރު އެފް.ޑީ.ސީގެ  ،ވާހަކަދެެކވި ރުގެ ަފރާތްތަކާގަނޑުމެން ބޭ ޅުވެްސ އަޓަކަިއ މިާހރުއެކަންތައްތައް ކުރުމަށް

 ށްގެްނ އެ ކޮނިގެންދާނެ އެވޯޑުނަށް ފެމެންޅުގަނޑުއަ ދާިއރުހަމައަށް މަހާ  ރުބަ ންނޮވެ ،ނިމި ޖުދަނީ ޑިޒައިން ސްޓޭ

 ށް ރަފުކޮޢާ ތަ މުްސ ސްކީލޮޕްމެންޓް ފައިނޭންވެޑިތުރުްނ ހައުސިްނގ އިތަން. އަިދ އޭގެ  މަސައްކަތް ުކރެވޭ

 ނެތީވެ ކުރާަސރު ނު ޓަށް ޭއގެ އަޖެސީާދ ބައީ ޭވނެ. އެ ވެްސ ދެ ހައުސިްނ ލޯނު މެންނަށްނޑުޅުގަްނ އަތެރެއިއޭގެ

 ށް ޖިލީހަްށ މަމަ ވަރަށް އަވަހަރުްނ ހައިތުއޭގެ. ނެތީަށހަޅާފައިމެންޓްީރގައި އޭިތ ހުލިބަޖެޓު ސަޕް ން މިމެގަނޑުއަޅު

ސޭހަވެގެންދާެނ ފަނަށް ންމެޅުގަނޑުއަ އިންކަްމ ޓެްކސް ބިލު އައިމާ ެގ ބިލެއް. އެކްސްހުށަހަޅާނަން އިންކަމް ޓެ 

ަޙއްޤުާވ މީހުންަންށ  ކޮށްގެން އެގެޓު ހިތަްއ ޓާދޭ އެްއޗެ ގޮތުގަިއ މި ޑީޒްގެ މެން ދައުލަތުްނ ސަބްސިޅުގަނޑުއަ

ގެންދާނެ ސީާފ ގައި ފެނިޖެޓުނެ. މިއަންނަ އަހަރު އަޅުގަނޑުމެން ބަގޮތްތަކެއް ރޭިވގެންދާ މުގެޑީ ދިނުސަބްސި

 .އްޔާރި ކުޝުރައްޔިތުންނަށް.  ވެހިކޮށްގެން ސަބްސިޑީއަްށ ދެވޭނީ އެއަށް އެންމެ ބޭނުންވާ ދިގެޓުޓާ

 

 :ވުންއްކެ ހަކަދެޔާސަތުން ވާ ރި

 3 ބެވީ ހާުރ އިތުރަްށ ިމ ތިއްމި ،ލާފައިއިނިންމަ .ކަށްުރަޞތަްނ އަންަނ ފުދެ ؛ގަނުޑ މިާހރުއްާޔ ވަީޒރު. އަޅުޝުކުރި

ވި ުސވާލުެގ ރެއް ކު  އެިއ ދުވާފަުރ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ައރުވާފަރުންނަްށ ފުރުޞަތުމެންބަ 3. ންބަރުންމެ

ެގ އިރާ ައރުވަީނ ނައިފަުރ ދާ މި  ޞަތުގަނޑު ފުރުމިހާުރ ައޅު  އެދެން. ދެން ގަނޑުވުމަށް އަޅުއެކު ެދއްބާވާޖަ

 . ށްޔާމަމަދު ޝި އަޙްުރ ތެރި މެންބައިއްޒަތް

 

 ކަދެއްެކވުން:ހަމަުދ ޝިޔާމް ވާ ަބރު އަޙްގެ މެންރާނައިފަރު ދާއި 

ާހ ރިހު ބެވި ގެްނ ތިއްވަޑައި ކީގައި އެ ވަީޒރާ އަދި ވަޒީުރ ރު. އްރި ޤަބޮޑަށް ޝުުކރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މު ވަރަށް 

 ދާ ސިޔާސީ މަ ސީހަ ،ވަޒީރު ދެންމެ ތި ހުށަހެޅުއްވީދަންނަވަން.  ުޝކުރު އިވަދަންނަ ބާޙަޅުންނަށް ވެސް މަރުބޭފު

އެްއ ނެ ވާަހކަލީ ތީގައި ދަްއކާކްނިކަމެން ޓެގަނޑުެކއް ތި ދެއްެކވީ. އަޅުޔާސީ ގޮތުން ވާހަކަތަގޭތޯ. ސިއިނ ގަރާެރއް

ްނ ްސ ނޫ ބަޖެޓެޭކ ވެ. ސަޕްލިމެންްޓރީ ވީވިދާޅު ކަމެްއ ބޭނުންާވ ާވހަކަ ތި  3. ިތ އިނގޭތޯމްޕަްލ މީރަްށ ސިތް. ވަނެ

ންޓްީރ ަކރުދާސްތަކެއް. ސަޕްލިމެ ސަޕްލިމެންޓްރީ  ުހރީ ށް ައއިއްސަ މެންނަޑުގަނއަޅު ،ވެސްތި ވިދާޅުވީ. އެހެންނަމަ

މިރު ވިދާޅުވި ވާހަކަފުޅަށް. ޢާ ،ހަމަ ތާއީދުއަޅުގަނޑު . ގޭތޯނއި ސްތަކެއް ދާކަރުއޮތް  ތުަގއި އަިއއްސަޓެއްގެ ގޮބަޖެ

ަބުހްސ  ،ކުރަންބަޖެޓަށް ަބހުސްވާހަކަ  މިމަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގަިއ  ،ވިދާޅުވީ މީގައި މިނިސްޓަރު

އެބަޮއްތ ޓަރުެގ ދަުއރު ޓަކަިއ މިނިސްގަަމތީ ޓޭްޕ އެޅުމަށްނއަ، ަރއްޔިތުންެގ އެހެްނވީމާން. ވެގެނުދޭންޔަދިށްއަކުރި
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މައިގަނުޑ  3ގެ ެތރޭގައި ހިމެނޭ  ހެުޅއްވި ކަރުދާސްަތކު ކަމަކަށް ިމހާރު ހުށަދެވަނަކަށް. މަ ކަމަތަފުރަންމެ އެ

  އިތުރަްށ އާމްދަނީއެްއ ލިޭބނެ ައރަނީށްމި ހިތަ ނޑުޅުގައަ ތޯ. ނގޭއި ދަުކރާނެ ގޮތްމްދަނީ ހޭބޭ އާތުރަށް ލިބޭނުން. އި

ްނ ާކރުހުރި. ަސރު މްދަނީގެ ގޮތުަގއި ލިބިފައި އާ ދާޅުވީވި  ކަިބލިއަން ރުފިޔާގެ ވާހަ 14ރު ސާބަށް ދިަޔއިބާވައޭ މިހި

ިތއްެބިވ ވަން ރާތަްއ ތަމްސީލުުކރައްދު ދާއިއަމި ،ެވސް ބަރުންންއެމްޑީޕީގެ މެ ؛ޢުތައްގާ މަޝްރޫއިތުރަށް ހިން 

ހަަކ. ހިނާގ ވާނު ތަކެއް ރޮޖެކްޓުޭވ ޕް ރާތަކުަގއި އެއްވެްސ ކަަހަލ އެދެދާއި  ، މިއަދު ކީބޭފުޅުންގެ ޝަކުވާއަ 

 ..ޝްރޫޢުތަކެއް ނުހިނގާ ާވހަކަމަ

 

 ކަދެއްެކވުން:ތުން ާވހަސަރިޔާ

 .ސުވާލު ؛ރުންބައިއްޒަތްތެރި މެ

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: ޔާމްޝިރު އަޙްމަުދ ބަ ން މެދާިއރާގެ ފަރުއިނަ

ވެްސ ންނަށް ނޑުމެޅުގަށް އަގޮތަ އްވިފޯރުކޮށްދެލޫމާތު ޢު ހިސާބަށް މަ މެންނާޅުގަނޑުވޭނީ އަސުވާލާއި ހިސާބަށް ދެ

ުޅ ދާނެ މިީއ ރަނގަން. ފަހަުރގަިއ ވެުކރުހިއްސާ ދަުކ ަމޖިލީހާއަންނަ ބަ . ބަޖެޓަށް ތޯއްދެ ވޭނީކުރެ ސުވާލު ަބއްޓަން

، ަހޔަރ  އޮންނާނެވެސް  އަށް ރާދާއި ޢުލީމީ ތަ ންަގނޑުމެކޮބައިތޯޭއ އަޅު ،ންނަވަނީޅުގަނޑު މިދަތޯ. އަގޭއިނ ކަމަކަށް

 ން ގަނޑުމެން އަނެއްކާ އަޅުިމލިއަ 300 ؟ްއތޯއޭ ކުެރއްވީބަޖެޓަށް ކީ އެ  ،އިތޯއޭނެ. ކޮބަވެސް އޮންނާ ށްކޭޝަނައެޑިޔު

 ބު ޚާޯލކަްލ ކައުންިސލް އިންތިްށ އޮީތ އައް ނޭނގެ. ކުރިވާނެ ގޮތެ  ފައިާސއަށް ވެްސ މިއަނެއްކާ  .ޖެހެނީމި ހޭދަުކރަން

 ލަން ބަ ރަނގަޅަށް ޖެހޭ މެން އެބަޅުގަނޑުަތއް އަާވ ރިޕޯޓުއް ރުތާއަުކ ިތ ނެކޮންެމ ހަފު ،ނޑުމެންނަށްޅުގަގޭތޯ. އަނއި

ބޮުޑ  އޮތް  ނެީވ މި ންދެެއއީ ިމހެން މި .ވަނީ ށް މިެމންނަގަނޑު ިމހާުރ އަޅުށްެގ ގޮތަކެއްތަޕޯޓުޔާީސ ރިތޯ. ސިގޭއިނ

 ކަރުދާހުގައި މި  މި ،އޮތީ ގައި މިނށް ނޫނޭ. މިތާކަތަކަޕްރޮޖެކްޓު  ހުރީ މި އިގަނއުޅެނީ. މިތާ މި ވެގެން ނުންޖެޓުބަ

. ށްރަދަރެންޓް ޚަ ިރކަަފއި ވިރެކުޖެޓުގައި އެލޮކޭޓު ބަ . މިފަެރވިހޭދަކު އޮތީ މިަޚރަދަށް ބޮޑަށް މީގަިއ ރެންޓް ތީ ރިކަ އޮ

 8އް ކޮްށލާނަން. ލެސުވާ  ،ރި. އެހެންނަމަވެސްދައްކަްނ އެބަހު ގިނަ ވާހަކަ ނީ. މާދަ ށް މިލައަޅުގަނޑު ސުވާ

 ؟އްތޯކުން ިކހިނެއުޫސލަ މިއީ ކޮން ނަމަވެސް،. އެހެންގޭތޯއިނ ާމލެ ސިޓީ ކައުންސިލަށް  ލިއަން ރުފިާޔ އެބައޮތްމި

، އް ފުަވއްމުލަ ،ޑޫ އާބާދީތަްއ ވެސް. އައްދި ބޮޑެތިްއ ެވސް އަތަ ަކއުންސިލު ެއހެން ސިޓީ ރި ގަިއ އެަބހުރާއްޖޭ

ިމލިައްނ  8ށް ޓީ ަކއުންސިލައޭ މާލެ ސިއިތޯބަބަޖެޓުން ކޮ މި ،ދުއްފުށި ކަހަލަ ބޮޑެތި އާބާދީތައް ތިބިިއރުގައިކުޅު

 ްއޔާ. ޑަށް ުޝކުރިަވރަށް ބޮ ؟ކީބަބަސަޖެޭހ ުކރަންޔާ ހޭދަރުފި

 

 ދެއްެކވުން:ކަހަރިޔާސަތުން ވާ 
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  މެންަބރު ެގ ިއއްޒަތްތެރި ާދއިރާލިދޫ އަުރވަނީ ފެ  ަޞތު މިގަނޑު ދެްނ ފުރުންބަުރ އަޅުިއއްޒަތްތެިރ މެކުރިއްާޔ ޝު

 . ދަށްފަުޟލް ރަޝީއިބްރާހީމް 

 

 ާވހަކަެދއްކެވުން:ުދ ޝީލް ރަޟު ފަބަުރ އިބްަރހީމް ން ދާއިާރގެ މެދޫފެލި

.ޕީެގ ގޮތުަގިއ .އެސް.އައި ރުފިާޔ ޕީބިިލއަން  2.6އެީއ ްނވަީނ ލަން ބޭނުކޮށް  ުސވާލު  2ެމ ހަަމ އެން ނޑު ގަ! އަޅުއާދެ

 ހަކަ  ވާނެކަ. ފެށޭހަ  ވާނެ ފެށޭ މަހު  ަބރުންނޮވެތައް އޭެގ މަސައްަކތް .ވިދާޅުވި ކަ ވާހަ ރެވިފަިއވާކު ޑުވޯމިހާތަނަށް އެ

 އް މެ އިންތިޒާނެގެން ފެށޭަދއްކައިވާހަކަ ނިސްޓްރީތަކާމި ،ފެށޭނެ ތައްމަސައްކަތް ކޮޅެއް އަވަހަށް މިތަން ދެންނެވީ.

ިއ ގަ އިރާ ަގިއ ފެލިޫދ ދާއިރާދާ  ގޮތުަގއި އެސް.އައި.ޕީގެ.ޕީ  ،މެންެގ ދާއިާރގައިނޑުގަވިދާނެތޯ. ދެްނ އަޅުސައިދެހަމަޖައް

ތައް ނިސްބަތުްނ ޢުރޫުހރި މަޝް  ނާފައިަތއް އިނގޭތޯ. ޕީ.އެސް.އައިީޕގެ ގޮތުގައި ހިމަުހރި މަޝްރޫޢު ހިމަނާފައި

-ތި ވިއްާކ ޓީބޭފުޅުން  ތި ން ގޮތްގޮތުން ވެސް  އެހެ އެހީެގ ތެެރއިންނާއި ައދިކުޑަ. ެއކަމަކު ހިލޭ ށް ަވރަބަޖެޓުގައި 

  ؟ތޯސައްކަތްަތއް ފެށޭނެމަ ކައިގެްނ މިވިއް ބިލު 

 

 :ކަދެއްެކވުންތުން ާވހަރިޔާސަ

ަފުހ  .އަށްޟާލީ ރިޢަ  ރުބަެގ އިއްޒަތްތެިރ މެންއަުރވަނީ މިލަްނދޫ ދާއިރާ ޞަތު މި އްޔާ. އަޅުގަނޑު ދެްނ ފުރުޝުކުރި

 .ފުރުޞަތު

 

 ވާހަކަެދއްކެވުން: ޟާ ޢަީލ ރި ރު އްޒަތްތެރި މެންބަގެ އި މިލަންދޫ ދާއިރާ 

  ބޭނުންވަނީ މި ފުކޮށްލަން ނޑު ސާގަންސަށް. އަޅުްފ ފީނޭއޮ ރީ ސްޓްބާ މިނިޙަރުމަ  އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. ޝުުކރިއްޔާ.

ލަ އެނިގލަްއވާތޯއޭ ނުަވަތ ރުގެ ަދރަނީގެ ޖުމުެތރޭަގއި ބޭ ުދވަހުގެއަހަރު 7ހިސާބަށް ނިމިދިޔަ ހަރުގެ ިމހާއަ

ެގ ލޯުނެގ ުކއްޖެއް 200ައހަރުެގ ވިދާޅުވެއްެޖ މިދިަޔ  އި ގަަހކަފުޅުވާންމެ މިނިސްޓަުރެގ ދެ ؟އޭތޯފުކޮށްދެއްވިދާނެސާ

އް ހަމަޖެހުުނ ނެ ކިހި ެއއީ؟ ކިހާ ފައިާސއެއްތޯއްސި ާވހަަކ. އެއީ ހަމަޖެވެްސ މި ބަޖެޓު ތެރެއިްނ  ކަންތައްތަކެއް

 ބޭނުްނވަނީ.  ލަންއެކަްނ ސާފުކޮށް ؟ކަމެއްތޯ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 ވާނަން. ދެން ރު އަުފރުޞަތު ސްަޓރ އޮްފ ފައިނޭންސަށްނިމިނޑު އަޅުގަ ތެިރ މެންބަރު.ާޔ އިއްޒަތްޝުކުރިއް

ިރ ތެ އްޒަތްދުވާފަުރ ދާއިާރގެ އި ،ކުެރއްވިިއރު އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރީ ުފރުަޞތުގައި ސުާވލުއްވާދެ ޖަވާބު ފުރުޞަތުގައި

 ައރުވަން. ފުރުޞަތުޓެވުަމށް އްފެ ން ބުޖަވާ ގެގެ ސުވާލު މަދުއަޙް ލް އިސްމާޢީ މެންބަރު
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 ހަކަދެްއކެުވން:ވާއިްބރާހީމް އަމީރު  މިނިސްޓަރ އޮފް ަފއިނޭންސް

 ގަިއ،ުސވާލުެގ ޖަވާބު އަޙްމަދުގެްލ މާޢީއްއިިރ މެންބަރު ތެތްދުވާފަރު ދާިއރާގެ އިއްޒަ ،ރި މެންަބރުތެއާދެ! އިއްޒަތް

 މި  މެންހެން އަޅުގަނޑުތަކެއް ޖެކްޓުުޓގަިއ ހިމަނާަފއި ުހިރ ހުިރހާ ްޕރޮން ބަޖެގަިއ އަޅުގަނޑުމެތުގެ ގޮޕީ.އެސް.އައި.ޕީ

 ،ނީ ސް އިންނާވެ ިއ ތަަކކީ އަޅުގަނޑުމެން ހަަމ ވިސްނާފަފަށާނަން. ދެން ެއއްބަިއ ޕްރޮޖެކްޓްސް އަހަރުެގ ެތރޭގައި 

 ތަުކަގއި ޖެކްޓުގެ އެއްބަިއ ޕްރޮ. ދެން އޭގޮތަށްތަކުގަިއ ފެށޭނެ ޖުސައްކަްތ އެކި ސްޓޭއެިކ މަ ،ކަތްއްއިން މަސަޑިޒަ

ނާފަިއވާ ހުިރާހ ެގ ގޮުތގަިއ ހިމަ.އެސް.އައި.ޕީޕީކު ކަމަވެސް. އެ ށް މިއަންަނ އަަހރަވާެނ ޯފލްކަްތ ފެށޭނެ ބޮޑެތި މަސައް

ނަން. ދެން ދުވާފަރު ދާއިރާގެ ބިްނ އަަހރުގެ ެތރޭގައި ައޅުގަނޑުމެން ފަށާ ވިއްާޔ މިރާދަކުެރއްއި  ތައްޕްރޮޖެކްޓު

ްތިރ  އިއްޒަދާއިާރގެ ން. ދެން ނައިފަރު ހަުރ ތެރޭގައި ފަށާނަނައަ ޔާ މިއްނޑުމެން އިރާދަުކރެއްވި ގަވެްސ އަޅު ހިއްކުން

ނަށް ބަޖެުޓ ންނޑުމެގަތުގަިއ އަޅުޤަޤީޙަ ؛ުބ ދެއްވުމަށްންބަރު ޝިޔާްމ ފާހަަގކުރެްއވި ސުވާލަްށ ޖަވާމެ

 ނޑުމެން ގަގެ ގޮތުގައި އަޅުމަންޓުކަލް ޑިެވލޮޕްފިސްެވސް ފެންނަން ހުންާނނެ ރުިމހާ  ންޓުޒޭޝަންގެ ރިޕޯޔުނިޓިލައި

ގަނޑުމެްނ އިތުރުްނ އަޅުއޭގެ  ދެން . ތަކުަގއިރުޢކުާރ ނަންބައި ޝާމި ން ންްސ މިނިސްޓްރީުކ ފިނޭތާއަފުކޮންމެ ހަ

ން. ދެން ހަަމ ުހިރާހ ނަނޑުމެން ހުށަހަޅާގަވެސް އަޅު ތަކެއް ޓުިޓލައިޒޭޝަން ރިޕޯވެްސ ބަޖެޓު ޔު އިރު ޅިބަޖެޓު ހުށަހެ

ނަްށ ނޑުމެންގަހަޅާނީ އަޅުހުށަ މި ހެްނވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންފެންނަން ހުންނަ އެއްޗެހިަތއް. އެ ކީ ސީދާ ތަކަނަންބަރ

ްނ ބަޖެޓް ސްޕޭްސ ހޯދަން ވެގެ  ،ތީވެުކރަން ބޭނުންވާދުނޑުމެން ޚަރަގަލިބިފައިވާ ހިޭލ އެީހއާ ެއއްގޮތަްށ އަޅު

 ޙީ އްޞި ލާއިރު ހަޤީޤަތުގައި ރާއްޖޭގެ އިމެން ބަލަޑުނދެން ައޅުގަފުރުޞަތު ހޯދުމަށްޓަކައި.  އެ ށްލީހަރި މަޖިތެއިއްޒަތް

ލީީމ ތަޢު ަގއި. ަވރަށް ާހލުވެސް  ދާިއރާ އޮތީޙީއްއަރުވަްނ އެބަޖެހޭ. ާރއްޖޭެގ ޞި ކުރި ވެްސ އަޅުގަނޑުމެން ދާއިރާ

 ށް ތަކަލަަމއްސައެ  ،ތަކުން އެއަށްާކރުރުކަްށ ހުީރ ސަކަތަރާހުިރހާ ދާއި  ސް. މިޔަވި އި ދާއިރާއަށް ެބލިކަމުގަ

އަޅުގަނޑުމެން ބަޖެުޓ  ކައި ޖާގަ ހޯދުމަށްޓަ ށްޓަކައި ުކރުމަސްރެއެޑްރެސްކުރަންޖެޭހ ާހލަތުގައި. ެއ މައްސަލަަތއް އެޑް

 ބަޖެޓުަގއި ފެންނާެނ ހުށަހަޅާ ސަބްލިމެންޓް ނޑުމެން މިގަ. ދެން އަޅުގެންދަނީ ހަޅައިގެން ުކރިއަށް މިހުށަ

 35އި %ިދ ރިކަރަންުޓ ަޚރަދުެގ ގޮތުގަ އަ .65%ނޑަކަްށ ރަދުެގ ގޮތުަގިއ ގާތްގަޚަ  ކެޕިޓަލް ،ފުޅުންނަށްތިބޭ

އިުތރުްނ . ދެން އޭގެއަށްޗަރަބަލނީ ކެޕިޓަްލ އެކްސްޕެންޑިހަަމ ނޑުމެން ގަހިމެނިފައިވާނެ. ެއހެންވީމާ، ބޮޑަްށ އަޅު

ޔިައރ މިާހރުވެްސ  އިގަ ލޭ އެއީއާ ަސރުާކުރން ލިބިފައި އޮތް ހި އެީއ އިންޑި .އިފިވަފާހަގަުކރައް  ސިޓީގެ  މާލެ

. ދެްނ އެދެނީ ކަށް އަޅުގަނޑުމެން މިގެ ހުއްދައަ ޚަރަދުުކުރމު ޖެކްޓް ރޮޖެކްޓެއް. އެ ޕްކޮށްފައި އޮތް ްޕރޮމާކު

ބަޖެުޓަގިއ ކުރިްނ ފާަހގަކުިރހެން ހަމަ އަޅުގަނުޑ  ..އައި.ޕީޕީ.އެސް ،ްލ ފާހަގަުކރެއްވިޟު ފަރި މެންަބރު ތެއިއްޒަތް

ައިދ  ަތކާއި ސްޓްރީ. މިހާރުވެްސ މިނިނެށޭްއ އަޅުަގނޑުމެން ފެކެތަްޕރޮޖެކްޓު .އައި.ޕީޕީ.އެސްފައިވާ ހުިރހާ ހިމަނާ

ކަންތައްތަްއ އަޅުގަނޑުމެްނ  އެ  އި،ރެވޭެނ ގޮތްތަްއ ހޯދަ ކު ދައްަކއިގެްނ މަސައްކަްތ ހަލުވި ާވހަކަ ސަރުކާުރ ކުންފުނިތަކާ 
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ހުރިާހ މެންބަރުންނަށް ވެްސ  ތެރި މަޖިީލހުގެއިއްޒަތްއިއްޒަތްތެރި ކޮމިީޓއަށް އަިދ އެބަ ކުރަން. ހަމަ އަޅުގަނޑު 

ވެްސ  އް ތަކެހުރިާހ ޕްރޮެޖކްޓު ޑުމެން ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައިއަޅުގަނގެ ގޮތުގަިއ .ޕީ.އައިޕީ.އެސްދެން ޔަޤީންކަން

 ހުަށހަޅާ ބަެޖޓު  ؛ނަން. އެ ބަޖެޓުދޭ ފާހަގަުކރެްއވި ުސވާލަްށ ޖަވާބުޟާ ންބަުރ ޢަީލ ރިކަމަށް. ދެްނ މެ ދާނެފެށިގެން

  ހުންނާނީ ދަރަނި  އެެތރޭގެ  ަގއި.ިލއަން ރުފިޔާބި 25.6ިނ ހުންނާެނ ގާތްގަނޑަކަްށ ަދރަސަޕްލިމެންޓާ ެއއްކޮްށ ބޭުރގެ 

 ޔާ. ން ރުފިޔާ. ޝުުކރިއްއަިބލި 29.7ގާތްގަނޑަކަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ިވ ާފހަގަުކރެއްމިުރ ެވސް ޢާ މަދުޙްރި މެންބަުރ އަތެޝުކުރިއްާޔ ވަީޒރު. އަޅުގަނުޑ ކުޑަހުވަޫދ ދާިއރާެގ އިއްަޒތް

ެދްނ  ކުރިން. ލާ ނެރަޖެ އުންެސލްުސވާލު އަޅުގަނޑުމެން ކަ އެ ލިިއރުއިއެކުލަވަ ޓީ ޓު ކޮމިގަނޑުމެން ބަޖެކުތާ، އަޅުނު

 ޔާ ދެްއވި ގާނޫނީ ލަފަ ވާހަކައަކީ  ؛ންޓީކޮމި ވަނީ. ދެން އެދެްއވާފައިއޭރު ފާ ކޮމިޓީއަށް ސުވާލުެގ ގާނޫނީ ލައެ 

ން. ދެްނ ްނ ެއ ޖަވާުބ ފުދޭނެހެރުެއވަށް ހީވަީނ ންނަގަނުޑމެްނ އަޅުނީ. ދެގެންދަ ްށ މި ކަްތ ުކރިއައްއްގޮތަްށ މަސައެ

ުހރިާހ   ޝުކުިރއްޔާށްލާނަން. ވަރަށް ބޮޑައިނިންމަްނ ަދލުވުގެ މި ބައްޓީހާރު މި ކޮމި، މިނޑު އެހެންވީމާގައަޅު

 . މެންބަރުންނަށް ރިއިއްޒަތްތެ
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