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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ރުންނަށް ވެސް މަރުޙަބާ  ހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަމަށް ހުރިވަނަ ބައްދަލުވު   14ެގ  ކުރާ ކޮމިޓީރާސާބަޖެޓް ދި`.  

  ރަލްެގ ލަފާ އޮޑިޓަރ ޖެނެ  ،ނަ މާއްދާެގ )ށ(ެގ ދަށުންވަ  212ގަވާއިދުެގ    ހުެގޖިލީދަލުވުމަކީ މަމި ބައްން.  ދަންނަވަ

ލަފާ މިހާރު ލިޔުމުން ކޮމިޓީއަށް    ދެން އެ  ހޯދުން.ޮގތުން    ޅޭުގ  ރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓާއަހަނަ  ވަ  2020ދައުލަތުެގ  

އޮ ދެން  އޮފީޖެ  ޑިޓަރ ލިބިފައިވަނީ.  ބޭނެރަލް  އަޅުޝްވަރާމަ  އެކަމާ  ފުޅުންނާހުެގ  މިހާރު ަގނޑުކުރުން.   

ކުރާ ކޮމިޓީެގ  ސާބަޖެޓް ދިރާ)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ންނަށް ދަންނަވާލަން.  ޅުޖެނެރަލްެގ ބޭފު  ޑިޓަރ ން އޮޓުޓޭރިއެކްރެސެ

ެގ  މަޖިލިސް ަގވާއިދު   ،ބައްދަލުުވމަކީ  މިށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން.  އި ޓީމަރަލާޑިޓަރ ޖެނެވުމަށް އޮވަނަ ބައްދަލު  14

އޮމާއްދާ  ވަނަ  212 ދަށުން  ެގ  )ށ(  ލަފަޖެނެ  ޑިޓަރެގ  އަޅު ޔަރަލްެގ  ވަނަ    2020  ންދައުލަތު  ،ަގނޑުމެންކަށް 

ބަޖެޓާލަފާކުއަހަރަށް   ހޯތުޮގ  ުގޅޭ   ރި  ބޭ  ުގޅޭޔާ  ފަލަ  ން އެުގޅިެގ  ދުމާ ން  ،  ބައްދަލުވުމެއް. އެހެންވީމާއްވޭ  ޮގތުން 

ޅުަގނޑު ޮއޑިޓަރ  ތަމަ އަފުރައެންމެ    ން.ރަފެއް އަރުވާނަޢާެގންދާނެ ޮގތުެގ ކުޑަ ތަށްއަބައްދަލުވުން ކުރި  ޅުަގނޑު މިއަ

  10ތަމަ  ކުރުމަށް ފުރައްސާހިޢުލޫމާތު  މަ  ރުންނާ މެންބަޓީެގ އިްއޒަތްތެރި ޮގތުން މި ކޮމި  ުގޅޭ  އިޒާއެޑްވަ   ެގރަލްޖެނެ

ފުެގމިނެޓު އަ  އިއް އެއަށްފަހު    އަދި  ރުވާނަން.ރުޞަތެއް  މެންބަކޮމިޓީެގ  ތަރުތީބުޒަތްތެރި  އެދޭ  ފުރުޞަތަށް  ން ރުން 

އަސުވާލު ފުރުޞަތު  ެގންދާނަން.ކުރެއްވުުމެގ  ކޮންމެ    ރުވަމުން  އަޅު  މެންބަރަކަށް  3ައދި    ރއޮޑިޓަ  ަގނޑުފަހު 

ޖަވާބުދާރަލަޖެނެ ފުރުޞަތުރީށް  ެއހެވުމަށް  އަޅުަގނޑު  ންވީމާއަރުވާނަން.  ޖެނެ  ފުރަތަމަ،  ށް  ރަލައޮޑިޓަރ 

   އަރުވަން.ތުޞަފުރު

 

 : އްކެވުންވާހަކަދެ ޙަސަން ޒިޔާތު ރަލްޖެނެ ރއޮޑިޓަ

ައއްސަ މުކުމް.  ލައި ޢަ  މްލާ`.  އާދެއްޤަޝުކުރިްއޔާ  ައޅުަގނޑުމެރިރު.  ބަޖެޓު!  އަހަރަށް   20ަގއި  ން    ވަނަ 

ދައުލަ އަޅުަގނ ލަފާކުރާ  ބަޖެޓަށް  ކޮތުެގ  އަޅުމެންޓުޑުމެން  ބައަށް  އާ އޭރި  3ަގނޑުމެން  ކުރަން  ދެން  ލައިމި  ލީ. 

ކަންކަމަ  އަޅާފައިކަނޑަ ށް  އައާމްދަނީ އަޅު ހުރި  ޚަރަދާއި ދައު  އި، ކޮމެންޓާ  ދޭ  ަގނޑުެމންށް  އިތުރަށް  ގެ އޭ  ،ލަތުެގ 

އަޏަދަރަން ތަްއޔާރުތަޓުކޮމެންޅުަގނޑުމެންެގ  ށް  ދެންލީކޮށްއް  ލަފާއާ  .  މީަގއި  އަޅުަގނޑުމެން  މި އްމުކޮށް   ދީފައި 

ދައުލަ ބަޖެޓުހުންނަނީ  ހަރުދަނާރައިތުމަސައްކަތް    ގެ ތުެގ  ކަންކަށް  ހުރި  ޭއގެ ކުރުމަށް  ބައިމާިއ،  ޖެޓު  ތުރަށް 

ސަމާލުކަމަށްފާސްކުރު މަޖލީހުެގ  ރައްޔިތުންެގ  އަޅު   ކަންކަން  ބައެއް  ެގންނަންޖެހޭ  މީގަ ަގނޑުމެމަށް    އި ން 

ދެފާހަަގކޮ މިހިރީ.  ދައުލަތުށްލާފައި  ައޅު  ެގން  ކޮމެންޓްއާމްދަނީއަށް  ކަފު  ،އިރުނި ހިމެ  ަގނޑުމެން  މަކަށް ރަތަމަ 

ދަންނަވައަޅު މަރުޙަބާ  ސަރުކާރަށް  ބޭނުން  އެއީަގނޑު  މިން.  ާގނޫނު  ޓެކްސް  އިންކަމް  މަ    ޖިލީހުަގިއ  ވަުގތު 

ޒާުމ  އެއީ ޓެކްސް ނި ؛ އަޅުަގނޑުމެން ާވނީސްވެ  ައހަރު  3،  ހަރުއަ  2. އެއީ މީެގ  ފްލޯަގއި ވާތީ  ށްޑިސްކަޝަނަ

އިންކަމް   މުޅިޓެކްސްފުރިހަމަވާނީ  އެއީ  ކަމަށް.  ފާސްވެެގން  ވެސް  ާގނޫނު  ޓެކްސް  ެގ  ވަރަށް   ހުންނަ    ނިޒާމުަގއި 

، އެ ޑިސްކަޝަންސް  . އެހެންވީމާފަން އޭރު ވެސް ލަފާދީޅުަގނޑުމެންދާނެ ކަމަށް އަމަވެގެ ރިހަސް ފުވަރު ލީކޭޖަބައި



  

ެއކަމާތީށްދާއަރިކު ދަން    ދެމަރުޙަބާ  މީަގނަވަން.  އެބަހުރިން  އިންކަ ފާހަަގކޮ  އި  ޓެށްފައި  އާމްސްއިކްމް  ދަނީ ން 

ން ބަޖެޓުަގިއ ޖެހިފައި މިހެ  ، ކަމެއް ދޭންޖެހޭ ކަމަކީމާލުސަ  އި ީމަގ  .އެބަހުރި  ުއ މެޝަރޒްނިއު ރެވެނި ؛އިތުރުެވެގން

ަގނޑުމެންނަށް އިރު އަޅުބަލާމީެގ ކުރީެގ އަހަރުތަކަށް  ލުން އިނޭގތޯ.   ބެވޭތޯނު  ،މްދަނީތައް ރިއަލައިޒްވޭތޯހުންނަ އާ

ށް  ާގނޫނަޅުންހުރިުގ  ންނަމަވެސް ެއއާއެހެ  ،ހާފައި ބަޖެޓުަގިއ ޖައުާއ ރެވެނި   ، އާ ެމޝަރއެއް ށްއަލަ  ،ފެންނަނީ  މި

ލު  ފަހަރު ޓެކްސް ބި   މި  ، ވެސްތޯ. އެހެންނަމަރުެގ މެދުތެރެއިން ކުރެވޭހައަ  ،ފަހުން  ޙުތައް މާެގންނަންޖެހޭ އިޞްލާ

ބަޖެޓާ މިހާރު މި  އަޅު އެކީ  ވެސް  ކުރާކަން  ފާަގއި  އޭެގހަަގކޮށްލަން.  ަގނޑު  އެބަހުރި  ދެން  ޓީއަށް  އުޑިހަމަ  އިތުރަށް 

ލަސްނުކޮބަދަލުތައްެގންނަ   ހަމަ  ވެސް  އެކަންކަން  މި .  ވެސް   އެ  ،އި ތެރޭަގ  ެގއަހަރު  ށް  ކީ  އެ  ބަޖެޓާމަސައްކަތް 

. ދެން ނެދާށްއަމަ މަހުން ފެށިެގން ކުރިތަ ބުން ފުރަނީ ލިވެސް ޭއެގ އާމްދަ   ޮގއްސިއްޔާ ހަމަގައިމުެގންހަމަޖެހި  ،ވެެގން 

 މި   ށްފައިކަމަށް އަންދާޒާކޮލިބޭނެ    ށްެގ ޮގތުަގއި ދައުލަތަްގރާންޓު  ،ތީއޮ  ވެފައި މިހަަގންނަށް ފާަގނޑުމެމީަގއި އަޅު 

. ދެން އިން ހިލޭ އެހީެގ ޮގތުަގއިއާ އިންޑިއޮތީ    އަން މިބިލި  4،  ރެއިންބިލިއަން ތެ  5  .ޭގތޯ އިނ  ބިލިއަން  5  އޮތް

ފާހަަގކުރަން  ަގނޑުމެން  އަޅު ޖަ މީ  ،ކަމަކީބޭނުންވާ  މީަގއި  ދައުލަތުަގއި  ކުރިން ވެސް  ތައް  ޓުންްގރާހުރި    ހާފައިެގ 

، ިމީއ  . އެހެންވީމާމަ އިތުރުވެެގންދާ މަންޒަރުނި ހައުލަތުެގ ދަރަ. އެހެންވުމުެގ ސަބަބުން ހަމަ ދަނުވޭ  އްރިއަލަިއޒެ

ހައި    ރިސްކު  .މެއް ކަމަށްހޭނެ ކަދޭންޖެންންކަޤީއިތުރަށް ޔަ  ވެސް  ންސްޓްރީލީހުން ވެސް އަދި ފިނޭންސް މިނިމަޖި

  ްގރާންޓެއް   ދިމާލަކުން  އެއް  ،އް ދާއިރާއަކުންތެރެއިން އެ   ެގޓު ލިއަން ްގރާންބި  5  އެއީ  އެއް ކަމަށް މި ބަލަނީ.އާ އޭރި

 ންދާނެ ެވެގންޏެއް އިތުރުދަރަޑު  ބޮ  އްޔާ ވަރަށްއެ ދިމާލުން ހަމަނުޖެހިއްޖެ  .ހައި  ރިސްކުއީ  އެއޮތުން  ން އޮތްއަންނަ

-ލިއަނަކީ ޓީބި  2ތެރެއިން  ކޮށްފައި އެބަހުރި މީެގެގ ވާހަކަފުޅުަގއި ފާހަަގސްޓަރސް މިނިއި ފިނޭން. ދެން މީަގކަމަށް

  ، އުފެދޭ ަގއި ސުވާލުމީ  ،، މާނައަކީ ކަމަށް. އެހެންވީމާ   ން ކުރާނުައކީ ޕޭރާވއިރު ދެން ިއތުރަށް މެޗުއަރއް މެޗުއަލެބި

ބޭނުންވާ ކަކޮށްލަންއިތުރަށް ސާފު ެވއްޖިްއޔާބި-ޓީ   ،ަމކީ  ކޮންމެ  ރު އެ ހާމި  ލެއް  ވަރަކަށް މިކޮޅު ފައިސާ  ަގިއ  ވެސް 

 ކަހަލަ ނުޖެހޭ  ންދައްކަ  ވާއިރު އަބުރާމެޗުއަރ   . ދެން އެފައިސާކުރެވިފައި ހުންނާނީންދައުލަތަށް ބޭނު  ،ކުރެވިފައިބޭނުން

ވާހަކަރާޝިއޭޓްކުނެޯގ  ޮގތަކަށް ވިދާޅު  ެއއް  މިނިސްޓަރ  ސާފުކޮ  ވީ.ފިނޭންސް  އިތުރަށް  ކަމެއް ށްލަންޖެހޭެއއީ  ނެ 

އަޅުަގނޑުމެން ދައުލަކަމަށް  ދެން  ފާހަަގކުރަން.  ޖުއީ  އެ؛ ތުެގ  ހުރި  ފާހަަގވެފައި    އާމްދަނީއަށްށް  ލަކޮމުދެން 

ޚަރަދު ލަތުެގ  ! ދައުއާދެ ؛ވަނަ އަހަރު  2020އޮތީ  ނިސްބަތުން    ،ރުއިލާލައިށް ބަދަރަމަކީ. ދެން ދައުލަތުެގ ޚަކަންކަ

ބޮ އަހަރަށް  މީަގ  ޑުވަމުންދާއަހަރުން  އިނޭގތޯ.  އެބަ  ފެނޭ  ކަމަކީންހިމު  އިތަން  ފިނޭން  ؛ާއމްދަނީ  ،މު  ސް  ދެން 

ވިދާޅު  ވެސް  ރެވެނިމެންމަންނަތި  ،ވިމިނިސްޓަރ  މިހާރު  އެކްސްއިން  އުނަށް  މެނޭޖުޕެންކަރަންޓް  އެބަ    ރެވޭ ކުޑިޗަރ 

  ، ކުރާއިރު. އެހެންނަމަވެސްފިސިޓަށް އެޓެންޑު ޑެ  ޓުެގބަޖެ  ،ޭގތޯ އިނ  . އެއީ ވަރަށް ރަނަގޅު ފެހި ސިްގނަލެއްކަމަށް

 ޑުވާ ނިސްބަތް ބޮޑު ބޮޚަރަދުށްވުރެ  ތަސްބަދަނީ އިތުރުވާ ނިލަތުެގ އާމްދައު  ،ންނަށް ފެންނަ މަންޒަރަކީމެަގނޑުއަޅު

އެއިނޭގތޯ ސަވީމާހެން.  ެއއީ  ދޭންޖެކަމާލު،  އެހެން  ކަމެއް.  މީަގ  ާއއްމުކޮށް  ،ންވީމާހޭ    ޑެފިސިޓަށް  އިބަލާނެ 



  

ރެވެނި  ،ރުއެޑްރެސްކުރާއި އެކްސްޒް އިންކްރީ  އުދައުލަތުެގ  ވަރަށްވުރެ  އިންކްރީވާ  ނިސްބަތް ޒް ޕެންޑިޗަރ  ވާ 

ކަމެއް  ކުރެވޭތޯކޮންޓްރޯލް މުހިންމު  އެހެންވީމާއެއީ  ަވރަށް.  ފާހަބޮޑަށް  ،  އެްއ  ޚަލަތުެގ  ދައު  ،ަގކުރެވޭ   ރަދުތައް 

ކޮންޓްރޯލްހިފެހެއް ޚަރަދު  ނޫނީ  މުހިންމު ރޝަމެކުރުމުެގ  ޓުމެއްަގއި  އަނެންހެން  އަޅު  ތަކެއް  މެންނަށް ަގނޑުކަމަށް 

ދެންފާ ބޮ   ހަަގކުރެވޭ.  މިޑު  މީަގއި  މިފަހަރަށް  ޮގތުަގއި  މި  އަހަރާދިޔަ  ޚަރަދެްއެގ  އެއް އޮ  ބަލާއިރު   ، ކަމަކަށް   ތީ 

ޒީ  ޤީޤަތުަގއި ލާމަރުކަ ޙަ  ،ލުކުރަނީބޫަގަގނޑު ެވސް  ދޭ ފަިއސާ. އަޅު ތަކަށް  ލުށުން ކައުންސިކަޒީ ާގނޫނުެގ ދަލާމަރު

ޤީ  ކަމަށް. ޙަޤީ  ނެތަކަށް ދޭންޖެހޭޝަން އެކްޓް ފުރިހަމަ ޮގތުަގއި ބޭނުންކުރަން ކައުންސިލުޓްރަލައިޒޭންޑިސެ  ،ާގނޫނު

ން  އުދިެގންރިހަމަވެ، އެކަން ފުންޑެންސް. އެހެންވީމާލް ިއންޑިޕެފައިނޭންޝަ،  މިނިވަންކަން ނޫނީ ބާރުވެރިކަމަކީ އެއީ

ޙަޤީ ކަމަށްއެއީ  ފާލެއް  ރަނަގޅު  އަޅު ޤަތުަގއި  އެހެންނަމަވެސް   ދެކެން.  ެވސް  ކޮންޓްރޯލް    ، ަގނޑު  އިތުރު  މީަގއި 

އަޅުރޒްޝަމެ އެބަޖެހޭ.  އަންނަން  މި  މި  ވީ  ަގނޑުމެން  އޮޑިތަކައުންސިލު  ،ނީއަންނަ  ތަނަށް  ކުރަމުން. ޓު އް 

މާލީ ބަޔާން  ތަކުަގއި  ޓުޑި، އޮތަކުަގއިޕޯޓުޓް ރިމިހާތަނަށް އޮޑި  ެގތަކު ކައުންސިލު  ،ާވ ކަމަކީހަަގމެންނަށް ފާނޑުަގއަޅު

ޖެހޭ. ކުރެވެން އެބަޔާން ތައްޔާރުމާލީ ބަ  ،މަކީތަމަ ކަ، މިހާރު ފުރަންވީމާ ިއނޭގތޯ. އެހެކުރެވޭކަންނުޔާރުއްވެސް ތަ 

ބަޔާނަށް ފަ  މާލީ  އަދި  މަރުޙަހުެގދެން  ކަންނޭނެގލާ  ކަެމއް  އޮ  ެއއަށް  ،ަގއި  އޮޑިޓް    ެގއަންޕީނި ކްލީން 

އިނޭގތޯކުރުތްމަސައްކަ ފުމާންވީއެހެ.  މަކީ  އެ،  އެކަން  ސްޓޭޖުަގއި  އެބަޖެހޭ.ޝުއަރންރަތަމަ  ރެޭވ  ހަވާލުކު  ކުރެެވން 

ބޭނުންކޮށް މިފައިސާ  ާގނޫނާ  ފައި  މާޮއތީ  ާގލިއް އި،  ަގވާއިޔަތު  އެްއޮގތަދާނޫނާއި  ދެން އަޅުަގނޑުށްތޯ  ން ވެސް  މެ. 

ތެރޭަގިއ  ެގ  ހަރެއް ތަކެއް ހަމަ އެްއ އަ ވެސް ހަަމ ހުރިހާ ކައުންސިލުކީެގ މިހާރުެގ މޮޑެލައަޅުަގނޑުމެން ؛ހަމަ  އެކަން

  ނޑުމެން ަގ. އޭަގއި އަޅު ނީ ކޮމެންޓެއް ވެސް ކޮށްފަވާ  ންއަޅުަގނޑުމެ ލަށް  ބި  ެގނޫނުކުރުން. މިހާރު ލާމަރުކަޒީ ާގޓުއޮޑި

ޅެއް ކޮންމެ އަހަރަކު ކުރާނަން. ައޅުަގނޑުމެން ކޮންމެ އަތޮ  މާކުރީޝަން  ކޮންސަލްޑޭިއ  ަގޅު ލެވެލްއަތޮ  ،މި ބުނަނީ

އޮ އޭެގ ރަށްރަށުެގ  ހުރިހާތެރޭަގއި  ބަލައިެގން  ބޭސްއަށް  ރިސްކް  ތެރޭަގހައަ 3 ؛ޑިޓާރސް  ރަށެއްރު  ހުރިހާ  ެގ  އި 

ނިންމާ ކޮށް  ެއކަހަލައޮޑިޓެއް  އިލަން.  އަޅު ޙެޞްލާ  ހުށަހަޅައް  އޭަގނޑުމެން  އައިތުރަެގން.  ހުށަޅުަގނށް   ހެޅިޑުމެން 

ެއއީ ދާކައުންސިލު  ،އިޞްލާޙެއް  އެއްބަސްވުންތަކަށް  އިމްޕެކްޓެއްފައިނޭންޝަ  ،ވަންޏާ  ކަމަށް  ތަކުން  ވާނެ    ލް 

ދާއެއްބަސް  އަޅުަގނއެ  ،ވަންޏާ  ކަމަށް  ވުމަކަށް  އެއްބަސްވުން  އޭރުން    .ންބާއްވަ  ލާފައިހިއްސާކޮށް  ޑުމެންނާ 

އޮއަޅު ދާ  ޓީމުަގނޑުމެން  ބަލަށްތަކަޑިޓް  ވެސް  ބޮއި  ކަހަލަ  ކޮންކޮން  ހުރީ  އެތާ  އެއްބަ ލެވެނޭ    ތަކެއްތޯ. ސްވުންޑެތި 

ކަމެްއ  ، ސަމާލު، އެއީ އިސްކަމެއް . އެހެންވީމާވެސް  ކުރިޔަސް އެކަންލުހަވާ  ބަޔަކާކޮންޓްރެކްޓަށް    ،ން ނަމަވެސްބި

ކަމެއް  ދޭންޖެހޭ ހަމަ  ކުރަން.ބޫލުަގމެން  ނޑުަގއަޅުކަމަށް    ވަރަދެން  ފާހަަގކުރެވުނު  ށް  ސް.އައި.ޕީ  ޕީ.އެ  ،ބޮޑަށް 

އިތުރުެވެގތަޕްރޮޖެކްޓު އަޅު   ދިޔަކަން. ދެންންއް  ފާމީަގއި  މިހަަގކޮށްލާަގނޑުމެން  ވެސް    2018،  2017  ،ވަނީ   ފައި 

ބަލަންލިއިބަލަ އަޅުއި.  ފާލާއިރު  ބޭޤީޔަ  ، ހަގަވަނީަގނޑުމެންނަށް  ކަމާތުދައުލަ  ،ވަނީނުންންކަން  ހޭ  ބެ  ެގ 

ޕްރޮޖެކްޓު  ށްކަތަ ސަސާމުއައް އެއްިގނަ  މެނޭޖުފަތަކެއް  އިނ ކުރެވިދާނެތޯހަރާ  ެއ  ޭގ  ހުރިޤާތޯ.    އެއީ   .ތޯބިލުކަން 



  

ހިމެނިަގއި  2018.  ކަމެއް  ޖެހޭންކުރަންޤީޔަ ބަޖެޓުަގއި  ވެސް  ިއނޭގތޯޕްރޮޖެ  517  ،  .  ެގ.ޕީ ޕީ.ެއސް.ައއި  ،ކްޓް 

  . ހިންިގފައި ހިންަގން   ބަޖެޓުގައިމެނިހި  707ަގއި    2017ން ހަމަ އެޮގތަށް  . ދ427ެންުގނީ   ހިގައި  2018ކު  މައެކަ

ދެން  540އޮތީ    މި ެއއީ  ނަންބަ.  އިނޭގތޯ.  ރހަމަ  އެބަންވީމާއެހެޒް  ދައުލަތުން  ކެޕޭރިހު،  އެ  ދެން ؟ ސިޓީތޯ 

ވިދާޅުވިފިނޭން  !ރަނަގޅު މިނިސްޓަރ  ވާހަކަ  ،ސް  ރަނަގޅު  ވަރަށް  ހަމަ  ޖެނުއަރީެއއީ  ހަމަ  ފެށިެގން  ފުޅެއް.  ން 

ފަޓެން ޕްރޮސެސް  އެހެންނަމަވެސްލަސްނު  ތޯއިނޭގ  ށާނެކަންޑަރ  މެނޭ  ،ވެ.  ބިލުކަން  ޤާއެ    ،ޖްކުރުންޕްރޮޖެކްޓް 

އަޅު ކްލޭމްސްވަރު   ރިޕޯޓެއް  2  ެގަގނޑުމެން ހުރިތޯ.  ދަުއލަތުެގ  ެއއީ  ދަވާނެ.  ެއބަހުރި  ވެސް  މައްޗަށް  ތައް  އުލަތުެގ 

ޓައިމްލީ  ންސްތައް  ޒިޝަނަަގންޖެހޭ ޑި  ވިނުކުރެމެނޭޖު  ،ެގން ވެ ބޮޑަށް ވީކު   މެނޭޖްމެންޓް ވަރަށްކްޓް  ޕްރޮޖެ  އިނޭގތޯ.

ދައުލަނުނެިގެގ ބޮން  ފައިތަށް  ބާރޑުނޭންޝަޑެތި  ހުރިކަން.ލް  އަޅުއެހެންވީމާ  ންސް  އެއީ  ސަމާލުކަން ،  ަގނޑުމެން 

 މި  ،ކަމެއް. ދެން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ވެސް ވިދާޅުވި ންޖެހޭ ކަމެއް. އަދި އިތުރަށް ާގތުން ބަލަން ވެސް ޖެހޭނެ ދޭ

ޖެފަހަ ހަމަ  ލަސްނުކޮށް  މަހުރު  ފެށިެގނުއަރީ  ޕްރޮޖެކްޓުޕީ  ން ން  ިގނަ  ފަށައިެގން  .އެސް.ައއި.ޕީެގ  ތައް 

މީެގށް އަކުރި ދެން  ޕްރޮޖެކްޓުިއތުރަށް  ެގންދަން.  ދެން ؛ކަށްތަޕީ.އެސް.ައއި.ޕީެގ  ކަމެއް ޑިބޭޓު  ހަމަ  މިީއ    ކުރެވިދާނެ 

ދައުލަތުގެ   ،އޮންނަނީ  މި  ަގއި ނަށް ެގނެވުނު އިޞްލާޙުތު ާގނޫމާލިއްޔަ  ،ޮގތެްއަގއި ބޮޑު    މަކަންވީހާވެސް ހާއިނޭގތޯ.  

  10.27. ދައުލަތުެގ މާލިއްޔަތު ަގވާއިދުެގ  އަޅުަގނޑުމެން ދެކެން  ޖެހޭ ކަމަށްެގންނަންޙުށް އިޞްލާ ތު ަގާވއިދަމާލިއްޔަ

  ، ތިޔާރު ޚުއި  ރޫޢުތަކާއިޝްންާގ މަެގ ދަށުން ހިޝަނަލް ލޯނެއްއެހީ ނުވަތަ ކޮންސެބޭރު ޤައުެމއްެގ    ،ވަނަ މާއްދާަގއި

މަޖިވަޒީ ވަ  ލީހުރުންެގ  މަނުވަތަ  މަތީޒީރުންެގ  ރައީސުޝްވަރާެގ  ާއއްމުކޮލްޖުމްހޫރިއްޔާން  ފަރާތަކަށް  ކަނޑައަޅާ  ށް   

ހުޅުވަ އިޔުމަެގންދިށްއަކުރި   އްަމޝްރޫޢެ  އެ  ނުލާއިބީލަން  ދީފައިތިޚުށް  ދަށުން  މާއްދާެގ    މި.  ކަަމށް  ވާނެޔާރު 

ހަވާލުކުރުމު ޕްރޮޖެ ެއކުމަލުކުޢަ ަގއި  ކްޓް  އުސޫލެްއ  ބީލަާއއްމު  އިލައި، ލަވަ ރާނެ  ޕްރޮޖެކްޓުއިޅުވަހު  މަށްކޮށް  ތަްއ  ނުލާ 

އަޅުހަވާލު ކަމަށް  ނޫން  ޮގތް  ރަނަގޅު  އެންމެ  އަބަދުވެސް  ކުރުމަކީ  މިހަމަ  ަގނޑުމެން  އެކަން   ދަނީ.  ލަފާދެމުން 

އް ހަދަން ރިސޯޓެ  ،ހުރިވެފައި ެއބަ  ،ދާނެ ކަށް ވެިގއުމެންޓަ އާ ސަރުކާރުެގ  ދެން މީގައި  ޭގތޯ.  އިނ ވެސް ތް މިހާރުއެބައޮ

ކޮށްެގން އަންނަ  ޑުހެން ބިއެ ެއއީ    އިންވެސްޓަރުން  ،ދޭ. އެހެންވީމާރުން ނާލީމަ ބޮޑެތި އިންވެސްޓައިށް ހުޅުވައާއްމުކޮ

ނޫނޭ.  އެބަ ެވްއޖެއް  އެބަޖެހޭރިސޯޓެއް  ބަޔަ  އްޔާ  އަނެ ހަވާ  ކާރަނަގޅު  ރަލުކުރަން.  ރިސޯޓް  އެ  ނަގޅަށް  އްކާ 

އިތުރުވެަވޒީެއއަށް    ،ލީޓްވެކޮމްޕް އެން  ،ފާ  ކަން  ލިބޭނެ  އެހެންރަކުޝުއަރއާމްދަނީ  އް  ރިސޯޓްތަ،  ވީމާން. 

ވަކިތިމަންނަ ދޭ  ަގބޫލުކުރެވޭ ؛މެން  އެހެންނަމަވެއާ އެ  ތޯ.  ޭގއިނ  އެ  ަގބޫލުކުރެވޭ.    ރެކްޓް ކޮންޓް  ،ސްގިއުމެންޓް 

ައޅުޕްރޮޖެކްޓު ޮގތުަގއިބޫަގަގނޑުމެން  ތައް  އައި.ޖީ.އެމް.އެ   ، ލުކުރާ  ޕްރޮޖެކްޓް.ޗްމިސާލަކަށް  މިއަދު  އަޅު     ަގނޑުމެން 

ވަދެޓުއޮޑި ައުގތަކެއްތަފާތު  އެއަށް  ަގނޑުމެންނަށްއަޅު   ،ކުރަން  އަޅާނެތިްއޔާ  ހޯދިފައި    ނޭނޭގެއއަށް  ނެ ކިޔާކަށް 

އައި  ،އިނޭގތޯ ެއކަށީ އެޗް  .ޖީ.އެމް.މިހާރު  އެންމެ  ކަެމއް.  ެގންވާއެހެރީ  ައުގަގއި  ބުނާކަށް    ނޭނޭގނެ. ެއހެން 

ންނަން. ެއީއ  ެގއިޞްލާޙު ާމއްދާއަށް  ދު އެވާއިމާލިއްޔަތު ގަ  ،  ލަފައެްއ ެއއީ ދޭންަގނޑުމެ، އަބަދުެވސް ައޅުއެހެންވީމާ



  

  ކުރެވިދާނެ ކަމެއްޑިބޭޓު  ހަމައީ  ދެން އެ  .ވެނީޑު ޮގތެއްަގއި އެންމެ އެކަށީެގންވާ އަުގަގއިތޯ ެއކަން ކުރެބޮ  ންހާމަކަ

އަޅު ތޯއިނޭގ ދެން  އާދެ!  ފާ.  ބޭނުން  އަޅަުގނ  މި  ގައިބަޖެޓު  ،ހަަގކޮށްލަންަގނޑު  އެޑުމެފަހަރު  ވެސް ން  ހެންޏާ 

ެއއީކޮމެންޓު ކަމެއް  ފާސްކުރުމަށް  ،ކުރާ  އިނޭގތޯކުރުމަށް  މެނޭޖު   ފަހުބަޖެޓް  ބަދަލުތައް  ބަެގނެވޭ  ެގނެވޭ ޖެޓަ.  ށް 

އެބަހުރި  ތައްލުބަދަ މިފަހަރު  މިހާރު  މަންއިވަ.  ނިންމާފައި  މިނިސްޓްރީން  ފިނޭންސް  މިހާރު  ޒެޓު ެގ  ކްރޫސްތަކެއް 

ފްލެކްސިރެވިފަކު  ވެސް   އެ  ވަރަކަށް ބި.  ކޮންމެވެސް  އިނޭގތޯ   ލިޓީ  އ5ެ%  ،ދެވިފައި  ޭއގެ .  ހަމަ ކަމަކު  އިތުރަށް 

ފައިސާ    އެހެން ޕްރޮޖެކްޓަކަށް އެ  ،ކެޕިޓަލް ޕްރޮޖެކްޓެްއެގ ؛ެއއް ޕްރޮޖެކްޓެްއެގ  ،މެއް އެއީ ޅު ނިންމުވަރަށް ރަނގަ 

ޮގތްތަކެއްނުކުރެވޭބަދަލު އެއެ  .ނެ  ކަމަށް ހެން  ހިނާގ  ތަޖު   ކަން  ކުރީެގ  މީެގ  މިނިސްޓްރީތައް    ،ރިބާއަކީވަންޏާ 

މުއަްއސަ  މިނިވަން  ެއކަށީނޫނިއްޔާ  ބަޖެޓު  ނޫސާތަކުެގ  ވަރަކަށް  ދީފަ  އެން  ެގންާވ  . ންނަނީހުއި  މުައއްސަސާތަކަށް 

އަހައެހެންވީމާ މެދުތެރެއި،  ބަޖެރުެގ  ކޮންޓިންޖެންސީ  އެހެންހަމަޖައް  ންޓުން  މިފަހަވީމާ ސަނީ.  ބަރު،  ޖެޓުަގއި  ެގ 

މުއައްސަސާައކަ  ،ރަނީބޫލުކުަގޑު  އަޅުަގނ  އެކަށީ ބޭށް  ހުރިހާ  ފައިސާ  ވަރަށް ނުންާވ  ާގނޫނީ  އެ  ،ެގންވާ   ބޭފުޅުންެގ 

ވަރަ އަދާކުރެވޭ  ފައިސާޒިންމާ  އަޅު ހަވާލުކު  ށް  އެއީ  ދެން.  މިހާރު  ކަމަށް  ވެސް  ރެވިފައި    ، ބޫލުކުރަނީަގަގނޑު 

ފާސްކުރެވުނީމާބަޖެޓުޖިލީހުން  މަ ވަނީ     ާގނޫނަކަށޭ  އިނދެން  ބަދަލުޭގތޯ  ެއ  މަޖިލީހުން    ރެވޭނީ ކު.   ށްކަމަވެސް 

ދެ އެހެއިނޭގތޯ.  މިނި  ،ނަމަެވސްންން  ވަކުރުމަލުޢަން  ރީޓްސްފިނޭންސް  ކޮންމެވެސް  ފްލެމަށް  ބިލިޓީއެްއ  ކްސިރެްއެގ 

އް  ސޫލަކީ ރަނަގޅު އުސޫލެ އު   ހާރު އެ، މިކުަގއި ވެސް ޮއވޭ. އެހެންވީމާމުތައެހެން ބޭރު ޤައު ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަށް

ރެވޭ ޚަރަދުެގ  ސޯޝަލް ސެކިއުރިޓީއަށް ކު  ، ަގނޑުމެންނަށް ފާހަގަވީދެން އަޅު   ރަން.ލުކުބޫ ަގ  ެވސް  ކަމަކަށް ައޅުަގނޑު

ރީ. ހު  ފަހަރު މަދުވެފައި މި  ވުރެ މި  ންދަ މިދިޔަ އަހަރަށް. ދެން އާސަނޭގތޯއިއަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު  ންދަތެރޭަގއި އާސަ

ބޮ އާސަ  ،އެހެންނަމަވެސް ކުރެވޭ  ތެރެޚަރަދުތަޑެތި  ންދައަށް  ބޮކުެގ  މިއީއެ   ޖެއްަގއިޓޭޕަސެންޑު  އިން  ހުންނަނީ    

އިނ  ،ފާމަސީމެޑިކަލް   އޭގެ މެޑިކަލްސްއަށް  ދެން  ރާއިތުރަޭގތޯ.  ޚަށް  ކުރެވޭ  ބޭރަށް  ދެން  ދުރައްޖެއިން  މިހާރު  . 

އިން  ޑިޓެއް ކުރެވިއްޖެ. އެދެ އޮ ؛އްގައިރެހަތަރު ފަހަދެތިން  ޑިޓެއް ވެސްއޮ   ންަގނޑުމެްއކަތް ައޅު ދަިއެގ މަސައާސަން

ކޯ  ރެއްެގ  ވެސް ވަކޮންމެ  ، ކީ ޔަފައްާވ ލަޅުން ވެސް ދެ ފުރާެގ ބޭ ދާއިއަދި މިކަުމެގ    ،ލަފާވެސް  ފުޅުންެގ  ބޭ  ދެން އެ

 ކުރެވިދާނެތޯ ންޓިނިއު. މިވަރުެގ ވެލްފެައރ ކޮޭގތޯއިނ  ކުރެވިދާނެތޯއިންސަސްޓެ  ކޮށްއާސަންދަ ފްރީ  ންޓެއް ނަަގން.މަޕޭ

ކޮށް ދޭ އެހީތަްއ  ކީ މިކަންތައް. ދެން އާއްމުއެކާންޓަޕޭމަްއެގ ކޯ ވެސް ލެވެލެއީ ކުރެވޭ ސުވާލެއް. ކޮންމެޭގތޯ. އެ އިނ

ޓާ މީަގ  ށް ސަބްސިޑީޒަ  ޑްޓެެގހަމަ  ައޅުަގނޑުދާން.  މިިއ  ކަމެއް   މެންނަށް  ރަނަގޅު  ހަމަ  ސްކޫލްތަކުެގ   ،ފަހުން 

ދެ ފުދަރިވަރުންނަށް  ޕޭރެންވޭ  މިހާރު  ސަބްސިޑީޒް.  އެބަ  ޑް  ދަރިއަކަށް    ،އިސްދޭޗޮޓުންނަށް  ސްޓް ބްރެކްފާެއ 

މީެގދެ.  ނޭބޭނުންވާ ހަމަ  މާސްޓައިތުރަށް  ން  ފެށި  ޕްރޮްގރާމްޒްރފަހުން  ހިލޭ  އެވެކުރުން  ޓާ.  . ރެވިދާނެކުެގޓުސް 

 ...ންނަށްޑުމެޅުަގނ އަ

 



  

 :ހަކަދެްއކެވުންވާރިޔާސަތުން 

ޚުލާސާކޮށްލައް ތަކުޑަކޮށް  ޑީޓެ ންކޮޅެއްވާފަިއ  ވަޑައިއިލަ  މިހާރުއަޅުަގނ  ،ނުެގންށް  ވެއްޖެ.    މިނެޓު  13ވެސް  ޑު 

   .ހެންވީމައެ

 

 : އްކެވުންވާހަކަދެ ޙަސަން ޒިޔާތު ރަލްޖެނެ ރއޮޑިޓަ

ދެން ތެރޭސަ  އާދެ!  ޓާ  ،ދޭ  ށްއެޑިޔުކޭޝަނަ  ންބްސިޑީޒްެގ  އެބަތޯއިނޭގ  ންކުރަޓް ެގެއވެސް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް   .  

، އެ ސްކިލް  ހެންވީމާކަން. އެސެޓެއް ސް  ލްކޮން ސްކި  ، އް ފާތަކެަވޒީަގއި މުހިންމީ ކޮން  އިނޭގ މި ޤައުމުެގ ސިނާޢަތު

އް ކަމަށް ވެދާނެ. ެގޓެޑް ސަބްސިޑީއެ ޓާ   އީއެ  ؛ހިންުގން  އް ތަކެމުަގނޑުމެން ހިލޭ ޕްރޮްގރާކުރަން އަޅު ޕްލޮތައް ޑިވެޓްސެ

  ރެޭވ ޚަރަދު ެވސްށް ކުޕެންޝަނަ  ނުކުތާތައް. ދެން  ،ކަންކަން  ންޖެހޭ ބައެއް ސްނާލަ، ެއޮގތަށް އިތުރަށް ވިއެހެންވީމާ

 ، ންނަމަވެސްހެއެ ؛ފަހުން  ނޫނު ވުޖޫދަށް އައިާގ  ހޭބެ  ޝަނާ ކުރޭ. ޕެންޚަރަދުށް  ޕެންޝަނަ  ކޮށް އެބަޑަބަލް ؛އިނޭގތޯ

ާގބަ ހަ ނޫނުން  އެއް  ނަަގމުަގާވއިދު  ޕެންޝަން  ޑަބަލްކޮށް  ހަމަ  ދައުންދައިެގން  ލައިބިލިޓީެއއް  ޭއެގ   ށް ލަތަދަނީ. 

އެ  .ވޭއެބައޮ  ހަމަ  މިހާރުޑްރެސް ެއއީ  މިހާރަކުރަން  ވެސް   ންހުއޮފީ  ޝަންޕެން  ން،ނުނޫާގބެހޭ    ނާޝަޕެން  ،ށްން 

  އޮތީ ވަނީ. ދެން މިފައި ވިކުރެމަޝްވަރާ  ޑުމެންނާ ވެސްަގނފަހަރު ކުރަން އަޅު ްއ މަސައްކަތް ެވސް އެބިލެއްެގ އެއަށް 

،  ވެސްޮގތުަގއި އެބަ ކުރެވޭ. އެހެންނަމަ  ެގކެއްޓަލް ޚަރަދުތަޕިކެ ؛ކުންފުނިތަކަށް ކުރާ ޚަރަދު  ވާސާއްހި ސަރުކާރުހަމަ 

ކަމޮނިޓަރ  އީމި ީމެގ    .ެމއްކުރަންޖެހޭ  ޕޭޖްދެން  އަޅުަގނޑުމެން  ނެތަސް  ތަފްޞީލު  ތި  ނަންބަރު  ބޭފުޅުން ، 

  ން ަގއި ދައުލަތު  20،  19،  18،  2017  ށްދައުލަތުެގ ހުރިހާ ކުންފުނިތަކަ  .އީއް މިބަލެޓޭ   އިލެްއވުން މުހިންމުބައްލަވަ 

ހި  ެގޓަލްކެޕި އަދަދުތައް  ޚަރަދުކުރެވުނު  މިހިޮގތުަގއި  ޕޮރީ.  މެނިފައި  މާލިއްޔަތުެގކެޕި  ،ޓަކީއިންދެން  ޚަރަދު   ޓަލް 

 ނޫނިއްޔާ  ށްތޯލަޓަކުރަނީ ހަމަ ކެޕިމި ބޭނުން  ،ނަމަވެސް. އެހެންރަދުޓަލް ޚަޖެޓުން ދެވޭނީ ކެޕިއުލަތުެގ ބަދަ  ންނުނޫާގ

ްއ  ކުންފުނިތަ ެގ  ލަތުދައު  .ވިސްނަން އެބަޖެހޭދޭތެރޭަގއި    ލާ ޑެމެން އެ މޮޅުަގނޑުއަ  ،ވާލަކީދެން ސު ؟ސާރަ ދޭންތޯމު

ހެ ހިމި  އުސޫލަކުން  ކޯޕަރޭޓް  ކުންފުނިތަކެއްެގ    ނޫނިއްޔާފައިދާެއއްތޯ    ،ނަމަވެސްންހެއެ.  ންަގންދެނީ  ެގއްލުންވާ 

ދެމިޮގ ހުއްޓަނޫނިއް ؟ތޯންނާނީއޮތުަގއި  ެއކަން  އިދާރާައކު  ދައުލަތުެގލާފަިއ  އިޔާ  ޚިދުމަތްއެހެން  އެ  ؟ ދޭނީތޯން 

  ، ލާފައިއިރަކަށް ބަހަ ވަ   ކޮންމެެވސްޑުމެން މިހިރީނައޅުަގ  ަގއިޑުަގނ  ތް އޮން ހަމަ އެއާ ވިދިެގންދެ  .ނިންމަންޖެހޭ

ސެކްޓަރއްމުއާ އެކި  ބަލައިލާއިރު  ތައް ކޮށް  އޭކަޓަރަސެކް  އް އެ  ،ވައިސް  މިސާލަކަށް  ހަމަ   ަގއިިވއޭޝަންށް  ެވސް 

ކުން ހަތަރު  އެދައުލަތުެގ  އިނޭގބަފުންޏެއް  އެ ހުރި  ކުންފުންޏަތޯ.  އިތުސް އެހެންވެ  . ނީއިދާވަފަކުން  ްއ  ހަމަ  ރު  ، 

އެ އެބަހުރިކުންފުނިތަކެއް  ކުހެ .  ކޮންމެހެނަކުން  މިއީ  ހަދައިެގންންވީމާ،  މު  ބޯޑު   ،ންފުނި    ،ސާރަދީހަދައިެގން 

ހޭ ންޖެވިސްނާިއރު އިތުރަށް ވިސްނަޑަ ކުރަން  އެއީ ދައުލަތުން ޚަރަދުކު  ،އްތޯމުވަްއޒަފުން ނަަގިއެގން ކުރަންވީ ކަމެ

އާދެ!  ލަންަގކޮށްފާހަ  މެންޑުަގނ ައޅު  ކަންންކަންކަ ބަލާއިރު ންދަރަލަތުެގ  ދައުދެން  .  ދަރަނީެގ    ،ޏަ  ދައުލަތުެގ  ދެން 



  

، އެހެންވީމާ  .ނީހުންނާހަރަށް އެނިގ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި  ންނަށް މިހާރު ވަރަށް ިގނަ ފަޅުޓިސްޓިކްސް ތި ބޭފުޓެސް

  . ތޯ އިނޭގބަލްަގއިރަން. މިހާރު މި ޓޭކުޑަ ޑެފިސިޓް ކު  ކަލް ސްފި  ، ޑު ދާނަން އިނޭގތޯޑަށް ައޅުަގނ ނަގއެންމެ ފަހު  

އެންމެޅުއަ އިނޭގތޯޓޭ  އޮތްނޑުަގއި  ަގ  ފަހު  ަގނޑުމެން  މިބަލްަގއި  ދައްކަިއދެނީއި.  މި  އެކްޗުއަލް   ؛ބަޖެޓު  ،ން 

ތޯ ަގިއ އިނޭގ  2017  .ރުވަވާ  އަސްލު އަކްޗުއަލް ޑެފިސިޓްއަހަރު ނިމޭއިރު  ،ންނަ ވަރާއި އޮ  ޓް ޑެފިސިއިރު  ކުރާބަޖެޓު

ަގއި  2018.  ރި އިނޭގތޯނަށް އެއަބިލިއެފަހަރު ޑެފިސިޓް ދެ    ސް،ހެންނަމަވެ. އެތޯން ިއނޭގއަމިލި  300  ،ބަޖެޓު ޖެހީ

ޑެފި ؛ންއަބިލިދެ   އަސްލު  ނިމުނުިއރު  ބަޖެޓުއަ ލިބި  3ަގއި    2019  .ންއަބިލި   5ސިޓް  އަހަރު  ފިސިޓްެގ  ޑެެގ  ން 

  5  ސްަގއި ވެ  2020  މިފަހަރުއެހެންވީމާ،  ން.  އަލިބި  4.9ސާބަށް  ރު މިއަދާ ހިނިުމނުއި  2019. އެކަމަކު  ޮގތުަގއި

އެހެންނައޮ  މި  ކިފައިދެއް ޮގތުަގއި  ންެގ  އަބިލި ވާނީ  ންނަނީ.  ޙަޤީޤަތުަގިއ  އަސްލު  އެީއ  ކިހާވަރެއްތޯ  މަވެސް، 

ބަލަ ކީއްވެތޯނުރިޔަލައިޒްއެކަން  .  ންޖެހޭވިސްނަ  އިއަޅުަގނޑުމެން  އެއް  ؟ަވނީ  އަޅުަގނޑުމެެއއީ  ުއ  ރެވިނި   ެގންކަލަ 

ފައިތައް  ޒްމެޝަރ ެއ  އެހެނުހޯދޭތީ  މެންނަށްނޑުަގޅު އަސާ  ޙަޤީޤަތުަގއި  މުހިންވީމާ.  ދޭން  ން ،  ކަމެއް    ބަޖެހޭ އެމު 

ކުރުމަށް.  ޑަލަތުެގ ޚަރަދު ކުރަށް ދައުއިތުގެ އޭ  .ތައް ޔަޤީންކުރުމަށްޒްމެޝަރރެވެނިއު  ޮގތުަގއި ޖަހާ ނިއު  ެގ  އު ރެވިނި

އިތުރު މީެގ  ހަމަ  ބަޖެޓުއާ  .ލާނަންއިނިންމަ  ފައިށްލާފާހަަގކޮ  އް ކަމެ  ދެން  ދައްމުކޮށް  އިނޭގތޯަގއި  ދަރަނީެގ   ؛ރަނި 

 ެއ   އެހެންވީމާ،ކެޕިޓަލް ޕްރޮޖެކްޓްސް އެބަ ހިންާގ.  ނޫނީ ދަރަނި ނަގައިެގން    .ެގނޭސް ެއބަްގރޯވިންބޭރު ބޮ  އިޮގތުގަ 

ެއއްއް  ޕްރޮޖެކްޓެ ލޯނުކަލަ  ހިންަގންީވ  އެ  ނޫނީ  ޔަޤީދަރަނި  އެހެން  ންވީމާ  ނުކުރާން  ނޫނިއްޔާއިނޭގތޯ.  .  ެއކަން 

ޕްރޮޖެކްޓްޓައި  ،މާވީއެހެން އާމް  ށްސްއަކުރަންވީ  ވެސް  ނަާގ  އަޅުަގނޑު  ނޫނީ  ދަނީ  އެހެންވީމާ،  ެވސް.  ލޯނު  ނަާގ 

 މި ނިންމާލީ. ޝުކުރިްއޔާ. ވިއު  ލަކޮށް އޯވަރ ޖުމުއަނެއްހެން

 

 ކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

ނޑު  ޅުަގން. އަލާނައި ހުޅުވަފުރުޞަތު  ރުންނަށް ޅުަގނޑު މިހާރު އިްއޒަތްތެރި މެންބަ. އަރަލްރ ޖެނެޑިޓައޮ  ޔާއްޝުކުރި

 . އަށްމެންބަރު ޢަބްދުލްމުޣުނީއިްއޒަތްތެރި ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ   ،މަ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީއެހެންވީމާ، ފުރަތަ

 

 : ންދެއްކެވުހަކަވާ ޢަބްދުލްމުޣުނީ މެންބަރު ދާއިރާެގ އުތުރު ތިނަދޫ

 އަހައިލާނީ.  ހަމަކަށް  އަނަޕީނި އޮހަމައަޅުަގނޑު  ބޮޑަށް    ރެށް ވުވާލަކަނޑު ސުޅުަގ. އާދެ! އައްރިރުޤައްޔާ މުޝުކުރި

ފުދުންތެރިކަން  ތަކަށްކައުންސިލު  ށްއެއްކޮ  ނޫނާާގލާމަރުކަޒީ   މާލީ  ކައުންސިއެ    ،ލިބޭ  އަމިއްލަ  ލުބޭފުޅުންެގ  ތަކަށް 

ހިސާބުތައް ރަނަގޅަށް    ،ހުރިއެބަ  ޑިޓަރ ޖެނެރަލްަގއި ޑުވުމެްއ އޮބޮންދެޭވ ފުރުޞަތުަގިއ ކަމި  ން  ފައިމައްޗަށް ތެދުވަ

ސުވާލަކީ ؟ ދާނެތޯކުރެވިށް  ރަނަގޅަޚަރަދުތަްއ    ،ހެއްޓިލެބެ އެޮގތަ  ،އަޅުަގނޑުެގ  ކުރުމަށްއެކަން  ތި  ޓަކަ ށް  އި 



  

ޮގތުަގއިރަނަގ  އޭތި  ، ންކަހަލަ އެހީތެރިކަމެއް ދެވިެގން އައްސަސާެގ ފަރާތުން ކޮމު އެހީތެރިކަން   ެގންދަންށްކުރިއަ  ޅު 

 . ވާލަކީސު އަޅުަގނޑުެގހުރަހެއް އެބައޮތްތޯ ށް ެއްއވެސް ރުމަކަން ކު އެއަދި ؟ކަމެްއތޯ ކަހަލައެއީ ކޮންދިނުން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

  ތެރި ިއއްޒަތް ގެ އިރާދާ މެދު މާފަންނު   ،ޑު ދެން ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީޅުަގނ. އަރި މެންބަރުޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެ

 ށް. ރަޝީދަ ހީމްއިބްރާ މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރަޝީދު ހީމްއިބްރާ ންބަރުމެ ެގދާއިރާ މެދު މާފަންނު

އޭެގތެރެއިން  ،  ފައިޕްރޮޖެކްޓް ހިމަނާ  1700ކަށް  ޑަކުރީެގ ސަރުކާރުން ާގތްަގނ  ،ރަލް ވިދާޅުވެއްޖެއޮޑިޓަރ ޖެނެއާދެ!  

ސަތޭކަ ސޮ  އެއީ  .ނީހިންުގ  ޕްރޮޖެކްޓޭ  ހަތަރު  ކް  ޑްޓެފިސްޓިކޭބޮޑެތި  ކްޓެއް ޕްރޮޖެ  ހިންީގ.  ރަިއމްފައިނޭންޝަލް 

ތުެގ އެކިއެކި  ދައުލަ  ،ޮގތުން އެބަހުރިެގ  އޭެގ މިސާލެއް   ، ފެނޭޑަށް އެބައަޅުަގނ  .އޭަގއި  ކްޓް ހުރީޑަމީ ޕްރޮޖެ  ން،ނޫ

އެ ހާހެއް  ،ބަހުރިބޭނުންތަކަށް  ލައިސަންސްސޮފްޓް  ހާއަށް  ބޭނުތެރެއިެގއޭ .  ނަާގފަ  ެވއަރ   ވަނީފައި ންކޮށްން 

ސިސްޓަމަކަ  ހަތަރުށް  ނޑަކަާގތްަގ  އި ދައުލަތުަގ ބޭނުންކޮސޮފްޓްވެއަށް  ހާސް  ހުރީރ  ލައިލަންށްފައި  އެކަން    .ސް 

ޖެނެރަލައޮނެ  ފާހަަގކުރެވޭ ހީވަނީޑިޓަރ  އަޅުަގނޑަށް  ވެސް  އެޖެން  .ށް  ޓަކައި  ތަންފީޒުކު  މި   19ޑާ  ދެން  ރުމަށް 

އެކް ޕްލޭންގައިސްޓެރެޓެޖިކް  އަޅުަގނޑަހި  ޝަން  ބަޖެޓު  ތަންފެށް  މެނޭ  ފާހަަގކުރެއްވީ   .ޒުވާކަންފީނޭ    ތެރޭގެ އެ  ،ތި 

އެބަހުކުރެވޭނެ  މެނޭޖު  ސާފައި ވެސް  ކަންތައްތައް   ،ވިދާޅުވާ  އެ  ންޑޭބޮ  އި ރާމުސަ  .ރިޮގތްތައް  ފާހަަގކުރާ  ؛ އެ 

އެބ2022ަ ފޯކާސްޓިންގ  އަހަރު  މިވަނަ  އޮއިންފެނޭ  ބަޖެޓު  އަ.  ތިން  ޕްލޭން ތީ  ޑަކަށް.  ާގތްަގނ  ކުރެވިފައިހަރަށް 

ސުވާލަކީޅުަގނއަ ؛ނަށްަގނޑުމެންޅުއަ   އިމީަގ،  މާވީއެހެން ކިތަ  ޑުެގ  އިދާރާތަކުން  ސިދައުލަތުެގ  ޓަމް ސްއް 

 ؟އޭޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް ފާހަަގކުރެވޭތޯ. ނަާގފައި ހުރީ އަރ ލައިސަންސްފްޓްވެވަރަށް ބައިވަރު ސޮ  އެއީ ؟އޭބޭނުންކުރޭތޯ

ފެނޭ އިސްންނަށް  މެ ޑުޅުަގނފައި އަނުންކޮށްބޭ  އެ   ާގތްަގނޑަކަށް   ންމީެގތެރޭ  .ޑެތި އިސްރާފުތައްށް ބޮރަވަ  .ރާފުހަމަ 

ހާސް ހާ ؛އިސަންސްލަ  ހަތަރު  ހާސްނަާގފަިއ  ސް  އަށް  ހުރީ.   ބޭނުންކޮ  ހަތު  ތެއެން.ސީ.ައއި.ޓީށްފައި  ރޭން   

 ރުމަށް.  ފު ކުޑަކުިއސްރާ ،މާތެއްބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫ މިކަމާފެނޭ. އެބަ ންނަށްނޑުމެޅުަގއަ

 

 ކެވުން:ދެއް ހަކަތުން ވާރިޔާސަ

މެންބަރު   ޒަތްތެރިރާެގ ިއއް ދާއިހުޅުދޫ  ،މި އަރުވަނީ. ދެން އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު  ންބަރުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެޝު

 ށް. އިލްޔާސް ލަބީބަ

 



  

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ލަބީބް އިލްޔާސް ބަރުމެން ދާއިރާެގ ހުޅުދޫ

ޮގތުަގއި  ޒްޝަރއު މެނި ރެވެ  ޝުކުރިއްޔާ. ޭއެގތެރެއިތްއޮޔާ އެބަން ރުފިއަބިލި  2.6ެގ  ރޭޓަށް    އެފް. އޭ.ޑީ  ން. ދެން 

ސަރވިސް    ،ެގނައުންބަދަލު ޓެ  ،ނައުންދަލުެގބަ  ޗާޖަށްއެއަރޕޯޓް  ފަރުނެުގންކްސްއާމްދަނީން  އާ،    ންމްދަނީދުންެގ 

  ތައް މި އަދަދު  ދާޒާކޮށްފައި ހުރިމަށް އަންލިބޭނެ ކަދަނީ  މް މިއިން އާ ؛ެގންސްނެއަށް ބަދަލުެގޑިއުޓީ  ޓެކްސް ނެުގން،

އަދަދުތަހަަވނަ އަ  2020  ،އި ަގތެރޭ ެގ  އަހަރު މި  ތެރޭަގއި  ޖެނެރަލްރު  އޮޑިޓަރ  ދޭތެރޭަގއި  ކޮބައިތޯ ކާ  ިވއުައކީ    ެގ 

ސުވާލަކީ ސުވާލަކީ   .ފުރަތަމަ  ޮގތުަގއި  ހިލޭ  ،ދެވަނަ  އެހީެގ  ެއބައަބިލި   5.2  ރުފިޔާ    2.3އޭެގތެރެއިން    .ލިބޭން 

ރުފިޔާއަބިލި އިންޑިއާއިން    ން  ފައިސާ ން  އަމިލި  150  އިިއޝޫކޮށްފައަހަރު    މި  ލުބި-ޓީއެއީ  އެއަށް  ެއއް  ޑޮލަރު 

އަ އެހީހަރަކުމިއަންނަ  ހިލޭ  ބަދަލުވަނީ  އެ  އެހެންނަމަވެސް،  ލިބޭނެ  ނުއެއް  ޮގތުގައި  ނަުގދު  .  އެއްެގ  އެހެންވީމާ، 

ފައިސާސާފައި ޮގތުަގއި  ނުެގ  އެކްސްޗޭންޖަށްފްލޯޝްކޭއެއިން    ލިބޭ.ެއްއ  ފޮރިންގ  ނޫނީ  އެއްއަށް  އަންނާނެ  ވެސް   

.  81ކަށް %ޓް މިހާރު ާގތްަގނޑަ ޓޯޓަލް ޑެ  ،ވަނަ ސުވާލަކީތިންތޯ.  ށް ފާހަަގކުރެވޭޓަރ ޖެނެރަލަރިސްކެއް ޮއޑިކަހަލަ  

ދެކެވަޑަިއަގންއަރާފައިއަށް    81ޖީ.ޑީ.ޕީން % އެކަމަކު   ؟ތޯރަކަށްނަަވނީ ކިހާވަވަނީ. ެއއާ ދޭތެރޭ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް 

ވަނީ މައްޗަށް އަރާފައި    ވުރެ އަށް   80%  ޖެހީމާހިސާބު  ކު ކަމައެ  .ނަން ނެތްންފެސާފުކޮށް  ވާހަކަ  ދާ އެ  ޖެޓުަގއި ސީބަ

 މިހާރު.  

 

 ކަދެްއކެވުން:ތުން ވާހަސަރިޔާ

 .އަރުވަންރުޞަތުށް ފުރަލަޑިޓަރ ޖެނެރު އޮމިހާ .މެންބަރުޒަތްތެރި ިއއްޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

 ވުން: ކެ ދެއްވާހަކަ ޙަސަން ޒިޔާތުޓަރ ޖެނެރަލް ޑިއޮ

އި ޝުކުރިއްޔާ  ކައުންސިލުއާދެ!  ަގބޫއަޅުަގ  ،ތަކަށް ނޭގތޯ.  ހަމަ  ވެސް  ދި  ލުކުރަނީ ނޑު  މިނިވަންކަން    ނީމާ މާލީ 

ިއނޭގ  ޙަޤީޤަތުގައި ދިނުމާެއކީދޭންވެސް    .ތޯމިނިވަންކަމަކީ  ެއކަމަކު  އިނޭގތޯ.  ކުރެވެމޮ  ،ޖެހޭ  ވެސް  ން  ނިޓަރ 

ބަ  ،ނިއްޔާދިއިސާ  ފަމިހާރު    ، ަގބޫލުކުރެވެނީ   ށްނޑަޅުަގއަމިހާރު  ޤީޤަތުަގއި  ޙަ  .ބަޖެހޭއެ ހަމަ  ހައްޓާލަފައިސާ  ނެ 

 ށް ަގނޑުމެން މިހާރު އެއްބުރައި ައޅުދެން މީަގ.  ން ވެސް މުސާރަ ދީެގން ެގންުގޅެވޭނެ ކަމަށް އިނޭގތޯދިޅު ކުރަނަގ

ޓްރޭން  550ތަކުެގ  ކައުންސިލު މާކުދިން  އިނޭގތޯ  ތައްޔާރުކުލީ  ކޮށްފިން  ފުރަތަ  .ށްރުމަބަޔާން  އެއީ  ން އިނުމަދެން 

ރިޮއޑި  މެންޅުަގނޑުއަ ތައްޔާރުކުރާޕޯޓް  ސްޓޭޓްމަންފައި  ،ޮގތާއި  ނެޓު  ޮގތްނޭންޝަލް  ތައްޔާރުކުރާނެ  ހަމަ  ޓް   .

 ދާ   ޑިޓަށް. އޮށްެގން އިނޭގތޯވާލުކޮތަކާ ހަފާމް  އޮޑިޓުދިވެހި    ،ޑުމެން މިކަން މިކުރަނީއިތުރަށް މިހާރު އަޅުަގނއޭގެ 

ޮގޓީމު މާލީ އެ ތަސް ވެސްތައް  ތިބޭ  ވެސް ދޭ   އިޅޭ ކުދިންނަށް ކިޔަަގއި އު ންޝަންސް ސެކްފައިނޭ ؛ންތަނުަގއި 

ޑީެއްއ  ސީ   ކުރާތައްޔާރު  މާލީ ބަޔާންއިނޭގތޯ    ،ެއއްސީޑީ  ،މެން އެބަ ތަްއޔާރުކުރަންޅުަގނޑުޮގތަށް. ޭއެގއިތުރުން އަ



  

ކައުހު އަޅުަގނޑު  .ތަކަކަށްލުންސިރިހާ  އޮފީހާައދި  އަމެންެގ  ުގވެސްބަދު  ތައްޔާރުވަމުން އެޮގތަށް  އިނޭގތޯ.  ޅޭނެ   

މިއަންނަ އަހަރަށްދަ  ވެސް މި  އަޅުަގނޑުމެން މަކީ  ، އެކަން ބޮޑުވުމާބަދަލުތަކަށް. އެހެންވީއަންނަ    އިނޭގތޯ މި  ނީ 

ވަރުަގދަ މޮނިޓަރ  ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް  ނިޒާމު  ފަ  އެއްނީ  ދަ  މިއް  ޓެ އޮޑި  .އިނޭގތޯ  ޖެހުންވާންކުރެވޭނެ   ހުންއަހަރު 

އެތޯނޭގއި ތައްޔާރު.  ބަޔާން  ާމލީ  ެއބަޖެހެންނަމަވެސް،  އަހަރު  ެގންޖެހި  ،ހޭކުރަން    އިނޭގތޯ.  ތެރޭަގއ  ެގއަންނަ 

އަށް ލް.ޖީ.އޭ ފޮނުވަންޖެހޭ. އެސް  ފީހަށް ވެއޮއަނެއްކާ އަތޮޅު    .ން އެބަޖެހޭކުރެވެލީ ވެސް ތައްޔާރުރއާޓަކުހެންވީމާ،  އެ

ފޮނުވޭ.   ެއބައިވެސްމާއެހެންވީވެސް  އެބަޖެ،  ވަ  އަޅު އެއީ  .ރުަގދަާވންހޭ  އަނެއް  .ަގނޑު  އިނޭގތޯކަމަ   ދެން    ، ކީ 

މާ ރަނގަ ލިބިެއކައުންޓެ  ޙަޤީޤަތުަގއި   ރަށުގައިރަށް ެގޓީ  ެވސް  އަތޮޅަކަށްންުގޅެޅަށް  އެއީ  އިނޭގތޯ.  ރަށަކަށް   ،ދާނެ 

ދީޕްރޮޖެކްޓް ފައިސާ  ރަ  ،   ތެރޭ އެ  ޕްރޮޖެކްޓެށެއްެގ  ކަމަށް  ކުލާންއިޢު  އް ަގއި  ރަށެ   ،ވަންޏާރެޭވ  ހުރިހާ އްއެ  ެގ 

. އެހެންވީމާ،  ހެނެއް ނުވާނެމާލޭަގއި ވާނޭގތޯ.  ން ހިންާގ ޮގތެއް ބަލަން އިއެކަޤު ހުންނާނެ  އުންެގ ވެސް ޝަޔިތުރައް

 އެބައުޅޭ ހަމަ ރަނަގޅަށްމީަގިއ  މާ،  ވީ. އެހެންއިނޭގތޯ  ކައުންޓަބަލް ވެސް ކުރެވިދާނެ ލަރުން އެކައުންސިާގތުން    މާ

ހަމަ އަޅުަގނަގއި  މީ  ބޮޑަށް  ކަންކަން  ފެޕޮޒިޓިްވ    ސަސާގެ މުއައް   ަގނޑުމެންއަޅު މަވެސް،  ހެންނައެ  ނަނީ.ން ޑަށް 

ލު  ސްއަ  ،މު ކަމަށްންމުެގ މުހިކުރު ؛ކުރެވިދާނެއެކަން ރަނަގޅަށް މެނޭޖު  ،ނީޑުވަހައިސިއްޔަތުން އަޅުަގނޑުމެން ކަންބޮ

ދެސަވެސް  އިދާރާތަކުން    ހެންއެ ދެންއްވުމާލުކަން  އާދެ!  ކުރެވުށް.  ދައުލަތު  ،ސުވާލަކީ   ނު  ެގ  ކިހާ ސިސްޓަމެއްތޯ 

ތޯ  ނޭގތައް އެބަ ެގންުގޅޭ އިލަ ސިސްޓަމުސާތަކުން އަމިއްްއސަ އެކިއެކި މުއަ ؛ނީ. ދެން ވަރަށްޅެަގއި މި ެގންުގތެރޭ

ފެންނަނީފަހަ  ިގނަ  ދެން މި  އެ ގާ ތައް  މުސިސްޓަ  ،ރތައްފްޓްެވއަ ސޮއަމިއްލަ    ،ރަށް  ަވކިއްިއމުކޮށްފައި    ކަލަ 

އި.ޓީެގ ތެރޭަގިއ  އަ  އެން.ސީ.ދާޅުވިވި ތި ،ލީމި ބެހުން ފަ  އެންމެ  ތޯ. އަޅުަގނޑު ނުނިމި ހުންނަކަން އިނޭގކުންބަހިސާ

އިކްއިޕްމަންޓްސްމުސިސްޓަ އިތުރަށް  އަދި  ކުފްޓްވެ ސޮ  ،ތަކެއް  ަގންނަންެވެގން  ހުރިއަރ  އެ   ؛ޚަރަދުތަކެއް  ރެވިފައި 

ވާނީ  ޕޯޓުރި  އޮޑިޓު އެ  އިއޭގަ .  ކޮށްފަލިޝްޕަބް  ވެސް  ވަރަށް  ވެސް  ކަމަކީބަހުރި  ފުރަތަމަ  ކަންކަން.   ،ނެދެވޭ 

ޚަރަދެއް  ލަތުންދައު ކޮބޮޑު  ވަ  ކަމަށް  ކުރާ  ސޯސް    ،ޏާމު ންށްފައި  އިތުއައަސްލު  ަގތުން  އެހެން  ނޭގތޯން   .

މެއެޮގ  ހަމަ  .ންޖެހޭނެެގނެވެ ިއކުއިޕްމަންޓްސްޑިތަށް  ސަޕްލައިއަ  ވެސް،  ކަލް  މެޑިކަލް  ލު ައސްސް  ވެ  ސްޅުަގނޑު 

އި ވެސް  އެން.ސީ.ައއި.ޓީަގ  ހަމަ   .ފާެއީއ އަޅުަގނޑުމެން ދޭ ލަ  އިނޭގތޯ.  އުލަތަކަށްދަ  ހިސާބަށް ދެވެންޖެހޭނެ  އާސްސޯ

ދިމާ އެހެވީއެކަން  އިނޭގތޯ  އިތު  .ން  މާހަމަ  ހަވާލުކޮށްެގން  މިއަޅުަގނ  .ކޮށްބޮޑު  ރުބަޔަކާ  ބަލަމުން  ޑުމެން  ހާރު 

މިނިސްޓްޔު ެއޑި  ،ދަންއެބަ އޮ ކޭޝަން  ހު  .ޑްައއިޕެ  ،ޕްލެޕްޓޮ،  ރެއިންތެ  ޑިޓުރީެގ  ފަރާއެެވސް  އިތުރު  ތަކާ  ރީ 

 ށް ތަދައުލަ  މާ،އެހެންވީ.  ވަނީ  މިކަށް  ނަޑުރރު ބާއިތުށް  ވަރަ   ތުގައިޙަޤީޤަ  ށްންވީމާ، ެއީއ ދައުލަތަ. އެހެެގންހަވާލުވެ 

ވަންޏާމު ކަމަށް  ކުރެވޭ  ސްނެއްކާ  އަ  ،އެކަން  ދެވޭނެ  ސީދާ ސޯސް  ، ޏާމުންވަކަމަށް  ަގންނަ    ްއގައިކޭލެ ލާޖް  އަށް 

އަޅުަގނއެޮގތަ  ؛އަޅުަގނޑުމެން  ކަމަށް މިވެ  ލަފާ  ޑުމެންށް  ކު  ސް  ދެން  އާދެ!  ސުވާލު ދެނީ.  ެގ  ދައުލަތު  ؛ރެއްވި 

ދަރަނި ދައުލަތުެގ  އިނޭގތޯ.  ރިޕޯޓުއާ  ެގރެންޓީ   ، ޓްޑެ  ،ޚަރަދު  މިހާރު 2019  ،ރިޕޯޓު ޮއޑިޓު    ،ބެހޭ  ރިޕޯޓު  ެގ 



  

ައވަހަށް   ވަރަށް  ،ވާފައިފޮނު  ށްކޮމެންޓަވެސް    ށްނޭގތޯ. ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަ އިވަނީއިފައަޅުަގނޑުމެންނަށް ނިމި

މި   މެންެގ ރިޕޯޓު އަޅުަގނޑ18ު،  17،  16  ން ދައުލަތުެގޑުމެަގނދެން އަލަށް އަޅު   އީކުރެވޭނެ. އެ ބްލިޝް ވެސް  ޕަ

އޮހޯ.  ނޫންތޯހެންއެ  ރެނީނެ ަގވަރމަންޓްލް  އަޅުަގނޑުމެ  .ފް  ފާހަންނަށް  ދެން  ކަމަކީ  ަގމި  ދެން   ،އިނޭގތޯ ާވ 

ެއީއ ެގރެ  79ޖީ.ޑީ.ޕީެގ %  ރީ ހު  ރު މިހެން މިހާޅުވިތިވިދާ  ދަރަނި  ދައުލަތުެގ  .އިނޭގތޯ  ެއކީއާންޓީަގއި އިނޭގތޯ. 

އެންމެ ފަހަތުން   ނަށް،ތި ބޭފުޅުން  ތޯ އިނޭގ  ނެތީމާނަންބަރު    ައޅުަގނޑުމެން ީމެގ ޕޭޖުދެން    .ޒް ލަިއެގންޓީންެގރަ

. ބިލިޔަން  32ދަރަނި    ބޭރު  .ންއަބިލި  30އި  ގަ 2019ޅޭ  ދަރަނި އެބައުއެއީ އެތެރޭެގ    . ަގއިޑު ަގނ  ތްށް އޮއަނަވަތިން

އަ މީަގއި  ރިނޅުަގދެން  ކަޑުމެންނަށް  މިސްކެއް  ޑެފާހަަގކުރެ   މަށް  އިނޭގވެނީ  ައސްލު  ތޯޓް  މި.   އައި.އެމް.އެފްަގއި 

މެ  60ޖީ.ޑީ.ޕީެގ %  ،ބުނަނީ ދައުއަ  .ނޭކުރަންޖެހޭޓޭންންއިަގއި  ފިދި  ނޫނުަގިއ  ާގ  ސްޕޮންސިބިލިޓީރެކަލް  ސްލަތުެގ 

އެހެންނޭރަންޖެހޭކުޓޭންންއިމެ  އިަގ60%  ،ނަނީބު  ވެސް ޕަސެންޓޭޖް  ނަމަވެސް،  .  ފިންނަނީއޮ  މިއެ  ނޭންސް   

ރު މިހާ،  އެހެންނަމަވެސް.  ސެބިލިޓީއަކުން ބަދަލުކުރެވޭ ޮގތަށްކޮންމެެވސް ފްލެކްށް  ޅުވެލަްއާވއިރަންފުނުމިނިސްޓަރ ބޭ

ދެން  . 79ންނަނީ  އޮ ނުިއރު މިނިމު 2019  ،މަވެސް. އެހެންނަންކުރާ ޮގތަށްޓޭންއި މެންތޯނޫއެހެން ަގއި   60%  ތީއޮ

.  ނީވެވޭވާބުދާރީ ޖައެއަށް  ބޮޑަށް    އަށްފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ  ދެން ؛ށްކަޤައުމަޙަޤީޤަތުަގިއ މިކަހަލަ    ،ންޓަކީއިމީެގ ޕޮ

އަނބުރާ   . ކަމަކަށް އިނޭގތޯންނިއު ޖެނެރޭޓިކުރަންވީ ރެވިންެވސްޓުވެސް އި  ޓްޑެ  ،ހެންބުނިރިން  ކުޑު  އަޅުަގނއެއީ  

ދެއްކޭއިފަ ޮގސާ  ާވންނެ  އަޅު  .ވީތަކަށް  މިދެން  އޮތްކުރި  ،ފެންނަނީ  ަގނޑުމެންނަށް   ތެރޭަގއި  ެގއަހަރު  4  އަށް 

ންސް ށް ފިނޭ ރިސްކައެ،  މާ ހެންވީތޯ. އެއެއީ ބޮޑު ރިސްކެއް އިނޭގ  .ވޭބިލިޔަން އެބަ މެޗުއަރ   19ާގތްަގނޑަކަށް  

ތަ ފައިސާ  .އިނޭގތޯ  އްޔާރުތޯމިނިސްޓްރީ  އެބަ  އި  ދައުލަތުަގ  ގައިތެރޭ  ގެ އަހަރު  4  އެ  ތެރެއިން  ދަރަނީެގ  ހުރި 

ލާ  ކަށް ބައަހަރަދެން    އީއެ.  އަހަރުެގ ތެރޭަގއި  ތިންން ކުރިއަށް އޮތް  އަބިލި  19  .ނޭގތޯއި  ންއަބިލި  20ވޭ  މެޗުއަރ

ވަންކަމު އެހެންވީމާ،ބިލިޔަން    ހަ  އާދެ!  .ންއަބިލި  ހަ  ޏާަގއި  އެބަވޭ.  ކިހިނެއް  މެޗުއަރ  ދައްކާނީ  ފަިއސާ   ؟ތޯއެ 

ރެވެދައު ނޫނިއިލަތުެގ  އިތުރު  ނީ  ންތޯ  ބޮބޮންއަނެއްކާ  ނުވަތަ  ދާނީރޯވިންޑެއް  ފިނޭންސް އެ ؟އަކަށްތޯ  އީ 

ަގބޫލުކުރެވެނީަގނޅުއަ  ންސްޓްރީމިނި ބޭފު  ،ޑަށް  އެ  ސްޓްރެޓަޖީއެ ންޅުމިހާރު  ކަމަންނަންޖެއޮ   އްެގ   އެއަށް  ށްހޭ 

ކަންތަ އެޑްރެސް  ެއއް  ެއއީ  އިނޭގތޯ.  އަޅުަގނކުރަން  މަޖިލީ  ންޑުމެއް  ެގންނަން ހަމަ  ވެސް  ސަމާލުކަމަށް  ހުެގ 

  ، ސްބިލް-އްމުކޮށް ޓީ އާ  އައުޓުކުރުން.އެ ރޯލް   ،  ރިސްކަކީދެން އޮތް   ،ޮގތަކީ  ވާ  ދެން މި  . ރިޓީއައެ ެމޗު  ވާ،ނުންބޭ

ދައް  ންޑުބޮ އިނޖެހެނީންކައެއްފަހަރާ  ޑޮމެއާ  ކަންޖެހޭއިރުދައް.  ތޯޭގ  ބޮންސްއްމުކޮށް  ޮގތަކީ   ވާ  މި  ޑުޓިކް 

 ބޮންޑު  އީއެ  .މަސް ނޫނީ ދެ އަހަރަށްހަ  6ދައްކާ އިތުރު  ފައިސާ ނު  އެްއކަލަެވސް އޭތި  އަނެއްކާ   .އޯވަރކޮށްލަނީރޯލް

 ސާ ދަްއކަންޖެހޭއިރުފައި  ، މާއި ްއވުރ ނުކުރެއޯވަލްންީވމާ، ރޯކުރަނީ. އެހެޯއވަރއް ރޯލް ުމއްދަތައިތުރު ދިުގ  އްޔާޖެ ވެއް

 ޖުއިމު ވެސް އެކްސްޗޭންގަ ޔާ ހަމައްންގ ބޮންޑެއް ވެއްޖެ ރިފޮ  .ންނަނީއޮ  މި  އިޝޫ  ކު ރިސް  ްއކަލަ އެކްސްޗޭންޖުއެ

ދެންއޮ  ރިސްކު އަޅު ންނާނެ.  ފާހަަގކޮއިތު   ކަށްއިންޓަޕޮ   ެގޑުމެންަގނ  ބޭނުންވަނީށްލަރަށް  މި    ،ން  ަގއި ޝީޓުމިހާރު 



  

އިނޭގތޯ.    ސްޑްސް ނޫނީ ބޮންބިލް-ޓީ  ންތެރޭ  ެގންއަބިލި  30އިނޭގތޯ.  ން  އަބިލި  30ދަރަނި  ެގ  ރޭ އެތެ  ތްއޮއެބަ   ވެސް

ރަށް ބޮޑު ޭގތޯ. ވައިނ  އްމު ފަރުދުންއާބައި    ތްވޯދެން ނެޓް    ،ޕެންޝަން ފަންޑާއި  ، ތަކާއިންކުމީަގއި ހިމެނެނީ ބޭ

  . އްކީ ލޯންްގ ޓާމް އިންވެސްޓްމަންޓެންޑަޕެންޝަން ފަ  .ނޭގތޯއި  ކުރޭރޯބޮޕެންޝަން ފަންޑުން މިހާރު އެބަ  އެްއޗެއް  

ނެޯގޝިއޭޓުވަރަށް   ޙަޤީޤަތުަގއި  ރޭޓެްއަގއި  އިންޓަރނަލް  ކުރެވިދާނެރޯބޮއްޔާ  ޖެ އްކުރެވިކުޑަ  އެހެންވީމާ،   .

ޮގވިންގރޯބޮ ެއކްސްަގހަމަ  ްއޔާްއސިއަށް  ވެސް  ރިސްކުއިމު  ބޮފޮޑަވާނެ.  ކު  ޗޭންޖް    އްޔާސި އްގޮ އަށް  ރޯވިންގ ރިންގ 

ފިނޭންސް   .އޮތްއް ވެސް އެބައަރިގއުމަންޓެ  ެގއެކަަމކު ފިނޭންސް ިމނިސްޓަރު އި ނެ. މީަގބޮޑުވާ ރިސްކު ޖުއެކްސްޗޭން

ވިދާޅުވަނީ ބޮނަތިަމން  ،މިނިސްޓަރ  ކަރަންސީ  ފޮރިންގ  އިނޭގތޯ  އީއެ   ،ކޮށްފިއްޔާރޯމެން  ފޮރިންގ    .ޓެމްޕަރަރީ 

އެބަ އިނޭގތޯކަރަންސީ  އޭެގ.  ލިބޭ  ހައި  ރިސްކުވަންޏާ    ށްކަމަބަލާ  ށް  މަރޓަ  ްގލޯން  އެކަމަކު  ށް  މަންޓަޕޭ  ،މާ 

ވަވިސްނާ ކަމަށް  އާ  އެހެންވީމާ،  .ންޏާ  މިއުމަންިގދެ  ސަމާލުމާއެހެންވީ   .ނޭގތޯއި  ޅެނީއު  ޓެއް  ދޭން،   ވީކަމެއް 

އާދެ!    ތެްއ.ވޭނެ ޮގެގން ކުރެވާނެކަން. އެއަށް ެއޑްރެސްކުރަންވެމެޗުއާރ އަދަދެއް    ބޮޑުތެރޭަގިއ    ެގއަހަރު  4ރިއަށް  ކު

މެޝަ ރެވެނިއު  ތެރޭގައިޒްރ ނިއު  އަނެއްހެން އޭ  ެގ  ތަފްސީލުކޮށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެސްޓިމޭޓްސްތަކަށް  ެގ 

އިނޭގތޯ ފަލެވިއިބަލަ ނެތް  އެހެ ެއއް  އަޅުަގނޑުމެން  ދެން،  މި  މަވެސްންނަ.  ކޮންސަލްޓަންޓާ  ނިސްފިނޭންސް  ޓްރީެގ 

ދެމަޝްވަރާ އާދެ!  އިނޭގތޯ.  ޕާސްކޮށްލިން  ހިސްން  ބަޓް  އެ  ޓްރީއަށް  ވިދާޅުވަނީލާއިރު  ބީ.ޕީ.ޓީެގ    ،ބޭފުޅުން 

ެގންނަ  މި  މިކަން  ތަ  އެ  ،ެގންނައިރު  ނީ.ބަދަލުަގއި  ވަރަށް    ން.ކިޔައިދިއަޅުަގނޑުމެންނަށް  ފްސީލުކޮށް  ބޭފުޅުން 

ކޮންބޭ  ވޯލްޑް  ،އައި.އެމް.އެފް  ކާއްނެއަ އެ  ސަލްޓެންޓުންނާންކުެގ  މަސަ  އެކީަގއި  އެހެންވީމާއްކަތްބޭފުޅުން  ،  ކޮށްފަ. 

  ،ސްދިން. އެހެންނަމަވެސްފުޅުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެޝުއަރެން ެއއް ކަމަށް އެ ބޭރވަރަށް ރިއަލިސްޓިކް ފިަގ  މިއީ

ފިަގ  ޑުމެންަގނ އަޅު ޑީޓެއިލް  މަސައްކަތުެގ  އެރެގ  އެ  ވަދެ  ބެލެ  ތެރެއަށް  ނެތް.ފަ ވިބައި  ާގނޫނުެގ ބީ.ޕީ.ޓީ    އެއް 

 . ނީމި އަންނަ ތެރެއަށް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެްއިވ    ނަރު މިހާރު އެމް.އެމް.އޭ ަގވަރު  ،ށްލަން ބޭނުންވަނީސާފުކޮ. ައޅުަގނޑު  އްޔާޝުކުރި   އާދެ!

 ތީފިފްޓީ އެއިޓް ޕޮއިންޓް ކޮންމެވެސް ޕަސެންޓަކަށް އޮ  ،އިރުަގއި ތްއުލޭޓްކޮށްފައި އޮކިލް ޓް ކަލަފާަގއި ދައުލަތުެގ ޑެ

ދެންއިނޭގ ބޭފުޅުން  ތޯ.  ެއއްޗެއްހުރިއި  އާ ެގރެންޓީ  ތި  ވިދާޅުވަނީ %   އިލާފަ  ހާ  އަދި    79ތި  ދެން،    އޭަގއި އޭ. 

 ؟ތޯ، އެއީ ކިހިނެްއވާ ކަމެއްހެންވީމާބެހޭ ވާހަކަ. އެ ރިސްކާ

 

 ވުން: ވާހަކަދެއްކެ  ޙަސަން ޒިޔާތުޓަރ ޖެނެރަލް ޑިއޮ

 އާދެ!.   .އިނޭގތޯ ނުލާޒް ރެންޓީއެއީ ގެ   58ނުލާ އިނޭގތޯ. % ޒް  ެގރެންޓީ  ެއއީ 58އާދެ! %



  

 

  ން ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތު

ވި ކަމަށް  އޮތް  ރިސްކެްއ  ދެން  އޭަގއި  މި    ،ދާޅުާވއިރުމިހާރު  ރިސްކަކަށް ރޓަ  ްގލޯން  ،ދެންނެވީމިސާލަކަށް  މް 

އައިދުނިޔޭ   ،ވިދާޅުާވއިރު ތި  ތި މި  އި.އެމް.އެފާ ަގއި  އެންދެންނެވި  ތަންތަނުެގ  ވިދާޅުވި  ބޮޑެތި  ރ ހޯލްޑަސްޓޭކް  މެ 

މިތަކުަގއިޤައުމު % އިލަބަ   ުގތުވަ     % 104ލާއިރު   ،100% ކަމަށް  200،  ބަލައިފި  ތަނެއް  ކަހަލަ    ޖަޕާނު 

  އް ރެ އިންޑިކޭޓަ؟ އިންޑިކޭޝަނެއްތޯތްރޫ  ތައްތަކުެގ  ތި ވިދާޅުވި ކަން  ެއއީ ހަމަ  ،. އެހެންވީމާއިަގ  220%ވަންޏާ،  

  ؟ކަމަށް ަގބޫލުކުރެވޭތޯއޭ

 

 ކަދެްއކެވުން: ރަލް ޙުސައިން ނިޔާޒީ ވާހަޓަރ ޖެނެއެސިސްޓަންޓް ޮއޑި

އި  ތި  ދެންމެ  އާދެ!  ދަރަނީގަ ދައުލަެއއްކަލަ    ،ްއވީޝާރާތްކުރެއާދެ!  ދައުލަތުެގ  އިނޭގތޯ.  ދަރަންޏަށް    ީމގެ   އިތުެގ 

މުހިއެން ކަމަކީންމެ  އާމްދަނީ  ،ޮގތަކީ   ވާ  މި  ީގމަނެނި  ދަރަ،  މު  ޕަސެ  ންދައުލަތުެގ  ލޯނު    ންޓޭޖެއްބޮޑު 

މިއަޅުަގނޑުމެން.  ދަނީ  މި  ންނޭންސްކުރަފައި އާމްދަނީެގ ެގ  ލިބޭ  ދައުލަތަށް  ބަލާއިރު  އަދަދުތަކަށް   ހާރުެގ 

% ާގ ފައިނޭންސި  މި  އެއްބައި  އިކޮށްފަބައި  5ނުވަތަ    20ތްަގނޑަކަށް  ލޯނު  އެހެންވީމާން ދަނީ  މީގަ އަށް.    އި ، 

ބަެއްއ ލޯނު ފައިނޭންސްކުރުމަށް ެގ ބޮޑު  އާމްދަނީދައުލަތަށް ލިބޭ    ،ަގނީަގއި މި ނަ ސްކެއްެގ ޮގތުއަޅުަގނޑުމެން ރި

 ހުންނަށް  މައި މި ކަންކަކޮށް ކެޕިޓަލް ޚަރަދުތަކާޞަޚާއް ؛ދައުލަތުެގ ހުރި އެހެން ކަންކަން  ދެން  ން،ޮގއްސިއްޔާމު

މަދުވަނީ.އެ ދެން  ،އެހެންވީމާ  ލޮކޭޝަން  އިކޮނޮމީ  ޙަޤީޤަތުަގއި  މިބޮޑެތި  ޮގ  ތަކުަގއި    ޝަން ބްއެބްޒޯ  ،ތަކީާވ 

މިއިކޮނޮމީެއ  އެބަހުރި.    ެއއްކެޕޭސިޓީ އެތެރޭ  ތަކުަގއި  ޮގތަކީ،  އި  ން،ވާ  ޓް  ޖެބަ  ތެރެއިން  ެގކޮނޮމީއެ 

ޓްރެނޭންސިންފައި ބޭނުންާވ  ބިލާޜައަށް  އެލުކަބިޤާފައިނޭންސްކުރުމުެގ    ންޑާ ބޮއި  ރީ  ޝަލް  ފައިނޭންެގ  ނތާން 

އަޅުަގނތަކުއިންސްޓިޓިއުޝަން މިހާރު  ެއބަހުރި.  ޮގތަ  މިޑުމެންެގ  ަގއި  އިނޭންޝަލް ފަ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ،ކީ ވާ 

.  ންޖޭަގއި ހުރި ކޮމާޝަލް ބޭންކުޖެހެނީ ރާއްންބޮންޑްސް ިމ ަގންނަ  ،ރީ ބިލްސްޜަނަ ޓްރެިގ  ، ެގ ތެރެއިންއޮކޮނޮމީ

އޭ.ޖީދެން ވިދާޅުވި،  ފައިސާތަ   ޕެންޝަންިމހާރު  ހެން    ިގނަ  ވަރަށް  ެވސް  ތަނެއް.  ފަންޑަކީ  ހުރި    އެކަމަކު ކެއް 

ބޭންޕެންޝަ އެ  ވެސް  ފަންޑު  ބަލާމެނޭޖު  ޅުންފު  ޮގތަށް  ބޭފުޅުން    ،އިރުކުރައްވާ  ސޯއެ    ސްއަކަށް ސިންަގލް 

ެގންދިއުމަށް އެކަން  ކޮންޓްރޯ  އިންވެސްޓްކޮށްެގން  ކަހަލަ  ބަެއއް  ވެސް  ބޯޑުން  ބޭފުޅުންެގ  އެބަ  ލްއެ  ތަކެއް 

%ނެދެންމި  ، ހޯލްޑަކީރޭޝްތްެގ  .އެމް.އެފްައއި،  އެހެންވީމާ  ްއވާ.ެގންުގޅު  ދެން  60ވިހެން  ޤައުމަކަށް ރިހު  އަކީ  ހާ 

  އެއަށްޗުރެ މައްޗަށް ދިއުމަކީ ވެސް ރާއްޖޭގެ   ނުވަތަ  60ހެން ރާއްޖޭެގ % އެއީ ކޮންމެޕްލިކަބަލް އެްއޗެއް ނޫން.  އެ

އިންސްޓިޓިުއޓްތަކު ފައިނޭންޝަ  ތަކާއިބޭންކު ހުރެއްލް  ކެޕޭސިޓީ  ހަ  ،ޖެއްޔާ ެގ  އެއަށްެއއީ  ަމއްޗަށް  މަ  ވުރެ 

 ..ން.މެޅުަގނޑުމަްއޗަށްދާ ވަރަކަށް އަ ެގންދެވިދާނެ. އެކަމަކުެވސް  ންެގސް ެގންޮގ



  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ަގނޑު މިހެން މި އަޅު  ،ތޯ. އެހެންނަމަެވސްަގނޑު ކުރި ސުވާލުެގ ޖަވާބު އިނޭގއަޅު  އްޖެ އިނޭގތޯއަޅުަގނޑަށް ސާފުވެ

  ވަރަށް ިގނަ ޒަމާނަކުން މިއީ  ލޭޓްެވެގން އަންނަ އެއްޗެއް ނޫނޭ.  މިއުކި ދެ ދުވަހުން އެދުވަހުން  އްއެ މިއީ    ،ނެވީދެން

ޚަރަދު ބޮޑުނުކުރެވިެގން   އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ އޮފީހުން ވެސް  ،މިހާރު ކޮންމެ ؛މުލޭޓްެވެގން އައިސް މިހިސާބަށްއެކިއު

ބަ ދައުލަތުެގ  އުޅުްއވަނީ.  މިއިނޭގތޯ  ދަންއިރުރެްއވި ކުދާޒާއަން   އަހަރު  ޖެޓް  އަނެއްހެން  ކަމަށް  ވަންޏާ   ނަވާ 

ހަމަ ހުރިހާ   ،މަކުރަންވީކޭޓަރ  އާ ެއއްވަރަށްރެސްޕޮންސިބިލިޓީ  ،ތުރުވެެއއީ ޒިންމާތައް އި  އިންކްރިމެންޓެއް ބޭނުންޭވ.

  ، ފީސްތަކާއި  އޮއާ  ،. އަދި ާއ އިމާރާތްތަކާއިޑިމާންޑުކުރޭވާހަކަައކީ  ޚަރަދު ބޮޑުވާން،    މުއައްސަސާތަކުން ދައުލަތުެގ

ހަ ދެންނެވި  ކޮންސްޓެންމި  އަޅުމިއީ  ޓުލީ  މަ  ހަތަރުދަމު  ިއވެުމންމިއަދު  ވާހަކަ.  ަގނޑުމެންނަށް  ،  ހެންވީމާއެދިޔަ 

ނޭ. އެއްެގ މައްޗަށް އޮތް ކަމެއް ނޫންމެ ބައެ  ކުރުން ެއއީ ހަމައެކަނިކުޑަ  ޚަރަދު  ،ވާހަކައަކީަގނޑު މި ދަންނަވާ  އަޅު

ފަރާތެއް މަސައްކަ ހުރިހާ  ޚަރަދުކުތްކޮއެއީ  ހަމަ    ވާނީ. ޑަ ށްެގންނޭ  ހުރިހާ މުއައްސަދެން، އަނެއްކާ    ސާއެްއގެ މިހާރު 

، އަޅުަގނޑު ިމ  . އެހެންވީމާޒްތައް. ބޭސިކް ނެސެސިޓީމިއީ ހަމަ ހުރި ޑިމާންޑު   ،ބޮޑުކުރުމާއި  ،ވުމާއި މުސާރަ ބޮޑު

ވާހަކައަކީ ދަންނަވާ ކޭ  ންއެކަ  ،  މިަގއި  ދެންމެ ؛ންޓަރކުރަކަމަށް  ޑެޓް ސަވިދާޅުވެއްޖެ  ރޭސްކުރުރވިއީ  ޯއ  ޝިުމެގ 

އަޕްޓު   އަޅު   19ވެސް  އަރައޭ.  އެބަ  ބަޖެޓުން  ބިލިއަން  ހީވަނީފެަގނޑަށް  އަޅުަގނޑަށް  ޮގތުން  ނަ އަން  ންނަ 

ސަރވިސް ކަންނޭނެގ    10%އަހަރު   ޑެޓް  އޮމި  އެތީ ަގއި  އަޅު  ،ހެންވީމާ.  ވެސް  ވެލިއު  ބޭނުން އެ  ަގނޑު 

ބަރު  ތެރި މެންއަރުވަނީ މަރަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްފުރުޞަތު މިހާރު މި  ަގނޑު ދެންއަޅު  ،ވީމާން. އެހެންމްކުރަރރިކޮންފަ

 ރީފަށް.އިބްރާހިމް ޝަ

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން:ބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފްމެންމަރަދޫ ދާއިރާެގ 

އަޅުަގނޑު   ؟ށްތޯވަރަކަނީ ކިހާޑެޓް ހުންނާން  އިރުަގއި ޖީ.ޑީ.ޕީެގ ނިސްބަތުނަ އަހަރު ނިމޭމި އަންޝުކުރިއްޔާ. އާދެ!  

ކުރައްވާބެލުލާއިބަލަ ތި  ހިސާބު  މަނިކުފާނު  %  މުަގއި  މައްޗަށް  ވުރެއަށް  80ޮގތުން  ކަ  ެވސް  އެީއ  މަށްދާނެ   .

  ޏާ ދާ ރޭޓުން ދަން ިއ މިހާރު   ތެރޭގަ ތިން އަހަރުެގކުރިއަށް އޮތް ދެހޭންެގއް  ރޑެޓް ޯއވަ؟ އްތޯޓެއިނަބަލް ލެވެލެ ސަސް

ފުރުޞަވުމު ކިހާ ެގ  ސުވާލަކަށް ދެ ؟އޮތްތޯ  ށް ވަރަކަތު  އަޅު ވަނަ  ކުރަނީަގނޑު    ިއކޮނޮމީ   ،މި  އަހަރު  އަންނަ  ިމ 

ލަފާކުރެވޭ %އެކްސްޕޭންޑުވާ ކަމަ ފިަގ.  7.5ށް އެބަ    ވަނީ   ެވއްޖެ ކަމަށް  7.5%  އަދި ؟އްތޯރެއެއީ ރިައލިސްޓިކް 

؟ ތީއެކަން އޮ  ކިހިނެއްތޯ ؟ތޯނެވަންނާ  ސަރުކާރަށް  ބިލިއަން ރުފިޔާ  3.4ން  ތިޞާދީ ކުރިއެރުުމެގ ތެރެއިއިޤު  ،ވިްއޔާ

ޒާކުރާ  ންދާހީެގ ޮގތުަގއި އަހަރަކު ެވސް ހިލޭ އެ ަވނަ އަހަރުން ފެށިެގން ވެސް ކޮންމެ އަ  2014  ، ސުވާލަކީ ވަނަ  3

  ، އެހެންނަމަވެސް   ރެވިފައި އޮތީ.މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެ ކަމަށް އަންދާޒާކު  3500އަހަރު ެވސް    . މި ވަރަކަށް ނުލިބޭ



  

 ނިވަރަކަށްތޯ ދަރަ  އެހެންވީާމ، ކިހާ  ފިޔާ.އްހާ ރުމިލިއަނެ  2100    ،ނީދައްކަ  ރިއން މިސްކުރި ފިަގމިހާރު ރިވައި

 ވަނީ   އިތުރުކުރެވޭ ކަމަށް  ޚަރަދު  ށްކުރެވޭނީ ަވކި ވަރަކަށް. މިޮގތަވެސް ޚަރަދު  ށްރަސަރުކާދެން،  ؟ ބޮޑުެވެގންދާނީ

ވިދާޅުވަނީ  ،ވިްއޔާ މިނިސްޓަރު  ކަމަށްބޮ  ންރުބޭ  ތިމަންނަމެން  ،ފިނޭންސް  އެކްސްޗޭންޖު   ،ވިްއޔާ  ަވނީ  ރޯކުރާ 

ހި  ތަކާ ެއއްޗެންޑުބޮ  ގައިކުރިއަށް އޮތް މުސްތަޤުބަލު  ،ހެންނަމަވެސްއެ  ދާނެ.ވެ  ކަމަށް  . އެހެންއިމްޕެކްޓެއް ނޯންނާނޭ

ވި   ދެންނެދެން، މި ؟ވަރަކަށް އޮތްތޯުވމުެގ ފުރުޞަތު ކިހާ  ްގރީކަށް ވީ ކަހަލަ ޮގތެއް  ،ރުަގއިއިދެވޭ ރެވެގން  މެޗުއަ

ދެއަބިލި   3.5ޮގތަށް   ފިަގން.  ރިއަލިސްޓިކް  ކިހާވަރެްއެގ  މީެގ ؟ރުފިޔާއަކީ  ބިލިއަން  5.2  އްތޯރެން،  ތެރެއިން އަދި 

ންނަ މި އަ  ،ވީމާއެހެން ؟ކަމަށް  ނުންކޮށް ނިމިފައިވާނެެގ ލާރި ބޭމިލިއަން ޑޮލަރު  150  ،މިހާރު ަގބޫލުފުޅުކުރައްވަންތޯ 

ބަޖެޓު އޮތީކަމަށް.    ނެ ންނާ ނުހު  ޚަރަދުކުރަންއެ  ރޭަގއި  ތެ  ެގއަހަރުެގ  އެކަން    ބިލު -ޓީނޫނިއްޔާ   ؟ކިހިނެއްތޯ 

. ދޭން  ބިލު ވިްއކި ލާރި-ޓީ  އި،މަނާފަ  ހި  މުނީމާ ސަރުކާރުެގ ބަޖެޓް ތެރޭަގއި އޮތީތޯޮގތަށް ނި  ހިލޭ ދޭެގން  ވިްއކައި 

އަ އަންނަ  މި  ޓްރާންސްފަ  ށްހަރައެހެންވެެގންތާ  އަޅުަގނޑުމީތި  އެކަން  އެހެންވީމާ،  ށްލަން ަގކޮފާހަ  ރވެެގންދާނީ. 

ދެ ޕާޓީތަކަށް  ޒިއުމަބަލްސްކޮން  ން،ބޭނުން.  އަގު ތާޑް  ބޮޑު  މި  ދީެގން  ކިހިނެއްތޯ  ަގއި  އެކަން   ؟ަގންނަނީ 

ކު  ށްެގންކޮމެނޭޖު ކަމަށްޚަރަދު  ވަރެްއެގ  ޔާއް ވި  ވަނީ  ޑަކުރާ  މަނިކުފާނަށް ކު   ޚަރަދެއް  ކިހާ  ކަމަށް  ޑަކުރެވިދާނެ 

ޖެއޮއަދި  ؟ ަގންނަވާތޯފެނިވަޑައި  ދެއް ލްެގ  ނެރަޑިޓަރ  ލަފާ  އެ  އިދާރާތަކަށް  ސަރުކާރުެގ   ؟ތޯވަމުހައިސިްއޔަތުން 

  ؟ތީތޯ ދެއްަވއިެގން ކުރިއެރުމެއް ލިބިފައި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަޅުަގނޑުޝުކު މެންބަރު.  ިއްއޒަތްތެރި  ފުރު ރިއްޔާ  ދެން  ދާ  ދެކުނު  ހިތަދޫ  އަރުވަނީ  މި  އިްއޒަތްތެޞަތު  ރި  އިރާެގ 

   މް ނާޒިލަށް.އިބްރާހީމެންބަރު 

 

 ކަދެއްކެވުން:  ވާހަމް ނާޒިލްރާހީމެންބަރު އިބްއިރާެގ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާ

މުޤައްރިރު.ޝުކުރި ޖެނެރަލް   އްޔާ  އޮޑިޓަރ  ބޭފުޅުންނަށްޮއފީ  ެގމަރުޙަބާ  ސު ސް  ފުރަތަމަ  އަޅުަގނޑުެގ   ، ވާލަކީ . 

ސަރުކާރުން  އެސް.އޯ.އީ ރު  6.1ތަކަށް  ޚަރަދުބިލިއަން  އެބައޮތް.  ވިކުރެފިޔާވަރު  އަނިފަިއ  ތި  މިދިޔަ  ހަރުތަކުަގއި 

ޮއޑިޓް ވަ  ، ރިޕޯޓުަގއި   ބޭފުޅުންެގ  ެއއްވެސް  ބޭފުޅުން  ރެކޮމެންޑުތި  އޮކޮރަކަށް  ޮގތުަގިއ    ންނާނެތޯއޭށްފައި  ދަރަނީެގ 

 އުވާލަންނުކޮށް  ޕަމްޕު  ،ލާރި ނުދީއިތުރަށް    ންސާބުއެ ހި  ،ރަށް ކުރިއަށް ނުެގންޮގސް އިތު  ަގން ހުރި ކުންފުނިތައްހިން

 ޔާ. ޝުކުރިއް ؟ނެތޯންނާފައި އޮދީންޑޭޝަނެއް ރެކޮމެކަހަލަ  އެކަހަލަ އެްއވެސް ؟ލަންޑުޖައްސާނޫނީ މަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:



  

ފު ޝުކު ދެން  އަޅުަގނޑު  މެންބަރު.  ިއއްޒަތްތެރި  އަރުވަނީރުރިއްޔާ  މި  ިއއްޒަތްތެދާ  ވިލުފުށީ  ،ޞަތު  ރި  އިރާެގ 

 . ފަށްފީޢަން ޙަސަ މެންބަރު

 

 ވުން: ވާހަކަދެއްކެ ފީފުޢަޙަސަން  މެންބަރުއިރާެގ ދާ ވިލުފުށީ

 ވަމުން މިބޮޑު ރުން އަހަރަށް ރަދުތައް އަހަ ޚަ ހާރު ދައުލަތުގެ މި ،އަޅުަގނޑުެގ ސުވާލަކީ  . މުޤައްރިރު އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ 

މި ،  ދަށްވުރެ. އެހެންވީމާ ން ޚަރަ ނިސްބަތުވުރެ ބޮޑު. އާމްދަނީ ްގރޯވާލެއް ކުޑަ    ށްނީއަބަތުން ލިބޭ އާމްދަނިސް  ދަނީ.

މި ކަމަށް  ހެންޓްރެންޑް  އަޅުަގނޑުމެމި  ކޮބައިތޯ  ވަންޏާ  ދާ  ސަބަބުން  އިޤު ކަމުެގ  ނޭދެވޭ   ތިޞާދަށްންެގ  ކުރާނެ 

  ؟އަސަރަކީ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޖެނެރަލް ޖަވާބުދެްއުވމަށް. ޓަރއޮޑި

 

 ކެުވން:އްކަދެ ވާހަތު ޒިޔާން ސަޙައަލްފާޟިލް ލް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަ

އެއް ނެތް އިނޭގތޯ. ނޑުމެންނަށް ހެދިފަަގ އަޅު  ބެހޭ އޮޑިޓެއް އެއާއަޅުަގނޑުމެން ؛ބަލްސްއުމަންސިލް ކޮމެޑިކަ  އާދެ!

، އެީއ  މާ ހެންވީއް އެބަހުރި އިނޭގތޯ. އެެގ ފައިންޑިންްގސްތަ ނޭންސް މިނިސްޓްރީަގއި ފިބަޖެޓް ފޮތު  ،ހެންނަމަވެސްއެ

ރަނަގޅު   އަނެ ފަެއއްލަހަމަ  ދެން،  މެޑި.  ކޮންއްކާ  ފަސި ކަލް  ިގނަ  ފާހަަގއުމަބަލްސް  ހުންނަހަރަށް  މި   ،ނީވެފަިއ 

ރވާ އެްއޗެއް. އެ ބޭފުޅުންެގ ެއއްކަލަ  ޔަވަހަށް އެކްސްޕަެއއީ ވަރަށް އަ  ،ހަަގކުރި ޮގތުަގއިން ފާނޭންސް މިނިސްޓްރީފި

މެްއ ނެތް. ނިޒާން މުޅި ސްޓޮކް ބެލޭނެ  އްތަނަކުތް. އެސްޓަމެއް ނެސިކުރާނެ  އިންވެންޓްރީ މެނޭޖު  ، ނެތްސްޓަމެއް  ސި

މިނިސްޓްރީފި  ،އެހެންނަމަވެސް މަޝްވަރާތަކުަގ  ންނޭންސް  ވެސް  އެބައަޅުަގނޑުމެންނަށް  ިއ،  ވިދާޅުވެފަހުރި  ިއ 

ކުރިއަތިމަންނަމެން އޮތް   މެނޭޖު  ތަނުަގއި   ށް  އަހަރުަގިއ  ާގއިމުކުރެވި މި  ސިސްޓަމެއް  ކަމަށް.  ކުރާނެ  ެގންދާނެ 

އާދެ!   ؛ދެން، ކުރެްއވި ސުވާލެއް    އިނޭގތޯ. އެބަ ވިދާޅުވޭ  ށް އެ ބޭފުޅުންނެ ކަމަކުރެވޭ، އެ ޚަރަދު މެނޭޖުމާންވީއެހެ

ހު ؛ބިލްސް-ޓީ ކިމެޗޫ  ބިލު-ޓީ  ރީޔޫސްކުރެވިފައި  ބަޖެޓް ދެ ؟ވާނީ  ހިނެއްތޯރިޓީަގއި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ން 

އަދަދު އެ  ޮގތުަގއ  ޚަރަދެއްެގ  ނުފެނޭ  ޮގތުަގއި  ޚަރަދެއް   ނޭގތޯ.އި  ކަމެއް  އޮތް  ފޮތަކުންނެއް  ޚަރަދު    ،ޮއވެެގ  އެ 

  ބިލެއް -ޓީ  ެގ  2.2ލެއް މިހާރު މިސާލަކަށް  އިނޭގތޯ. ޓީބި  ނީ އިންކަަމކަށް ލެވޭއެއީ   ،ނުހިނގައިފިއްޔާ، ނުހިނާގ ނަމަ

މެއެހެންވީމާ  އިނޭގތޯ. އެ މެޗުއަރވަނީ މިއަންނަ އަހަރު. ނީ އޭޓްކުރަނެޯގޝި  ރުކާރުންސަ   ށްދުވަހަ  ޖެހޭންރވާޗުއަ، 

ސަރުކާ ނުދައްކާއިންޑިާއ  ފަިއސާ  އެ  އެހެންެވއްބޮ  ، ރާ  ހަދަން.  އިންސްޓްރޫމަންޓަކަށް  ނޫނީ  ވާނެ   ،ޖެއްޔާ ންޑެއް 

އޮ  ،ޮގތަކީ ޮގތުަގއި  ދެން    ޔާބިއްޖެއްލިނު  ެވ،ޚަރަދެްއެގ  ކޭޝް އަޅުަގނޑުމެންެއއީ  ފްނަށް  ނޫނީ  ލޯ  ކަމަށް  އެއް 

ކަމަށް  ޓެްގރާން އެވިބެލެއް  އެއީ  ައޅުަގ  ކަމަކުދާނެ.  ފިނޭންސް  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ހަމަ  ސާފުކޮށްލަން  ނޑު 



  

ބޭނު  ެގޓަރުމިނިސް ވެސް  މިނިސްޓްރީންވީއަރިހުން  ފިނޭންސް  އިތުރަށް  ވެސް  ބޭފުޅުން  ތި  އަދި  ން  . 

ށް  ތުރައި  އްޔާިއސާ ދަްއކަންޖެހިއްޖެފަ  އިދެން، އޭަގ  ނީ.ސް ަގބޫލުކުރަ ފުކޮށްލަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑު ވެސާ

އޮން ހަދެއްކެން  އާމްދަނީނާނީ  ދައުލަތުެގ  އެހެންވީމާތެެގ  މަ  ކަމަކީ.  ރެއިން.  ފާހަަގކުރި  މި  އަޅުަގނޑު  ެއއީ   ،5  

ތެރެއިން   މި  4ބިލިއަންެގ  ދޭ ްގއެ    އޮތީ،   ބިލިއަން  ފަރާތަކުން  އެއް  އޭެގ    މަވީ  ޓެއްްގރާން  ރާންޓަކީ 

ހަމަނުޖެ ރޭންޖްމަންއެ ވަރަށްރިސްކު  ހިއްޖެއްޔާޓްސް  ހައިއޭ  ބަޖެޓްގަ   އެކަމަ  އި  ޔަޖަހާފަ.  އެއީ   ންކަން ޤީކު 

ސަމާލުވާންޖެހޭ އެއްކަލަ ހައި ރިސްކު    އީ އެ  ،ބަ ދެއްވާ. އެހެންނަމަވެސްށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އެއަޅުަގނޑުމެންނަ

ކަމަށް  ފެ ދަންަގނޑު އަޅު ކްޓަރއެއް  މި  މީަގ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(    .ނަވަނީމެން  އި  އިއާދެ!  ން  ޓެކްސްއިންކަމް  ދެން 

މެ ރެވެނިއު  އާ  ދެއްތޯޒްރޝައަލަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް   އާދެ!)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  އިތުރަށް.    އިން    ، މިހާރު 

އިޤުއަޅުަގނޑުމެ އަޅުން  ނިސްބަތް  ކުރިއަރާ  ނުއެއް  ތިޞާދު  އަނެއްހެން   ،އެހެންނަމަވެސް  .ބަލަންަގނޑުމެން 

ހުއްނޭންސްއިން އާފި ައޅުަގނޑުމެން ވެސް މި ދަެގ އަލީލޫމާތުރި މަޢުމުކޮށްފައި   އެހާވަރު. ދެން، މި   ވަނީންނަަގއި 

ޑިއުޓީ ދެން  މިހެ ހުރީ  ލިބެންނާ  އާްމދަނީ  ކަންކަމުން  އެކިެއކި  އާދެ  ން.ން  ބޮޑުއްން،  އެންމެ  ކަމުކޮށް    ، މަކީ 

ސިނާއަޅު ބޮޑު  އެންމެ  ޓުއަރިޒަމައަޓުކީ  ތަޢަަގނޑުމެންެގ  އާރިޒަމް.  ހުޅުރިސޯޓު  ށް  ކަތަކެއް  އެވޭނެ  ބަބުނޭ.  މަށް 

އެންއަޅުަގނޑުމެ  އެކީއެއާ  އެބަފެނޭ  އިތުރުވެެގންދާއި ރަނަށް  އެހެންީވމާ  ތަން  ވަލް  އިތުރަށްއިނޭގތޯ.  މިއީ  ހަމަ   ، 

 ؟ ކަމެއްތޯނެމްދަނީ އިތުރުވާރުވުމަކީ އާރަިއވަލް އިތުއެ  . އިތުރަށްއްކަމެހޭ  ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއާ ސުާވލުކުރަންޖެ

ރިސޯޓް   އިރުއޯނަމިއީ  ރިސޯޓު  .ނޭގތޯން  އަޅުަގނޑުޭއެގ  ޓެކްސެތަކުން  ލިބެނީމެންެގ  މި  ޮގތުަގއި  މަކު  އެކަ  .ްއެގ 

ހަ ؛ރިސޯޓު ބޭއްވި  އަޅުަގނޑުމެން  އޯނަވެ   ފުލާެއއްަގއިމިއަދު  ރިސޯޓް  ހަމަ  ފައިރެސް  ރިސޯޓުެގ ްއެގ  ނޭންޝަލް، 

ކޮންޓްރޯލަފައިނޭ ޑެތިމަން  ،ވިދާޅުވީ   ރންޝަލް  ދައިނަމެންނަށް  ރޭޓް  މާނަައކީޑެ   .އިނޭގތޯ  ޖޭެވއްށްލީ    ، އިލީ 

މިސާލަކަށް    . މީެގ ކުރިންދުވާލަކު އެ ރިސޯޓަށް ޚަރަދުކުރާ ނިސްބަތް މަދުވެއްޖޭއް މާނައަކީ ެގސްޓެއް  ޖަރެންޕެސެ

ރސް  ސްޓު އެރަިއވަލް ނަންބަެގ  ، ރސްއިތުރު ވިޔަސް ނަންބަ  ޑު އަދި. އަދި ބެ ޒްރ ނަންބަހުރިއްޔާ މިހާރުަގިއ  500

ޚަރަދުޔަސްއިތުރުވި  ތިމަންނަމެނި  ،ރޭޓުކުރާ    ދަށްވެއްޖޭ.  ދަށްކޮށްފީމޭރޭޓުންެގ  ސްބަތް  އެހެންވީމާތައް  އޭެގ  .   ،

އަޅުަގސަބަބު ަގބޫލުނން  އެ    ،ނީކުރެވެޑަށް  އަޅު ންޓްއެސެސްމަދެން  ތަފްސީލު  ބަލަންެގ  ނުއެއް  . ަގނޑުމެން 

ން ވެސް  ންސް މިނިސްޓްރީނާކޮށް ފިނޭ ބިޗަށް  ެގ މައް ތަކެއް އެސަމްޝަން  ،، އަޅުަގނޑުމެން ިމ ދަންނަވަނީއެހެންވީމާ

ފޯހަ ހުރި  ފޯކާސްޓްތަ  .ތަކެއް ސްޓުކާދާފައި  ސުވާލު   ކަށްއެ  އިތުރަށް  ައޅުއަދި  ބޭފުޅުންެގއުފައްދަން  ތި   ަގނޑު 

   ނީ އިނޭގތޯ.ސަމާލުކަމަށް ވެސް މި ެގންނަ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:



  

ރަށް  އެީއ ވަ؟ ވާހަކަެއއްތޯ  ސް ބޭސިސްެއްއަގިއ ވިދާޅުވިްއވެ ނީ އެ ނޫ  ފައި ނެއްހެން ެއްއވެސް ތަފްސީލަކަށް ބޭސްކޮށްއަ

އަނެކައްޗެ ބޮ ޚަރަދުކުޑު  ޓުއަރިސްޓުން  ވިދާޅުީވ.  ތި  އަދަދު  އް  ވާހަކައެ ދަށްވެރާ  ފެކްޗުއަލް  ެއީއ  ވާހަކަ.  ؟ އްތޯއްޖެ 

 ؟ންޑް ސޭއަށް ވިދާޅުވި އެްއޗެއްތޯރ އެނުނީ ހަމަ ހިޔަ

 

 ކެުވން:އްކަދެ ތު ވާހަން ޒިޔާސަޙަޟިލް އަލްފާލް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަ

   އެބަޒްރ. ނަންބައިނޭގތޯ  ފެނޭ އެ ޓްރެންޑު އެބަ؟ ތޯހެންނޫންއެ  ކުރަނީަގކުރިއަރާ ކަމަށް މި ފާހަ  ތިޞާދުމިހާރު އިޤު

، ެއ  ހެންވީމާއެ  ސިޓީ އެބަ އިތުރުވޭ.ތުރުވޭ. ބެޑްސް ކެޕޭއިެގސްޓް އެރަިއވަލްސް    ،ޒް ރބަންރުވޭ އިނޭގތޯ. ނައިތު

ބަލާފަނިސްވާ  ތުރުއި އޮންނަނީއާމްދަނަށް  އަޅުަގނޑުމެން  އި ބަތަށް  މި  ކަމަށް  އިތުރުވާނެ   ؟އެހެންނޫންތޯ  ،ނީ ވެސް 

ދެންވީމާއެހެން މި  އަޅުަގނޑު  މަޖިލީނެ،  މިސާލަކަށް  އަޅުއްމެންބަރެ  ހުެގވި  ހައިސިްއޔަތުން  ކުރި ސުވާލު  ަގނޑާެގ   

ފި ކުރައް ނޭހަމަ  ވެސް  މިނިސްޓަރާ  އިނޭގތޯވަންސް  ޑީޓެިއލަނޑުއަޅުަގ  .ން  އެ    2.2ށް  ކަމިސާލަ  ،ކަށްމެންނަށް 

  އެއް ހުރީ. އެ ނު  ސްތަކެއް މިޝަންއެސަމް  ގައި ބަޖެޓުއްޑީޓެއިލެ   ވަރުެގރެެވނިއު އިތުރުވާނެ   ،ދައުލަތަށް އެ އާމްދަނީ

ށް މަލުކަ ބޭފުޅުންެގ ސަމާއުފައްދަން އަޅުަގނޑު ހަމަ ތި ، އެސަމްޝަންސްތަކަށް ސުވާލު އެހެންވީމާ  އެނޭގ އިނޭގތޯ.

މިީއކީ  ސަމާލު ؛ެގނައި  ވާހަކައެއް.  ބުނި  އޮޑިޓަ  އަޅުަގނޑުއަނެްއހެން  ކަމަށް  އެްއވެސްނުވަ  ކުންކުރި  ...  ތަ 

ީމަގއާ  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އިދެ!  އެބަހުރި  އިނޭގތޯމިނިސްޓް  ފިނޭންސް  ،ޭގތޯ ނއި  މެޝަރތަކެއް  ފިނޭންސް ރީެގ   .

ފްެގ  .އެ.އެމްއި، އަ އިބޭންކާ  ޑުލްހުރި ހަމަ ވޯ. ދެން އޭަގއި އެބައްތަކެ ޒްރރާނެ މެޝަޓަށް ެއޑްރެސްކުޑެ  ންރީމިނިސްޓް

، މި ދަންނަވަނީ  ،ނޭގތޯ. ެއހެންވީމާ އެބަހުރި އިޒްރމެޝަ  ބަލްރީޒަނަރަނަގޅު    ހަމަން ހަދާފައި ހުރި  ލަފާެގ މަތީ

ެއންޝުއަރޔަޤީންމެން  އަޅުަގނޑު ކަކުރަކަން  ރެ  ،މަކީންޖެހޭ  އަންދާޒާކުރާވަރަށް    . އިނޭގތޯ  ލިބުމާ  ވެނިއުރެވެނިއު 

ެވސް  ،  ރަދުޚަދެން   މަދުކުރުންޚަރަދުވީވަރަކުން  އައި    މަދުކޮށްެގން  ވަރަށް    އަންދާޒާކުރާން  ޅުަގނޑުމެނޭގތޯ. 

 ނަވަނީ.އަޅުަގނޑު މި ދަންރުވާނެ ވާހަކަ ފިސިޓް އިތުއާމްދަނީ ނުލިބިއްޖެއްޔާ ޑެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

   !ވިދާޅުވޭ؟ ތޯސުާވލެއްޔާ. ކޮން އާދެ! ޝުކުރިއް 

 

 އްކެވުން: ތު ވާހަކަދެއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ޙަސަން ޒިޔާ 

ޑިފޯ ؟ތޯދަންނަވަން އެއްޮގދާނެށް  ލްޓަކަޑެޓް  ކަމަކަށް  ނުށް ތަކަ  ަގބޫލެއް  އިނޭގތޯ.  ވެސް   )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ކުރަން 

 ކުން ސާފެއް ނުވޭ.  ދި މުޅިއަސުާވލު އައަދި ށް  އަޅުަގނޑައާދެ! 

 



  

 ުވން:ކަދެއްކެރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަންބަރާެގ މެއިމަރަދޫ ދާ

ދަރަނިދެންނެ  އަޅުަގނޑު އިވީ  ނަަގމުން  އެހެންވީ  ކުރަންތާންވެސްޓު ތައް  އުފެްއދުންތެމާދަނީ.  ން ވަކުރިއަރު ރިކަން  ، 

 ؟ ނީވެކުރެޓު ން އިންވެސްެގ ދަރަނިރޭ އިން ބޭރުަގއި ދަރަނިތަކުންނާއި އަދި އެތެނެޭގ ފައިސާ ،އްތޯ ދެހާވަރެްއެގ ޚަރަކި

 

 އްކެވުން: ތު ވާހަކަދެލް ޙަސަން ޒިޔާ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަ

 އިނޭގތޯ.   ެއއް ނެތްނަކަށް ބަލައިލެވިފަމެންއަޅުަގނޑުބަޖެޓުން އެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ފުރުޞަތު    އަޅުަގނޑުއިނޭގތޯ ޝަރީފް.    ރު. ދެން ނިމުނީތެރި މެންބައިްއޒަތް  ދެ! ޝުކުރިއްޔާއާ   މި ދެން މިހާރު 

 ށް. ދަރަޝީ ރު ފަޟުލްޒަތްތެރި މެންބަިއއް ެގ  ދާއިރާ ފެލިދޫ ،ވަނީއަރު

 

 ދެއްކެވުން:ކަވާހަ ދުރަޝީ ރު ފަޟުލްމެންބަެގ  ދާއިރާފެލިދޫ

ބޭ  އަޅުަގނޑު ސުވާލަނުންކޮށްލަން  ޑެ ؛އިން  2014ކީ،  ާވ  ުގފިސިޓާފިސްކަލް  ފެށިެގން   2014ޮގތުން.    ޅޭ  އިން 

ވަނަ  2019ފެނޭ. އަދި  ލްސް އެބައި ހުރި ެއކްޗުއަފަ ވެޒް އިންކްރީ ނިސްބަތްގެ ފިސިޓުށް ފިސްކަލް ޑެއަާއއި ހަމަ  2018

ނޑަކަށް ާގތްަގ  ،ރުނިމޭއި  2020ޏާ  ންވަ  ގައިން ދާކަމުނިސްބަތު  ބަފެނޭ. މިއަލްސް އެށް ވެސް އެ ެއކްޗުއައަހަރާ ހަމަ

އ  ރުގަ ޅޭއިަގއި އު  80ތުން %ބަެގ ނިސްޕީ .ޑީޖީ.  ،ބިލިއަންެގ އިތުރުން ކިހާަވރެއްތޯ  5.6ޒާކުރެވެނީ  ދާފިސިޓް އަންޑެ

ކަމަކަ؟ ތޯއިނޭގ ދެވަނަ  ސަމުރަދެން  ބޮންޑެ ށް  ފާއި  ވާހަކަ  އޮތްއިރުަގއިއްެގ    އަޅުަގނޑުހަމަ    ،ހަަގކޮށްފައި 

ރިސްކުއަޅުަގނޑުިއ  މީގަ   ،ބޭނުން  ންލަފާހަަގކޮށް ރޭޓާ  ،އިރާ ސަމު  ތާއޭއިހަކަށް  ފުދޭވަރަ  މެންނަށް    އިއެކްސްޗޭންޖް 

މީހުންެގ    ކްޗުއޭޓް އެހަަމ ފްލަ  ،މްޕްލިމެންޓްވާ ތަނެއް ެއއީއް އިތަ އްލަ ބައިވަރު ކަންތަ މިކަހަފާނާތޫ  ޖަޕާންެގއަދި  

،  މާ. އެހެންވީއި ތަކުަގދޭ އެކިއެކި މަރުޙަލާެގންށް ބަދަލުވެޔެން ަގންނަ އަުގ ފުދޭވަރަކަ  ސްޗޭންޖް ރޭޓް ނޫނިއްޔާއެކް

ތާނަގއި ދައުލަތުން     އޮތްށް އެްއ ކުރިއަން ްއެގ ބަރޑުހާވަރެކިބުން  ބަސަބަދަލެއްެގ  ޖް ރޭޓަށް ައންނަ  ޗޭންސްއެކް މިއީ  

 ؟ ވޭތޯރެ ޖެހޭނެ ކަމަށް ލަފާކުއުފުލަން

 

 :ވާހަކަދެްއކެވުންރިޔާސަތުން 

  ،ށީފުން. ވިލުނަޞަތު އަރުވާށް މިހާރު ފުރުރަލަޮއޑިޓަރ ޖެނެ  އަޅުަގނޑުރު.  ންބަރި މެތެތްއާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަ

ިއއްޒަރާއިދާ މެތްެގ  ޢަފީންތެރި  ސުފުބަރު  ިއއްޒައަދި    ،ސުވާލާ  މި  އި،ވާލާެގ  ދާއިރާެގ  ދެކުނު  ރި  ތްތެހިތަދޫ 

 މަށް.  ބަރުެގ ސުވާލަށް ޖަވާބު ދިނުމެން



  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ތު ޒިޔާ ލް ޙަސަން ނަރައޮޑިޓަރ ޖެ

އޮޑިޓުަގއި   ސްޓޭޓްމަންޓް  ފައިނޭންޝަލް  ކުންފުނިތަކުެގ  ެއޮގތައަޅުަގނޑުއާދެ!  ލަމެން  .  އިނޭގތޯ  ނުދެންފައެއް  ށް 

މިއެހެން ފިނޭންސް  އެްއކަލަ  އަބަދު އަޅުަގނޑުއަށް  ރީސްޓްނިނަމަވެސް،  އިނޭގތޯ މެން  އެއީ  ލަފައެއް  ދޭ    ، ވެސް 

ދޭޓަލްޕިކެ ޮގތުަގއި  ޚަރަދުކުރަފަިއސާ  ެގ  މޮނި  ކިހިނެއްތޯ  ޑިސްކަޝަން.  އިނޭގތޯ  ރކުރުންޓަނީ  ވަރަށް  ސްއެ   

 . ކުރަން  މެންއަޅުަގނޑު ކީަގއިއެ ރީއާމިނިސްޓްިގނައިން ފިނޭންސް 

 

 ކަދެްއކެވުން: ރަލް ޙުސައިން ނިޔާޒީ ވާހައެސިސްޓަންޓް ޮއޑިޓަރ ޖެނެ

ބޮންޑްސް   ،ޜަރީ ބިލްސްރެޓް   ،ލްސްބި-މެން ޓީއަޅުަގނޑު  ދެން  ،ޑެފިސިޓް ފައިނޭންސްކުރަން  ޮގތެްއަގއި  ދެން އާއްމު

ަގންނަ ކަމަސްޑޮމެ ޮގތަކީ ކަޕެކްޓަދެން އޭެގ އިމް   ށް ވަންޏާޓިކް މާކެޓުން  ރަން ބޭންކުތަކުން ލޯނަށް ދޫކު  ،ށް ވާނެ 

ފައި ދެއްތޯހުންނަ  އިންވެސްޓުން ބޮ   ސާ  ސެކްޓަރަ  ،ހެންވެއްޖެްއޔާއެ  ނީ. ކުރާޑްސްއަށް  ބޭންކުތަކުން ށްޕްރަިއވެޓް   

ހުރަކުދޫ އެލޮކޭޓް  ،ންނަން  މީހުން  މަދު  ކުރަންއެ  ފަިއސާ  އެހެންވީހުންނަ  އޭމާވެދާނެ.  ވަމެންކޮެގ  ،  ްއެގ  ރެވެސް 

ައއިސްދާމްއި އެ ޕެކްޓެއް  ޓްރެނެ.  ސީދާ  މެނޭއި.އެމް.އޭއެމްސް  ބޮންޑް  ،ލްސްބި   ރީޜަކަމަކު،  ކުރަްއވަނީ.  ޖުން 

 ތޯ.  އިނޭގ ން ދޭ ޖަވާބެއްމެ އަޅުަގނޑުށް ޖެނެރަލްކޮށް މިއީ ދެން ހަމަ ަވރަ ،ހެންވީމާއެ

 

 ތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:ސަރިޔާ

އި  އަޅުަގނޑު ދެ! ޝުކުރިއްޔާ.  އާ މެތެްއޒަތްއަދި  ފަރި  ދެންޟުލްންބަރު  އެރުވު  ޖަވާބު  ސުވާލަށް  ކުރެްއވި   މަށް މެ 

  . ދަންނަވަން ށްރ ޖެނެރަލަޑިޓައޮ

 

 : އްކެވުންތު ވާހަކަދެއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ޙަސަން ޒިޔާ 

ހޯބޮ ރިސްންޑު  ނޫދުމަކީ  އިންކެއް  ބޮނޭގތޯ  ރިންޑަ.  ނޫންކީ  ރޭޓަކީ.  ސްކެއް  އެ  ދެން  ވެސްއަނެްއކާ   ؛ 

ރޭޓުގެ   ށްނަންމެއަޅުަގނޑު ދިރާސާއެްއ  އިންޓްރަސް  ،އެ  ރޭޓުެގ  ދެން ތްނެ  ރެވިފައެއްކު  ނަށް މެންއަޅުަގނޑުޓް   .

ސަރުކާ ނަާގފައިމިހާތަނަށް  ރޭ  ރިހު  ރުން  ބޮންޑުތަކުެގ  ނޫންއްޓުތަފޮރިންގ  ޯގހެއް  ދެން އިވަޅުގަ ޑިދަނ  މި     .

ޓް  ނޭގތޯ. އިންވެސްޓްމަންށް އިކަމަންޓަންވެސްޓްވިންގ ޓައިކުރާ އިރޯއެ ބޮ  ،މެން މި ދަންނަވަނީއަޅުަގނޑު  އެކަމަކު،

ނުލިބެން ންރޯވިބޮ  ންނުފަށަ ދެއެ  .ޏާގ  ދަންނަވަނީ.  އަޅުަގނޑުން  އީ  މި  ޑެ  2020ދެ!  އާމެން  ބޮއަށް  ޑުވާ ފިސިޓް 

ޅާ   އަމެންކަމަކު، މީެގ ކުރީެގ ެއކްޗުައލްތައް އަޅުަގނޑުބަތް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެހެން ބަލައިލެވިފަެއއް ނެތް. އެނިސް



  

ބަޖެ  މި އެއީ  ެއކްޗުއަލް  ޓުގައިކީ.  އަދަދަށްވުރެ  ނިހައަ   ،ޖަހާ  އެސްޓިމޭޓެއް  ދެއާ  ؛ނިސްބަތް  މޭއިރުރު  އޭެގ   !

 .  އަޅުަގނޑުމެން ހެދިފައެއް ނެތް އިނޭގތޯ

 

 ވުން:ްއކެ ވާހަކަދެ ރިޔާސަތުން

ރު މެންބަރި  ިއއްޒަތްތެިއރާެގ  ކޮމަންޑޫ ދާ  ، މި އަރުވަނީތު ޞަރު ފުހާރުމި  އަޅުަގނޑުލް.  ރިއްޔާ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަޝުކު

 ށް.  ސައިން ވަޙީދަޙު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ޙީދުސައިން ވަރު ޙު މެންބައިރާެގ ކޮމަންޑޫ ދާ

ށް  ރަނަގޅަޖަވާބު  ތަކަށް  ސުާވލު  ހަިއލަން ހުރި ވަރަށް ިގނަެވސް ދެން އަ  އަޅުަގނޑުޔާ މުޤައްރިރު. އާދެ!  ރިއްޝުކު

ހަމަ    އަޅުަގނޑުބަހުރި.  ސާފުކޮށް އެއް ވަރަށް  ފްސީލުތަތަ  މެންޓުަގއިކޮޑިއު  ނުވިތިކޮޅަށް ފޮއަނެއްކާ    ންދެ  ލިބިއްޖެ.

ބޭސާފުކޮ ވި  ނުންވަނީށްލަން  ދެތިންވޭ  ،ވެއްޖެޅުދާދެންމެ  ވެސް ހަރުއަހަތަރު  ތުވެދިޔަ  އަހަރަކު  ކޮންމެ  ަގއި 

ބަ އަދަދަށް  ޕްރޮޖެކްޓުތައް  ހިނލާޕީ.އެސް.ައއި.ޕީެގ  ވަފަިއ  އެރަަގނީ  މަދުންނޭ.  އަސްލު  ވެސްނަމަން ހެށް  ބަޖެޓު  ، 

ތި ،  އެހެންވީމާބަހުރި.  އެ  އްޗަށް ޮގސްފައިން ބިލިއަނުން މަބިލިއަނުަގއި ޑެފިސިޓް  ތަށް ބަލާއިރުޚަރަދުކޮށްފައި އޮތްޮގ

ޓު އެހާ  ބަޖެ  ،އިރުާގއް ނުހިނތަކްޓުޖެެގ އެހާ ބައިވަރު ޕްރޮނަށް އޮޑިޓް ބައްލަވަިއލެއްިވއްޖެތޯ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ބޭފުޅުން

ފަސް ދިޔަ ހަތަރުވޭތުވެ  ،ބަހުރިެމންނަށް ފާހަަގކުރެވިފައި އެއަޅުަގނޑުދެން   ؟ކީއްެވެގންތޯ  ދިޔައީެގންސިޓުވެ ފިށް ޑެޑަބޮ

ލް ަގއި ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަރޭއެބައޮތް. ޭއެގތެސްފައި  ށް ޮގޕްޝަން ވަރަށް ބޮޑަކޮރަ  ރޭަގއި ސަރުކާރު ތެރޭގައިއަހަރު ތެ

ހެދި ނުވީކަން    ކާުގލަދަނވެސް އުނުކުރެވި އޮތްކަން ނުވަތަ ކޮންމެަގއި  ތު ސްަގތަ  ވައޮފީހުެގ ކެޕޭސިޓީ ދަށްކަން ނު

ފާހަަގކުރެވޭއެ އެބަ  ސާފު  އަޅުަގނޑު،  މާވީހެން.  ބޭނުންވަނީހަމަ  ވަރަށްމިހާ  ،ކޮށްލަން  އަދި  ބަޖެޓަކީ  ބޮޑު    ރުެގ 

  އެއީ ؟ މުެގރުކުޑިޓްލައި އޮތް ބަ ޮގ  ރާދުކުރުން ޚަރަތޯއޭ ސަރުކާއެބަހުރި  ޓީސިންެގ ކެޕޭޅުތި ބޭފު   ،ަގއިއިރު ވާ  ޖެޓަކަށްބަ

ވޭސަރުކާ  ،ޮގތަކީ  ވާ މި  ބަޖެޓުން  ތަރުެގ  ބަނަތުވެދިޔަ  ޕްރޮޖެލާއިރުގަ ށް  ޕްރޮޖެކްޓުތަްއ    ބޭނުންވާ  ، ކްޓުތައްއި 

ބޮޑުެވެގންދިޔައިއެއަށްވު  ، ނުކުރެވިހުރި  ބަޖެޓުަގއި   ޚަރަދު  ވަރަށް  ރެ  ކޮރަޕްބޮމާ  ޝައްކުކުރެވޭ  ންތަްއ  ޝަޑަށް 

އޮ އެކަމަށް  ތީކަންތައް  ނުައޅުަގނޑު،  މާހެންވީ.  ބޭނުމެއް  ސަރުކާވޭ  މެން  ކޮރަޕްރެެއއްވެސް  ެއޮގޝަްއަގއި  ށް ތަން 

ހާރު މި  ،ވަންކަން އެބައޮތްތޯއޭނިމި  ފުޅުންެގ ކެޕޭސިޓީ އެބަހުރިތޯއޭ ނޫނީބޭެގ ސުާވލަކީ، ތި  އަޅުަގނޑު .  ންނާކަށްއޮ

 ނެތިއްޔާ؟ ށް ހެދުމުެގކޮނަގމުންދާ ވަުގތު ޮއޑިޓުހި  އިރުގައިޖެޓު ހިނަގމުންދާހާރު ބައި މިކާކްޓުތަޖެހިނަގމުންދާ ޕްރޮ

 ޔާ.  ރިއްޝުކު؟ ޖެހެނީންކޮށްދޭމެން މަުގފަހިައޅުަގނޑުތޯ ކޮންކަމެއް

 

 ވުން:ން ވާހަކަދެްއކެ ރިޔާސަތު



  

ެމންބަރު.  ޝުކުރިއް ިއއްޒަތްތެރި  ފުރުޞަތު    އަޅުަގނޑުޔާ  ިއއްޒަދާއިރާ  ހަނިމާދޫ  ،އަރުވަނީ  މިދެން  ތްތެރި  ެގ 

 . ޣަފޫރު މޫސާއަށްދުލްޢަބް ރުންބަމެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ރުމެންބަެގ ދާއިރާ ހަނިމާދޫ

ން އެ ދަނީ. ދެން ށް ހަމަ ޑަބަލްކޮށް ބޮޑުެވެގހުރިވަރުން ާގތްަގނޑަކަ  މިހާރުޓު  ސިލުތަކުެގ ބަޖެރިއްޔާ. ކައުންކުޝު

ލާމަރުކަޒީއެއާ  ާގނޫ އެްއކޮށް  ބޮ   ވަރަށް  ދަށުން  ރަޑަށްނުެގ  އެށުރަށް  އެއްޗެއް  ހުރިހާ  މި  ބިންތަކާިއ  ދޭ ބަެގ 

ދިޔައިމާ   ލިބޭކައުންސިލަށް.  ބަޖެދައުލަތުން  ކު  ދިއަ  އި،ޓާ  ބިން  ފައިއް ރަށްރަށުެގ  ލިބޭ  ދީެގން  މި   ،ސާއާއި ޔަށް 

ކީ  އަފައިސާ  ނަވަން  ކައުންސިލަށް  ގައިޮގތު   ލުކުރާަގބޫ  އަޅުަގނޑުށް.  ކައެއް މި ވަންނަނީ ކައުންސިލުތަސާފައިހުރިހާ  

،  ހެންވީމާއީ. އެއިސާ އެންެގ ފަރައްޔިތު  އީއެ   .ތުން ދޭ ފައިސާައކީ ވެސް ހަމަ އެއް ފައިސާެއއްލަ ދައުވެސް އަދި

ށް މި ކަންކަން  ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަ  ،އްޓަން ނުފެށިއްޖެއްޔާ ލަހަމަކުން މި ކަންކަން ބަޒާނަށް ރަނަގޅު ނިންމެއަޅުަގނޑު

އިނޭގެގދޫވެ ކައުންހަފެނޭ  އެބަ  ށްމެންނަޑުައޅުަގނތޯ.  ންދާނެ  ރޯމަ  ހަމަ  އަސިލުތަކުން  ެގ ޭގގޭ   ، ތީވެންނާދަމަސް 

ލިބެތަން.    ެގންދާމިކަހަލަ ކަންކަން ކުރަމުން  ،ކޭސް ދީ  ސްބިކުކުޅުދީ،  ރަންޓު ބިލު ދައްކައިކަ ން ފެށީމާ  މި ލާރި 

ރުން.  ކާނީ ސަރުރަޒް މި ކުއި ސަބްސިޑަެގންދާނެ.  ވެއްތައް ިއތުރުތަ ވެސް މިކަހަލަ ކަންށްރަށުން އަނެްއކާ ކި ރަ އެހަމަ

ށު ހާލަތުަގިއ   ދަރެވު   ހާލަތަށްހަދާއިރުަގިއ ާއއްމުސިލުތަކުން ބަޖެޓު  އިތުރަށް ކައުން  ޒްގެ ން ދޭ ސަބްސިޑީ ސަރުކާރު

އެހީވުން ޢާއިލާތަކަށް  ހަމަ  ވެ  އަޅުަގނޑު  އީއެ   އުޅޭ  މުޅި  ލުކުަގބޫސް  އެކަމަކު،  ކަމެއް.   އެންމެންނަށް  ރަށުެގރާ 

ެގ ފައިސާ  ތުންހަމަ ރައްޔި.  ނުވާނެންރެިވެގހެން އެހީތަކެއް އަސްލު ކައުންސިލު ބަޖެޓަކުންނެއް ޚަރަދުކުކޮށް މިލަޖުމު

އެހެންވީ  އެއީ ބޭފުމަ،  ެވސް.  ތައްޔާރުބަ  ޅުންެއ  ެގން  ،ކުރުމުަގާއއިޖެޓު  ބޭފުޅުން  މިންަގނޑުތަްއ  ުގއެ  ޅޭ 

  މިއިން   ތި ތަކުލީފުތަކާމެންނަށް ވަރަށް ބޮޑެއަޅުަގނޑުމަ  ހަ  ެވސްއްޔާ އަނެްއކާނުކުރެިވއްޖެމެންނަށް ހަރުދަނާއަޅުަގނޑު

  ރިހާ ހަމަ ހު  ތައްންެގ ކަންހަަގކުރަން. ދެން ރާއްޖޭަގއި ކޮރަޕްޝަފާ  އަޅުަގނޑު  ން، އެކަވީމާކުރިމަތިލާންޖެހޭނެ. އެހެން

އިން ހަމަ އަދިވެސް  ޑެކްސްއިން  ދަނީ. އެކަމަކު،ންބުނަމު  ނަގޅަށް ބަލަމުންނޭމިދަނީ ހަމަ ވަރަށް ރަ  ތަނަކުން ވެސް

ށް މި ރަނަގޅަ  ،ލާފަ. އެހެންވީމާވެއޮ  ހެން  މި  ޖެހިލަނީ މަޑުމަޑުން  ފަހަތަށް  އި ނޫނީ  ހިސާބަުގ  ތް އޮތީހަމަ ރާއްޖެ އޮ

ބެލޭނަންިވެގމަސައްކަތްކުރެ  ކަންކަން  މި  ލަ  ކަހަވެސް  ކޮންމެ ވެސް    ށްމެންނައަޅުަގނޑުެމންނަކަށް  އަޅުަގނޑު  ،މަ 

 ވެނީ. ދެން ަގބޫލުކުރެށް ހަމަ  އަޅުަގނޑަށް  ކަމަ  ، ނުބެލޭލޭނަމަ. އެހެންވީމާނެ އެ ކަންކަން ބެންޖެހޭޝަނެއް ލިބެޕްރޮމޯ

  10   އޮތް  މިކީން ބާބިލިއަން މި ކިޔަނީ ރިކަރަންޓް ޚަރަދޭ. ދެ  27އިން  ރެޔާެގ ބަޖެޓެްއ. ޭއެގތެފިބިލިއަން ރު  37

ދަނީ.  އި.ޕީއަށްސް.އަ އެ.ޕީއަން  ބިލި މި  ޮގަގބޫލު  އަޅުަގނޑު  ޕީތުކުރާ  ތެރެއިން    ެގބިލިއަން  10އި.ޕީެގ  .ެއސް.އަ ަގއި 

  ތްހިމެނިފަ. ބާކީ އޮޖެކްޓުތައް މީަގއި  ބޭނެ ޕްރޮލި  އޮތީ ދައުލަތަށް އާްމދަނީ  ޔާ މިފިހާ ރުބިލިއަނެއް  3ށް  ާގތްަގނޑަކަ

ލަކަށް،  . މިސާނީެގންދާރަދުކުރެވިޮގތުަގއި ޚަ   ނުލިބޭއެއްމްދަނީެވސް އާދަނީ ހަމަ ދައުލަތަށް އެއްމިބިލިއަން ވެސް    7



  

ލިބޭނެ   ުގޅީފަޅު ޕްރޮޖެކްޓާ މިކަހަލަ ވަރަށް މަދު ޕްރޮޖެކްޓުތަކުން މިހިރީ އާމްދަނީ   ތަރައްޤީކުރުމާއިއެއަރޕޯޓް   ހުޅުލޭ

މިހެން އިންވެކެހުރިއިރުަގިއ    ޮގތަށް.  ކުރިކައިަގޮގތުެގ  މަންޓެއް ސްޕިޓަލް  އެކަން  އަކުންނެއް  އެ   ،ޔަސް ވި  ަގއިމު  

ނިތަްއ  ފުރުފިޔާ ކުން  އިއަން ޑޮލަރާލި، ބިދަުއލަތުެގ މިލިއަން  ،ދޭ. ދެން އަނެއް ކަމަކީ ނީެއއް ނުވަ އާމްދަ  ށްދައުލަތަކަ

ޮގތުަގއި  ޑުޑިިވޑެން  ންންފުނިތަކުރިއިރު މި ކުހު   ހިރީ ، މިހެންވީމާސަރުކާރަކަށް ނުލިބޭ. އެންވާ އެްއޗެއް  ގެ ކަށީ އެެގ 

 ންޖެހޭ ކަންކަންކުރަޅުރަނަގން  ން މި ކަންކަޑަށް ވިސްނަިއެގބޮ  ށްރަމެން ވައަޅުަގނޑުތަނުަގއި ހަމަ    ކުރިއަށް އޮތް

 .  ..އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ ހަމަަގިއ ، މިކަމާ ދޭތެރޭ. އެހެންވީމާަގބޫލުކުރަނީ އަޅުަގނޑު ކަމަށް

 

 ހަކަދެްއކެވުން:ވާ ރިޔާސަތުން

މެންބަރު.  އިްއޒަ  ޝުކުރިއްޔާ މިއަޅުަގނޑުތްތެރި  ފުރުޞަތު  ދެން  ިއއްޒަތްތިވެރި  މަ  ،އަރުވަނީ    ތެރި  ދާއިރާެގ 

 ރު ޙަސަން ޒަރީރަށް. މެންބަ

 

 އްކެވުން: ކަދެ  ވާހަރު ޙަސަން ޒަރީރުމެންބަމަތިވެރި ދާއިރާެގ 

މިލިއަން   819ްވެގ ޮގތުަގއި  ނިމޭއިރު ރަސްމީ ރިޒާ  2020  ލަކީ،ައޅުަގނޑުެގ ފުރަތަމަ ސުވާ  އްޔާ މުޤައްރިރު.ޝުކުރި

އަދި  ؟ކުރަންތޯބޫލުށް ަގއުރޭޓް އެަމއުންޓެއް ކަމަވަރެްއެގ އެކި  ކިހާ. މިއީޖަހާފަ  ޓުގައިޖެ ބަތްޔޫ.އެސް ޑޮލަރު އެބައޮ

ޔަ ބޭފުޅުން ދެކެނީ  ތި  މިކަމާ ދޭތެރޭފާކޮށްފަ.  ށް އެބައޮތް ލަކަމަަގއި ހިފެހެއްޓޭނެ    1ލޭޝަން %ހަމަ އެޮގތަށް އިންފް

ށް ޖަހާފައި ފިސިޓަޑެޓުެގ  ޖެ  ވެސް ބައަހަރަކުވިދާޅުވެްއޖެ ކޮންމެ    ކީ،ވާލަެގ އަނެއް ސުއަޅުަގނޑު   ދެން؟ ކިހިނެއްތޯ

  ެއއް   ޖެހޭވާންން  ަގއި އެހެޑަށް ަގބޫލުކުރެވޭ ޮގތު އަޅުަގނ ކަ.  ރުާވ ވާހަސް އިތުވެބަދުކަ. އަދިމާނުވާ ވާހަރު  ވަންނައޮ

ވޭ  ރެ ކުހަަގތެރޭަގއި ފާން. އޭެގރެވުަގއި ބޭނުންނުކުތުޮގ  އާމްދަނީ ހެޔޮއަނެއް ޮގތަކީ ލިބޭ  .  މަދުވުންދަނީ  އާމް  ،ކަމަކީ

މުޢާ  ހަމަ ނަޕްޝަން  ކޮރަ ސަރުކާރުތަމަލާތް ޮގތުަގިއ  ވެއް  ވުޒާރާތައް  ހުރިހާ  ފުޅާެގ  ވަރަށް  އިރާއެްއަގިއ  ދާ  ސް 

އަހަރުހިނަގމުންދިއުން.   ބޮވަ  ށްމެންނައަޅުަގނޑުަގއި  ތަކުނިމިދިޔަ  އެށްޑަރަށް  އެބަހުރިފެޒަރުތައް  މަން    . ނިފައި 

އޮފީ ޮއޑިޓް  އޮޑިޓަތަނުވަ  އްހެ ޙަޤީޤަތުަގއި  ޖެނެ  މުރ  އެންމެ  ކަމަންހިރަލްެގ  އެއް  ަގބޫލުއަޅުަގނ   ، ކީމު  ކުރެޭވ  ޑަށް 

ސަރުކާ  އޮޑިޓްކޮށް  ކުންފުނިތައް  ޮގތުަގއި  ެއޮގމާދާރުކުންޒިރު  އޮފީސްތައް  ރުވުން.  ސަރުކާރުެގ  ހަމަ  ތަށް 

މިޮގތުދާރުކުރުވުންމާޒި ފާހަަގކޮށްއަޅުަގނޑުން  ން.  ެގކުރިން  މެން  އަޅުަގނޑުމިފްކޯ    ،ބޭނުން  ލަން    އި އްލުުމަގހީކުރީ 

މިޓީތަކުން   ކޮެގހުލީންެގ މަޖިމެން ރައްޔިތުއަޅުަގނޑުހާރު  މި  ސް، ެއކަމަކުމަށް. އެހެންނަމަވެކަ  460  ށްާގތްަގނޑަކަ

އޭ އޮން  ފައިބަލާ  460ަގއި  ރު ބަލާއިރުަގއި  ހަމަ  ނަމި  ރިޕޯޓަށްއޮނީ  އެކަަމކު،ޑިޓް  ބަލާފަ.  މެން  އަޅުަގނޑުމިހާރު     

ެވސް   ރު.ސީއާމް.އެމް.ޕީ.ށް އެތައްލުން. ެއޮގކަނި މިފްކޯެގ ެގމައެހަ ،މިލިއަނަށް އެބައަރާ   800ށް ނޑަކަަގބަލާއިރު ާގތް 

. އެހެންނަމަވެސް، އެންމެ  ނީ ށް ލަފާވަމެންނައަޅުަގނޑު ކަަމށް  ންބިލިއަ  1.4ބުނުއިރުަގއި  ޓް ލިމެންނަށް ރިޕޯއަޅުަގނޑު



  

ރައީސް މަފީއޮ  ފަހުން  ހާމަކުރި  ާގތްަގ  3.39އަރާ  ެއބަ  އިަގލީއަލޫމާތުެގ  ޢުހުން  އޯލްމޮނޑަކަބިލިއަން.    4ސްޓް  ށް 

އެހެންވީ ބޮމާބިލިއަން.  ވަރަށް  އެބަ،  ތަފާތުތައް  އިޑަށް  ފަހުން  ފަށްކޮއޮޑިޓް   ައކީކަވާހަޭގތޯ.  ނއާދޭ  އަނެްއކާ  އި 

ބަލާ ބަދަލުވީމާ  ރިބެލުންތަސަރުކާރު  ހުންނަ  ކުރީަގއި  އަސްލު    ،ތަކާއިޕޯޓުކުަގއި  ވަރަށް  ލޮނެޓް  ،ލޮސްއެތަނުެގ  ސް 

ތަފާބޮޑުތަ އެބަ  ސަބަބަކީން  މީެގ  ކޮބައިތޯ  ސަރުނި؟ ތުވޭ.  ބޭފުޅުމިދިޔަ  ތި  ކަހަނަށް  ންކާރުތަކުަގއި    ލަ އެްއވެސް 

އޮތީޒެނުފޫ ފޯރާފަިއ  އަނެްއ  ؟ ތޯއް  އާމްދަނީދެން  އިތުސުވާލަކީ،  ޓަކައި   އާމް  ،ރުކުރުމަށް  މިހާރު  ދަނީ ދައުލަތަށް 

މިސާލަކަށް،  ؟ އޭކީ ކޮބައިތޯެގ ޚިޔާލަތަކުެގ ިއތުރަށް ތި ބޭފުޅުންރި ކަންތައްހު  އި މިބަޖެޓުަގކައި މި  އިތުރުކުރުމަށް ޓަ

އިންޑަސްޓްރީ  ޓުއަރިމިއޮތީ  ރާއްޖޭަގއި   މި  އެންމެޒަްމ  ކަރަންސީެގ    ހަމަ.  އޮތީ  ބޮޑުކޮށް  ފޮރިންގ  ލިބޭ 

ބޭފުޅުންެގ    ކައި ކޮބައިތޯއޭ ތިޓަމަށް  ރަށް ހަރުދަނާކުރުމުން. މި ސެކްޓަރ ިއތުޒަބެނީ ޓުއަރިލި  މި  90%ސްޓް  އޯލްމޮ

 ޝުކުރިއްޔާ.  ؟ ޔާލަކީޚި

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

އިްއޒަ މެންބަރު.  ޝުކުރިއްޔާ  އޮޑިޓައަޅުަގނޑުތްތެރި  މިހާރު  ޖެނެ  ފުރުޞަ ލަރަރ  ތިން ތުށް  އެ  އަރުވާނަން   

   !ތިދެްއވާރުކޮށް ށް. ތަންކޮޅެއް ކުބު ދެްއވުމަށް ޖަވާއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ ސުވާލަ

 

 އްކެވުން: ތު ވާހަކަދެރ ޖެނެރަލް ޙަސަން ޒިޔާ އޮޑިޓަ

ހާފައި ޖަރޮޖެކްޓްސް  ޓުަގއި ޕޮއާދެ! ދައުލަތުެގ ބަޖެ ؛ށްާވލަ ސު  ވަޙީދު ކުރެްއވިންބަރު ޙުސައިންމެއާދެ! ިއއްޒަތްތެރި  

  ، ޭގތޯނއި  ޖެކްޓް ހިމަނާފައިރޮޕް  ންދައުލަތު  ،އެބަހުރިނަށް ފާހަަގކުރެވިފަިއ  ންމެއަޅުަގނޑުދެން     އިނޭގތޯ.ޭގހިންނު

ހިމަނާފައި ހި  ،ވެސްއެހެންނަމަ ؛ބަޖެޓުަގއި  ވެސް  ޕްރޮޖެކްޓުތައް  ހުންނަ  އިނށްމަކަ  ރިހު  ންާގފައިނުހިމަނާ  ތޯ.  ޭގ 

ސް،  ވެ. ެއއީ އެހެންނަމަށްލާފަިއ އެބަހުރިަގކޮހަފާ  ބައި ވެސް ެއކަން ވެސް   ސްަގިއ އެ ކޮމެންޓް  މެންެގއަޅުަގނޑު  ހަމަ

. ނީއި ހިމަނާ ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންާގގަ ބަޖެޓު  ،ކީއަނަ. މާތޯއިނޭގ  ތެއް ނޯންނާނެޖެޓުަގއި އެކަމަށް ފުރުޞަ މި ބަމިހާރު

ފައިސާައކު  ޏާނުހިންެގން ނުހިއި  ންއެ  ޕްރޮޖެކްޓެއް  އެތުރު  ޭއގެ ހެންވީމާންާގނެ.  ދެން  ހަދައު  އިތުރަށް،   މަ ލަތުެގ 

ކު އަދި  މިނިސްޓްރީތަކުެގ  ެވސް  އޮޑިޓުތަ ނިތަކުެގ  ންފުހުރިހާ  ކުރަމުޑުއަޅުަގނއް  މިދަނީ  އިމެން  ޭއަގއި  ނން  ޭގތޯ. 

ކަންކަން  ފާ ރިޕޯޓްކުރަ  މެންއަޅުަގނޑު ހަަގވާ  ހުށަހަޅަމަޖި  ، ންމުމިދަނީ  ދެންމުލީހަށް  އިނޭގތޯ.  ރަނަގޅުން   ، 

އައަޅުަގނޑު މިނިސް  އިރަމެންނަށް  ތިން  އެބައުޅޭ.  ޓްހަމަނުކުރެވޭ  ހުރި  ،އެހެންނޫނިއްޔާރީއެއް  ހާ  ހަމަ 

. ދެން  މުންވެހަރު ނެރެހިެގން އަންނަ އަޖެ  އެ އަހަރާހަމަ  ން  ގަވާއިދުދަނީ ހަމަ  ޑިޓުތައް ހަމަ  ސްޓްރީތަކެއްެގ އޮމިނި

ހަވާމެންައޅުަގނޑުމީަގއި   ބެކް  ހަވާލުވީމާކާއެލޮގް ލުިވއިރު ވެސް  ނޫނީ  އަހަރެްއެގ    1  ކީ  ނިންމާފައި  އަނެއް ޮއޑިޓް 

  ޞައްޚާއެކަުމެގ    ،ގަވަންޏާމެންނަށް ފާހައަޅުަގނޑުކަމެއް    ވަކި ޚާއްޞަސް،  ވެއެހެންނަމަށޭ.  ޑިޓް ނުފެއޮއަހަރުެގ  



  

ޓީ މީެގ  ދަިއެގންަވއްމު  އޮޑިޓް  މަްއސަ ނިޒާެއކަން ކުރަން. ދެން  މި އޮންމުަގއި  ޮއޑިޓަރ    ނޭގތޯ. ދެންއި  ނީނަލަ 

ން އެބަ  ހިސާބުޑިޓާއޮ  ެގން މެަގނޑުއަޅު ންނަ ބައެއް ނޫން.  ޤުކުރުމުެގ ބާރު އޮ ތަޙުޤީޙަޤީޤަތުަގއި   ،ޖެނެރަލް އޮފީހަކީ

ލްެގ  ސަރކަލިޓީ  އެކައުންޓަބި  ،މުޒާމި ނި  ،އެހެންވީމާތަކަށް ޕާސް މި ކުރަނީ.  އިދާރާ  ޤީޤީ ން ތަޙުދެތޯ.  އިނޭގ  ނިމޭ

އޮ އެން ބައެއް  އޮފީހަކީ މެ  މުއައް   ޑިޓް  ެއއާެއކީ  ތެރޭ ސައިނޭގތޯ.  އެބަސާތަކުެގ  އެކަން  މިހާރު  އިަގއި  ނޭގތޯ  ފެނޭ 

ތަޢާޝަފަންކް   އޮޑިޓް  އިންޓަރނަލް ހަކޮށްފިރަފްނެއް  މިމަ  .  ފިނޭންސް  ެވސް ގަ ލާއެއްފުހަނިސްޓަރ  މިއަދު  އި 

އޮފީކޮ  ،ންނެވިދެ ހަމަ ހެންމެ  ފަންކްއޮޑިޓް  އްަގިއ  އޮ  ، އްޝަނެ  އިންޑިޕެންޑެންސް    ކުރަންކްރިޭއޓު  ޑިޓްއިންޓަރނަލް 

އޭރު އިނޭގތޯ.  ޮއފީދޭނަމޭ  މުން  ފައިސާެގ  ތެރޭަގއި  އިނޭގތޯނީ  ދާތައް  މަލާތްޢާހެއްެގ  ބެލެމުން  ެއއީ   ،ވަުގތުން 

ވަން  މެންައޅުަގނޑު.  ކޮށްޓްންޑެންޕެންޑިއި ކަންނަމި  ނިމޭނީ  ހާމަ  ވެ  މި  ރިޕޯޓެއް  ވަދެ  އިނޭގތޯ.   ކުރަނީ ފަހުން. 

.  ވެސް އިނޭގތޯ  ގައިކުށް ކުންފުނިތަ މިހާރު އެކަން ފަހިވެެގން. ދެން ހަމަ އެޮގތަނިޒާމު  ބެލޭނެ  ންަވުގތު،  އެހެންވީމާ

ަގވަރނަންސް ީވކް  އިނޭގތޯ.    ަގވަރނަންސް ވަރަށް ވީކް  ،އަކީލަވާ ހުރިހާ ވެސް މައްސަމާދި  ތަކުަގއި ވެސްފުނިކުން

ޤަތުަގއި ކަން ޮގތަށް. އެއީ ޙަޤީ  އިނޭގތޯ އެމް.ޑީ ބުނާ   ސްޓޭމްޕް ޖަހައިލާ މަ ބޯޑު ޑައިރެކްޓަރުން ވެސް ހަވަނީ  މި

ޭގތޯ. ދެން ފި އިނއިކޮށްން ސޮޅުޑުަގއި ހުރިހާ ބޭފުސް ކޯަގވަރނަން މިހާރު  މަކު، ިމއަދު  ކަ. އެ  ޮގތަކީހުރިހިނާގފައި  

ހަމައެމެންނައަޅުަގނޑު ފެންނަނީ  ފި  އި،ނުލައިނިންމަމުން  ރުސޮއިކު  ކަނިށް  ބޭފުޅުން  ޑިރީޝައުޑިއެ  ކި     ފައި ޔާއުޓީ 

ާގއެ  ށް. މިހާރުލައިބަލް ވެސް ކުރަންވީ އިނޭގތޯ އެ ބޭފުޅުންެގ ޑިސިޝަނަ ނޭގތޯ.  ސް އިވެ  ނޫނެއްބައޮތް އެހެން 

އޮއެޮގތަ ތިށް  ާގނޫނު  އެްއ  ރަނަގރާސާދި  އިވައިލައްވަ ލަ ބައްފުޅުން  ބޭ  ތް  ާގނޫނުަގިއ    ޝަނާޕެން  ،ޅު ކޮށްލަން  ބެހޭ 

 ވާ  މެންބަރުންނަށްމެއް  ނީ ެގްއލުެގއްލިެގން ނޫ  ޑުން ެއ ފަންބުެގ ސަބަސްެގ ނިންމުމެއްރެކްޓަރއި ޑަޑުއޮންނަނީ ބޯ

ވަންޏާކަމަށް ޑިސި  ،  ނެޝަންއެ  ޑައިރެކްޓަރު  ބޯޑު  ލައިބަލްކުރެވޭނޭިގ  ވެސް  ފިޑި ން  ޑި ރީޝައު.  ެއއީ.    އެއް ޓީ އު 

ކުން  އެ  ،އެހެންވީމާ އިނޭގތޯ  ރަނަގޅު  ެގނަުއން  ބޯޑުން އި ތަކުަގފުނިބައި  ކުންފުނިތަކުެގ  މިސާލަކަށް  މިއަދު   .

 އޮޑިޓް ރިޕޯޓެްއަގއިނޑުމެން  އަޅުަގ  ބައާދޭ. ލަތު ވެސް އެހާ އެމް.ޑީ ސަލާމަތްވާ    ، ބުނެޝަނޭނަާގފައި ހުންނަ ޑިސި 

މިނިޓް ހަމަ  ބަލައިލާއިރު  ވެފާހަަގކުރަނީ.  ބޯޑު  ސްސް  ނަާގއެބަހުރޭ.  އޮފީހު  މަލީސުވާލުކޮށް  ބޯޑާ  ފަ.ން   ެގރައީސް 

ހުްއދަދީފައިކޮންމެ ކޮމިޓީއަކުން  މިސާލަކަށް  ތޯ.  ޭގނއި  ވެސް  މިއަދު  ވެސްނީޒިންމާާވންޖެހެއެހެންވީމާ،  ކާކުކަން     

މިހާރު   ، މި ދެންނެވީ  ޑުރު ފެންނާތީ އަޅުަގނބަދަލުވާ މަންޒަދަލުޭވ އިނޭގތޯ.  ، އެ ކަންކަން އެބަ ބަެއކަމަކު  ނޭނޭގ.

ހެންވީމާ، އަދި އޮތީ  ންސް ކޯޑުަގއި. އެނަރކޯޑުަގއި ަގވަ  ، ތޯެގން އިނޭގސޮއިކޮށްން ެއ ތިބީ  ރުޑައިރެކްޓަ  ޑުހުރިހާ ބޯ

އިނޭގތޯއިރުތު ސްޓެ ބޭފު  ޕްސް  ވެސް  ެއ  އެހެންމާދާރުޒިންޅުން  ވަރަކުރުވަން.    ވަރަށް   އިަގސަރކަލް  މި ؛ށްވީމާ، 

ފަރާތްތަކެްއެގ މަސަ  އަޅުަގނޙަ  ންނޭއްކަތުިގނަ   މިސާލަކަށް  ؛ންކުނީ. އޮޑިޓް އޮފީހަފެންނާނަތީޖާ    ޑުމެންޤީޤަތުަގއި 

ކަހު  ވެސް ޕީ.ޖީ މަސައްކަތް ވެސް ފާސްވާނެ. ދެން އެ  މާފައި ޕީ.ޖީައށް ފޮނުވީ.ސީ.ސީ ެއއްކޮށްއޭ މެއް ބަލާ  ރިހާ 

ކޮމިޓީ މާލިއްޔަތު  ޙަޤީޤަތުަގިއ  ވެސް  ފަރާތަކީ  ައޅުަގނޑުމެން    .ސީ.ސީ އޭ  ،ޖަވާބުދާރީކުރުވަންެގނެސް    އިނޭގތޯ. 



  

ޖަވާބުދާރީކުރު ެގނެ އެހެސް  ެއކައުވަން.  ެވސްންންވީމާ،  ލެވަލްަގއި  ހައި  އެންމެ  ދޭތެރެ  ޓެބަލް  ނުވި.   އިންމި 

މާލިއްޔަ،  އެހެންނަމަވެސް ކޮމިމިހާރުެގ  ފަންބަރާ  ޓީތު  އެބަކުރޭކްބަރަށް  ވަރަޝަން  ސުވާށް .  އެކްޓިވް.  ލުކުރޭ.   

ހާއަޅުަގނޑުމެ އެބަކުރޭ ން  ރިޕޯޓުޒިރު  ކުރީެގ  އެބަ.  މިދިޔަ    ރޭ.ރިވިުއކު  ތަްއ  ކުރިން  މީެގ  ިމ    5އެކަމަކު،  އަހަރު 

ހެންވީމާ،  . އެކަމެއް  ނެންޖެހޭހެންވީމާ، ެއއީ ވެސް ވާ. އެލިޤީޤީ ޒިންމާ ވެސް ނޫފުމާލިްއޔަތު ކޮމިޓީެގ ޙަ  ،ދިޔައީ

ޒިންމާ ފަރާތްތަކެއްެގ  ހުރިހާ  މި  ކޮމްޕްލީޓްވާނީ  އިނޭގތޯ.    މުޅި ސަރކަލް  ކުރި ސުވާލެއް  ހަމަ  ދެން  ނަގައިެގން. 

  މަންއައިއައިމަ، ެއއަށް    ސްވެ  ތުރު ރިޕޯޓެއްއޭެގ އަދަދު ބަދަލުވާ ވާހަކަ. ދެން އަދި އި  ،މް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ ރިޕޯޓްއެ

 . ދެްއވާނެބުޖަވާ އައިމަން

 

 ކަދެއްކެވުން: ވާހަ އިބްރާހީމް އައިމަންރަލް އެސިސްޓަންޓް ޮއޑިޓަރ ޖެނެ

އާދެ ބޭ އެމް.އެްމ.ޕީ.  !ޝުކުރިއްޔާ.  ތި  ރިޕޯޓް  ވިދާޅުވެފުއާރް.ސީެގ  މުޅުން  ވަރަށް  އިނޭގންހިލެްއވުން   ،ތޯމު 

ކިތައް ރަށްކަން ދޫކޮށްފަިއ    ، ތޯނޭގއި  ނާނެކޮށްފައި އޮންހަަގއި ފާ. އެ ރިޕޯޓްގަ ތް ރިޕޯޓްމެން ނެރެފައި އޮއަޅުަގނޑު

ރައޮތީ.   ކިހާވަރެކޮންމެ  ލިބެންޖެހެނީ  ކިހާވަރެއްކަން  ،ންއްކަށަކުން  ކިހާވަރެއްކަން.    ،ނުލިބެނީ  ލިބުނު ލިބުނީ 

ބޭރަށް   ތެރެއިން  ކިހާަވރެއްކަން    ޮގއްސަބޭރަށް  ފައިސާެގ  ވަހުރީ  ތަފުސީލުތައް  އިނޭގތޯ.  އެ  ސާފުކޮށް  ރަށް 

އެހެންހުންނާނެ އެ.  ދިމަދިމާލުވީމާ،  އެކި  އަހެން  އަދަދުތަކެއް  އެނޫން  ހޯއް  ، ިއއްސިއްޔާަގއި  ތަފުސީލު  ދަާވ  އޭެގ 

ދަންތޯއިނޭގ މި  ވެސް  އަޅުަގނޑު  ވެސް  މިސާލަ  ،ނީނަވަ.  ކޮމިޝަނުން  ރިޔާސީ  ރުފިބިލިއަ  3.3ކަށް  ޔާޭއ  ން 

ލަެއއް  ެގ މައްސަރިޕޯޓު  ންެގމެައޅުަގނޑު  !ވާހިއްސާކޮށްދެއް  ެވސް  ދަވާށޭ. އަޅުަގނޑާއްއެ ތަފުސީލު ހޯ  ،ޅުވަންޏާވިދާ

އަޅުަގނޑު  އުޅެ އަޅުަގނޑުއިޞްލާޙުކުރާނީންޏާ  ސާބި.  ވަރަށް  ދަންނަވަނީ   މި    ށް ސީއަރް..އާ.ޕީއެމް.އެމް  ،ތުކަމާއެކު 

ތަބެލި ހުރިހާ  ފައިސާެގ  އޮންނާނޭންޖެހޭ  ރިޕޯޓު   ފުސީލެއް  އެއްޗެއް ިއނޭގތޯ.    ގައިއެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީެގ    ހުރިހާ 

 ނޭގތޯ.އި ނޫޅޭނެ މައްސަލަެއއް އިބަރަށް އިންނާނެ. ފިަގރގަ ބަރާ

 

 ކަދެްއކެވުން:ވާހަ ރިޔާސަތުން

، މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީއަށް ތި ވިދާޅުިވ  ށް އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީއަމަ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް  ޅުަގނޑު ހައާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. އަ

ކޮމިޓީ  ށްބަސްފުޅުތަކަ ހުރިހާ  ޓަކައި  ފަރާތުން ޝުކުރުރުންމެންބައްޒަތްތެރި  އިެގ  އަދަންނަ  ެގ  ދެން  ަގނޑު  ޅު ވަން. 

ހަމަ  ވެސް އިލްތިމާމެންބަރުންނައްޒަތްތެރި  އިހުރިހާ    ދެން  ވުމަށް. ކުރެއް ލުސުވާ  ޮގތަށްުގޅޭ    އާއިޝޫ  ،ސްކުރަންށް 

ތަްއ  ނޑުމެން ސުވާލުަގޅުއި އަރޭަގބޮޑަށް މި އިޝޫެގ ތެ  ށްވުރެވަުގތު ދިނުމަ  ސުވާލަކަށް  ރުން ކުރަްއވާޕިކުން ބޭޓޮ

އަޅުަގނޑު  ؛ ހާރުޅުަގނޑު އިލްތިމާސްކުރަން. އަޅުަގނޑު މިމެންބަރުންނަށް ވެސް އައްޒަތްތެރި  އިމަށް ހުރިހާ  ބެހެއްޓު

 .އަށްهللاމެންބަރު ޔަޢުޤޫބް ޢަބްދުްއޒަތްތެރި އިދާންދޫ ދާއިރާެގ  ،ތު މި އަރުވަނީރު ފުރުޞަމިހާ



  

 

 ކެވުން: އް ވާހަކަދެهللا ދުޤޫބް ޢަބްއިރާެގ މެންބަރު ޔަޢުދާންދޫ ދާ

ހެން  ކުރިން އެ  ރެވާލަށްވުސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވާތީ އަޅުަގނޑުެގ ސުއެއްޗެއް  ންބަރުން  އެއް މެ . ބަ އްޔާއާދެ! ޝުކުރި 

މިނިސް ؛އެްއޗެއް  ެއއްކަލަ  ތިން  ވާހަކަދެއްކީމަ  އޮޅުންއެޓްރީެއއްެގ  މެންބަރުންނަށް    ނޫނީ   ،ވެނީތޯނުވަދެ   ރީބައެއް 

ުގޅޭ   ބަޖެޓާ   ދާމިހާރު ސީ،  ސުވާލަކީމަ. ދެން އަޅުަގނޑުެގ  ތީއެ ސުވާލު އެހެން އޮ؟ ނުކުރެވި އަދި އޮތީތޯ ތްސައްކަމަ

ހާރު މި  ބިލު މި  ، ލޯކަލް ކައުންސިލުއޭެގ ފަހަށް. މިހާރު ކައުންސިލުނެ  ޅޭުގ  ޖެޓާވެސް ބަެއކަމަކު  ނޫން.    އެްއޗެއް

މިތާ އަނގައިއޮތީ  މީެގ  ދެން  ހީވަޅުަގނ .  ކައުކައުންމިހާރު    ،ނީޑަށް  ޒިންމާންސިލުަގއި  ޮގތުަގއި   ،ދާރުސިލަރުންެގ 

ރަނަގ ތިބެއްޖެތަޢުލީމީ  އެތާ  ބަޔަކު  ބަޖެޓެއް    އްޔާޅު  އަދި    ރުވާންޒިންމާދާ،  ރެވޭއިރުހަވާލުކުބޮޑު  އޭތި  ވެސް 

އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ ރަގވަ  ން،ކުރަމެނޭޖު ރަނަގޅަށް  ވަރަށް  ެވސް  ބޭފު  ންކުރަްއވަން  ވެސް.  އެ  ޅުންނަށް 

ންެގ ައދަދު އިތުރުކުރަންވީތޯ ނޫނީ ހަމަ މި ވަރަށް ބަހައްޓާފަިއ  ރުކައުންސިލަ ، ބޭޓްކުރެޭވ ކަމެއްހާރު ޑިއެހެންވީމާ، މި

ައދަދެއް   ؛ޮގތުންކުރެ   ދެހެންވެ  އެ ؟ކުރަންވީތޯބޮޑު  މުސާރަ ދަނީބޮޑު  އެ  1.5  މި  ދަނީ.  މި   ހެންވީމާ،ބިލިައން 

އޮ  ންކުރަމެނޭޖު ރަނަގޅު  ކޮބައިތޯޝަނަޕްއެންމެ  އޮޑި ؟ކީ  ޖެމިހާރު  ކަުއންސިލުތައްނެރަލަޓަރ  ކުރަްއާވ  ޓު އޮޑި  ކީ 

ކައުބޭފުޅެ ހުރިހާ  އެހެންވީމާންސިލުތަކެއްއް  އެ  އެ  ،.  އޮ  އެްއކޮށް  ންމެންޓަކާޔަރަންވަހުރިހާ  އް  ޕީނިއަނެ އޭެގ 

 ލު ަގނޑުމެންނަކަށް ބަދަފަހުން އޭތި އަޅުދެން މީެގ  ބަދަލުނަގޅު. އެއީ ެއހެންނޫނީ މިއަދު މި ެގންނަ  އްޔާ ރަލިބިއްޖެ

ނު ބަދަލުކޮށްކޮށް  ކަމަކީ އަބަދު  އަނެއް  ދެން  އެއް ލަޑޮމިލިއަން    150  ، ތިބެވޭނެ.  ޓީރުެގ  އިޝޫ    ެގލުބި-ކަލަ 

ލު ދެންނެވިން.  ވާެވސް އެ ސު  ަގވަރުނަރު އަރިހު  އެމް.ެއމް.އޭ  ވެސް  އަޅުަގނޑު  .ަގވެފަހަތީ ފާއޮެވސް    ށްޅުަގނޑައަ

އަޅުދެ ވެކަޑަަގނ ން  ނު ށް  އޭގަ ސް  ބަޖެޓަކުން  ެއކްސްޕެންޑިފެނޭ  ކޮއި  އަޅު ގޮ   ވެސްންމެ ޗަރ  ހީަގތަކުން    ވަނީނޑަށް 

، އޭތި  ވީމާމާނުވާނެ. އެހެންއެހެންނޫނީ އޭތި ދި  .އަށްރ އެކްސްޕެންޑިޗަ ޝަނެއް ައންނަންވާނެހެންކްސެންސްޑަމީ ޓްރާ

ވެ އަ އަދި  ވެސް  ސާޅުަގނޑަށް  އަޅުަގނޑު  ފެއްސް  ދެން  ކަމައަ ެގ  ނުވޭ.  ބޭނުންވާ  ސާފުކޮށްލަން    ،ކީ ސްލު 

އެސް.އޯރި ސަރުކާތައް އެބަހުސް.އޯ.އީއެ ބޮ.އީރުެގ  ޚަރަތައް ވަރަށް   އާމްދަނީ ލަތުެގއުދަ  ޔާއްޖެއް ޑަކޮށްލެވިދު ކުޑަށް 

ށް ރަނަގޅަށް  ވަރައްޔާ ވެސް އޭެގ ނަތީޖާން ޮގތަކަށް ބަދަލުކޮށްފިކުރާ ޮގތް އެހެނޭޖުއިތުރުވެދާނެ. އަދި މިހާރު މެ 

ހިނގައިނުކުމެެގ ޮގތުން   .ކަންކަން  ދާނެން  ޓާ ޕްލޭެއމް.އޭ.ސީ.އެލްެގ ސީ  ،މިސާލެްއެގ  ވާހަކަ  ނަލްެގމިން    ަގނޑު އަޅު  

ވެ ދަންންނާއޮސް  ކުރިން  މެނޭޖު  .ނަވާފަނީ  ވިސްއެ  މިހާރު  ޮގ  ނާފައިކުރަން  ޮގތަކަށްހުރި  އެހެން  ނޫން   ތް 

 . ޝުކުރިްއޔާ ބޭނުންވަނީ.  ސާފުކޮށްލަންނޑުއަޅުަގ އެ ؟ ކްޓެއް އަިއސްދާނެތޯއިމްޕެ   ކިހާވަރެއްެގ އްޔާފިކޮށްމެނޭޖު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ތުންރިޔާސަ



  

ްއޒަތްތެރި އިރާެގ  ހިތަދޫ އުތުރު ދާއި  ،ނީތު މި އަރުވަޞަން ފުރު މެންބަރު. އަޅުަގނޑު ދެއްޒަތްތެރި  އި   ޝުކުރިއްޔާ 

 އަސްލަމަށް. މުޙައްމަދުންބަރު މެ

 

 ކެވުން: އްއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު އަސްލަމް ވާހަކަދެ ރު ދާހިތަދޫ އުތު

  ަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ އިން ވެސް އަޅު ެގ ތެރެ 2019އި  ވަނަ އަހަރާ  2017 .އްރިރުޤަ މުިއއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ  

ޖީމިނަލްނޮ ށްކޮށް. ދެން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް  މިންވަރު ދަ   އިތުރުވަމުންދާއާމްދަނީ   މިންވަރަށްވުރެ.ޑީ.ޕީ ކުރިއަރާ 

ންދާއިރު ހަމަ ޒަމް އިތުރުވެެގއަރިމެންނަށް ޓުއަޅުަގނޑު  ،ބުަގއި ވިދާޅުެވއްޖެ ެގ ޖަވާރ ޖެނެރަލް އެހެން ސުވާލެއް އޮޑިޓަ

މީހުންެގ އަންނަ  ވެސް  ދިމާލަކުން  އިތުރުވަމުންދާިއރުއަޓު  ،ހުރިހާ  އަދަދު  ޚަރަދުކުރާ   ،ރިސްޓުންެގ  މީހުން  އެ 

ވަނަ  2015. އަދި  ތްފަިއ އެބައޮށްފާހަަގކޮ  ވެސް ިމކަން  ތުަގއިކަމަށް. ދެން ބަޖެޓް ފޮ  ލެވޭކަމަށް ބެ  ންވަރު ދަށްވަނީމި

އަ  2019ހަރުން  އަ ބަލާވަނަ  ވެސް  ހަރަށް  ބޭފުޅުންރެޖުެއވްއިރު  މި  އޮންނަ  ކޮށް  ވެސް  ފާހަަގކޮށްފަިއ    ،ޮގތުން 

ތުރުވެެގން ިމ  ދަނީ އިއާމް  ، ންނަމަވެސްހެއާދޭ. އެށްލާިއރު އެބަޖްކޮއް ހަމަ ެއވަރެކުރިއެރުމެ  9.1.ޑީ.ޕީ %މިނަލް ޖީނޮ

ށް ކުރާ މިންވަރަޚަރަދު ؟ަވރުކުރާ މިންން ޚަރަދުސްޓުރިއަޓު   ،ށް ވެދާނެތޯސަބަބަ  އްއެމީެގ  . އެހެންވީމާ،  8%  ،ދަނީ

ައދި   ؟ތޯނެޮއވެދާ ބެއްނުވަތަ އެހެން ސަބަ ،ފަދަ ކަމެއް ށް މަކަރުހެދުންނުވަތަ ޓެކްސަ  .ބަރޯސާވެެގން ޓެކްސް ލިބޭނީ

 ންޖެހޭޅަށް ފިޔަވަޅުއަމެދު ދިރާސާކޮ  ކާބަބުތަެގ ސަކަމުމި  ހަމަ  ފޮތުަގއި  ޔުއްަވފައި އެބައޮތް  ނޭންސް މިނިސްޓްރު ލިފި

ަގބޫލުކުކަމަށް މި  އޭވެ ރެ   ދެން  ފިޔަވައަ .  ކޮމިޓީގެ   ،ނަމަ  ޅުއަޅާ ކަމުަގިއ  މާލިއްޔަތު  ވެސް  ްއ  މަސްއޫލިްއޔަތެ  ހަމަ 

ޚާއް   .ދާނެއޮވެ ަވކިން  މަޮއޑި  ށްޞަކޮއަދި  ޖެނެރަލްެގ  ކަމާ  ، ވެދާނެއޮ  އްއޫލިއްޔަތެ ސްޓަރ  އެބެ  އަދި  ހެނިހެން ހޭ 

އަޅުަގނޑަށް  ަގއިކުއިދާރާތަ އެހެންވީމާ،  ދިބަޖެ  ހީވަނީ.  ބަޖެޓުރާސާކުޓް  ތެރޭަގއި  މިފަދަ ރުމުެގ  ފާހަަގކުރެވޭ  ަގިއ 

ކަމެއްބަލައިލަންޖެ  މައްސަލައަކީ އަކަމު  ހޭނެ  ދެކެން.  ޅު ަގއި  އޮޑިޓަ އެަގނޑު  ޖެނެރަލް ހެންވީމާ،  މެދު    ކަމާމި  ރ 

ކިހިނެްއތޯވަނަދެކެވަޑަިއަގން ސުވާލަކީ   2އަޅުަގނޑުެގ  ދެން،   ؟ނީ  ހި  ،ވަނަ    ަގއި 2019  ރުންދާއިނަގމުބަޖެޓް 

ބަޖެޓު  އެބަހުރިތޯ  ކަންތައްތަކެްއ  ބޮޑެތި  ޚަރަދުސަރު   އެކުބަޖެޓާ   ،އިމާކުރުޚަރަދު  ންފާހަަގކުރެވޭ   ކާރުން 

  ؟ނުވަތަ ނޫންތޯ ހުރިތޯބައެސަލަތަކެއް ޑެތި މައްލް ބޮޝަސްޓެންރިއަށްެގންދާއިރު ފާހަަގކުރެޭވ ސަބްކު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

ެގ އުތުރު ތުރު ދާއިރާއު  ޅުދުްއފުށީކު  ،ންބަރު. އަޅުަގނޑު ދެން ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީމެ  ްއޒަތްތެރިއިޝުކުރިއްޔާ  

 ްއޒަތްތެރިއި   އިރާެގރު ދާ. ައދި އެއަށްފަހު ފުވައްމުލަކު ުއތުށް ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފަމެންބަރު  ްއޒަތްތެރިއިދާއިރާެގ  

ރަޝީ މުޙައްމަދު  ފުމެންބަރު  އަރުދަށް  ވަރަޞަތުއަރުވާނަން.  ބޮޑަށްޅުަގނޑު  ވަރަށް   ދެ  ށް  އަރިހުން  މެންބަރުންެގ 



  

މާ އެދެބޮޑަށް  އަޅުަގނޑު  އެ  .ންފަށް  ކު  ދެއީ  ެއއްމެންބަރުންެގ  ފުރު  ރިއަށް  މެ  ،ދިނީޞަތުމެންބަރަށް  ންބަރުެގ  އެ 

 ކަށް. ިއަގތުމަަވޑައެދި

 

 ވުން:  ވާހަކަދެްއކެ ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފްެގ ތުރު ދާއިރާ އު ށީޅުދުއްފުކު

ފުއްރިރުުމަގކުރިއްޔާ  ޝު ހަމަރަ .  އަޅުަގނޑު  ޮގތުން  ބޭނުންވަނީ  ވީ  ތަމަ ސުވާލެއްެގ  ބަލައިލަން  ކަލް ސްފި  ،ޮގތް 

އެކުޗުއަލާޑެފިސި އަޅުަގނޑުމެންތްބައޮއެ  ބަޖެޓެޑާއި  ޓް  ދެން ންފާހަގަވާ  ޑާބަޖެޓެ  ނަށް  ބަލަ  .  އިލާއިރުަގއި  އެޮގތުން 

ެއކުޗުއަލްބޮޑުކޮށް އެބައި  ވުރެއަށް  50%   ވަނަ އަހަރު  2015 ެއއާެއކީން  ަގއި ވެސް ހަމަ   2016ަގިއ  ަގއި. ހަމަ 

ހަމަ % އެކުޗުއަ  ރެ ވު  ވަރަށް  ބަޖެޓްކުރެވުނު %  2017  .ބޮޑު  ުވރެށް އަ  50ލް  ބޮޑު  ވުރެށް އަށަ  100ަގއި    ވެސް 

އަލްަގއި ިމ ޗު ބޮޑުކޮށް ހަމަ އެކް  އަށްވުރެ  50ަގއި %  2018ދެން ހަމަ އެއާއެކީަގއި  ޮގތުަގއި.    އަޅުަގނޑަށް ފެންނަ

ދެން  ތީއޮ އަ  2019.  ފެންނަންަގއި  އޮޅުަގނޑަށް  މި  ރަނަގ  ހިސާބަށް.މިހާ  50ންނަނީ %  ވެދާނެތޯ  މި  ޅު  ދެން 

ބޭ ؟އިނޭގތޯ  ނޑުމެންނަށްއަޅުަގފާލަކަށް   ލަފަތި  މަޢުލޫމާތަށް    ލިބިފައިހިސާބަށް  މިހާ  ކޮބައިތޯކީ  ޔަފުޅުންެގ  ހުރި 

އެ ؟ބަލާއިރުަގއި ހަމަ  ބަލަދެން  ބޭނުންއާެއކީަގއި  މިނިސްޓަރ  އިލަން  ވާހަކަފުޅުދަްއކަމި  ވޭ  ވަމުން  ކޮމިޓީަގއި 

ާމކެޓަ  ،ވޭ ވިދާޅުވެފައި ވި ޓީށް  ޑޮމެސްޓިކް  ބައްބިލް  ބޭނުކުުމެގ  ބޮޑު  އެންމެ  އޭެގ  ޕްރަިއވެޓް    ،ވާނީ  މަކަށްދަލުަގއި 

އަޅު ސެކްޓަރަ މާކެޓުށް  ފައި  ލިބެން   ންަގނޑުމެންެގ  ޝޯޓޭޖުހުންނަ  އެ  ބެހެއްޓުން.  ން. ރުނުކުކްރިއޭޓް  ސާ 

 ތި ބޭފުޅުންގެ  ރަޭގއި ހަމަދެތެ  މާ ކަ. ދެން މިތީޓް ރޭޓް މި އޮއިންޓަރެސްއި  ސް ނުލަެގ ެއކްސްޕެންސަ 0.75%  ދެން

ކޮބައިތޯ ެއއާ  ؟ވިުއއަކީ  ބޮދެން  އެންމެ  ައޅުަގނއެކީަގއި  ކަމަކަށް  ެއއް  މި ނޑުމެއަޅުަގ  ،ފާހަަގވޭ   މެނަށްޑުޑު  ން 

މަނީރޯކުބޮ އިންވެސްޓު  ންރާ  ކަންތައްތަކަށް  އުފެއްދޭނެ  އެޮގކުރުންރެވެނިއު  ފާހަަގކޮ.  އަޅުަގނޑު  ިމ    ،ށްލަންތުން 

ކަށް.  އެމް.އީ.ބޭ މިލިއަން އެބަފެނޭ އަޅުަގނޑުމެނަށް އެސް.  400  ަގއިޅާފައި އޮތް ބަޖެޓުށަހަ ހުނޑުމެންނަށްއަޅުަގ  ފަހަރު

ދެކެނީ   އަޅުަގނޑު  ދެން  ފާލެއްރަހަމަމިއީ  އެާއއެނަގޅު  ހަމަ  ޮގތުަގއި.  ބޮޑު ކީަގިއ  ެގ  ވަރަށް  ހޮސްޕިޓަލުތަކަށް 

އިންވެސްޓު  އެބަ  މީކުރެވޭއަދަދެއް  އެހެންވީާމ،  ސަ.  ަގބޫލުކުރަބަބުންެގ  އަޅުަގނޑު  އަޅުަގނޑުމެން   ބޭރަށް،   ނީ 

ބަޖެޓަށް ލިބޭ ޅުަގނޑުމެން  ދޭތެރޭަގއި މިއީ އަ  ކަމާއެހެންވީމާ، މި  .ރު ކުޑަެވެގންދާނެރާއްޖެއިން ބޭރަށް ޚަރަދުކުރާވަ 

 ތި ބޭފުޅުންެގ ިވއުއަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައިލަން. ؟އްތޯރެ އިންޑިކޭޓަ ރަނަގޅު

 

 :ވާހަކަދެްއކެވުން ރިޔާސަތުން

އަޅުަގނޑުންބަމެ  ްއޒަތްތެރިއި ޝުކުރިއްޔާ   ފުރު  ރު.  އަރުވަނީ  ދެން  މި  އުފުަވއްމުލަކުޞަތެއް  ދާއިރާެގ  ރު  ތު 

 ދު ރަޝީދަށް.އްމަޙަމެންބަރު މު ްއޒަތްތެރިއި

 



  

 ދު ވާހަކަދެއްކެވުން: އްމަދު ރަޝީފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަ

  އެްއކޮށް   ެގ ބަޖެޓާ  2020  ،ފުރަތަމަ ސުވާލަކީ   ެގނޑު . އަޅުަގލްޑިޓަރ ޖެނެރަ އޮަގއްރިރު. މަރުޙަބާޝުކުރިއްޔާ މު

ރޭ ބަދައެކްސްޗޭންޖް  ކިހާވަރަކަށްތޯއަ ލުޓަށް  ފުރުޞަތު  އޮއުމުެގ  ޖެނެރަލް  ؛އެސް.އަިއ.ޕީޕީ.  ދެން ؟ތީ  ޮއޑިޓަރ 

ޕްރޮޖެކްޓު ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ  ބަޖެޓުވިދާޅުެވއްޖެ  އަހަރަކު  އެ  ނުހިންށްކުރެޭވވަރަތައް  އަޅުަގނޑުމެޭގ  ވާހަކަ.  ންނަށް   

ބަޖެޓު  ވަނަ  2019އެކަމަކު   ފެނިެގންއަހަރު  ޕް  ،ދިޔައީ ން  ެއކަށީތަރޮޖެކްޓުޙަޤީޤަތުަގއި  އަދަދެއްކަށް  ން  ނޫ  ެގންވާ 

ހުއެލޮކޭޓްކު ސަބަބުންއެ   ރީކީ.ރެވިފައި  ފެއްޓޭ  ،ހންވުމުެގ  ޕްރޮޖެކްޓް  ކުރީކޮޅު  އަހަރުެގ  ނެތް.ސަރުކާރަށް   ކަށް 

 އްޓަން ފައް  ތަ ޕްރޮޖެކްޓުފަހުކޮޅުަގއި ރުެގ  އަހަެއހެންވީމާ،  ން.  ިއެގކުރީކޮޅުަގއި ފައްޓަ  ކުރެވޭނެތީ އަހަރުގެ ކޮންޓޮނިއުނު

ެއ    ،މުެގ ސަބަބުން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީކުރުޓެންޑަރއް އެއްފަހަރާ  ތަކްޓު ިގނަ ޕްރޮޖެރުމުެގ ސަބަބުން ވަރަށްމަޑުކު

ދެން އަނެއް   ؟ފާހަަގ މިހާތަނަށް ކުރެވިފަިއވޭތޯ އެކަހަލަ ކަމެއް  ޓެއްެގ އޮޑިތި ބޭފުޅުން  .ތީއި އޮނުކުމެފަ  ސަލަމައް

ބޭފުޅު ވަރަށް  ،ސުވާލަކީ  ިގނަ  އެ  ވާސް.އޯން    ށް ޑިވިޑެންރު  ތްއިއޮ  އެސް.އޯ.އީ  33.  ކުރަްއވައިފިފާހަަގ  ހަކަތައް.އީެގ 

ެއްއވެސް ވަރަކަށް    އީއެސް.އޯ.  22  .ީއއަކުން. ބާކީ މިހިރައެސް.އޯ  11  ،ސްޓަރު ވިދާޅުވަނީލިބޭކަމަށް ފިނޭންސް މިނި

އާމްދަނީދަޢު އެހެންެވއްޖެލަތަށް  ނުލިބޭ.  ޖެނެރަޓައޮޑި ޔާމުން  އްއެއް  ރިކޮމެންޑުރ  .ސީތައް  އެސް.އޯ  ، ކުރައްވަންތޯލް 

ޞަތު  ކުރުމުެގ ފުރުރުނީ އިތުމްދައެސް.އޯ.އީތަކުން އާ  ެއހެން ޮގތެއް ހަދައިެގން ދަޢުލަތަށް  ނޫނީ ؟ޒްކުރަންވެޓައިޕްރައި

 ޝުކުރިއްޔާ.  ؟ތޯތްބައޮއެ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

 ޓަރ ޖެނެރަލް ޖަވާބުދެއްވުމަށް. އޮޑި !އާދެ

 

 ކެވުން: އްތު ވާހަކަދެރ ޖެނެރަލް ޙަސަން ޒިޔާ އޮޑިޓަ

ޝުކުރިްއޔާއާދެ ޔަޢުޤޫބްމެންބަ  އްޒަތްތެރިއި .  !  އިނޭގތޯ.    ރު  މިނިސްޓްރީއެއާދެ!  ސުވާލު  މިޕެންޑި  އްތިން   ން 

ހައުސިންނީ އިޅެއު އެއީ  ބޮޑެތި މިނިސްޓްރީތައް. ކޭޝަންޔު، އެޑި ހޯމް  ،މިނިސްޓްރީ  ގ ނޭގތޯ.  މިއީ ދެން ވަރަށް   .

ތަްއ  ޓްޮއޑިސްކޫލްތަކުެގ  ށް ިގނަ ރަށްރަށުެގހަމަ ވަރަ ންތެރެއި ެގ ޓު ޮއޑިމެންނޑުަގަގއި ވެސް ހަމަ އަޅުކޭޝަންޔު އެޑި

ހިމަނަިއެގން ސްޓޭޓްޑޭލި ކޮންސޮ  ވެސް  މި  .ނީރެނެ  ންޓްމަޓެޑް  އަހަރުތަޕެންޑް  ދެން  ކުރީ  އަސްލު    ކުގައިވަނީ 

ލޫމާތު ޢުމަ  ،ތޯކު ނާދޭ އިނޭގސް އިރައެކަހަލަ ދައްޗެއް އެްއވެ  ނަށްވެސް އެހެން އަޅުަގނޑުމެއުޅޭތީ. އެްއޮގތަކަށް ޑިލޭ

ޅުަގނޑުމެނަށް ހަމަ ދެން އަ، ެއއީ  ުއޅޭ އިނޭގތޯ. ެއކަމަކު  ޑިލޭ  މުގައިމާތު ލިބުމަޢުލޫ. ދެން  ން ލިބުމުަގއިތަނުއެ  

މާތު ނީ އެ މަޢުލޫރިހަމަވާަގނޑުމެނަށް ދޭ ފަހަރު ވެސް. ެއ ރިޕޯޓެއް. ފުފުރުޞަތު އަޅު   އަށްޑިލޭ   ، ޓްކޮށްެގންއުނިކޭކޮމި

އިނޭގތޯ.ވާލު އެރި ސު. ދެން ކު ތީވާ  ކަމަށް  ލިބުނީ ައޅުަގނޑުއެމް.އޭ.ސީ  މް.އޭ.ސީ.އެލް  މަޖިލީ.އެލްެގ   ށް، ހަމެނަށް 



  

ތާރީމާލިއްޔަތު އޮތް  ދީފަިއ  ކޮމިޓީއަށް  މިއަ  ކީ ޚަ  އިނޭގތޯ.  ވަނީ  ދަށް  މިއަދު  މި  އަޅުަގނޑުމެން  މިއަދު  ނިންމަން. 

މަހު  އަ.އެލްއޭ.ސީއެމް. މި  އިތުރަށް  ލިޔެފައި  ވަުގތު  އަށް    21ށް  މިހާހޯދަން    ،ނިމި  ޑްރާފްޓު  ރުއިނޭގތޯ. 

  ޓް. ޑްރާފްވޭނެ  އާދެ! މާދަން އަޅުަގނޑުމެން ހިއްސާ ވެސް ކުރެ ؛ކޮށްސާހިއް  އެ ބޭފުޅުންނާޑްރާފްޓް    ެގއަޅުަގނޑުމެން

ޕޮ ރަނަގޅު  ވަރަށް  އިނޭގތޯ. ފާހަަގކުރެ  އިންޓެއްދެން  ބޮޑުއާމްދަނީ    ްއވީ  ބޮޑުތަނުން  ހުރި  ންޝަޓެޕޮ  ،ވަރަށް  ލް 

ވާހަކްޓެއްެގޕްރޮޖެ ސީމިހާރު    އިނޭގތޯ.  ލްމިނަޓާ  ،ކަ  ޓާމިނަލްހަމަ  އަޅުަގ  .ޕްލޭން  ހަމަ   ށްނޑަމިހާރު 

އް އަހަރު ތެރޭަގއި ޭއެގ އިންވެސްޓްމަންޓް ވެސް ރިކަވަރާވ  ޕްރޮޖެކްޝަނުން އެ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ،ލެވިދާނެއިވަދަންނަ

ފަވަ ލިބޭއިރަށް  މި ލެވަލްަގއި  ކާ. އެދައްން  ލު  ފައިނޭންޝަނޭގތޯ އަޅުަގނޑުމެންެގ އިދާ  އަޅުަގނޑު  އަދި  އީ ދެން 

އަޅުަގއިދަންނަވަ ތަފުސީލު  އިތުރު  ދެން  އެޓީކޮމިމާލިއްޔަތު    މެންނޑުލީ.  ހިއްސާކޮށްލާރި  އަށް  މިހާރު  ނަންޕޯޓް   .

އެ ނުއް އަޅުަގނޑުމެން  ރިޕޯޓެއް  މުނެރޭނަން  ވެސް  އެ  ހަވާލުކޮށް އަޑްރާފްޓް  ކޮމެ  ، އްސަސާއަކާ  ބޭފުޅުންެގ  ޓް ންއެ 

އެހެމެލިބުނީމަ   އެނުވީ.  މިހާރު  ކޮންވީމާ،  ބޭފުޅުންެގ  ފޮނުވަ  ށްމެންޓަ  މާދަމާ  އެކަން  ލާނަން.  އިއަޅުަގނޑުމެން 

އިޑައަޅުަގނ  ވެސް  ފޮހަމަ  ނޭގތޯ  ށް  ބަޖެޓް  އިނޭގއަދި  ނުފެނޭ  އަޅުަގނޑު  ތުން  ތިކަން  ހަމަ   ކުރިންވެސް  ތޯ. 

 ނަވަނީ. ޅުަގނޑު ވެސް މި ދަންށް އަކަމަ ހޭނެންނަންޖެޚަރަދު އޮ އެ ކަށްަގކުރިން. ކޮންމެވެސް ވަރަ ފާހަ

 

 ވުން:ވާހަކަދެްއކެ  ރިޔާސަތުން

 . ދެން ޔާސިރު މް.މެންބަރު އަސްލަ ްއޒަތްތެރިއި

 

 ޅަކަށްފަހު( ވަުގތުކޮ)

 

 އްކެވުން: ތު ވާހަކަދެއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ޙަސަން ޒިޔާ 

އިނޭގންމުހި އަޅުަގނޑުމެނަށްތޯ.  މު  އ2020ެ  ދެން  އި  ސްޓިމޭޓެއްެގ  އެކުޗުއަލް  ެގ    2019ނޭގތޯ.  ނެތް 

އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ   ،މު ކަމަކީންމީަގއި މުހި. އެހެންވީމާ، ދެން  ޗުއަލާއި އެކް މި ނެީގ. ބަޖެޓާ  ޅުަގނޑުމެންއަ

ބަޖެޓު އަދި  ަގމިސާލަކަށް  ޑެފިސިޓް  ވިޔަސް ތްއޮލިއަން  ބި  5ިއ  އަންނާނޭއެ  ،ކަމުަގއި  އިްމޕެކްޓް  އެްއކަލަ އަށް   

 ؛ރާންޓްަގއި ދެން ްގތެރޭެގ  ޖެހޭ، ރެވެނިއުންދޭންލުކަ. އެއީ ސަމާޏާވަން  ކަމަށް  ބޭލިނު  ރެވެނިއު  ރޒްޝަރެވެނިއު މެ

ރި އޭރިއައެ  ފާނޑުމެނައަޅުގަ   ރޒްސްކް  ބޮންހަަގކުރެށް  ދެން  ޑޮވޭ.  އިނމެޑު  މާކެޓަސްޓިކް  ޑޮމެސްޓިކް  ށް ޭގތޯ. 

ލިއަން  ބި  30  ށް ާގތްަގނޑަކަމެސްޓިކްޑޮ  ، ފާހަަގކުރިހެންސްކުރިން ވެ  އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑު  ންއުށް ދި ބޭރަނުޮގސް

އު އޭެގތެރެއިން  މި  ފަންޑުޅެނީ.  ސެކް  ،ޕެންޝަން  ރާބޭންކިން  ޙަޤީޤަތުަގއި  އަސްލު  އިނޭގތޯ.  އްޖޭެގ  ޓަރ 

ފައިސާ ފަސޭހަިއން  ވަރަށް  މަނީ  ،ބޭންކްތަކުން  ޕްރޮއިނޭގ  ީއޒީ  ީއޒީ  މޭކްކުރަނީތޯ.  މި  ބޮއުދަ  ފިޓް    ންޑުލަތަށް 



  

ދަވިްއކަިއެގން އަނެއްކާ  ކުރިން  ލަތުއު.  ބޮމީެގ  ބްރޯކޮށްފައިން  ފަހުން   ންޑް  މި  ރޭޓެއްަގއި.  ބޮޑު  ވަރަށް  ހުރީ 

އަސްކޮށްފި.  ފިކް އެއަށްވުއަދި  ަގބޫލުކުރަނީ  ދަށް  ރެޅުަގނޑު  އޮތީ   ކުރެވެނޭެވސް  މި  ބޭންކަކަށް  މިހާރު  އިނޭގތޯ. 

މާކެޓަށްއެކްސެސް މަނީ  ދީެގން %ސްޓްރީއަށް  ިއންޑަ  ،  ޮގތުަގއި  ފައިއި  18%  ނޫނީ  12ލޯނުެގ  ށް  ހޯދުމަ  ދާން 

 ..ރަށް.ކާބެެގން ސަރުނުވަތަ ވަރަށް ީއޒީކޮށް ތި

 

 ކެވުން:ވާހަކަދެއް  ރިޔާސަތުން

ތަން  ، ލަންޓްކޮށްރިކުއެސް ނޑު  އަޅުަގ ކުރުޅެކޮޖަވާބު  ބައްދަލުވުކޮއް  އޮތް  ދެން  މިހާރު    މިނެޓު   5ދޭތެރޭ    މާށްލަން. 

 . އޮތީ

 

 : އްކެވުންއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ޙަސަން ޒިޔަތު ވާހަކަދެ

އެީއ  އާދެ ނިންމުމެއްމަންޖެނިން،  ރޭޓު ލަތުންއުދަ  .ހޭ  އެ  ބްރޯ  ދަށްކުރާނީތޯ  ނޫނީ  ތޯކުރާނީަގިއ  އިނޭގތޯ.   ރޭޓް 

 ، ޏާވަން  ކަމަށް  ދަށްރޭޓުަގއި ލިބޭ  އިތުގަ ޮގ  ބޫލުކުރާަގވިންައކީ އަޅުަގނޑު  ޑޮމެސްޓިކް ބޮރޮނުވަތަ    ލޯކަލް  އެހެންވީމާ،

ށް ދައުލަތުން ބޮރޯކުރާ ތަޮގ  ަގކުރެްއވިވެސް ފާހަ  ޒީއޭެގއިތުރަށް ނިޔާ  އެކަމަކު؟ ހެންނޫންތޯއެ  ހަމަ ދާންވީ ދައުލަތުން

ވަންޏާކަމަ  ކުރާިއންވެސްޓު  ންންކުބޭ  ،ޏާވަން  ށްކަމަ ސެކްޓަރަވެޕްރައި  މށް  ލިބޭޓް  ޮގތުަގއި  ލޯނުެގ  ދަދު  އަ  ށް 

 .  އްކަމެ ނެހޭދޭންޖެ އަޕްވާނެ ެއއީ ސަމާލުކަން އި ޑްރަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

  .ންބަރު ރަޝީދުމެއްޒަތްތެރި އިދެން 

 

 : އްކެވުންތު ވާހަކަދެއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ޙަސަން ޒިޔާ 

ދެން މިހާރު   .ރިހުތައް އެބަނުލިބޭ ބައިވަރު ސަބަބު   ޑްންޑެ ޑިވެ   ޭގތޯއިނ  އިދެން މީަގ؛ ންޑުޑިިވޑެ  ެގއެސްޯއއީސްތަކު 

ވަރަ ރަނށްސަރުކާރުން  ނިންމުމެއްަގ  އެބޭފު ބޫލުކުރެވެަގަގނޑަށް  ޅުއަ  ކަމަށް   ޅު  ޕޭ  ޅުންނީ  ވެސްސްކޭލްެގ     

ދެންންކުރުއެޓޭޗު  ންސާފޯމަޕާ މަސައް  ސީންއެފިޝެ އިތުރަށް  އޭެގ  އަދި  .  މީެގކުރުންތްކަެގންނަން  ދެން  ކުރިން .     

ބޯޅުއަ ފެނޭ  މިނިފިނޭތަކުަގއި  ޑު ަގނޑުމެންނަށް  ރެޕްސްޓް ންސް  ނީނރެޒެންޓެޓިވެ ރީެގ  ނީެގ ކުންފު  މާ،އެހެންވީ.  ދޭއް 

ޓަރ  ނޭންސް މިނިސްއަންނަިއރު ފިއް  ލް އިމްޕެކްޓެފައިނޭންޝަ  ،ންތައް ނިންމާއިރުތި ނިންމުެއއްކަލަ ބޮޑެ  ތަކުންބޯޑު

ޑަށް  ރު އަޅުަގނމިހާ  މާ،ހެންވީއެ  .ށްއެޓެންޝަނަ  ެގސްޓަރުފިނޭންސް މިނި އަންނަނީ    މިފަހުން    މާ  .ނުވޭެއއް  ރއެެވއަ

ބޯޑެ ނީ  ކުރެވެބޫލުަގ ފިކޮންމެ  ރެޕްނޭންްއެގ  މިނިސްޓްރީެގ  އެއިނ  އްންޓެޓިވެ ރެޒެސް    ، ހިންުގން  ޑުެގބޯ  ދެެގން 



  

ހިންުގން އެފިހަރުދަނާކޮ  ކުންފުނީެގ  މަސައްކަތްޝެށް  ެގންނަން  ކަންނޭނޭގންސީ  ދެން    .މުހިންމީ  އިމީގަ   ކުރުން 

  ވެސް   ށްރޭޓަ  ޖްންެއކްސްޗޭ  !ދެއާ ؛ންޓެއް އެއަށް ކޮމެކަށް  ަގނޑަ ައޅުޑިސިޝަން  ނެތޯ އެނުކުރާ  ކުރާނެތޯޕްރައިވެޓައިޒް 

 .ށް ސުވާލަ  އެނެގށް ކަންނޭއަމް.އެމް.އޭއެ ،މެންނަށްަގނޑުއަޅު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ... ޖީޑީޕީ .އްރަލް ސުވާލެނެއްވި ސުވާލު އެއީ ދެން ވަރަށް ޖެކުރެމެންބަރު ތެރި އްޒަތް އި  ެގއިރާރު ދާއުތު ހިތަދޫ

 

 : އްކެވުންތު ވާހަކަދެއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ޙަސަން ޒިޔާ 

އާދެ ދެން  ،އާދެ  ލީ ޭއެގތެ  ެއއީ  އެއްކަލަ  ައޅުރަނަގ  ނޫނިްއޔާ  ތޯނީއުޅެ  ކޭޖަސްރޭަގއި   ނަށް ަގނޑުމެންޅަށް 

ޓެކްނުވަނީތޯފާހަަގ  އިަގޝަން ކްޕެންސްއި ނޫނީ  މަކަރުހަދަނީސަ  ދެއްތޯށް  މިމިހާ؟ ތޯ  ބަދަލު  ރު  ތެރޭަގިއ  ެގ  އައި 

 ތެރެއަށް ވަދެެގން ެގ  ޓެކްސް  މްންކައި  ނޫންތޯއެހެން  ވެސް  ޓީ.ޕީ.އެއީ ބީ ؛ށް ިގނަ ކަންކަންވަރަ  ހީވަނީޅުަގނޑަށް  އަ

  މަންޒަރު މިނުވާ  ތަކަށް ފައިދާޓުފޮރިން އިންވެސްޓްމެން  ބޭރު  އެްއކަލަ  ،ޓަލްކެޕި  ކްޓިންށް  އިތުރަ އޭެގދެން.  އީއަ  މި

  . ނުދައްކާނެްއ  ކްސެޓެޭއރުން    .ނޭގތޯއި  ކުރަނީޕޭރީ  ށްއޭެގ ބަދަލުަގއި ނަާގއިފައި ހުންނަ ލޯނަ  .ޭގތޯނަނީ އިނފެން

ރި ެގއްލުންވާޓުސޯޓުއަރިސްޓް  އަން  ތަކުން  އެނާނީތަން  އެމިހާ  ،ހެންވީމާ.  ލައިފި   ޕެއްކެވެސް    ައށްރު 

އެ ޓެކްސެ  ެގ30%؟ ންނޫންތޯއެހެ އެްއޗަރީޕޭ  ،ވެސް   އަށްއް  ފަ   ށްކުރާ  އޭެގއިސާނަާގވެސް  ދެން    ދެން   އިތުރަށް. 

ކަމަ ޓްރާންސްދިމާވާ  އިނޭގތޯ  ރފަކީ  ވިމިސާލަ  އީއެ   .ޕްރައިޒް  ކުންފުންއިއި  ގަ މަންކޭއްކަނީ  ކަށް  ށް ކަޏަންނަ 

  ، ބޫލުކުރެވެނީަގޅުަގނޑަށް  އަދި އަ   ،އެހެންވީމާ  .ންނަނީއޮ  އިންނަ ކުންފުންޏަކަށް މި  އިސް ހެވަންގަ ޓެކް  ،އިނޭގތޯ

މީރާމަޝްވަ  އާރާމީ ވިދާކުރީމަ  އެޓެކް ތިމަންނަމެންނަކާ  ، ވަނީޅު ރާއިން  ހެވަން  ެއއް  ތަކާ ސް  ށް  ކަންތަކަބަސްވުއަދި 

މެންތިމަނުދެވޭތީ    .ނުދެވެއޭ އެ މީ  އެ  ށްނަކަންނަ  ރަނަގ  ހުން  އެއީ  ައުގ  އަުގތޯވިއްކާ  ކުންފުންޏަކީ    އެ  ،ޅު 

ކުންފުންޏެއްތޯކޮންބައެ ބެލިފައެވަރަށް   ،ްއެގ  އަޅު އެްއ    ެއީއ  އޮތްަގނނެތް  ކުރިއަށް  ހީވަނީ  ސް  ޓެކް  އި ތާނަގ  ޑަށް 

ފިޔަވަޅެކުހަރުދަނާ  ނިޒާމު މުހިންމު  އަޅު ލަސުވާ  ތި)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(    ޖެހޭ.އަޅަން  އްހެންރަން  ހީވަނީ ނޑަަގށް  ށް 

މި އަޅުތަހާދެން  ހެދިފައޭ  ނަކަށްަގނޑުމެންނަށް  އެސެސްމެންޓެއް  އިނޭގތޯ.   އެއްެގ  ޖަޖްމެން  ނެތް  ކަޓަދެން  އް  މެލް 

ންމެންނަށް ރަނަގޅު ކީ ތިމައަ ރު ޝަކުވާމިހާ  ،ފައިސާ  އި ދެން މީގަ ؛ ކުރާނީތޯ ނުވަތައިތުރު   ރޒްންބަނަ  ނޭނެގންކަ

ރީޓެއިނެ ންނެކުދި ނުކުރެވެއޭއް  އޮފީހުންއް  އޮޑިޓް  އަދި  މިނިސްޓްރީފިނޭން  ، .  ޓްސް  އެ އިންރެން  ކުއްޖާ   ކުރިޔަސް 

ރަނަގޅުޖެހޭދޭންނަށް  މެންނަތިމަން.  އެތާކުއްޓެއޭ  ނުބެހެ މުސާރައެއް  ނުދެވެއޭ     ަގނޑު  އަޅު   ،ހެންވީމާއެ  .ވެސް 

މީގަ ރަކުބޫލުަގ ރަނަގޅު  ބޭފުޅު   އެ  އިނީ  ވަންޏާކަމަ  ުގޅެވޭެގންން  ސްޓާފުންނަށް  ބެލެހެއް  ، ށް  .  ކަމަށް  ޓޭނެެއބައި 

 ...ކަށް ދެން މާ. އެއަ  އެއީނެގކަންނޭ އް ނޫންކަމެ ރިހު ުގޅިފައި އާ ޒްދެން ނަންބަރ ،ހެންވީމާއެ



  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޮއޑިއާ އަޅުަގނެރަލްޖެރ  ޓަދެ، ޝުކުރިްއޔާ  މި.  ފުރުޞަތު  ދެން  ދާ  ،އަރުވަނީ   ނޑު  އިމިލަންދޫ  ރި  ްއޒަތްތެއިރާެގ 

 ފަހު ފުރުޞަތު. ،ކޮށްއަށް. ކުރުޟާބަރު ޢަލީ ރިމެން

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޟާބަރު ޢަލީ ރިމެން އިރާެގމިލަންދޫ ދާ

ވަނަ    2013ފެނުނު    ނަށްަގނޑުމެން ޅުއަ.  މަލާހިތުން ހަޑަ ސުވާލެއް ކޮށްކުޑަހަމަ ވަރަށް ކު   ،ކުރު އާދެ ވަރަށް ކުރު

 ން. އޭެގން ކިހާތަ  އްެގ ތެޔޮ މި ޤައުަމށް ނެިގދަދެ ދޭތެރޭަގއި ވަރަށް ިގނަ އަނަ އަހަރާވަ  2018އަހަރުން ފެށިެގން  

 އި އޮތް ފެނިފަ ؟ފުޅުންނަށްފެނުނުތޯ ތިބޭ  ؟ތަން ފެނޭތޯ  ތް ށް ވަދެފައި އޮމަޓަކުން ޤައުޑިޓް ރިޕޯލާރިއެއް އެްއވެސް އޮ

ެވސް   އަދި ހަމަ ެއއާެއކީަގއި ައއިހެވަން ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިނަގންަގިއެގން  .ވަންޏާ ެއކަމުެގ މަޢުލޫމާތެއް ހުރިއްޔާ  ށްކަމަ

ޑް ވެސް އުފައްދަިއެގން   އެސް.ީއ.ޒެއިކީގަ . އަދި ެއއާއެރައްވާފައި ޮއތްކުންދާޒާކަމަށް އަ  ފަިއސާ ލިބޭނެ  ވަރަށް ިގނަ

ިގ ލިވަރަށް  ފައިސާ  އަންދާކަމަށް  ބޭނެނަ  ރިޕޯޒާ  އޮޑިޓް  އެްއވެސް  ތިބޭފުޅުކުރަްއވާފަިއޭވ.    އެކަހަލަ ނަށް  ންޓަކުން 

ކީ.  އެއީ ފުރަތަމަ ސުވާލަ؟ ނުވަތަ ނޫންންތޯ  ތަން ފެނޭތޯ  އެްއވެސް ލާރިެއއް ދައުލަތުެގ އާމްދަނީއަށް ވަދެފައި އޮތް

އަހަރު  2008  ،ސުވާލަކީވަނަ  ދެ އޮފީ  ަވނަ  މީަގިއ  ންފެށިެގ  ސުރެނީއްުއފެދު  ސްއޮޑިޓް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އަދި   

މުއަްއސަސާތަކާ  ،ކުރެވޭ ފާހަަގ އިތުރުވާތީވެ   ެއކުހުރިހާ  ދަރަނި  ފާހަަގކުރަްއވަނީ  ކަންބޮޑުވުން  އަބަދުެވސް  ،  ެވސް 

ށް އިތުރު ކުރުމަ  ރާސްތުއުމު އާޤަމި    ، ސުވާލަކީފާހަަގކުރައްވަނީ. ައޅުަގނޑުެގ  ދަރަނި ބޮޑުވާތީވެ ކަންބޮޑުވުން އެ

ތިްއޔާ ވެސް އޮ  އެކަހަލަ ވިސްނުމެއް؟ ޔޭއްއޮތްހެ  އް ތިބޭފުޅުންެގ އެްއވެސް ިވސްނުމެއް އެބައެއް ލިބޭނެ މަެގނީއާމްދަ

ާއމްދަނީ ބޭނުންެވއޭ  ތަރައްޤީ ރައްޔިތުންނަށް  އެ  އި ގަ ެއކީ  އާއާއި  ދާން.  ވިސްނުމެއްކަހަލަކުރިއަރައިެގން  އޮތިއް    ؛ޔާ 

ނޫނީ މި  ؟އްޔޭހެ  ތްބައޮވެސް ދީފަިއ އެ  ށްރަކާމެއް ސަރުސްނު ހަލަ ވިކައެ ؟ރެްއ އެބައޮތްހޭކުފިޔާލެއް  ޚިތިބޭފުޅުންެގ  

 ށޭ. ހިއްސާކޮށްލަދެްއވާ ކޮމިޓީއާ

 

 :ވާހަކަދެްއކެވުންރިޔާސަތުން 

އިްއޒަތް އާދެ،   މެންބަރު. ޝުކުރިްއޔާ  އެރުވުމަށް ޖަވާބު  ވާލަށްސު  ށްޖެނެރަލަ  ޑިޓަރއޮ  އަޅުަގނޑު   ތެރި 

 އަރުވަން.  ފުރުޞަތު

 

 : އްކެވުންތު ވާހަކަދެޖެނެރަލް ޙަސަން ޒިޔާ  އޮޑިޓަރ



  

މު ވަރަށް  ސުވާހިއާދެ!  ދެލެންމު  ސުވާލުއް  ކުރާ  ވަނަ  ކީއްތޯ  އިތުރުކުރަން  އާމްދަނީ  ދެން    .ނީއިނޭގތޯ. 

އޮ އެކަންތެރޭެގ  ޓު ޑިއަޅުަގނޑުމެންނަށް  ފާހަަގއި  ކޮމިޓީން  މާލިްއޔަ  ،މިސާލެއްއޭެގ    ހަމަ  .ަގކުރެވެނީކަން  ތު 

  އެ   .ަގއިތަކުެގ އަލީރިޕޯޓު  ކުރެވޭ  މެންނަށްަގނޑުކަތް އަޅުހަލަ މަސައްއެކަތޯ.  ކީ އިނޭގތަ މަސައްކަެގ  .އެލް.ސީއޭއެމް.

ރެކޮމެ  ަގނޑުމެންއަޅުހުންނަނީ   އިމްޕްލިމެންޓްކޮށްފިއްޔާ ދޭ  އިދައުލަތައެއީ  ވެސް    އިމުަގހަމަ  ،ންޑޭޝަން  ތުރު  ށް 

ން ކުރެޭވ  ންވީމާ، އެހެބޭނެ. އެހެވެސް ލި  ޑްޑެންވި ކުންފުންޏަށް ލިބޭ ރެވެނިުއެގ ސަބަބުން ޑި  އިޭއގަ އެްއ،  ނިއު ރެވެ

އަޅުަގނމަސައް ވެސް  ކުކަތްތައް  އެއީދަނީރަމުންޑުމެން  ރަނަގ  .  ބަޖެޓު  ދެންދިމާލެއް.    ޅުހަމަ  ަގިއ  އަނެއްހެން 

   ނޭގތޯ.އި ންުމކޮށް ނުއެއްދެއްއާ މުންނޑުމެންޑޭޝަންސް އަޅުަގހަލަ ރިކޮއެކަ،ޖަހައިެގން އާމްދަނީ އިތުރުކުރަން 

 

 ތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަ

އަޅުަގނޑު ފު   އާދެ!  މިމިހާރު  ފުރުޞަތު  ،އަރުވަނީ  ރުޞަތު  ދާއި   ،ފަހު  ިއއްޒަތްދުވާފަރު  މެންބަރު    ރިތެރާެގ 

 ލް އަޙްމަދަށް. އިސްމާޢީ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: މަދުމެންބަރު ިއސްމާޢިލް އަޙްދުވާފަރު ދާއިރާެގ 

ދެން  .  ކަމަށް  ެގންނަންޖެހޭ  ތަކެއްބަދަލުމާލިއްޔަތު ާގނޫނަށް    ،ހަަގކޮށްފިވެސް ފާ  އިބްރީފިނަްގފުރަތަމަ  !  ޝުކުރިއްޔާ 

ދުވަސްތަކުަގއި    ،ފާހަަގކުރެވުނު  ވެސް  ންނަށްމެނޑުއަޅުަގ ބޮޑެތިމިދިޔަ  ވަރަށް  ާގނޫނަށް  ބަދަމާލިްއޔަތު  ްއ  ލުތަކެ  

ރިކޮމެންޑްކޮށްފީމޭ މާލިއްޔަތު   ،ވޭތިބޭފުޅުން އެބަ ވިދާޅުއޮތީ. ދެން     ބޮޑެތި ޯގސްތަކެއް ހަދާފައި މިރަށްވަ  ،ެގނެސް

އަލުން  ބަދަލުތަެގނައި    ާގނޫނަށް ބަދަްއ  ރުޖޫޢަބަެއއް  ެއޮގކި  ދެންކުރަން.  ލުތަްއ  ތިބޭފުޅުންތަހާތާކުތޯ   ށް 

ކަން  އެ   ޅުން ދިޔައިރުަގއި ތިބޭފުމުންދެތަކުަގއި ޯގސްތައް ހެޔަ ދުވަސްމިދި ؟ފަރާތަކަށްތޯއަދި ކޮން  ؟ކުރެްއވީރިކޮމެންޑު

ެގނެސްލުކަމަށްސަމާ ކުރެްއވި  ،  ރިކްއެސްޓް  ކުރައްވަ  ؟ތޯންެއޮގތަށް  މިހާރު  ކޮން   ިއެގންއަދި  ތިއުޅުއްވަނީ 

 ؟ލަފާކުރެވެނީ ތޯކަމަށް އްެވެގންއުޅެނީ ކީ  ނުހިގައިެގން؟ ފަރާތަކަށްތޯ

 

 : އްކެވުންތު ވާހަކަދެއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ޙަސަން ޒިޔާ 

ސު  ކުރީެގ  އިނޭގތޯ.  ވާލައާދެ!  ރިއަލައިޒްދެށް  ޕްރޮން  އޮ  ޖެކްޓެއްނުވާ  ނުކުރެވޭނެއަޅުަގނޑުމެންނަށް    ، ޑިޓެއް 

ތިކުރެ  އެއީ؟ ންނޫންތޯއެހެ ސުވާލުދެން  އި  ،އާދެ ؛ްއވި  އަ  ިއރުެގނެވުނުލާޙުޞްާގނޫނަށް  ޅުަގނޑުމެން  ވެސް 

.  ވެސް  ސަމާލުކަމަށް  ރުެގހަމަ ސަރުކާ ރުެވސް  އޭ  ،ލިހުެގ ސަމާލުކަމަށް ވެސް. މަޖީން އިނޭގތޯޓެންޝަނަށް ެގނައިއެ

އަފަދެން   ހަވާލުވީމާ،  ސަރުކާރު  އާ  އެްއކަހުން  ފާހަޅުަގނޑުމެންނަށް  ރިޕޯލަ  ކަންކަން  ސިފަިއގަ ަގވާ    އި ޓެއްެގ 



  

ހުށަހެޅިމާލިއް  އަށްޔާރައީސުލްޖުމްހޫރިއް ވެސް  ކޮމިޓީއަށް  އަބަދުވެސް  އެހެންވީމާނޭގތޯ.  އިން  ޔަތު  ެއއީ   ،

 ދާ ކަމެއް.  ނޑުމެން ފާހަަގކުރަމުންއަޅުަގ

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާ

ޖެނެރަލްޝުކުރިއްޔާ!   ކޮމިޓީއަށް .  ޮއޑިޓަރ  މި  ަގވާއިދުެގ  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ވަޑަިއެގން    އަޅުަގނޑު  މަޖިލީހުެގ 

  ، ންމުކުރު އަދާކުރަ ޝުށް ވަރަށް ބޮޑަށްޔަލަފަޮގތުން ދެއްިވ    ބަޖެޓާ ުގޅޭވަނަ މާއްދާެގ )ށ( ަގއި ވާފަދައިން  212

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ަވޑަިއެގން ދެއްވީތީ.  .ހިސާބުން ނިންމާލަން  ދަލުވުން މިބައް އަޅުަގނޑު މި
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