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     ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

މަރުޙަާބ ދަންނަވަން. ިމ ބަރުންނަށް ވެސް ވުމަްށ ހުިރހާ މެންވަނަ ަބއްދަލު 3ބަޖެޓު ކޮމިޓީެގ  `.

ެގ އިުތރުކުރުމަްށ ބޭނުންާވ ފައިސާ ށްއިން ހުށަހަޅުްއވާފައިާވ ބަޖެޓަބައްދަލުވުމަީކ މިނިސްޓްީރ އޮްފ ފިނޭންސް

ބައްދަލުކުެރއްވުން. މަނިޓަރީ އޮޯތރިޓީގެ ަފރާތުން ިމ  ޅުންނާ ނިޓަރީ އޮޯތރިޓީގެ ބޭފުމެދު މޯލްޑިވްްސ މަ މައްސަލައާ

އަލްފާޟިްލ  ؛ަނރުޑެޕިއުީޓ ގަވަރު ،އިޝަތު ޒާިހރާޢާ ާލ ައލްފާޟި ؛ަބއިވެިރވެވަޑައިގަންނަވަނީބައްދަލުވުމުގަިއ 

 ،މާ ވީ. އެހެންކްަޓރޒެކެޓިްވ ޑިރެމާދު ެއގްޢިއަލްފާޟިްލ އަޙްމަުދ  ންޓް ގަވަރުަނރު،އެސިްސޓެ ،އިދްހާމް ޙުަސއިން

ރިީޓގެ ފަރާތުްނ ` މޯލްޑިވްްސ މަނިޓަރީ އޮތޯ ކަށްފަހު(ގުތުކޮޅައިލާ. )ވަ އޭގެ ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވައެމް.އެމް.

ގޮތުން މި ކޮމިޓީެގ  ގުޅޭ ން ހުށަހަޅާފައިވާ ަބޖެޓު އިތުރުކުރުމުގެ ހުށަހެޅުމާފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ ،ބަޖެޓު ކޮމިޓީގައި

ޫބލުކޮށް ވަޑައިގެންނެވީީތ ގަދިން ދަުޢވަތު  ކޮށްލަންސާއް ހިލޫމާތު ޢު މަށް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަްށ ބައްދަލުކޮ

ދާެނ ގޮތުެގ ޚުލާާސެއްއ ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑު ުކޑަކޮށް މި ބައްދަުލވުން ުކރިއަށް އެމް.އެމް.އޭގެ ބޭފުޅުންނަށް ޝުކުރު 

ދޭތެޭރގައި ކުަޑ  މާމި ހުށަހެޅު ފަރާތުން އޭގެމް.އަރުވާނަްނ އެްމ.އެ. ފުރަތަަމ އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން

މަށް. އެއަށްފަހު އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނުޑ ރުވުމެންަބރުންނަށް އެ އްޒަތްތެރި ތަޢާރަފެއް އި 

ނުޑ ، އަޅުގަހެްނވީމާއެގޮތުން ސުވާލުުކރެއްވުމަށް.  ގުޅޭ ގޮތުން އެ ތަޢާރަފާ ގުޅޭ ރުވާނަން މި ހުށަހެޅުމާއަފުރުޞަތު

 . ނަންައރުވާތު ޒާހިރާއަްށ ފުރުޞަތުޝަ އިޢާ ައލްފާޟިލާ  ަނރުރުއުޓީ ަގވަމް.އޭެގ ޑެޕިމިހާރު އެމް.އެ

 

  ކެވުން:ވާހަކަެދއް އިޝަތު ާޒހިރާ ޢާއަލްފާިޟލާ  ނަރު ރުއުީޓ ގަވަ ޑެޕި މޯލްޑިވްސް މަނިޓަީރ އޮތޯރިީޓގެ

ގޮްތ.   ުހރިެވލިމި ވަގުތު އިޤްތިޞާދީ ދު ނަށްލާ އިއަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ހުށަހަޅަ .ްއރިރުޤަޝުކުރިއްޔާ މު

. އާެދ! ލާނަންއިގޮތުން ކުޑަެއއްޗެއް ދަންނަވަ  ބެހޭ ރީ ބަޖެޓާ ލިމެންޓްޅުގަނޑު ސަޕްލާފައި ދެން އައިހުށަހަޅަ

ވަަނ އަަހރުެގ އިޤްތިޞާީދ 2019ައލިތައް.  ޞާދީ އުސް ޤްތި ވަނަ އަަހރުެގ އި 2019 .ޝުކުރިއްާޔ ދެްއވި ުފރުޞަތަށް

 ކަމަށް ލަފާކޮށްފައި މި  ރާނެޞާދު ުކރިއަލާއިރު މިހާރު އިޤްތިއި ލަށް ބަޒާއައަންދާ ،ާލއިރުަގއިއިަބލަ ކަށްތައަލި އުސް

ާލއިރު ިމ އަަހރުެގ އިގެ ކުރިެއރުންތަކަށް ަބލަދުވަހުަމސް 6އިން. ެއހެންނަމަވެސް ައހަުރގެ ފުރަތަމަ  5.4%ވަނީ 

ނުޑ މީގެ ަމއިގަ ާވ ކަމެއް.ވަނަ އަަހރުެގ މިންގަނޑުގަިއ ދެމެހެއްޓުމަކީ އެކަށީގެން 2018ކަްނ ތެރިއުފެއްދުން

 ަވރަށްުވރެ  ދަދު ލަފާުކރިރޭގައި ފަުތރުވެރިްނގެ އަދުވަުހެގ ތެމަސް 6ވަނަ އަަހރު ފުރަތަމަ  2019 ،ކީސަބަބަ

ކަަމްށ  ދާނެވެގެންކެޕޭސިޓީ އިތުރަްށ ފުޅާ ގެތުޢަރޭގަިއ މި ިސނާތެ ގެ ހަރު މި އަ ،ކުރިއަޔރާ ފަިއވުމާއި

ަތރައްޤީވަމުްނާދ ތް ޢަނާގެ ސި ފަތުރުެވރިކަމުނަ އަަހރުގެ ޖޫން މަހުެގ ނިޔަލަށްވަ 2019 .ދިއުންކުރެވިގެންއަންދާޒާ

ައހަުރެގ  ތް ކުރިައރާނެ ކަމަށް ބެެލވޭ. މިގޮތުްނ މިޢަދުވެލީގަިއ މި އަަހރު ބާީކ އޮްތ މުއްދަތުގަިއ ވެްސ ިމ ިސނާ
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 14ބަލާިއރު % ވަނަ އަަހރާ 2018 ވެނީރު ބެލެ ނިޔަލަށް ރާއްެޖއަށް ޒިޔާރާތްުކރާނެ ފަތުރުެވރިންގެ އަދަދު މިހާ

ކަމަށް ބެލެވިަފއިވޭ.  ވެސް އިުތރުވާނެ ރާއްޖޭގައި ފަުތރުެވރިން ހޭަދކުރާ ރޭގެ އަދަދުއިތުރުން ކަމަށް. މީގެ ވާނެއިތުރު

ކޮްށ ޖުއެްވރެ ވަނަ އަހަުރގެ ފުރަތަމަ ތިން މަހުަގއި 2019ކަމަށް ލަފާުކރެވޭ  ވާނެއިުތރުއިން 15މިގޮތުން %

ަގިއ ރާއްޭޖެގ އިންފްލޭޝަްނ ރޭުޓ ރޓަެދވަނަ ުކއާ ،ފަހުހުރުމަށްޑިފްލޭޝަންގަިއ ރޭުޓ ފްލޭޝަން އިން

ވަނަ އަހަރު ަސރުާކރުގެ ސިޔާސަތުތަކަްށ  2018 ،ގައި. މީގެ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ  1.3%ފައިވަނީ ހިފެހެއްޓި

 2019. ވާތީގޮސްފައި ގަިއ ނެތިގެންރޓަ ކުއާގެ ދެވަަނ ވަނަ ައހަރު  2019ގެނެވިފައިާވ ބަދަލުތަކުެގ ބޭްސ އިފެކްޓް 

ކަމަށް. މީެގ މައިގަނުޑ  މަިތވާނެ އަށް 0.7%ޮކށް ޖުްށ ލަފާުކރެވެީނ އިންފްލޭޝަްނ ރޭޓް އެްވރެނަ ައހަރަވަ

ެގ ތެރޭަގއި ކާޑުގެ ާބވަތްތަކަްށ ވަނަ އަހަުރ ަސރުކާުރގެ ސިާޔސަތުތަކަްށ ގެނެވިފަިއވާ ބަަދލުތަކު 2018 ،ސަބަބަކީ

ަވަނ  2019ގެ ބޭިސކް އިފެކްޓް ކުރުމަށް ނިންމުމުހެޔޮ ެގ އަގު ރަންޓާިއ ފެނުގެ ޔުނިޓުކަ ،އިސަބްސިޑީ އަލުން ދިނުމާ

ރުާކރުްނ ހުން ފެށިގެން ސަ މަ ލުއެޕްރީ ހަރުެގ ަވނަ އަ 2019 .ދިއުމުގެ ސަބަބުންއަހަރުެގ ތެރޭަގއި ނެތިގެން

ގުތަްއ ާމޭލެގ ބާވަތްތަްއ ލިބެން ހުންނަ އަ ގެ ޑުތަކުގަިއ ކާއެީއ އަތޮޅު ؛ނިންމާފައިާވ ެދ ސިޔާސަތުކުރުމަށް ޒުތަންފީ

 ރ ނިމުނުއިރު ޓަ ގެ އަސަރުަތއް ދެވަނަ ކުއާުކރުމުެގ ސިޔާސަތުހެޔޮ ުކރުމާއި، ކަރަންޓު ިބލުތައް އަގުއެްއވަރު އަގުތަކާ

އި. މިލިއަްނ ޑޮލަުރގަ 62.2ވް ހުރީ ގެ ނިަޔލަށް ާރްއޖޭގެ ރަސްމީ ރިޒ2019ާ ގަސްޓްއޯ  22ނެތުން. ނަށްވެސް ފެން

އެްސ .ޔޫ 558ކަމަށް ލަފާކުެރވެނީ  ޒާވް ހުންނާނެލަށް ރަސްީމ ރި ައހަުރގެ ނިޔަވަނަ 2019ގައި. އެސް ޑޮލަރު.ޔޫ

ރުެގ ވަަނ އަހަ  2019 ކަންތައްތަކަށް. ގައި ފާަހގަކުެރވޭޕްލިމެންްޓރީ ބަޖެޓު ލާީނ ސައިލަޑޮލަރުގައި. ދެްނ އަޅުގަނޑު ބަ 

ލިއަްނ ރުފިާޔ މި  986މާކެޓުްނ  ސްޓިކު ޑޮމެކުރުމަްށ ހުަށހަޅާފައިވަނީންސްމެންޓްރީ ބަޖެުޓގައި ޑެފިސިްޓ ފައިނޭސަޕްލި

ތަކަްށ ެއ ބޭންކު ،ކުރަނީއިންވެސްޓު  ގައި ބިާލއި ބޮްނޑު ފަދަ ތަކެތީ ޜަރީ ތަކުން ޓަރެވިޔަފާިރ ބޭންކު ހޯއްދަވައިގެން.

ެގ ވަނަ އަަހރު ުޖލައި މަހު  2019ުރ ބަލާއިއަޅާ ވަަނ އަހަރާ 2018ކިން ަބލައިގެން. މިގޮތުްނ އޮތް ރިސްކުތަކަްށ ވަ

. ިބލިއަން ރުފިޔާއަށް އިތުރުވެފަ  1.9 ވަނީ ދުކޮށްފަިއވާ އަދަތަކުން އިންވެސްޓުލަށް ޓްރެަޜރީ ިބލުގަިއ ބޭންކުނިޔަ

ތަކުްނ ބޭންކުގޮެތއްގަިއ  ޞަ ޚާއް ،ޓުންސްޓިކް މާކެޖެުޓ ޑެފިސިޓް ފޫަބއްދަން ޮޑމެބަދަުއލަތުެގ  ،އެހެންކަމުން

ތަކެްއ ިއރު ދަތިތަކުގެ ރިސްކުތަކަށް ަބލާބޭންކު ،ސް ހަމަޖެއްުސމަށް ރުފިޔާެގ ފައިނޭންމިލިއަން  986އިތުރަށް 

ެއީއ  .ސް އެބައޮތް. ފައިސާ އެަބހުރިބެލުމުަގިއ މި ސްޕޭ އަޅުގަނޑުމެން ބަލާ ،ހުރެދާނެ އެހެންނަމަެވސް

، ސްޭޕްސ  އެބަދޭ. އެހެންވީމާކުރަމުން އިންެވސްޓު ލިޓީެގ ިމ ފަިއސާއިްޓ ޑިޕޮސިްޓ ފެސިއޯަވރ ނަ މް.އޭގެއެމް.އެ

ވުނު ބަޖެޓުަގއި ސަުރކާރުެގ ދަރަނި އުފެއްދުްނ ވަނަ އަަހރު ަލފާކުރެ 2019 ވޭނީ.އެބައޮތޭ އަޅުގަނޑަށް ދެންނެ

ގުޅިގެން ިމ  ްޕލިމެންޓްރީ ބަޖެޓާސަ ،ފާކޮށްފައިވާއިރުކަމަށް ލަ  ަގއި ހުންނާނެ 61.3%ގެ ނިސްބަތުން ތެރިކަމު

ެގ ރަނީނުަގއި ަސރުާކރުެގ ދަނޫގާެގ މުދަށް ޒިންމާވުޚަެގ ދަުއލަތު ،ސްވެމަދާނެ. ނައަށް އިުތރުެވގެން 61.6ސްބަތް ނި
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 އޯޕަނިންގ ސްޭޓޓްމަންޓް ގެ ން އަޅުގަނޑުހިސާބު ކަމުގައި ާފހަގަކޮށްލަން. އަޅުގަނޑު މި  60ލިމިޓަކީ %

 ތަކަށް. ެގ ސުާވލުރި މެންބަރުތްތެޒަިއއްލާނަން އި ވަތު ައރުގަނޑު ުފރުޞައަޅުލާފައި އިނިންމަ

 

  ތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:ސަރިޔާ

 .ށްރީފަމެންބަރު އިބްާރހީމް ޝަ ިއއްޒަތްތެރި ރަޫދ ދާއިާރގެ މައަުރވާނަން އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު

 

 :ާވހަކަދެއްެކވުން ރީފްރަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަުރ އިްބރާހީމް ޝަ މަ

 .ވަނީމަށް ތި ވިދާޅުކަ ސްޕޭސް ހުރި  ،ފުަރތަމަ ސުވާލަކީ. ލާނަންވާެލއް ކޮށް ކުރިއްޔާ އަޅުގަނޑު ދެތިން ސުޝު

ޑައެޅިފައިާވ އެކު ކަނށް ޔަޤީންކަމާ ނުވާނެޯތ ސަރުާކރުން ަވރައިވެޓް ެސކްޓަރ ކްރައުޑްައއުޓްޕްރަ  ،އެހެންނަމަވެސް

ރަަތަމ އެއީ ފު ؟ވަންޏާ ނަންަގވާ ކަމަށްބިލު ިވއްކަވައިގެން - ޓީތަކުަގއި ހުރި ފަިއސާއިންޓްރެސްޓެއްަގއި ބޭންކު

، ނުަވ ުވރެން ކުޑަ ތަންކޮޅެއް ކުޑަސަޕްލިމެންޓްީރ ފާސްވުމުްނ އެއް ިބލިއަނަށް މި ،ލަކީދެވަނަ ުސވާ. ސުވާލު

ަލއިައްށ މަނީ ސަޕް ،ފިސިޓް އެބަވޭ. ޭއގެ ސަބަބުންފިޔާ އިތުރަްށ ޑެންމެވެްސ ަވރެއް ިމލިއަން ރުކޮ ސަތޭކަ

ރުކޮށްގެްނ އިންްފލޭޝަނަްށ އަސަ  އިން ކްސްއަށް މިިއސް ިއންޑެރއުމަރ ޕްޒިކޮން ؟ނީއަަސރެއްޯތ ުކރާކޮންކަހަަލ 

މިހާުރ  ؟ނީއިުތރުވެގެންދާއެއަްށ އްޯތ ްއގެ މިންަވރެާބރު ބޮޑުވާނަަމ ެއ ިކހާވަރެ ؟ވެދާނެތޯއެއްވެްސ ކަަހލަ ާބރެއް އަތު

. ދާޅުވެއްޖެ ވިހަކަވާ އިތުުރވާރިސްޓުން އަ ޓު ،އާމްދަނީ އިތުރުވެ ،އިތުުރވަމުން ،ރިޒަމް ސެކްޓަރ ޑިެވލޮޕްވެއަޓު

 މި އަހަރު ނިމޭއިުރގައި ދަުއލަތުގެ ރިާޒވް ދަށަށް ދާ  ވުރެ އޮތް ެލވަލަށް  އްޔާ ީކއްވެގެންތޯ މިާހރު މިވަނިކަމަށްއެހެން

ގިަނ  ،ކަމަށް ބަަހއްޓާ ަފއިސާ ތަކުްނ ިއ ބޭންކުމީގަ ،ދާއިރުސެކްަޓރ އިތުުރވަމުން ންގއަިދ ބޭންކި ؟ސަބަބަކީ

 ތޯ އެ އެއީ ކީްއވެގެން ކަމަށް ވާއިރު، ނީހިމެނެަގިއ ވެސް ރިޒާވް ކީ ޕަސެންޓަ ،ބައެއް ޑުބޮތެރޭަގއި މީގެއަދަދަކަށް 

ބަދަލުވަމުްނ،  ،ުހރެފައި އިންްފލޭޝަނަށް ބަދަުލވަމުންޑިފްލޭޝަންގަިއ އަދި މިގޮތަްށ  ؟ކުންނަނީނު ނަތީޖާ

 ކާ އްގެ ދަތިަތކަ ކަމަށް ވަނީ ވިއްޔާ ކިހާަވރެ އިތުރުވާ ،ރުނުވެރައްޔިތުންގެ މުާސރަ އިތު  ،އަންނައިރު ބަދަލުވަމުން

 ؟ ޖެހޭނެތޯން ުކރިމަތިލާންރައްޔިތު

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ޖަވާބުދޭން ުފރުޞަުތ  އި ވާފަައރުފުރުޞަތުއަޅުގަނޑު އަިދ އެްއ މެންބަރަށް  ބަރު ޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްތެިރ މެން

هللا ދު ޢަބްެގ މެންބަުރ ިށ ދާއިރާ ތިމަރަފުެގ ަމރަފުށީ ދާިއރާތި ،އަުރވަނީދޭނަން. ދެން އަޅުގަނުޑ މި ުފރުޞަތު

 ށް.ރިޔާޟަ
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 ހަކަދެްއކެުވން:ވާ ރިޔާޟްهللا ޢަބްދުދާއިާރގެ މެންބަުރ  ތިމަރަފުށީ

ގޮތުްނ  ބެހޭ ބިލާ-ޓީ ،ޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކަށް އޮތީއަ. ްއރިރު. މަރުޙަބާ އެމް.އެމް.އޭގެ ޓީމަށްޤަޝުކުރިއްޔާ މު

އުސޫލަީކ  ،ކީންގުޭޅ ސިޔާސަތަިވއްކުމުގަިއ ގެ ބިލްސް-ޓީއިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑު ސާފުކޮްށލަން ބޭނުންވަީނ މިހާުރ 

ކުޑަވާެނ ން ޑުދައުލަތަށް ބާ އިއޭގަ ،އެންމެ ދަށްކޮށް ްޓރެސްޓްގެން އިންލެވިއި ހުޅުވަ ،ބަޔަކަށްތޯކޮން؟ ބައިތޯކޮ

 .ން އެދެންދެްއވުތެްއ ސާފުކޮށްލަގޮ އޮތް  ޕޮލިީސ އެ  ،ކިހިނެތްތޯ ؟ގޮތަކަށްތޯ އެކަްނ ކުރަނީ

 

  ން ާވހަކަދެއްެކވުން:ރިޔާސަތު

  .އަރުވަންފުރުޞަތު  ޖަވާބުދެއްވުމަށް

 

   ކެވުން:ވާހަކަެދއް އިޝަތު ާޒހިރާ ޢާއަލްފާިޟލާ  ނަރު ރުއުީޓ ގަވަ ޑެޕި މޯލްޑިވްސް މަނިޓަީރ އޮތޯރިީޓގެ

ރައިވެްޓ ޕް  .ތެރި ެމންބަރު ޝަރީފް އެ ކުެރއްވި ުސވާލުތަކަށްޒަތްލާނަން ިއއްއިފުރަތަމަ ބަލަ ނޑު އަޅުގަޝުކުރިއްޔާ 

ްށ  ކިންގ ސެކްަޓރަބޭން ،ގޮަތކީ ވާ ބެލުމުން މިއަޅުގަނޑުެމން ބަލާ ؟ެސވީއްވާނެތޯ ދެއްތޯ އެއައުޓް ސެކްޓަރ ްކރައުޑް

އެީއ  .ގައި ިވޔަސްކަމު އް ދިޔަމިގޮތަށް އަދި ކަންތަނުވާނެ އިނޭގތޯ އައުޓް ސެކްޓަރ ކްަރއުޑްްޕރައިވެޓް  ަގއިބަލާއިރު

 ރިސްކުަތކާ ބޭފުޅުންނަށް ދިމާވާ ަބއެްއ ެއ  ،މަވެސްެއެހންނަ .ުހރިޓައިްޓ އެބަޑިންގ އެޕަތަުކގެ ލެންބޭންކު ،ގޮަތކީ ވާ

ެއ  ދެންނެވީމި ،ުހރޭ. އެއީ މިާސލަކަށް ޖުޑިޝަރީގެ ަބއެއް ކަންތައްތައް ސްލޯ ޑައުންވުާމއިއެބަ ނުކޮށްހެދި ލެންޑު

ޅުްނ ބޭފު ްށ ބަލާފަިއ އެ ފެކްަޓރަ ރިްސކުެއ  ،ހެދި އެކަަހލަ ކަންތައްތަކާ  .ގުމާކޭސްތަްއ ނުހިނ ލާ ފުޅުންބޭ

 އެގޮތަްށ ނީ ވެނަށް ެބލެ، އަޅުގަނޑުމެންވީމާލައްވާފަިއ އެަބހުރޭ. ެއހެންއި މަޑުޖައްސަ ނުކުރައްވާ ލެންޑު

ަގއި. ދެން ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެުޓ މުސްޓަކަމަށް ސި ހަމަ ލިކުއިޑިޓީ އެބަުހރި ފުދޭވަރަށް ކަމަށް. ުނވާނެއައުޓުރައުޑްކް

ުތްނ .އެމް.އޭގެ ނަޒަިރއްޔާށް އެމްނަށް ބޮޑަމެންދެން އޅުގަނޑު ؟އިންފްލޭޝަްނ ޕްރެަޝރ އަންނާނެތޯ ،މުންފާސްވު

ިމ  ،އް އޮވެދާނެ. އެހެންނަމަވެސްޕްރެޝަރެ ްސޗޭންޖުކޮންމެވެސް ަވރަކަށް އެކް އަންނާނެ އިޏާ މީގަބަލަން

އިސް ހަމަ ހިެފހެއްޓޭނެ ގޮްތ އެ ްޕރެޝަރ ނަ ަބލައިގެްނ ެއ ކަންކަން ގެްނސީމުން ވަރަށް ބޮޑަށް ގަނޑުމެންއަޅު

މުެގ ްށ ވަނުރުފިާޔ މާކެޓައެީއ އިތުރަްށ  ،ެއހެން ިމ ދަންަނވާ ސަބަބަކީއަޅުގަނޑު  އިއޭގަ . އެހެންވީމާ، އޮންނާނެ

ެއީއ ީރ އެ އިންފްލޭޝަނަ، ެއގޮތުން ެއހެންވީމާ. ަދ ޑޮލަރރުފިާޔ ޗޭސިންގ ދަ ްޑ އެން. ފުރުޞަތު ދެއްޯތ ިމ ލިބެނީ

ިމ   ދާންޖެހޭނީހިފެހެއްޓޭނެ ގޮތަކަށް ަފރުމާވެގެން އިސް ދެންނެވި އެ ޕްރެަޝރ ނަމި ،ެއގޮތުންޕްރެޝަރ 

ށް އެކަްނކަން ހިފެހެއްޓުމަށްަޓަކިއ ށް އެގޮތައިން ވެސް މަސައްކަތްުކރާނީ ބޮޑައެމް.އެމް.އޭއެހެންވީމާ، . ސިސްޓަމު

ރިޒަްމ އަޓު ، ޭއގެއިތުރުްނ ވިދާޅުވީދެން. ންދާނަގެންށްުކރިއަ ން މެއަޅުގަނޑު ތައް ަބއިމި  ،ލަފާދިނުމާއި ރަށް ސަރުކާ

އި އަޅުގަނޑު ދަންނަާވލަްނ ދެން ޭއގަ ؟ންަނނީ ކީއްވެގެންތޯހެޔޮ ބަަދލު ނާ ށްގުޅިގެން ރިޒާވަ ސެކްޓަރ ޑިވެލޮްޕވުމާ
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ެއަބ  އެއް ވެންޝަްނ ޕޮލިސީ ރޗޭންޖު ރޭުޓ ސިސްޓަމެއްަގއި އަޅުގަނޑުމެން އިންޓަސް ެއކްޑްފިކްސް ،އޮތީ

ްށ ނޫނީ ވިއްާޔ ސަުރކާރުެގ ސެކްަޓރަޕްަރއިވެްޓ  ދެްނނެވީމި ،ބޭނުންާވ ޑޮަލރުތަކަްށ . އެީއ ބޭންކުގެންގުޅެންޖެހޭ

ޕޮލިީސ ގެންގުޅޭތީެވ  އިންޓަވެންޝަން  ؛މި ބައިތައް ،ފޯރުކޮށްދިނުމާއި އެކިއެކި ކުންފުނިތަކަށް ބޭނުންާވ ޑޮލަރު 

ެދްނ . އުމުގެ ުފރުޝަތު އަންނާނެށް ދި  ދަށަަވރަކަށް ކޮންެމވެސް ،މާއެހެންވީ ުކރާނެ.ރިޒާވަށް ޭއގެ އަަސރު

އިްނ މިހާުރ އާއޮްފ އިންޑި ބޭންކު  ؛ފެިސލިޓީ ސުވެޕް  ސަރުާކުރގެ އާ އިންޑި ،ބައިގައިން މިހާުރ ސްޓޭންޑުގަނޑުމެއަޅު

ަކްށ ަވރަްވ އެކަށޭނަޒާ، ރިއެހެންވީމާ. ގެޒްިލއަން ޑޮލަރާމި 400ންނާނީ އޮިއ އޯލްރެީޑ ސޮއިކޮށްފަ އަޅުގަނޑުމެން

ައހަރުގެ ަފހުކޮޅުގައި ބޭނުންކުެރވިދާނެ. ންނަށް އެ ފެސިލިޓީ ވެސް މެއަޅުގަނޑު ށްޓަކައިދަށްނުވެ ހިފެހެއްޓުމަ

 ،ނޑު އެނބުރިލާނަންގަމެން މި ބަލަނީ. ދެން އަޅުނެ ކަންތައްތަކުގެ ގޮތުގަިއ އަޅުަގނޑު، އެއީ ކުރެވިދާއެހެންވީމާ

 ވަގުުތ ިމ ގެްނގުޅެނީ  މެން މި ޑުއަޅުގަނަގއި ބިލްްސގެ ުއސޫލު-ޓީ . ުސވާލަށްވިްޟ ުކރެއް ޔާއިއްޒަތްތެިރ މެންނަުރ ރި

، މިހާުރ ކޮށްގެން ގެންދިއުން. އެހެްނވީމާފިކްސް ،ގެން ސިސްޓަމަީކ ވަިކ ރޭެޓއް ކަނޑައެޅި ޕް ސިސްޓަމެއް. ޓެޕްޓެ

. ވަރަްށ ދަށް ރޭެޓއްގަިއ ހުންނާނީ ،އީ ފިކްސްޑްއެއޮތީ.  ގޮތަކަޭށ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މިާހރު މި ަފހި ށްސަރުކާރަ

 ލަަކށް ސާ މާކެޓް ރޭޓަށް ަބލަންޏާ މި .ން މާކެްޓ ރޭޓަކަން ނޫންންމެހެޚާއްޞަކޮށް ދަންނަވަންޏާ ކޮ .ފިކްސްކޮށްފަ

އުޅެނީ. މިހާުރެގ  ގަިއ މި 11% އިން،10އިްނ % 8ަހއިދެއްތޯ ގާތްގަނޑަކަްށ %ތަްއ ވަރަްށ ސްޓްލެންޑިންގ ރޭ 

މެންނަށް ދެނެންނެވޭީނ މިހާުރ އަޅުގަނޑު ހި ގޮަތކަށޭ، ފަގައި. އެހެންވީމާ 4.6އާިއ  3.5އުޅޭީނ  ރޭޓު ސް ބިލް-ޓީ

 އޮތީ.  ސަރުކާރަްށ މި

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 ީހމް ޒަތްެތރި މެންބަރު އިްބރާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ އިއްއަޅުގަނޑު ދެން ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ މާޝުކުރިއްޔާ 

 .ޝީދަށްރަ

 

 ކެވުން:ވާހަކަެދއް ދު ރަޝީ މް އިބްރާހީ މެންބަރު ދާއިރާގެ  މެދު މާފަންނު

އަޅުގަނުޑެގ  .ތޯށް އިނގޭނަރަޑެޕިއުޓީ ގަވަރު ،ދަންނަވާަލން އޮތީ ޔާ މުަގއްިރރު. އާދެ، އަޅުގަނޑު ސުވާލުޝުކުރިއް

ށްލަން ބޭނުންަވީނ ގަނޑު ސާފުކޮތޯ. އަޅުާގނޫނު އިނގޭވިދާޅުވެއްޖެ ަދއުލަތުެގ ޚަރަދަށް ޒިންމާވާ  ،ސުވާލަކީ

އެީއ އިނގޭތޯ.  ؟އެ ހަމަތައް ދަމަހައްޓާތޯ ،ަކްލ ޑިސިޕްލިންސްފިންމާވާ ގާނޫޏުގަިއ ބަޔާންުކރާ ދައުލަތުގެ ަޚރަދަށް ޒި

 ؟ޒިޝަން ހުރީޕޮޖެުޓ ބަ ؟ނުގަިއ ބަޔާންކުާރ ގޮަތށްތޯ ބަޖެޓުގެ މިސްރާބު ހުރީއަދި ދައުލަތުެގ ޚަރަދަށް ޒިންމާވާ ގާނޫ

ަބ ލަތަްށ އެ ިއރުގަިއ ދައު، އޭގެ ބޭނުންުކރާޚަރަދާ އާއިަދނީތަށް ލިބޭ އާމްލަދައު  ،ން މި ސުވާުލ އަޅުގަނޑު އުފެދެނީދެ

، . އެހެންވީމާފަކުރާނެ ގޮތެއް އޮންނާނެ ކަނޑައަޅާނޭޖުްފލޯ މެ ކޭޝް ؛އިސާތޯ. ނަގުދު ފައިނގޭ ބޭ ނަގުދު ފައިސާލި
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ތަކާއި ދަުއލަތުން އެބައޮްތޯތ ގުދު ަފއިސާ ނަާގނެ އުސޫލުތަެކއް ކުންފުނިދަުއލަތުެގ ނަ ކުރުމުަގއި މެނޭޖުކޭޝް ފްލޯ 

 އިނގޭތޯ.  ދެއްވުން އެދެން، އެެއއް ސާފުކޮށްލައެހެްނވީމާ ؟ށް ސިޔާސަތެއްމިހާތަނަ ކަނޑައަޅާފައި

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 .ށްފީފަން ޢަސަޙަމެންބަުރ އިއްޒަތްެތރި  ދާއިރާގެ  ވިލުފުށީ  ،އަޅުގަނޑު ދެން ުފރުޞަތު މި އަރުވަނީޝުކުރިއްާޔ 

 

 ަހކަދެއްކެވުން:ވާ ފީފުޢަ ން ސަޙަ މެންބަރު ދާިއރާގެ  ވިލުފުށީ

 ން.ެވގެ  ދަންނަވާލަން އްިރރު. އަިދ މަރުޙަާބ އެމް.އެމް.އޭގެ ޓީމަށް. އަޅުގަނޑު ުސވާލު ޤަ ތެރި މުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތް

ުރ ބަލާއި އަޅާ އަށް ުކީރ އަަހރާ  14ޓު އެރައިަވްލ %ިރސްއަވަަނ އަަހުރ ނިމޭއިުރގަިއ ޓު 2019ހާުރ މި

އަށް އަންާނެނ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ ،އަށްގުޅިގެން މި އާމްދަނީ ދާޅުވީ. ދެން މިއާމަށް ތި ވިކަ ދާނެއިތުރުވަމުން

-ިއ ޓީިއރުގަބިުލ ިވއްކަވާ-ޓީދެްނ މިހާުރ  ؟އެީއ ކިހާވަެރއްތޯ ؟ވާނެތޯދަވާފައިަހއްްއ ތިބޭފުޅުން އެސްޓިމޭޓެ ،ލެއްބަދަ

ިބުލ ވިއްަކއިގެްނ މިާހުރ -ޓީ ،އާދެ، ދެން ވިދާޅުވެއްޖެ ؟މު ގޮތެއްަގއިއްއާ މިހާުރ  ޑަކީ ކޮބައިތޯ ރިީޓ ޕީިރއަބިލު މެޗޫ 

ތަކުްނ މި ސްޭޕްސ ބޭންކު ،އިރުަގއިއޮންނަ ަކނޑައެޅިފައި ލިއަްނ ރުފިާޔ އިތުުރކަމަށްމި 986އާމްދަނީއަށް ދައުލަތުގެ 

އްުމ ފަރާތްތަކަްށ ކޮށްިފއްާޔ ދެން އާޚަރަދު ބިަލށް ިމ ފައިސާ -ޓީކަމަްށ ވަްނާޏ  ން ިމހެންވެއްޖެ . ދެދެއްތޯ ކަމަށް  އޮތް

 ންނާނެތޯ. ދަތިކަެމއް އޮ ބުުމގައި އެއްވެސް ލިޓީޒް ލިޖެހޭ ފެސި ން ލިބެންބޭންކު

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 ައރުވަން. ފުރުޞަތު ށް އެރުވުމަލަށް ޖަވާބު ވާށް ސު ރަނަޑެޕިއުޓީ ގަަވރުއިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. ޝުކުރިއްާޔ 

 

   ކެވުން:ވާހަކަެދއް އިޝަތު ާޒހިރާ ޢާއަލްފާިޟލާ  ނަރު ރުއުީޓ ގަވަ ޑެޕި މޯލްޑިވްސް މަނިޓަީރ އޮތޯރިީޓގެ

ެގ މިނިސްޓްީރ އޮފް ފިނޭންސް، އަުރވަން އަޅުގަނޑަށް ތަންކޮޅެްއ ދަތި. އެއީ ސަބަބަކީކުެރއްވި ުސވާލަށް ޖަވާބު އެ 

އާއި، ެއ ތޯ އްގެންގުޅުއްވަީނ ކިހިނެޅުންކަްލ ޑިިސޕްލިން ެއ ބޭފުސްފި .ޖެހޭ ކަމަކަށް ވާތީން ބައްަލވަންސައިޑު

ެއ  ކުރުން.ޯރލަީކ އެކަްނ ފާހަގަ  ގެ ދެްނ އަޅުގަނޑުމެން؟ ތޯއްވަނީ ކިހިނެޕްލިން ެއ ބޭފުޅުން ަބލަހައްޓަ ޑިސި

ކަށް ވާީތ މަންޖެހޭ ކަްނ ބައްަލވަންސް މިނިސްޓްރީ، ިފނޭސްލިޕްވާކަްނ ފާަހގަކުރުން. އެހެންވީމާ ،ސްލިޕްވަންޏާ

ުކރެޭވެނ  އެޑްވައިސްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ،ންނަމަވެސްއެއަްށ ޖަވާބެްއ ައރުވަން. އެހެ އަޅުގަނޑަށް ތަންކޮޅެއް އުނދަގޫ

ވަްނ. ސަސްެޓއިނަބަލް ގޮތަކަށް ގެންދަ ކުރައްަވއިގެންއިން ކޮންޓެ ޑެޓްގެ ކަންތައްަތއް މިސާލަކަށް ،ށްސަފިނޭން

ވާަލްށ  ސު ުކރެއްވި ފުފީޢަ އިތުުރން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުޅުގަނޑުމެންގެ ރޯލަކީ. ދެން އޭގެ ، އެއީ އައެހެންވީމާ
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 އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި އާދެ،  ؟ެގ އާމްދަނީ ދެއްޯތ ވިދާޅުވީރިޒަްމ ޑިވެލޮޕްމަންޓުއަޓު  ،އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަްނ އޮތީ

އަޅުގަނޑުމެްނ  ،އެްއ ނެތް. އެހެންނަމަވެސްފަވަގުތު ެއ ހިސާބުަތއް ގެނެވި މި .ތްއް ނެއެކުރެވިފަ ންޓިފައި އެވަގުތު ކު

މުެގ ފުރުޞަުތ ރުވުކޮށްލާފަިއ އަޅުގަނޑުމެންެގ އަންދާސީ ހިސާބުތަކެްއ އެ ންޓިފައިއެކު  ފަހު ަވގުތެއްގައި 

 ނެ. ދާދެވި، ެއ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފަހުން ފޮނުާވލައަޅުގަނޑުމެންނަށް އޮންނާނެ. އެހެންވީމާ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

  .ޝުކުރިއްޔާބައްދަލުވުްނ ނިންމަިއލާނަން. މާ، އަޅުގަނޑު މި ހިސާބުން ިމ އެހެންވީ

 

  ކެވުން:ވާހަކަެދއް އިޝަތު ާޒހިރާ ޢާއަލްފާިޟލާ  ނަރު ރުއުީޓ ގަވަ ޑެޕި މޯލްޑިވްސް މަނިޓަީރ އޮތޯރިީޓގެ

 ޞަތަށް.ރުފުވި އާދެ، ޝުކުރިްއޔާ ދެއް 
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