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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ ބައްދަުލވުމަށް ަވޑަިއެގން ދެއްވި ބޭފުޅުންނަށް މަރުަޙބާ ދަންނަވަން. މި ކޮމިޓީެގ  41`. ޢާއްމު ކޮމިީޓގެ 

 ސަބްމަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ަބޖެޓް ދިރާސާ ކުރެއްވި ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ  5142މިއަދުގެ އެޖެންާޑަގއި މިއޮީތ 

ހާޒިރީ ށް ވަަޑިއގެްނ ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް. ރިޕޯޓާމެދު ގޮތެއް ނިންމެވުން. ދެން މިވަގުތު ކޮމިޓީ އަ

 ދާއިާރގެ ފޮނަދޫ ،މަރުޒޫގު އަޙްމަދު މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ފެލިދޫ ރެކޯޑަށް ޓަަކއި ައޅުަގނޑު ަދންނަވާލާނަން.

ރަޝީދު އަދި  އަޙްމަދު މެންބަރުޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ަގއްދޫ ،هللاޢަބްދު ޢަބްދުއްރަޙީމް މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި 

ނޑު ސަބް  ޢަލީ މެންބަރުޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ މެދު ފުވައްމުލަކު ނޑު ަޢލީ ޢާރިފް. އަޅުގަ ފަޒާދު. އޭގެ އިތުރުން އަުޅގަ

 ދެްއވުމަށް. އިއްަވއިރިޕޯޓް  މި އަޙްމަދު ރަޝީދަށް ފުރުޞަތު އަރުވަްނ މި ކޮމިޓީ އަށް ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން: އަްޙމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ގައްދޫ

ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިުރ. ކުރީުދވަހު މި ކޮމިޓީން ނެންގެވި ސަބް ކޮމިޓީގައި މި ބަޖެޓް ދިރާސާ ކުރުމަށް އަޅުަގނޑުމެން 

ނޑުމެން  ަފއިރި މަސަްއކަތުަގއި އެކުަލވާލި ރިޕޯޓް މިހާރު ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ލިިބވަަޑއިގެންކު އޮންނާނެ. އަުޅގަ

މި މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ފުރަތަމަ ވެސް މިކަމާބެހޭ އިދާރީ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ހުރިހާ ސެކްޝަނެއްގެ ބޭފުޅުން 

ނޑުމެން އެ  ބޭފުޅުންެގ  އެ އިަބއިތޯ ބަލަކޮބޭފުޅުންގެ ކޮންސަރނަކީ  ލުކޮށް އެބޭފުޅުންނާ ސުވާ ގެނެސްގެން އަުޅގަ

ށް ގެންދެވޭެނ ކުރިއަ ށް އޮތް އަހަރުގައި މި އިދާރާއަނެތި ުކރިބަޖެޓް އެއީ އެއްވެސް ދަތިކަމެއްލަފާކޮށްފައި އޮތް 

ބޭފުޅުންނަށް  ނޫނީ އެ  ތޯޔާހޭ އެްއވެސް ާދއިރާެއއް ޮއތްެއއްވެްސ ކަހަލަ އިތުރު ކުރަްނޖެ .ބަޖެޓެއްތޯ ުސވާލު ކުރިން

ނޑުމެން ކުރި  .ދަތިވާ ެއއްެވސް ދިމާލެއް އޮްތތޯ އޮތް ގޮތަށް އެ ބޭފުޅުްނގެ ޖަވާަބކީ  ސުވާުލގެ އެދެން އޭގެ އަުޅގަ

 އިއިމާރާތުގެ ކަންަތއްތަކާ  ނެތި އަލަށް ހުޅުިވގެންދާ ައއުަނށް އެްއވެސް ކަހަލަ ދަތިކަމެއްބޭފުޅުން އްޔާ އެފާސްވެއްޖެ 

ނުޑމެންނަށް ވެސް މާބޮޑު މެއް ެއއްކޮްށ މިކަން ކުރިއަހާ ކަހުރި ޭއގެ ށް ގެންދެވޭެނ ކަމަށް. ެދން އެއަްށ ބަލާފައި އަުޅގަ

މުޅި ސަްބ  ނެތުމާ އެއްކޮށް ބަލަންޖެހޭނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވިަފއި  ޅުަގނޑުެމން އިތުރަށް ދިރާސާކޮށް އަ  އިތުރު ދާއިާރއެއް 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަ ކަމަށް. ދެން އިތުރަށް އޮތް ގޮތަށް ފާސްުކރަން ީވ ބަޖެޓް ކޮމިޓީގެ ިއއްތިފާޤުން ފާސް

ހެލްތް ފުންނަށް މި މެންބަރުންނަށް، އިދާރާެގ މުވަްއޒަ ޓް ކޮށްފަިއ އޮންނާނެ އިދާރާގެއަޅުަގނޑުމެން އޭެގ ހައިަލއި 

ނޑުމެން އެީއ  .އި ިއންނާނެކޮމަންޑޭޝަނެއް ގޮުތގައި ައޅުަގނޑުމެން ލާފަރެ އެއްސުމަށް ހަމަޖެރެންސް އިންޝުއަ އަޅުގަ

އެހެން ސަބަބު  އޭގެދެން  ،އެކަމަށްދެެކވި ޓީގައި ވާހަކަ މައި ކޮމި ެއއަްށ ގޮތެއް ނުނިންމީކޮމިޓީން ވަކިން ސަބް 

ގޮތަކީ ލައިފް ވާ މިހާރުކޮށްލިްނ. ނޑު ކުީރގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސާ ވެސް ުކޑަކޮށް ޚިއްޞާ ބަދަލުވެސް އަުޅގަ

މަރުޙަލާެއއްަގއި އޮންނަ ކަމަކަށް ވެފަިއ މަޖިލީހުެގ ެއއީ ވަރަށް އުނދަގޫ  .ދެކެވުނީ އެއް ވާހަކަ ގެ ރެންސް އިންޝުއަ

މެންބަރުންނަށް ވެސް އެ ފުރުޞަތު ނޯވޭ. މިހާރު ާއސަންދައިގެ ތެޭރަގއި މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މުވަްއޒަފުްނ 

ނުޑމެން ވާތީއާ ެއއްކޮށް ދެްނ ހަމަ އެއާހިމެނިފައި ބައްދަލުކުރަން ޖެހިފައި ދޭ ފަރާތާ ވެސް  މި ޚިދުމަތްއެްއކޮށް އަުޅގަ



  

ނޑުމެން މެންބަރުންގެއޮތުމާ އެއީ  އޮޅުން ފިލުވާލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ހުރެ އެކަން  ކަންތައްތަކުަގިއ ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން  ެއއަށް ައއިސްަފއި އޮތުމާ އެއްކޮށްމިވަގުތު ވެސް ންމެވެސް ވަރަކަށް ހުއްޓުަމކަށް ކޮ ބް ކޮމިޓީން ސަައޅުގަ

އޯވަރޯްލކޮށް  އަުޅަގނޑުމެން އެަބއި ދޫކޮށްލާފައި ކަމަކަށް ނުވާތީ ަމއި ކޮިމޓީ އަށްގޮތެއް ނިންމުމަކީ މާ ރަނަގޅު 

ީޓެގ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ސަބް ކޮމި އޮްތ ގޮތަށް ފާްސކުރަން ކަހަލަ މައްސަލަެއއް ނެތި ބަޖެޓް ބަޖެޓްގެ ެއްއވެސް

ނޑު. ދެން ތަށް ހުށަހެޅީފާސްވުމާެއކު ެއގޮ އިއްތިފާޤުން މެން ކޮށްަފއި އޮތް ރިޕޯޓުން ފެނިވަޑަިއގަންނަވާނެ ައުޅގަ

 ޝުކުރިއްޔާ. .ެއއީ ައޅުަގނޑު ދަންނަވަން އޮތް ވާހަަކއަކީ  .މަސައްކަތާެއކު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢަލީ ފަޒާދު. އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ރަޝީދު. ޢަބްދުއްރަހީމް. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަުހ(

 

 ފަޒާދު ވާހަކަދެްއކެވުން: ޢަލީ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިާރގެ މެދު ފުވައްމުލަކު

 އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން ޢަބްދުއްރަހީމްގެ ހުށަހެޅުމަށް.

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހ

އްރަހީމް ޯޕޓް ބަލައިގަތުމަށް ޢަބްދުއްރަހީމް މި ހުށަހެޅި ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ޢަބްދުމިޓީގެ ރިއާދެ! ސަބް ކޮ

ދެން ކޮމިޓީގެ އެހެން މެންބަަރކު އެހެން ެއއްެޗއް އެހެން  އޮތީ ތާއީދުކުަރއްވާފަ.ޢަލީ ފަާޒދު މި ހުށަހަޅުއްވަިއ އަދި 

ނޑު ވޯޓަކަށް އަހާނަން. ވޯޓަކަށް ނާހާނަންއެގޮތަށް ްއޔާ ނެތް ަކމަށް ވެއްޖެޚިޔާލުފުޅެއް ކަމަށް  ދެން  .ައޅުގަ

އެގޮަތްށ  އް ނެތިއްޔާބޭފުޅުންގެ އިޢުތިރާޟެ . އެހެންވީމާ، ތިއިނގޭތޯ ފައި ފާސްކުރާނީއް ނެތް ކަމަށް ބަލާއިޢުތިރާޟެ

ކޮމަންޑޭޝަނެއް ވެސް ީމގަިއ ހިމަނާފައި އޮތީމަ އެ ރެކޮމަންޭޑޝަންގައި އެ ބުނަނީ ަމިއ ފާސްކުރުމުގެ ކުރިްނ ރެ

ނޑު އިވެސް ގޮެތއް ނިންމައެކަމަށް ކޮމިޓީން  ނަ ންން އެ ރެކޮމަންޑޭޝަންސް ބަލައިގަމެދޭންވާނޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

މުަވއްޒަފުންނަށް ހެލްތް  ނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެބުނައެ ރެކޮމަންޑޭޝަްނގައި މި  . އެކަަމކުފާސްކުރަނީ ގޮތަށް މި

ނޑުެމންނަށް މި ލިބޭ އިންޝުއަ ނޑު އޮންާނނީ ކޮމިޓީން މި  ހޯދުމަށް. އެ އުސޫލުން ރެންސް އަުޅގަ ވެސް  ހާރުއަޅުގަ

ނޑު އޮންނާނެ އް. އެކަން ދިރާސާ ކުރެްނ ދިރާސާ ކުރުމަށް ދަންނަވާފައެކަ އިނާނީ އިދާރާއިގަ އޮން ިވއްޖެ. ދެން އަޅުގަ

މަށް ވެސް އެކަމާ ގުިޅެގންނާއި އަދި ައޅުަގނޑުމެންނާ ދިމާވެފައި ހުރި ބަެއއް ަކހަލަ ދަތިތައް ސާފުކުރު މިހާރު

ނޑުމެން މިއުޅެނީ ރެންސް ކުންފުންޏަށް ދަންނަވާފައި މިރޭގެއިންޝުއަ  .ަގޑިެއއްަގއި ކޮމިޓީެއއް ބާްއަވން އަޅުގަ

 ދީފައި ކަމަށްވާީތވެ އެ ލައަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ބަޖެޓް އެްއކޮށް އަްތ ީވއްލާލެވެން ައންނަނީ މިހުރިހާ ކަމެއް ނިންމާ

އޭ އިނގޭތޯ. އަދި ުސވާުލ އަޅުަގނޑުމެން ުސވާލު ކުރާނެމި ވާހަކަ ވެްސ ދެްއވާތި ޅުންނަށް ދަންނާވާއިރު ވިދާޅުވެބޭފު



  

ހަމަ ތައްޔާރުވެގެން ަވަޑއިގަތުމަށް ޓަކައި ަޓއިމް ސޭވް ކުރުމަށް ޓަކައި ވިދާުޅވެ  ކުރާނެ ކަންތައްތަުކގެ ތެރޭަގއި

ނޑުމެންގެ ިޑޕެންޑެންޓުން  އެ  .އަހަރު ފުރިފައި ތިބި ޑިޕެންޑެންޓުން ވެސް އެބަ ތިއްބޭ 41 ،ދެއްވާތި އަުޅގަ

 41މިސާލަކަށް އަޅުަގނޑު  .ދީގެން މީހުން ފައިސާޕޮލިސީަގއި ހިމެނޭ އެ ރެންސްގައި ޝުއަ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އިން

މިއީ ވެްސ  ނިޒާުމގެ ތެރޭގައި ހިމެނިދާނެތޯ؟އެ އަހަރު ފުރިފައި ހުރި ދަރިޔަކަށް އަޅުަގނުޑގެ ޖީބުން ފައިސާ ދީގެން 

ނޑުމެންެގ ތެރެއަށް އަންނަ ސުވާލުތަެކއް ކަމަ ށްވާތީ މިއަށް ވެސް ޮކންމެވެސް ކަހަލަ ޖަވާބުތަކެްއ ވަރަށް ބޮޑަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ބޭނުންވަނީ ވީާހވެސް އަވަހަށް ިމކަން ނިންމާލަން ކަމަށްވާތީެވ  ހިއްޕަވަިއގެން ވަަޑިއގަންނަަވްއޗޭ. ެއއީ އަުޅގަ

ވަްސވީ ބޭފުޅުން، އެ ދު  ެވސް އަިދ ހަމަ އެ ޑިޕެންޑެންޓުން ތިބެާދނެ އަދި މި ުމވަްއޒަފުންގެ ތެޭރގައި  އިނގޭތޯ. ދެން 

ގޮތުން. ބަފައިން އިން ލޯސް ވެސް ހިމެނޭމައިން .މައިންބަފައިން ވެސް އިނގޭތޯއަދި ދުވަްސވީ ބޭފުޅުން  އަހަްށވުރެ 41

ނުޑމެން ފައިސާދީގެން  އެކަމުގަިއ މިސާލަކަށް އަޅުަގނުޑގެ އަންހެނުންގެ މަންމަ އާއި ބައްޕަ ވެސް ހިމަނައިގެން އަުޅގަ

ކަހަލަ ވާހަކަތަކެއް ދެެކވުނޭ.  އަންނާނެ ކަމަށް ތިމަންނަމެންނަށް ހީވޭ އެހަލަ ސުވާލުތަކެއް މެނިދާނެތޯ މިކަހި

އިނގޭތޯ. އެހެންީވމާ، މި ބަޖެޓް ދިރާސާކުރި  ަވޑަިއގެން ވަަޑިއގެން ދެއްވާށޭވެއެހެންވީމާ، ެއއަށް ވެސް ތައްޔާރު 

ނޑުމެން ަވނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާކުރި ސަބް 5142 އިދާރާގެ މަޖިލީހުގެ ލައިގަތީ މި ބަ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް އަޅުގަ

ދެން މިވަގުުތ މި ކޮމިޓީގެ އެޖެންޑާަގއި ިއތުރު އެހެން ކަމެއް ނެތީމަ  .ކޮމަންޑޭޝަނާއެކުއޭަގއި ތެރޭަގއި ހިމެނޭ ރެ

ކޮމިޓީ އަށް  13.1މިރޭ  . މަޖިލިސް ނިމިއްޖެްއޔާއްޔާޓީެއއް ބާއްވަން ހަމަ މަޖިލީސް ނިމިއްޖެއަށް ކޮމި 13.1މިރޭ 

ނޑުމެން ޭބނުންވާތީވެ އެކަމަށް ވެްސ ތި ބޭފުޅުން ތައްޔާުރވެަވޑަިއގެން ދެްއވާތި. ެއގޮތަްށ  ބާއްވަން އަުޅގަ

 .الحمد هلل رب العالمينو ެއއްަބސްވެ އެޖެންާޑަގއި އެހެން ކަެމއް ނެތީމަ މި ކޮމިޓީ ނިންމާލަނީ.އެންމެން އަޅުަގނޑުމެން 

 ކޮމިޓީ ނިމުނީ.
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