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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނާޡިމް،އިރާގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރުން އަދި ވައިކަރަދޫ ދާ ،އްޒަތްތެރި މެންބަރު ފަލާޙްމާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ އި 

 މަރުޒޫޤު، އަޙްމަދު މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ އަދި ފެލިދޫ ،ނިޒާރު މޫސާ މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ ކެޔޮދޫ

 ،މުބީން  އަޙްމަދު އްޒަތްތެރި މެންބަރުއި  ދާއިރާގެ ބިލެތްދޫއަދި  ،ޝަހުދީ މެންބަރުއިްއޒަތްތެިރ  ދާއިރާގެ ހަނިމާދޫ

ޅުގަނުޑ މެންބަރު އަ  ކުޑަުހވަދޫ ދާިއރާގެއަދި  هللاމެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުއިްއޒަތްތެިރ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ 

އަށް މިއަދު ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަައކީ މި އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ދައުލަތުެގ އަޙްމަދު ޢާމިރު. ކޮމިޓީ

ެސްކޝަނުން މައްސަލަ ފޮނުއްވުުމގެ ކުރިން ާޢއްމު ކޮމިޓީން ބަޖެޓަށް ބަޖެޓު ރުމުގެ ކުރިން ަދއުލަތުގެ ބަޖެޓު ފާސްކު

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުާރ  2017ުގޅިގެން  މެމޯއަކާފޮނުވާަފއި ޮއތް  ނިންމުމަށް، ކަމެއް ކަނަޑއަަޅއިޖެހޭ ނިންމަން

ފޮނުވާފައިާވ ލިޔުން ގޮތެއް ނިންުމން. ސެކްޝަނުްނ ފޮނުވާފަިއވާ ފޮނުވާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ބަޖެޓު، ބަޖެޓު 

ހަރު ލަފާކުރާ ަބޖެޓު މި އިދާރާގެ އެކި ވަނަ އަ 2017 އޮތް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލާނަން. ިމ އިދާރާގެ ކުރިއަށް

އަށް މި އިދާރާ އެއީވަނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން  މަުޢލޫމާތުގެ މައްޗަށް އެކުަލވާލެިވފައިސެކްޝަންތަކުން ދެއްވި 

ިމ ، އެހެންކަމުން ްނ ވަރަށް ބޮޑުތަން އިތުުރވެފައިކަން.ވުރެފެްއޓުމަށް ދެއްވާަފއިވާ ސީލިންގއަށްއަހަރުގެ ބެޖެޓު 

މަޝްވަރާކުރެްއވުމަށްފަހު މިހާރުވަނީ ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައިވާ ޚަރަދުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ދާރާގެ އިްސވެރިްނގެ މެދުގައި އި

މިލިައނަށް ދަށްކުރެވިފަ. މިހާރު  61.91މިލިއަނުން  99.28މަ އިތުރުވި މިްނވަރު ވުރެން ުފރަތަބަޖެޓު ސީލިންގއަށް 

މުޅި ޖުމްލަ  ،ކުރާ ބަޖެޓުގެ މުޅި ޖުމްލަ ޕީ.އެސް.އައި.ީޕގެަވނަ އަހަރަށް ލަފާ 2017 މި އިދާރާއިން

 145މިނިސްޓްރީން ކަނޑައެޅުްއވި  ފިނޭންސް މީގެ .ޔާ ހިމެނޭން ރުފިމިލިއަ 305.35 އެސް.ައއި.ީޕއާެއކުޕީ.

އްެގ އާއި އެހެނިހެން ހުރިހާ ޚަރަދުތަކެ އަށް ފަްއތަންޖެހޭ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ނުހިމަނާ މުސާރަމިލިއަންގެ ސީލިންގ

ވަނަ އަހަރަށް  2017އިދާރާިއން  މި އެކު ން ރުފިޔާ. މި ނިންމުމާމިލިއަ 206.96ޖުމްލަ އަދަދަކީ މިހާރު ޖުމްލަ 

ވާނެކަމަށާިއ ބަޖެޓު ތަފްޞީލުތައް ފިނޭްނސް މިނިސްޓްރީން ދެްއވި ހިމެނިފައި ލަފާކުރި ބަޖެޓުގެ ޚުލާާޞ ިލޔުމެއް 

މިއޮންނަނީ  ބަޔާންކޮށްފައިކުރެވިަފއިވާނެ ވާހަަކ ޕީއެއް މި ކޮމިޓީާއ ޝެއަރސޮފްޓް ކޮޕްރިންޓް ނުކުރެވޭީތ ފޯމެޓްގައި 

 ރުގެ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓު ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުަގއި ވަނަ އަހަ 2017މި އިާދރާއިން އެކުަލވާލި  . ވީމާ،މި އިދާރާއިން

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(  6ގަވާއިދުގެ  އަށް ފޮނުއްވުމަށް ކުރިން މަޖިލީހުގެމަށް ޓަކައި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީހިމެނު

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ަގއިވާ ގޮތުެގ  94މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ ސްކުރުމަށާއި ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން ޢާއްމު ކޮމިޓީން ފާ

އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ެދއްވުން  އާއި އިރުޝާދު ޓީން ލަފާމަތިން އިދާރާއިން ލަފާކުިރ ބަޖެޓާމެދު ޢާއްމު ކޮމި

 ކަމަށް ކަރުދާހެއް ޞީލު ޓާ ުގޭޅ ގޮތުން ކުރެވިަފއިާވ މަސަްއކަތުގެ ކޮންމެވެްސވަރެްއެގ ތަފްޖެމި ބަ .ހުށަހެޅުމެއް

 ބެހޭ ގޮތުންބަޖެޓާ މި ަގއި ވާނެ. އެހެްނީވމާ، ބައްލަަވއިލެްއވުމަށްފަހުގަިއ މޭޒުޮކޅު މެންބަރުންގެްއޒަތްތެރި ކޮންމެ އި
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 ަވއިކަރަދޫ ފްލޯރ ހުޅުވާލާނަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްަފހު( އަޅުގަނޑު މި ޑު ނިންމާނެގޮތަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށްލުމަށް އަޅުގަނ

 ނާޡިމަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.  މުޙައްމަދު މެންބަރުްއޒަތްތެރި އި ދާއިރާގެ

 

 ނާޡިމް ވާހަކަދެއްެކވުން: މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވަިއކަރަދޫ

މި ކަމަށް  ޚަރަދެއް ވިއްޔާހިނގާނެ ކަމަށް ބެލޭ  ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ޚަރަދަކީ 

ރަށް ައޅުގަނޑުމެން ބެހޭ ގޮުތން އިތު ތުރަށް ުމވަްއޒަފުންގެ މުސާަރއާނިންމާލާނީ. އެކަމަކު އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން އި

ލުންެގ ގެ މިސާލަކަށް ގާނޫނީ ވަކީދެން އަޅުގަނޑު މިހެން މި ހުށަޅާލީ ބޭރު ފެންނަނީ.ކިހިނެއްތޯ  ދިރާސާކޮށްލުން

ކުަޑ.  ެވސް މުވަްއޒަފުންގެ ދެން އަދި އެހެންމުސާރައަށް ބަލާއިރު މިތަނުގެ މުސާރަ ކުޑަ.  އެހެން ތަންތަނުގެ

އަުޅގަނޑު މުަޤއްރިރަށް ހަމަ މި ފުރުޞަތުގަިއ އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން އިތުރަށް ދިރާސާކޮށް ބަަލއިުލން 

 ހުށަހަޅާލަން. 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

 ށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.ފަލާޙަ

 

 ފަލާޙް ވާހަކަދެއްކެވުން: މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހުޅަނގު މާފަންނު

ވަނަ އަހަރުގެ މި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓު މި  2017އަުޅަގނޑު ހަމަ ހުށަހަޅާލަން ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. 

 ހާޒިރުކޮށް އަޅުގަނޑުމެން ބައެއް ސުވާލުަތއްޖެޓު ސެކްޝަންގެ މީހުން މިތަނަށް ތަނަށް އައިސްފަިއވާތީ މި ބަ

ނޑުމެންނަށް ލު އަުޅގަބަހުން މި ތަފްޞީއެ ބޭުފޅުންގެ އަނގަ ،ލިބޭ ކަމަށް ކޮށްލަން ހުރީމަ އެ އަށް ަޖވާބު

ން ދުވަހަކަްށ ފާްސނުކޮށް އެހެމިއަދު މި ، ބޭނުންވާ ކަަމކަށްވާތީ އެހެންވީމާ ހުށަހަޅާލަދިނިއްޔާ އަުޅގަނޑު ވަރަށް

ޒިރުކޮށްފައި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ބޭނުންވާ ސުވާެލއްކޮށްފައި ދެން އެއަށްފަހު ފާސްކުރާ ކަހަލަ ހާބަޖެޓް ސެކްޝަން 

ގޮތަކަށް ހެދުމަށް އަޅުގަނޑަްށ ފެންނާތީ އެކަން އަޅުގަނުޑ ހުށަހަޅަން. ކޮންމެވެސް ބޭފުޅަކު ތާއީދުކޮށްދެްއވުން 

 އެދެން. 

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

 ށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. މަޡިއަޅުގަނޑު ނާ
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 މް ވާހަކަދެއްެކވުން:ޡިމެންބަރު މުޙައްމަދު ނާ ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ

 ފަލާޙްގެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކޮށްލަން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .އަބްދުއްރަޙީމް

 

 އްރަޙީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:ޢަބްދުهللا ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ބެހޭ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގައި ހިމެނޭ ބަލާލިއިރު ކުރިން މިކަން  ބަޖެޓް ފާސްކުރުމާ މި ޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަނޑަށް ދެން 

 ކޮށްއުޭޅގޮތެއް އިދާރީ މޭޒުން ައޅުގަނޑަށް ސާފުކޮށްލަފާނަންތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވުމަށް ައޅުގަނޑު އިދާރީ ބޭފުޅާއާ ބޭފުޅުންގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި އެރު  ތި ލެއް ައޅުގަނުޑ ހަމަޞީމީގެ ތަފް

 ވާލުކޮށްލާނަން. ޙަ

 

 ކަދެްއކެވުން:މޭޒުން ވާހަ އިދާރީ

އްމު ކޮމިޓީއަށް ރައްޔިތުްނެގ ޢާބަޖެޓް ފާސްކުރަނީ  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. މީގެ ކުރިން ވެސް މި

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން  ދެންމެމެމޯ ފޮނުވައިގެން. އޭގެ ކުރީެގ ބައެއް އަހަރުތަުކަގއި މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ހަމަ 

ން ކުރައްާވ ިޒރުވެ މެންބަރުހާފުން ކޮމިީޓއަށް ޖިލީހުގެ އިދާރާގެ އިްސ މުވައްޒަފަލާޙު ހުށަހެޅުއްވި ފަދައިން ބަޖެޓް މަ

މި ހެން އެހެންޏާ ވެސް އްައޅުގަނޑު އަނެ ، . އެހެންވީމާދެއްވާފައި އެބަހުރި ގުޭޅގޮތުން މަޢުލޫމާތު ބައެއް ުސވާލުތަކާ

ށް ގެންދާޮގތަށް މިހާރު ވެސް ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ހިނގަމުން މިދަނީ. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެިރ އަރިމަސައްކަތް ކު

 މުޤައްރިރު. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްާޔ ައޅުގަނުޑ ެވއްޖެ ވިދާުޅވަން ވެއްޖެ ކަމަށް ހުރި ވާހަކަެއއްގުޅުން ސާފުކޮށްލުމަށް ޢަބްދުއްރަޙީމަށް އާދެ! ެއްއޗެއް

 ށް ފުރުޞަތު އަރުވާަނން.އަުޅގަނޑު ފަލާޙަ، ށްވާނީ. ނޫނިއްާޔމު އެހެން ބޭފުޅަކަފުރުޞަތު އަރު
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 މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް ވާހަކަދެއްކެވުން:

 ،އަޅުގަނޑުމެން މިދިޔަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރިއިރުަގއި އެބަހުރި.ނުކުތާ  އަޅުގަނޑު ސާފުކުރަން ބޭނުން ދެތިން

އޮންނާނެ ޕާކިްސތާނުގެ ސަރުކާރުން ދިން ައޅުގަނޑުމެން ާފސްކޮށްފައި މަޖިލީހުން ބަޖެޓް ފާސްކުރިއިރުަގއި 

ންފިލުވާލަން ބޭނުން އަުޅގަނޑު އޮޅު، ކޮށްފަ. އެހެންވީމާއެ ފާސްއެހީއެްއގެ ވާަހކަ. އަުޅގަނުޑމެން އޮންނާނެ 

މިހާތަނަށް އެ އެހީއަށް ކިހިނެއްތޯވީ. ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލިްސގެ ރެނޮވޭޝަނަށް ކޮންމެވެްސ ވަރެްއގެ ފައިސާތަެކއް 

ހަނދާން ހުންނާނެ.  ށް ހީވަނީ ޢަބްދުއްރަޙީމް ވެސްން ދެއްވި ވާހަކަ. ައޅުގަނޑައެހީތަކެއް ޕާކިސްތާނު ސަރުާކރު

ފާުރ މަޖިލީހުގައި ވަށާ ން. އަދި އަުޅގަނޑުެމން މިލަގޮތުން އަޅުގަނޑު ބޭނުން ޮއޅުންފިލުވާ ބެހޭ ެއކަމާ، އެހެންވީމާ

ތުން ދީފައި ހުންނާނެ. ފަރާްތފަރާ އެކިބެޭހ ގޮތުން ކޮންމެވެްސ ވަެރއްެގ ފަންޑްތަކެއް އެކި  ވަކި މިނަކަށް އުސްކުރުމާ

ޅުންފިލުވާލަން ހުރީމަ ބަޖެޓް ސެކްޝަންަގއި އަުޅގަނޑު ބެހޭ ގޮތުން ވެސް ބައެއް ކަންކަން އޮ  އެކަްނކަމާ، އެހެންވީމާ

 ދަންނަވާލީ. މި ޒިރުކުރުވަން ބޭނުންާވ ވާހަކަ ހާ ،ލަން ޭބނުންވާހަކަ އޮޅުންފިލުވާ އެ

 

 ރިޔާސަތުން ވަހާކަދެްއެކވުން:

 އަޅުގަނޑު ޢަބްދުއްރަޙީމަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.

 

 މް ވާހަކަދެްއކެވުން:ޢަބްދުއްރަޙީهللا ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

އްމު ކޮމިޓީން އަޅުގަނޑުމެން މިތަނުން، ޢާއަަރނީ ބަޖެޓް ށްމުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑު ވެސް ހިތަޝުކުރިްއޔާ  އާދެ!

މި މަޢުލޫމާތު  އިވާހަކަދައްކާލަ މީހުންނާފޮނުވާލުމުގެ ކުރިން ބަޖެޓް ސެކްޝަންގެ  އިނިންމަ ށްފާސްކޮ

މިދިޔަ އަހަރު އަުޅގަނޑުމެން ބަޖެޓް ފާސްކުރިއިރު  އެއީ ން ކުރަންވާނެ ކަމެކޭ.ޓީއްުމ ކޮމިެއއީ ޢާޅުންފިލުވާލުމަކީ އޮ

 ވަނަ އަހަރު  2017 ފަދައިން މިއަހަރު ފަލާޙު ވެސް އެ ވިދާޅުވި އިހުރި ބައެއް ކަންތައްތައް ދެންމެގަހިމެނިފައި 

އެނގިލާަފއި  ށްއްުމ ކޮމިޓީއަޢާކަށް ކޮންމެވެސް ވަރަ  އް ކަންތައްތަްއ ދިަޔގޮތެ އަޅުގަނޑުމެން ބަޖެޓް ފޮނުާވިއރު އެ

ވަނަ ދުވަހުެގ  20، ވެސް ޤަބޫލުކުރަނީ. އެހެްނވީމާ ގޮތް ކަމަށް އަުޅގަނޑު  އޮތުން އެއީ ހަމަ އެންމެ ަރނގަޅު

އަދި މާދަމާ މެންދުރުފަހު ވާހަކަދައްކާލެވުަނސް.  ބޭފުޅުންނާއި އަުޅގަނުޑމެންނާ މިރޭ އެއަދި ކުރިން ފޮނުވޭނެ. 

ށް ވެސް ހަމަ ތާއީދުކުރާ ހިތްއޮތީ ބޮޑަ ލެވުނަސް. ހަމަ މިއޮތްގޮތަށް ފޮނުވާލުމުގެ ބަދަުލގައި އަުޅގަނޑުވާހަކަދަްއކާ

 މީހުންގެ ޚިޔާލު ހުރި ގޮތެއް ހޯދާލާފައި މި ފާސްކުރަން  މަޝްވަރާކޮށްލާފައި އެ ބަޖެޓް ސެކްޝަން ބޭފުޅުންނާ 

 ވާހަކަ ދަންނަވާލީ.  . އެހެންވެ ައޅުގަނޑު އެއިނގޭތޯ

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ
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 ށް ފުރުޞަތު އަރުވަން:އަޅުގަނޑު ފަލާޙަ

 

 މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް ވާހަކަދެއްކެވުން:

އްމު ކޮމިޓީ ޢާައޅުގަނޑުމެން އެހާއިރު  2:30އަޅުގަނޑު ހަމަ ހުށަހަޅާލަން މާދަމާ މެންދުރުފަހު ގާތްގަނޑަކަށް 

ގޮތް. ފްަރއިޑޭ ވިަޔްސ  ޖެޓް ސެްކޝަންގެ ބޭފުޅުންނާިއއެކު. ައޅުގަނޑުމެންނަށް ރަނަގޅުވާެނ އެބައްދަލުކުރަން ބަ

 އަބަދަުކ ައޅުގަނޑުމެްނ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން.އަބަދުފްަރއިޭޑއަީކ ދޯ. އެއީ  ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކުރަްނޖެހޭނެތާދެން 

މާދަމާ ، . އެހެންވީމ19ާކަންނޭނގެ. މާދަން  19ޖެހޭ. މާދަމާއަކީ ގެ ކުރިން މިކަން ނިންމަން 20 އެހެންވީމާ، މި

 ޮކންމެވެސް ގޮތަކަށް ނިންމާލަދެއްވާ. ، ަގއި ނުފޮނުވޭނެ. އެހެންވީމާ 20 ނުނިންމައިފިއްޔާ ދެން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަޅުގަނޑު ޝަހުދީއަށް ފުރުަޞތު އަރުވަން 

 

 ޝަހުދީ ވާހަކަދެްއކެުވން: ސައިންޙު ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

މެންނަށް ހަމަ ވުމާއިެއުކ އަޅުގަނޑުނުންވަނީ މާދަމާ ހުކުރު ދުވަހަށްއާދެ! މިރޭ އަުޅގަނޑު ވެްސ ހުށަހަޅާލަން ބޭ

ބޭފުޅުންނަށް މިތަނުގެ މިކަމާ ގުޅުންހުރި ބޭފުޅުންނަށް  ކޮެޅއް ދެްއަވއިގެން ބަޖެޓް ކޮމިީޓއަށް އެމެންބަރުން ވަގުތު

 .މޭ ބުއްދިވެރީމަށްވަންޏާ މިރޭ ނިންމާލުކަ ޒިރުެވވޭހާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދެްއވާ ެއއްބާރުލެްއވުމަށް ހަމަ  އާދެ! ައޅުގަނުޑ ެވސް ހަމަ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ޮކމިޓީގެ މަސަްއކަތަށް ތި

 ިއަގންނަވާނެ މިދުވަސްޮކޅަކީ އިޚުލާސްތެރިކަމާިއއެުކ ޝުކުުރދަންނަވަން. ދެން ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެްސ އެނގިަވޑަ

ވީމަ މެންބަރުންނަށް މަސައްކަުތގައި މަޖިލީސް ދުވަސްތަކެޭކ ެއއްގޮތަްށ މަޖިލީހުގެ ޗުއްޓީ ުދވަްސކޮޅެއް 

ވިދާޅުިވ ފަދައިން އަޅުގަނޑުމެްނ  އްމުކޮށް ދެންމެ އިދާރީ ބޭފުޅުން އެޢާ .ދާނެބައިވެިރވެުއޅުމަކީ ފަސޭހަ ކަމަކަށް ނުވެ

ނުވަަތ ކަހަލަ ކަންބޮޑުވުންތައް ހުރިމާ ސް ބައެއް ނަމަވެއެހެން  .އް މިހާތަނަށް ކޮށްފައިވާ ގޮތަކީ އެއީބަޖެޓުގެ ކަންތަ

ސުވާލުަތއް ހުރީމަ ބަޖެޓު ސެކްޝަނުގެ ބޭފުޅުންނާ އަޅުގަނޑުމެން އެިކއެކި ސުވާލުތައް ކުރިމަތިކުުރވޭ. ކަހަލަ ބައެއް 

ވެސް މި ބަޖެޓުގައި ފިނޭންސަށް ފޮނުާވއިރުަގއި ދޭ. އެހެންވީމާ، ކުރުވާފައި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެންނަ ލަފާތަކެއް 

ވެސް މި މަސައްކަތް ނިންމާލެވިދާނެ  އަޅުގަނޑަށް ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ އެއްބާރުލުން ލިބިއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ މިރޭ

މިޓީއަށް ބޭފުޅަުކ ކޮބަޖެޓު ކަމަށް ވަންޏާ މިރޭ  ނީފުޅަކު އިޢުތިރާޟުނުކުރަކަމަށްވާތީވެ އަުޅގަނޑުމެން ެއހެން ބޭ
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ކޮށްލަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ާއދެ! ` އަުޅގަނޑުމެްނ ކުޑަުކޑަ ބްރޭކަކަށްފަުހ ހާޒިރުކުރުމަށް މަސައްކަތް 

ވެސް ކޮމިީޓގެ ބައްަދލުވުމާ އެކު ކުިރއަށްދާނަން. ައޅުގަނޑުމެން ކުަޑކުޑަ ަވގުތުޮކޅަކަށް މެދުކަނޑާލީ ބަޖެޓު  އަނެއްކާ

ދާނެތޯ ބަލާލަން ވަގުުތކޮޅެއް ހޯދާލުމަށް ޓަކައި. ވިކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުވެމި ން ސެކްޝަނުގެ އިސް ބޭފުޅު

ޅުންނަށް ބޭފު އެހެންނަމަވެސް، ވަގުުތގެ ޮގތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެާހ ފަސޭހަ ކަމަކަށްނުވާތީވެ ިމވަގުުތަގއި އެ

ަމށް މިހާރު މި މަސައްކަތް އުށް ގެންދިިއގެން ކުރިއަކޮމިޓީގެ މަސަްއކަތާ މެންގަނޑުވާތީވެ ައޅުހާޒިރުވާން ދަތިކަމަށް

ޚިޔާލު އިތުރު ބަެއްއ ބޭފގުޅުންެގ ހުރި ފެއްޓީ. އެހެްނވީމާ، ބަޖެޓުަގިއ މިހާރު ހުށަހެޅިފައި އޮތް ބަެޖޓާ ގުޅޭ ގޮތުން 

 . ޤުފުރުޞަތު ހުޅުވާާލނަން. މަރުޒޫ އަޅުގަނޑުމެން ޑިސްކަްސކޮށްުލމަށް ޓަކައި

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ގުދު މަރުޒޫއަޙްމަ ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

މިނިވަން ހަމަ އެހެން ގޮތުަގއި ލާން މަޖިލީހުގެ މުވައްޒަފުްނ  ގެމަންޑޭޝަނެއް އަޅުގަނޑު ބޭނުން ރެކޮ

 ހަމަ ސްޓްރިކް އެްޑވަިއސެއް ލާފައި ދެން އަދި އޭގެ  ކަނަޑއެުޅމަށް އެމީހުންގެ މުސާރަ ކެކޭ އެްއގޮތަށްމުއައްސަސާތަ 

ކަނޑަެއޅިފައި އިން އަދަދުން ެއ މި މާރާތް ނުނިމިދާ ސަބަބާ އަދި މިހާރު ބަޖެޓަށް ޢި ދާ ހަ އިތުރުން އަލަށް މި

 ނިންމުމަށް ބޮޑަށް ބާރުއަޅަން. އެތަން މާރާތް ނިންމޭނެ ކަމަށް ވަންޏާޢި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަޅުގަނޑު ޝަހުދީއަށް ފުރުަޞތު އަރުވަން.

 

 ން ޝަހުދީ ވާހަކަދެްއކެުވން:ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައި

ބޭނުންވޭ ޕާލިމެންޓުގެ މަސައްކަތްކުރާ އިދާރީ  ންއަޅުގަނޑު ިއތުރުކޮށްލަ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް ޤު ދެންމެ މަރުޒޫ

މުވަްއޒަފުންގެ މުސާރައަށް ަބދަލެއް ގެންނަން ރަނގަޅު ެއޑްަވއިސެއް ހަރުކަށި އެްޑަވިއސެއްލާން އެ ހުށަހަޅުްއވަނީ. 

އެކަމަކު އަުޅގަނުޑ  .ހަޅުއްވާ ކަމަށް ވަންޏާ މި ހުށަހަޅުއްވަނީ އެހެން މިނިވަން މުައއްސަސާތަެކކޭ ެއްއޮގތަށްހުށަ

ބޭނުންވޭ އެހެން މިނިވަން މުއައްސަސާތަކަށްވުރެ ރަނގަުޅވާންޖެހޭނެ މިތާނގެ މުވައްޒަފުންެގ  ކުރަންއެއަށް އިތުރު 

 ކީމަސައްކަތްުކރައްވާ ބަަޔކު ތިބޭ ތަނައް ލިޭބ އިދާރީ ގޮތުން ރަނގަޅު މުސާރައެ މުސާރަ. އެހެންވީމާ، އެންމެ 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް ކަމަށް މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުގެ ެތރެއިން ވާންޖެހޭނެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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މެންބަރުންގެ  ހުށަހެުޅމެއް ހުށަހަޅުްއވާފައި ދެން އިްއޒަތްތެރިމި ވެްސ  ޤުއާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. މިހާރު މަރުޒޫ

ވާހަކަފުުޅގައި މަޖިލީސްެގ އިދާރީ މުވަްއޒަފުންެގ މުސާރައަށް ކުރިއެރުންަތކެއް އަންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް 

މަންޑޭޝަނެއް ގޮތުަގއި މި ހުށަހެޅިދާނެ ދެން އަުޅގަނޑުމެންަނށް ހަމަ ރެކޮއަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ވާހަަކދެކެވޭ. 

ިރއެރުން ގެންާނނެ ގޮތަކާ ބެހޭ ގޮތުން. އެެހންނަމަވެސް، ައޅުގަނޑުމެން ބަޖެޓު ފާސްކުރާއިުރގައި ުމސާރައިެގ ކު

 ކޮމިޓީގައި ހަމަ ގޮެތއް ނިންމާނަން. ޢަބްދުއްރަޙީމަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

އިދާރާގަިއ ބޫލުކުރާހެން ޤަޅުގަނޑު ެވސް ވައްަޒފުންނަކީ އައްރިރު. މަޖިލީސް އިދާރާގެ މުޤައާދެ! ޝުކުރިްއޔާ މު

ެއީއ ދިނުން ބޭފުޅުންގެ މުސާަރއިގެ ކުރިއެރުން  ވަރަށް ބުރަކޮށް މަސަްއކަތްުކރައްވާ ަބއެއް. އެހެންވީމާ، އެ

ތް މެމޯގަިއ ފޮނުވާފައި އޮ ދެންމެގައި ޖެހޭއެބަ އަޅުގަނޑު ވަރަށްބޮޑަށް ތާީއދުކުރާކަމެއް. ެއއާެއކީ ފާހަގަކޮށްލަން

ެވްސ  އަްށވުރެ އެަތއް ގުނަެއއް މަތިވެގެން މިހާރުދެއްވާފައި އޮތް ސީލިންގއިން ބަބުނޭ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއެ

 .ރަނގަޅު ތަންކޮޅެއްހެން ވެސް އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ ވިސްނާލަން އެންމެ ދަށްކުރެވިފައި އޮތް ކަމަށް. ެއހެންވީމާ، އެއީ

ފަސްދޮޅަސް އެއް މިލިއަނަށް ތިރިކުރެވިފައި އޮްތ  ،އް ިއތުރުވެގެން ފަސްދޮޅަސް މިލިައނަށްނުވަދިހަ އެތައް މިލިއަނެ

ހަމަ  ގަިއ ވިސްނާލަްނ އަުޅގަނޑަށް ީހވޭއެހެންވީމާ، އެކަމާ ދޭތެރޭ ދެން . މެމޯގަިއ އެަބއޮްތ ބުނެފަމި ކަމަށް 

ރުމާ ދޭތެރޭގައި އަޅުގަނޑުގެ ނެތް ކަމެއްހެން. އެހެްނނަމަވެސް، މުަވއްޒަފުންނަްށ އަންނަ ކުރިއެ ރަނގަޅު

ހުރިހާ ހެން މައްސަލަެއއް. މުވަްއޒަފުންނަށް ޙަޤީޤަތުގައި ރާއްޖޭގައި ހުިރ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކަްށ ބަލާއިރު އެ

ގެ އިދާރާައކީ. ހުއްޔިުތންގެ މަޖިލީރަ ުމވަްއޒަފުން އުޅޭތަެނއް މުއައްސަާސއަކަްށވުރެ ެވސް ރަނގަޅަށް މަސަްއކަތްކުރާ

ކަން އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ މި ކޮމިޓީތަކުގެ މަސަްއކަާތއި އަދި އެނޫން މަސައްކަތްަތކަށް ބަލާއިރު ެވސް ހަމަ އެ

 ،އެހެންވީމާ .މި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރަމުން ގެންދަނީ ނިްނމުމާ އިހުރިހާ ރިޕޯޓުތަކެއް އެކުަލވާލަ ވަރަށް ބަރާބަރަށް މި

ލިްނގއަްށވުރެ މަިތވެގެން ދަްށުކރަންޖެހިފައި އޮތް އޮތުން ސީވި އަޅުގަނޑުމެން މި ބުނި ތަްނކޮޅަކީ މި ދެންނެ 

ކޮަމންޑޭޝަނެއް ލުމަކީ އެީއ ިއގެ ުކރިއެރުން އަންނަގޮތަްށ ރެއިނގޭތޯ. އެހެންނަމަވެސް، ުމވަްއޒަފުންނަށް މުސާރަ

ންނަށް މި ދެއްކުނީ. މެއަޅުގަނޑު ވެސް ތާއީުދކުރާ ކަމެއް ހަމަ. ދެން ޖުމްލަކޮށް އެއް ވާހަަކއެއްހެން ހީވަނީ އެން

 އެ ެރކޮމަންޑޭަޝނާ އެކީަގއި ދެން ހަމަ މި ނިންމާލުން ކަންނޭނގެ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮަތކީ.، އެހެންވީމާ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(
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ންނަވަން. މިހާތަނަށް ކޮމިީޓގެ މި މަަސއްކަަތށް ހުރިހާ ބޭފުޅުން ދެއްާވ ެއއްބާރުލުމަށް އަުޅގަނުޑ ޝުުކރު ދަ !އާދެ

ކޮށްުލވުނީ. އެއް  މި ްސގެ ތެޭރގަިއ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެކަމެއް ާފހަގަޙުފަިއވާ ބަމި މައްސަލައާ ބެހޭ ގޮތުން ުކރެވި

 ެއކަން އެ ، ސަްއކަތް ކުެރވިްއޖެ. އެހެންވީމާކަމަކަށް ބަޖެޓްގެ ބޭފުޅުން ހުށަހެޅުމަށް ޓަކައި ައޅުގަނޑުެމން އެއަށް މަ

ބަރުން ބަޖެޓް ތަކަށް ނޫން. ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ މެންބަރުން އެއްބަސްވެފަ. ދެން ކޮމިޓީގެ މެންއޮތީ ވަިކގޮ

ދާއިރުަގއި ރައްޔިތުންނަށް މަޖިލީހުގެ އިދާރާަގއި މަސައްކަްތކުރާ މުވަްއޒަފުންގެ މުސާރަިއގެ ފާސްކުރަްއވަމުން

ރެއިްނ މި ބަޖެޓްގެ ތެ އްކެ ތަކެއް ގެނެވޭނެ ގޮތްކުިރއެރުންތަ ކަންބޮޑުވުންތަެކއް ހުރީމަ، ެއ މުސާރައަށް މުސާރައިގެ

ވާީތެވ، ބަޖެޓް ފާސްކުރާއިރުގަިއ ސް އެދިވަަޑއިގަންަނވާ ކަމަކަށްެދއްވުަމކީ ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ވެހައްދަވައި

ކު އިޢުތިރާުޟ އަޅުގަނޑު ހަމަ އެްއވެސް ބޭފުޅަ ފަހު އެކަން ކުރަން ހިމެނުމަށްެލއްވުމަށްރެކޮމަންޑޭޝަނެއް ގޮުތގައި 

މާރާތުގެ ޢިަޑއަޅާނަން. އަިދ މިއާއެކު އައު ނުކުރަނީ ކަމަށް ވަންޏާ އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ނިންމުން ކަމުގައި ކަނ

މަސައްކަތް ެވސް ނިންމުމަށް ބާރުއެޅުމަށް މި ބަޖެޓުގަިއ ފާހަގަކުރެވިފަ. ދެން އަުޅަގނޑުމެން މިއޮތީ މަޖިލީހުން 

އެކުލަވާލި ބަޖެޓުަގއި  ވުރެ ފުރަތަމަން އަމިލި 145ންގެއއް ގޮުތގައި ކަނޑަެއޅިފައި އޮތް ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން ސީލި

ފުޅުންނަށް ކުޑަކުރެވުީނ ން މިއޮތީ އިތުރުެވފަ. އެހެންނަމަވެސް، އޭގެ ތެރޭގައި މަސަްއކަތްކޮްށގެން އެ ބޭއަމިލި 99

ދެން އިތުރަށް މިައށްވުރެ ކުޑަކުެރވެން ނެތް  ވާީތވެ ޮކމިޓީގެ ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ އިޒުނަޔާއެކުން ކަމަށްއަމިލި 61

އެާއއެކު މިދެންނެވި ރެކޮމަންޭޑަޝންތަކާ އެުކ، މިދެންނެވި  ކަމަށް ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ަކނޑައެޅުމަށާިއ، ދެން ހަމަ

 ވޯޓު ރެކޮމަންޑޭޝަންތަކާ އެކު މި ބަޖެޓް މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ބޭފުޅުން

ޝުކުރިްއޔާ ިއްއޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ކޮމިޓީއަށް ތި ދެއްިވ ެއއްބާލުމަށް.  !ދެއްވުމަށް ދަންނަވަން. އާދެ

ބަޖެޓްގެ މަސައްކަތް ައވަްސޮކށްލުމަށް ޓަކައި ތި ދެއްވި މަސައްކަތަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ކޮމިޓީއަްށ 

 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މި ބަޖެޓް މިހާރު އިސްވެ މިދެންނެވި ރެކޮމަންޑޭޝަންތަކާ މި ވަގުތު ަވޑަިއގެން ތިއްެބވި 

އެކު  އެކު ބަޖެޓް ފާސްކުރުމަށް ޮކމިޓީން ނިންމީ ކަމަށް ކަނޑައަޅަން. ދެން އެޖެންޑާަގއި ެއހެން ކަމެއް ނެތުމާ

 މިހާހިސާބުން މިރޭގެ ބައްދަލުވުން ނިމުނީ ކަމުގައި ކަނަޑއަަޅން.  
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