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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވުމަށް ަވޑަިއގެންދެްއވި އެންމެހައި ބޭފުޅުންނަްށ ވަަނ ބައްދަލު 13މު ކޮމިޓީގެ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ޢާއް`. 

ކެލާ ދާއިާރގެ މެންބަރު، އަުޅގަނޑު ޢަލީ އާރިފް.  ނަން.ލާ ޒިރީ އަުޅގަނުޑ ދަންނަވައިމަރުޙަބާ ދަންނަވަން. ކޮމިޓީެގ ހާ

މުއާޒު މަަޑވެލި ާދއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ،هللاމެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުއިްއޒަތްތެިރ  އިރާގެފޮނަދޫ ދާ

ހުޅަނގު  ނުމާފަން އިންމަނިކު ދޮންމަނިކު،ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސަދު، ތ.މަދު ރަޝީމުޙައް

ބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެން އަލިފުށި ތެރި މެންަބރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް،ދާއިރާގެ ިއއްޒަތް

ތްތެރި މެންބަރު ރާގެ އިްއޒަތްދޫ ދާއިބިލެ ތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މަރުޒޫޤު،ފެލިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތް ޙުސައިން،

 ބަރު މެންކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  ޒަތްތެރި މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް،ގެ އިއް ކެޔޮދޫ ދާއިރާ އަޙްމަދު މުބީން،

ކެޔޮޫދ ދާއިާރެގ  އިއާهللا ބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަފޮނަދޫ  ންއަޙްމަދު އާމިރު. ީމގެ ތެެރއި

ކޮމިޓީއަށް  މިޓީގައި ނެތަސް މިޖެހޭތީ ކޮޖެހިލަންގުތު އެހެން ދިމާލަކަށް ސާ ނިޒާރު މިވައިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫ

ތު ބޭފުޅުން މިަވގު އެ  ާވތީވެނީ ތަންކޮޅެއް ލަހުންކަމަށްނޑުމެންނަށް ފެށުގަނުކުެމަވޑަިއގަތީ. ައޅު ައކުދެންމެ އިގެންވަޑަ 

އޮީތ  ިމއަދު މިރޭގައި ކަތުގެ ތެމަސައް  ގެނަާވލަން. ކޮމިޓީވެސް ހަމަ ދަން ވާހަކަ ވާފައިއެހެން ދިމާލަކަށް ޖެހިލާ

ގެ ބަޙުްސގަިއ މެންބަރުން ފާކުރާ ދައުލަތުެގ ބަޖެޓުވަަނ އަަހރަށް ލަ 2017 .ކުރަްއވާތިފުޢާރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މަ

ވެސް އެއްފަދަިއްނ  އަހަރުތަކެކޭ ދިގުމިން ކަނޑަެއޅުން. އެހެން ހުރިހާ ގެތުފުރުޞައެރުޭވ  ދެްއކެވުމަށްވާހަކަ

ކޮށް. ތް ޔަޢާވަނަ މާއްާދގައި )ޅ( ގައި ރި 94މަޖިލީހުގެ ގަވާިއދުގެ  ރަންޖެހެނީކު ގަނޑުމެން މިކަން މިއަޅު

 އަރުވާނަން. ގަނުޑ ފުރުޞަތުމިރަށް އަޅު އެހެންވީމާ، ޢާ

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: މިރުޢާ އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

ކޮމިޓީން މި ނަޑއެޅުމަކީ ކޮންމެ ައހަރަކު ވެސް ްސގެ ަވގުތު ކަތްތެރި މުަޤއްރިރު. ބަޖެޓުގެ ބަޙުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަ

އެހެންމެ މިކަމާ ގުޅޭގޮތުްނ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ ހަމަ ކަމަށް މަޖިލީހުގައި ބަޔާންކޮށްަފއިޭވ.  ކަމެއް ހޭކުރަންޖެ

ވެްސ  އިގަާވއިުރގައި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްެގ ވިސްނުންފުޅުކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާފައި މިރައީސް ސިޓީފުޅެއް 

މިނިޓު. އަދި ކޮމިޓީ  15ގައި ޙަލާސްގެ ފުރަތަމަ މަރުބަޖެޓުގެ ބަޙުވަގުުތ، ެއއްގޮތަށް  ކުރީއަހަރުތަކެކޭ ވެސްހަމަ 

ސިީޓ މި ދާޅުވެ ކީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތްކަމަށް ވިޖެއްސުމަކަމުގައި ހަމަ މިނިޓު 7ޓަށް ވާހަކަދެއްކުމަށް ރިޕޯ

މިނިޓު.  15ފުރަތަމަ މަރުޙަލާފައި  ވެސް ެއްއގޮތަށް ޑު ކުރީ އަހަރުތަކެކޭ ގަނނުވާފައިވަނީ. އެހެންކަމުން އަޅުފޮ

 ހުށަހަޅާލަން. ެވސް ހަމަ  ކަމުގައި އަުޅގަނޑު ނިޓުމި 7ށް ޓަކޮމިޓީ ރިޕޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 މިރު. ޝުކުރިއްޔާ ޢާ

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: މިރުޢާ އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

ތަމަ ގެ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ލިބޭ ވަގުުތގެ ގޮތުަގއި ފުރަމެންބަރަކަށް މުޅި ޖުމްލަ ބަޖެޓު ދެންނެވީ ހަމަ ކޮންމެމި

 . މިނިޓު 7ށް ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ޓަމިނިޓު. ކޮމިޓީ ރިޕޯ 15ބަޙުސްގެ މަރުޙަލާގައި  ގެބަޖެޓް މަރުޙަލާގައި، ބަޖެޓު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަނިކު ދޮންމަނިކު. މިރު. ޙުަސއިންޝުކުރިއްޔާ ޢާ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ދޮންމަނިކު ޙުސައިންމަނިކު މެންބަރު ދާއިާރގެ ގުރައިދޫ .ތ

އެ ހުށަހެޅުްއވި ހުށަހެޅުމަށް އާދެ! ޝުކުިރއްާޔ މުޤައްރިރު. އަުޅގަނޑު އަޙްމަދު އާމިރު، ކުޑަހުވަދޫ ާދއިރާެގ މެންބަރު 

ްއާޔ ެއްއގޮތަށް މިކަން ގެންދެިވއްޖެ ޑަށް ވެސް ހީވަނީ ކުރީ އަހަުރތަކެކޭ ެވސްދުކުރަން. ައޅުގަނތާއީ

ކުާރ އަުޅގަނޑު އަްޙމަދު އާމިރަށް ތާއީދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފަސޭހަތަކެއް ވާެނކަމަށް. އެހެންވީމާ، އެ އުސޫލުން

 ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ޝުކުިރްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މުބީން.  ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މުބީން އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ބިލެތްދޫ

ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރުގެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެސް ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ  ައޅުގަނޑު  .ޝުކުރިްއޔާއާދެ! 

 ކޮްށލުމުގެ ގޮތުން. ޝުކުިރއްޔާ. ވާހަކަފުޅަށް ހަމަ ތާއީދު އެ

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

މޭރުމަކުން ވާހަކަ ފެންނަނީ އެއް ވެސް މި  އެހެންވީާމ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހުރިހާ ބޭފުޅުން .ޝުކުރިއްޔާ އާދެ! 

އެހެންވީމާ، ުކޑަުހވަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު  ދައްކަވާތަްނ، ވާހަކަފުޅު ދަްއކަވާތަން.

ވެސް މަިޖލީހުގެ ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ފަދަިއން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އި ވީ އަހަރުތަުކގަހުށަހަޅުއްވާފައި ިމވަނީ ފާއިތު 

ެގ މިނިޓު 15ފުޅު ދެއްކެވުމަށް ހުށަހެޅޭ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުެގ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާއަށް ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ވެސް ވާހަކަ
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ތަޅުމަށް ހުށަހެޅޭހިނދު ކޮންމެ ޓް މިޓި ރިޕޯގެ މަަސއްކަްތ ނިމި ކޮވުމަށް އަިދ ބަޖެޓް ކޮމިޓީފުރުޞަތެއް އެރު 

ގޮތަްށ އާމިރު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް ާތއީދުކޮށްދެްއީވ ފުރުޞަތެއް އެުރވުމަށް. އެ  މިނިޓު 7މެންބަރަކަށް 

ތްތެރި އަދި އަޙްމަދު މުބީން ވެސް ހަމަ އިއްޒަ ްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކުގުރައިދޫ ދާއިާރގެ އިތ.

އް މިކަުމގަިއ ން އެއްެވސް ބޭފުޅެްއގެ އިޢުތިރާޟެކުރަްއވާފަިއަވނީ. އެހެއަޙްމަދު މުބީން ވެސް އެއަށް ތާއީދު މެންބަރު 

ހުށަހެޅުއްިވ  އާމިރު އެ .ޑަކަށް ނުއެއްފެނޭ. އެހެންވީާމ، ވޯަޓަކށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލާނަންނކަމަކަށް ައޅުގަ އޮތް

ދެްއވަްނ  ދެްއވުން އެދެން. އެގޮތަށް ވޯޓު ންނަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ގޮަތކަށް ވޯޓުހުށަހެޅުއްވުމަށް ތިޔަ ބޭފުޅު

ންވީމާ، އަުޅގަނޑަށް ިމ ފެނުނީ، ވޯޓު ދެއްވަން ދެްއވުން އެދެްނ. އެހެ ބޭނުންފުޅު ނުވާ ބޭފުޅަކު އިންނެވިްއޔާ ވޯޓު

ހުށަހެުޅއްިވ ހުށަހެޅުން ފާސްވެފައި ިމވަނީ.  އާމިރުގެ މި ބޭފުޅުން ވޯޓު ެދްއވަިއގެން  6ގެ ތެެރއިން ބޭފުޅުން 7ތިބި 

އެްނމެ ބޭފުޅެއް. އެހެންވީމާ،  އިން ކުރެްއވީޓެ ސްވަން ބޭނުންފުޅު ނުވާކަމަށް އެކްބްދެއް  އެްއވެސް ގޮަތކަށް ވޯޓު

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ގުަރއިދޫ ދާއިާރގެ އަޙްމަދު އާމިރު ހުށަަހޅުއްަވއި ތ. ކުޑަހުވަދޫ ާދއިރާެގ ިއއްޒަްތތެރި

މިއަދު ކަމުަގއި އަުޅގަނުޑ ދަންނަވަން. އަދި  ހުށަހެޅުން ފާސްވެއްޖެ އެ ހުށަހެޅުއްވިމަނިކު ދޮންމަނިކު ޙުސައިން

އެކު މިައދު ކޮމިޓީ ނިމުނީ ކަމުގައި ކަެމއް ނެތުމާ މު ކޮމިޓީގެ އެޖެންޑާަގއި އިތުރު ެއއްވެސްމަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގައި ޢާއް

 .العالمين رب هلل دالحمو ވެސް ައޅުގަނޑު ދަންނަވަން.

_____________________ 




