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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަނަ ބައްދަުލވުމަށް ވަޑަިއގެންދެްއވި ހުރިހާ 14މި އަަހރުގެ އްމު ކޮމިޓީގެ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ޢާ`. 

މި ޮއތީ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުެގ  މިއަދު ނަށްންދަންނަވަން. އަުޅަގނޑުމެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މަރުޙަބާ

ވަނަ އަހަރުެގ ބަޖެޓް.  2018ުރގެ އޮތް އަހަ ކުިރއަށް އަކާެއކު ރަްއޔިތުން މަޖިލީހުގެމެމޯ އޮތް އިފަ އިދާރާއިން ފޮނުވާ

ޅުންެގ ން. ތި ބޭފުމަޢުލޫމާތައް ޓަަކއި ދަންނަވާލައަޅުގަނޑު ހަމަ ތި ބޭފުޅުންގެ  އޮތް އެްއެޗއް އިމި މެމޯގަ

`. ކުިރއަށް އޮްތ ލާނަން. ވެސް އަޅުގަނޑު ދަންނަަވއިނަމަ ވެސް މެ. އިލްކޮޅުތަުކގަިއ މި މެމޯ ޮއންނާނެފަ

މިލިއަންެގ  143.4ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައެޅުއްވި  ތައްޔާރުކުރުމަށް ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް 2018

ކޯޑުތަކަށް ހުރިހާ ޚަރަދުތައް ބަޖެޓް  އާއި އެހެންރަމުސާ ފެތޭ ގޮތަށް ހިމަނައިނު ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ  ސީލިންގއަށް

އަހަރަށް ލަފާކުރި ވަނަ  2018ވީާމ، މި އިދާރާއިން ެއކުލަވާލި މެވެ. މި ލިޔުާމއެކު ހިމެނީބަހާލެވިފައިވާ ގޮތް 

މަޖިލީހުެގ  ޓަަކއި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވުމުގެ ކުރިން ބަޖެޓުގައި ހިމެނުމަށްލަުތގެ ދައުބޭސްލައިން ބަޖެޓް 

މު ކޮމިޓީން ފާސްކުރެއްވުމަާށއި، މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ އްވަނަ މާއްާދގެ )ނ( ގަިއވާ ގޮުތގެމަތީން ޢާ 6ގަާވއިދުގެ 

އި ޔާމު ކޮމިޓީގެ ލަފައްމެދު ޢާ މި އިދާރާއިން ލަފާކުރި ބަޖެޓާ މަތީން ވަނަ މާއްދާގެ )ތ( ަގއިވާ ގޮތުގެ 94

މު. ދެން އަޅުގަނޑު މި އްޅީމެވެ. ޝުކުރިއްޔާ. ައޙްމަދު މުޙައްމަދު، އަމީންޢާހުށަހެއެދި އިރުޝާދު ދެއްވުމަށް 

ތޯ ތިޔަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ލަފާފުޅަށް ތަޅުން ހުޅުވާލަން. އްކޮމިޓީން މިކަން ގެންދާނެ ގޮެތއް، ގެންދާނީ ކިހިނެ

 ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު. ، هللاއާދެ! ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

 ކޮމިޓީން. މި ގޮތަށް ފާސްކުރަން  އޮތް ބަޖެޓު މި އޮތް ހަރު މިފަ ޝުކުރިއްޔާ މުަޤއްރިރު. އަުޅަގނޑު ހުށަހަޅަން މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .މްޡިއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނާއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ވަިއކަރަދޫ ދާ

 

 މް ވާހަކަދެއްެކވުން:ޡިއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާވަިއކަރަދޫ ދާ

 ކުރަން. ރަޙީމް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ތާއީދުއަޅުގަނޑު ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރު ޢަބްދުއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ޑުމެންާނ ނަމަ ހަމަ އަޅުގަނ ލަފާފުޅެއް، ޚިޔާލުފުެޅއް އޮތް ނަމަ ުނވަތަ ޔާ. އިތުުރ ހުށަހެޅުމެއް އޮތްއްއާދެ! ޝުކުރި 

އަުޅގަނޑަށް ޖެހޭނީ މިހާރު ހުށަހެޅި އެއަށް ާތއީދު ލިބިފަިއވާ ގޮތަށް ވޯޓަްށ އަހަން. ، ނަމަނޫން .ހިއްސާކޮށްލެްއވުމަށް

އޮތީ މި ައޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާހިތް، ރާެތްއ ނެތް. އެހެންވީމާެވސް އިޝާއަޅުގަނޑަކަށް އެްއވެސް ބޭުފޅެއްެގ ެއއް

ފޮނަދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ، ާތއީދުކުަރއްވަީނއޭ. އެހެންވީމާ ހުށަހެޅުއްވުމަށް ހުރިހާ ބޭފުުޅން ވެސް

ކުރައްިވ މް ތާއީދުޡިނާ ންބަރު މުޙައްމަދުވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެ، އިހުށަހަޅުއްވަ هللا  އްރަޙީމް ޢަބްދުޢަބްދު

ަމކީ މިހާރު މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން މި ކޮމިޓީއަށް އްވުހުށަހެޅު ލާނަން. މިއިވޯޓަްށ ދަންނަވަހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު 

ގޮތަށް ފާސްކުރެްއވުމަށް.  އޮތްމި ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް  2018ފޮނުއްވާފަިއވާ މި މަޖިލީހުގެ 

ން މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ިމ ޤު. އެހެންީވމާ، ކޮމިޓީެގ ިއއްތިފާދެްއވުން އެދެންން ވޯޓުފެނިވަޑަިއގަންނަާވ ބޭފުޅު

ފާސްކުރެްއވި ބަޖެޓު ޓަކައި މި އިދާރާއިން  ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުަގއި ހިމެނުމަށް ފޮނުއްެވވި މި އިދާރާގެ ބަޖެޓް ކޮމިޓީއަށް

ން ފާސްވެއްޖެ. ޤުމު ކޮމިޓީގެ އިއްތިފާއްޖިލީހުގެ ޢާމަގޮތަށް ފާސްކުރެްއވުމަށް  އޮތް ހުށަހެޅުއްވި ބަޖެޓްނުވަތަ 

 ވުންރޭގެ ޖަލްސާގެ އެޖެންާޑގެ އިތުރު ެއއްވެްސކަމެއް ނެތުމާއެކު އަުޅގަނޑު މި ބައްދަލު އެހެންކަމުން މި

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރްއޔާ.  .الحمد هلل رب العالمينوނިންމާލަން. 
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