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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހުރިހާ  ެދއްވިވަނަ ަބއްދަލުވުމަްށ ވަަޑއިގެން 12އްމު ކޮމިީޓގެ މި ދަުއރުގެ `. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ އާ

ޅުްނ ކަށް ތި ބޭފުން. ކޮމިޓީގެ މަަސްއކަތްޕުޅުތަޝުކުރު ދަންނަވަ މެންބަރުންނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވައިްއޒަތްތެރި އި

 އަށްޖަލްސާ ،ވީ ތިޔަ ދެއްވާ ެއއްބާރުލެްއވުމަށް އަޅުގަނޑު ޝުކުރު ދަންަނވަން. މިއަދު ކޮމިީޓއަށް ަވަޑއިގެންެދއް

 ދާއިާރގެ  ނައިފަރު ،ރަޝީދު އަޙްމަދު މެންބަރުއްޒަތްެތރި އި  ާދއިާރގެ ގައްދޫ ވަަޑއިގެންެދއްވި ބޭފުޅުންަނކީ؛

 ،ރަޝީދު ދުމުޙައްމަ ުމޢާޒު މެންބަރުއްޒަތްތެރި އި  ދާއިާރގެ މަަޑވެލި ،ޝިޔާމް އަޙްަމދު މެންބަރުްއޒަތްތެރި އި

هللا ދުމެންބަރު ޢަބް އްަޒތްތެރިއި މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ  ،މުބީން އަޙްމަދު މެންބަރުްއޒަތްތެިރ އި ދާއިރާގެ ބިލެތްދޫ

ްއޒަތްތެިރ އި ދާއިރާގެ ވައިކަރަދޫ ،ފަލާޙް މުޙައްމަދު މެންބަރުޒަތްތެރި އްއި  ދާއިރާގެ ހުޅަނގު މާފަންނު  ،ރިފާޢު

ިރ ްއޒަތްތެއި އިާރގެދާ ތޮއްޑޫ ،ގުމަރުޒޫ އަޙްމަދު މެންބަރުްއޒަތްތެރި އި ދާއިރާގެ ފެލިދޫ ،ނާޡިމް މުޙައްމަދު މެންބަރު

 މުޙައްމަދު  އްރިރުިއބު މުޤަނަ ކޮމިޓީގެ އަދި މެންބަރުްއޒަތްތެިރ އި ދާއިރާގެ ހޯރަފުށީ ،ޙަސަން އިބްރާހީމް މެންބަރު

 އިދާރީ ދެ ވަނީ ޢާރިފް. މި ކޮމިޓީގައި ހިމެނިފައި މި ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ އަދި އަުޅގަނޑު ކެލާ އިސްމާޢީލް

ރާސާކުރެއްވުން. ދިވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓު  2019ކަމެއް. ފުރަތަމަ ކަމަކީ ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ 

ބަޖެޓު  ،ވާީތވެ މަށްކަ މަސައްކަތަކީ އަުޅގަނޑުެމން ވަރަށް ައވަހަށް ކޮށް ނިންމާލަދޭންޖެހޭ މަސައްކަތެއް  މި

ގެްނ ޅަކު ވަޑައަކއި ދެ ބޭފުޓަ  މިކަން ހިއްސާކޮށްލަދެއްވުމަށްގޮތުން އަުޅގަނޑުމެންނަށް އިދާރީ އަދި ސެކްޝަނުންނާ

ރަތަމަ ފު މާ، ތި ބޭފުޅުންނަށްދެ ބޭފުޅުން. އެހެންވީ ،ޒު ތިއްެބވި. ެއއީ އިބްރާހީްމ ރަޝީދު އަދި ފާއިއެބަ

 ން. ނަށް ނިމުނީމަ އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތުއަރުވާކޮޕްރެޒެންޓް

 

 މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ހެޑް ެއޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އަޙްމަދު ފާއިުޒ މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

މިކޮޅުން ސަރުކާުރ  ްޕރޮސެސްއޮންނަ  ކަންތައް މިހާރުއަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ދަންނަާވނަން އިނގޭތޯ މިހާރު ބަޖެޓު 

މަޖިލީހުގެ  ،މި ދެއްވަނީ އިނޭގތޯ. އެގޮތުންއް ންސް މިނިސްޓްރީން ވަކި ސީލިންގެހުރިހާ އޮފީސްތަކެއް ފިނޭ

ދެން އަޅުގަނޑުމެން އެއަށް ފައްތަން އެކި ގޮތްގޮތަށް މަަސއްކަތް ިމ ން. މިލިއަ 142 ދިނީ އިދާރާއަށް މި

ކުރެވޭނެ ގޮތެްއ އް ވެސް ރިކްއެސްޓު ރުފިޔާއެ ޅުގަނޑުމެންނަކަށް އިުތރަށް ބައި ޖެހެނީ. އަނެއްހެން ބުނަންޏާ އަކުރަން

 މާ، ެއގޮތަށް މިހާރުެއހެންވީ އަުޅގަނޑުމެން ވަރަށް؛ތެރެއަުކންނެއް. ދެން ެއގޮތަށް ބަާލިއރު  ންނާނެ ސިސްޓަމްނޯ

މިލިއަނަްށ  142އެެހންވީމާ،  މިލިއަން އަޅުގަނޑުމެން؛ 142. އޮތީ  ބަޖެޓެއް އިނގޭތޯ މިހާރު މިހަދާފައި އޮތް

ން މިލިއަ 1.3ސް ގާތްގަނޑަކަށް ވުރެން ވެ މިދިޔަ އަހަރު ލިބުނު ބަޖެޓަށްބެލިއިރުގައި ެއއީ އަޅުގަނޑުމެން ފައްތަން

ންަނ އަދި އިތުރަށް މިފިނޭންސް މިނިސްޓަރާ ކުރިން. ކުީރމަ އަޝަުކވާ  ޓެއް އިނގޭތޯ. ދެން އަޅުގަނޑު އެ ކުޑަ ބަޖެ

 އިންިތޚާބުކުރެވި ދެން އަދި އާ  އްމަޖިލީހެ އާ ަމޖިލީހެއް ހުޅުވޭ އަހަރު. މިދެންނެވީ ހަރަކީ ރަްއޔިތުންެގ އާއަ



2 

 

މަޖިލީހެއް އިންތިޚާބުކުރެވޭއިުރ މިހާރު ތިބި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ވެސް އަދި ހޮިވވަަޑިއނުގަންނަވާ ބޭފުޅުން ވެސް 

ހުރޭ. އެެހންވީމާ، ެއގޮތަށް ބަލާއިުރ  ޚަރަދުަތއްަބއިވަރު  ވަރަށްއަދި އިތުރަށް ރެްނސް ޝުއަޓް އިންޕޯހަމަ ޕާސް

ން އިތުރަށް ހިނގާނެ އިނގޭތޯ. ދެން އަޅުގަނޑު އެކޮޅަްށ މިިލއަ  4.2ށް ެވސް ގާތްގަނޑަކަށް މިއަންނަ އަހަރު އެ ކަމަ

ން ރުފިޔާ އަސްލު މިލިއަ 136އަށް އެކޮޅަށް ދެންނެވިން ރީސިޓީ ވެސް ފޮނުވިން. އަޅުަގނޑުމެން ފިނޭންސް މިނިސްޓް 

އްސަީކ ފަހުން ވެސް ބަޖެޓު އޮތް ދެންނެވީ އެްއކަލަ މުސާރަ އެްއޗެ އްމު ގޮތެްއގައޭ މިއާއްމު ގޮތެްއގައި މި ލިބެނީ. އާ

ލަކަށް މިސާ އަކީން ރުފިޔާމިލިއަ  136ޗެއް ނޫްނ. އެހެންވީމާ، ެއއް  އެހެން ތަނަކަށް ދުއްވޭކަމުގައި ވިޔަސް 

ން ރުފިޔާ ބަޖެޓަށް މި ިމލިއަ 136. އެހެންވީމާ، ެއގޮތަށް ދުއްވަނީ ލަށްރިކަރަންޓުން ކެޕިޓަލްގައި ެވސް އެކި ދިމާ

 1.9އްމު ބަޖެޓަށްވުރެ ޖެޓަށްވުރެން، މިއަހަރު ލިބުނު އާއްމު ބައާ ލިބުނީ. ލިބުނު ބަޖެޓަކީ މިދިޔަ އަހަރު ލިބުނު

މެންބަރުންނަށާއި ދައުރުގައި އިތުރުވާ މިދެންނެވި އަދި އިތުރަށް އީ އިނގޭތޯ. ދެން ން ރުފިޔާ މަދު ބަޖެޓެއް އެމިލިއަ

 އިރެންސާ ންޝުއަނުވާ މެންބަރުންގެ އިދަުއރަކަށް އިންތިޚާބު ހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އާލީއަހަރުގެ މަޖި 18އަދި 

 އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެްނ ން ރުފިޔާ ބޭނުންވޭމިލިއަ 4.2އެކަނި ވެސް އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތަކަށް 

އިތުުރކޮށްދެްއވާށޭ. ދެން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އެ ބޭފުޅުން ރަސްމީ ޖަވާބެއް  4.2ސްުޓކުރިން މަދުެވގެން ރިކްއެ

ފަހުން އެއްކަލަ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ  .ށް ފައްތާށޭހުން ވިދާޅުވަނީ ހަމަ މި ސީލިންގަނުދެއްވާ. ދެން އަނގަބަ

. ދެން އަޅުގަނޑުމެން އަދި އެ ވަރަކުން ދުލެއް ުނކުރަން. ށް ޫދކުރާނަމޭ. އެގޮތަށް ވިދާުޅވީއްޔާ ިމކޮޅައް ެވއްޖެޚަރަދެ

ިޅގެން އަނެއްކާ އަުޅގަނޑުމެން ިފނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ިސޓީއެއް ިލޔުނިން ހަމަ މިދެންނެވި ސިޓީއާ ގު

ން ނުހިމެނޭނެ މިހާރަކު. މިލިއަ 4ފޮނުވި ބަޖެޓުގައި މި  ހިމެނިފައި މިއަންނަ އަހަރަށްއަޅުގަނޑުމެން މިހާރު 

ން މިލިއަ 4.2ދި އިތުރަށް މިދެންނެވީ ރެންސާ އައިނުގަންނަވާ މެންބަރުންގެ ިއންޝުއަމިދެންނެވީ މިސާލަކަށް ހޮވިވަޑަ

ހެންވީމާ، ެއގޮތަށް ތި . އެން ނުހިމެނޭނޭމިލިއަ 142 ބޭނުންވާ ކަންތައްތަުކގެ ބަޖެޓުން މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ފޮނުވީ

ންނާނީ. ެދން އެހެންވީމާ، އަުޅގަނުޑ ފައި އޮއެސްްޓކޮށްއްޗޭ. އެހެންވީާމ، ެއގޮތަށް ިރކުބޭފުޅުންގެ ވިސްނުން ބަހައްަޓވަ 

 މިމީތި އޯކޭވެަފއި  ގައިސީލިންގުއޮތީ ހަމަ ސީދާ އެ ބޭފުޅުން ދެއްވި  ހަމަ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަށް ފޮނުވާފައި މި

  އޮތީ. ެއއީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެ . ހިމެނޭނޭނުންނާޭނ ދެއްތޯ. ނޯ ނެއްމިލިއަ 4.2ވާ ވަ ތިަޔ ފޯކާސްޓްކުަރއް ވިާދޅުވަނީ  ތި ފެއްޓިއިުރގައި ާފއިޒު 

 ...އެހެންނޫނިއްޔާހޯދަންށޭ. ވެސް ގައިމު ކޮންމެވެސް ޮގތަކުން  ފައިސާ ޖެހޭނީ

 

 ޝަން އަޙްމަދު ފާއިުޒ މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ހެޑް ެއޑްމިނިސްޓްރޭ
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 ވެސް ހަމަ  ވީމަ އެއީ ެވސް 4.2 ވަރަށް، އަދި އަދި ބަޖެޓަކީ ވެސް މި ދެންނެވީުރފިޔާ  ންމިލިއަ 142 މިދެންނެވި

ންވޭ ބޭނުލަން ލައިބައެބަ ލަތަށް ހާހަމަ މީގެ ދެން ވަރަށް ބޮޑަށް ެއއްކަލަ  މެންައޅުގަނޑުދެން ޓައިޓް ބަޖެޓެއް ެއއީ. 

 އި ނިންމާފަން އްމު ކޮމިޓީވަރަށް ބޮޑަށް އާބަޖެޓެއް އެއީ.  ނޭނގޭ މިސާލަކަށް ވީ.އައި.ޕީ އެއީ ހަމަ ،ޤައުމުތަކުން

 ންނާ އަރޕޯޓް މީހުދެން އެެވސް ކުރީގެ ްސޕީކަރ އެންނަ ގޮތުން ވަރަށް ބޮޑަށް އޭތި އިތުރުެވގެންދާ ގޮތަކަށް އެއީ. އޮ

ޑަ ކުން ވަރަްށ ވުރެންނަ އަގަށް އަސްލު އޮ ންނަނީ.އޮ ށް ސްޕެޝަލް ރޭޓެއް ިމކޮަޅށްިމޮކޅަވާހަކަދަްއކަިއގެން ެއވެސް 

މަވެްސ، . އެހެންނަޚިދުމަތް ބޭނުންކުރަްއވާތީ ިގނަ މީހުންމިކޮޅުން ވެސް އީ އެއަެގއް މިކޮޅަށް ޗާޖުކުރަނީ. 

ންނަ އޮ މިންބަރުންނަށް މެދެން އެ ޚަރަދު މި ކުރަނީ ބޮޑުވެގެންދޭ.  ޚަރަދު ވެސް ވަަރށް އީމިދެންނެވީ އެ

އްޒަފުންެގ ހަމަ މުވަދެން ގޮތެްއގައި އިނގޭތޯ.  ން ކުރަނީ. ދެން އެއީ ދެން މަިއގަނޑު ދަތުރު ކޯޑުދަތުރުތަކުން

 ަމކު ހެންވީާމ، ތި ބޭފުޅުން، އެކައެނެތް.  އެކަީށގެންާވ ވަރަކަށް ހަމަ  އި ޓްރޭނިންގ ެއއްޗެހި ވެްސ މީގަ

ުއސޫލެްއގެ ، މާއެހެންވީ ން.މިލިއަ ވަނަ  142 ްނނަނީ މީގެއޮ މި ންފޮނުވެއަށް ރީމެން ފިނޭންސް މިނިސްޓްއަޅުގަނޑު

ކޮމިީޓއާ   ފަުހން އަދި ބަޖެޓުެއކަމަކު ،ެއ ބަޖެޓު ނިންމާފައިމިކޮޅުން ެވސް ގޮތުން ދެން އަުޅގަނުޑ މިހާރު 

ލެްއ އިތުރު ތަފްޞީނޑު ލައްވަން. ދެން އަދި އަުޅގަ ބައްަލވައި  މިކަން ރަނގަޅުހިސާބުން ތި ބޭފުޅުން ވެސް 

 ތަކާ ގުޅޭ. ބަެއއް އެހެން ބަޖެޓު ނަން އިނގޭތޯދަންނަވާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އް ބައެ ތަުކގެ ކަންތައްކޮށްދެއްވި ކީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ޕްރެޒެންޓުމާނައަ ،ހުށަހެޅުއްވި ފާއިޒް މިހާރު ދެންމެ ތި 

ދެ! އާދެއްތޯ.  މާތޯށް ދަ ބަޔަދެން އޮތް ަފއިމާ، އެއަށް ޖާގަ ދެއްވާއެމް.ޕީންގެ ސުވާލުަތކެއް އެަބހުރި. އެހެންވީ

 .ފުރަތަމަ ށްލާޙަ، ފައެހެންވީމާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފަލާޙް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ މާފަންނު ހުޅަނގު

ޓަށްވުރެން ބަޖެ އެބަ މިދިޔަ އަހަރަށް ޅުެވއްޖެ މި އަހަރަށް އިތުރުވޭުޅގަނުޑގެ ސުވާލަކީ ވިދާއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. އަ

ދެްނ އެ އިތުރުވާ އަދަދަކީ ިމސާލަކަށް އަލަށް އަންނަ މެންބަރުންނާއި އަލަށް އަންަނ ން ރުފިޔާ. މިލިއަ 4.2

 އަުޅގަނޑު މި ސުާވލެއް ކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ  ރެންސް ލާިރއާ މިކަަހލަ ވާހަކަ.ގެ އިންޝުއަމެންބަރުންގެ ޑިޕެންޑެންސް 

އެ ނެރުނީ. އެއީ ެއްއ  އޭކޮންގޮަތކަށްތޯ އޭ؟ބަރުންގެ އެ އަދަދު ނެރުނީ ކިހިނެއްތޯއެ ފޯމިއުލަރ އަލަށް އަންނަ މެން

ިތއްބެިވ މެންބަރުން  އިއަހަުރވެފަ 55މަޖިީލހުގެ މެންބަރުންގެ ސުވާލު އިނގޭތޯ. ދެން މިހާުރ އިތުރުކުަރއްާވއިުރގައި 

ތޯ ެއ އިހި ހިމެނިފަާއއި ޢިނާޔަތްތަާކ އެްއޗެ ތިބޭނެނޫންތޯ. މި ބަޖެޓް ތެރޭގަިއ ތި ބޭފުޅުންނަށް އެ ދޭްނޖެހޭ ފައިސާ

އެ ދަނީ. ދެން އެްއވެސް ވަރަކަށް މި ބަޖެޓް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަޖިލީހުގެ ައއު ރައީެސއް މި  ތޯއޭ ވަނީ. އެ ގޮތަށް
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ސަށް ެއ އެއް ހަދައި އައު ަރއީިރވިއު  ދުވަހަކު. އެހެންވީމާ، މި ބަޖެޓާ ބެހޭގޮތުން އެްއވެސް ވަރަކަށް ލިބުނީ އިހަކަށް

ބައިބައި މަޝްވަާރކޮށް ވާހަކަެދއްެކވިންތޯއޭ. އެހެންނޫންނަމަ އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ ނުދައްކަވާަނމަ ވާހަކަދައްކާލަން ެވްސ 

މީހެްއ. އެހެންީވމާ، ކޮންމެ ވެސް ވަރަަކްށ  ފިގަރސްގެފެނޭ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި މިހާރު ހުންނެވި ރައީސަީކ 

ކަމަށް  އްދިވެރި ކަމަކަށް ފެންނާތީ މަޝްވަރާކޮށްލުން ވެސް ެއީއ ރަނގަޅު ކަމެއްއެ ވާހަކަދަްއކާލުން އެއީ ބު 

 ފެންނަނީ. އަޅުގަނޑަށް މިއަށް ޖަވާބެއް ލިބޭނެ ގޮތް ހައްަދވަިއދެއްވާ. 

 

 މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ހެޑް ެއޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އަޙްމަދު ފާއިުޒ މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ރު އަލަށް އިނގޭތޯ. ދެން އަުޅަގނޑުމެން މިފަހަ ޭދނަން ފަހުން ކުރި ސުވާުލގެ ޖަވާބު އަުޅގަނޑު އެންމެ އާދެ!

ވާ ޅަށް ބޭނުންނޫން. އަޅުގަނޑު ދެންނެވިން މިކޮތަފުޞީލުކޮށެއް  ސީދާއަޅުގަނޑުމެން ވެްސ  އިސްޕީކަރ ވަަޑއިގެންފަ

މެއް ކަކޮޅަްށ ކުރަންވާ ހުރިހާ  އިނގޭތޯ. ދެން ވިދާޅުވި މި އި ބަޖެޓް ކުޑަ ވާަހކަ އޮންނާީނ އިޝާރާކޮށްފަ

ލިއަން މި 4.2ކަލަ އޮތީ. ދެން ކުރިން ދުވަހު ތި ވިދާޅުވި އެއް  އިކުރަންވެއްިޖއްޔާ ހޯއްަދވާނަމޭ. އެހެން ވިދާޅުވެފަ

ބަ ހާރު މިތިބޮޑަށް މި މެންބަރުްނނަށްކަލްކިއުލޭޝަން ހެދި ގޮތް. އޭތި ައޅުގަނޑުމެން އަސްލު އަލަށް ޖޮއިންކުރާ 

ދި ެއ ގެ ތެރެއިން ހޮިވަވޑައިުނގަނެފާނެ މެންބަރުންނަށް މި އޮންނަނީ އިންުޝއަެރންސް ވެްސ އަމެންބަރުން

ކީ މިދިަޔ ލޭޓްކުރި ގޮތަދެން އަޅުގަނޑުމެން އޭތި ކަްލކިއުހަދާގޮތަށް.  އި އެްއޗެހިބޭފުޅުންނަށް ޕާސްޕޯޓްގެ ކަންތައްތަކާ

ރަްށ ށް އެހާވަޭމޓެއް ކަމަށް މި އަހަރު ވެްސ ގާތްގަނޑަކަދައުރުަގއި ލިބުނު ޕަސެންޓޭޖަށް ބެލީ. ދެން އެއީ އެސްޓި

ްއޔިތުން ވަނަ ރަ 16ބޭފުޅުން ނުހޮވޭނެއޭ. ައޅުގަނޑު ސީދާ ޕަސެންޓެްއ ހަނދާނެއް ނެތް. މި ދެންނެވީ ިމދިޔަ 

 މި މަ އަދި ހަ މަޖިލީހުން ނުހޮވުނު މީހުންގެ ޕަސެންޓް ބެލީ. އެކަހަލަ ގޮތަކަށް ބަލައިލީ އިނގޭތޯ. ދެން އިތުރަށް

 ވޭ ޖަލްސާ ހުޅު  އަދި އަންނަ އަހަރު އަލަށް ހިނާގނެ ކަމަށް ދެއްތޯ މަޖިލީހުގެ އައު މެންބަރުން ހުވާކުަރްއވާނެ

 4.2އެްއ ރގައިންނާނެ. އެހެންވީމާ، އިތުަރށް އެެވސް އިތުރު ޚަރަެދއް. އެހެންވީމާ، ވަރަށް ހަމަ އެިކއުރޭޓް ފި

 .އީ އިނގޭތޯއެހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ހިނގާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ަޚރަދެއް  ނޫން. މިލިއަނަކީ. މިއީ ޯއވަރ ެއްސޓިމޭޓެއް

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ފަލާޙް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ މާފަންނު ހުޅަނގު

ވަނަ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ނުހޮވުނު މީހުންގެ ޕަސެންޓޭޖަށް  17ތި ވިދާޅުވީ މިސާލަކަށް މިދިޔަ އަހަރު 

ވަނަ ރައްޔިތުްނގެ  17އޭގެ ކުީރގެ މަޖިލިސްތައް އަޅުްއވާ ބަލައިލާ، ހަމައެކަިނ  ބަލައިގެންނޭ. ތި ބޭފުޅުން

ވަނަ ަރއްޔިތުން މަޖިލީހުަގިއ ކަން ހިނގާދިަޔ ގޮެތއް.  16ތޯ. މިސާލަކަށް އިމަޖިލީހުގައި ނުހޮވުނު އަދަދަށް ބަލާފަ

ޑު ހިތަށްއަރަނީ އަޅުގަނޑުގެ ވާހަަކއަކީ ިމ އެއާ ވެސް ކޮމްޕެއަރކޮށް އަުޅއްވާ ބަލައިލާ އެހެން ނުހަދަންތޯއޭ. އަުޅގަނ

އަދަދު ހަމަ ކުޑަވެދާނެހެން ައޅުގަނޑަށް ހައްތަހާ ވެސް މީތި މިއަށްވުރެން ތަންކޮެޅއް ބޮޑުވާންޖެހޭނެއޭ މި އަދަދު. 
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ހައްތަާހ މި ދައްކަީނ އެ ވާހަކަ އިނގޭތޯ. މި އަަދދު ކުޑަވެދާނެހެން ނޫން މި އަދަުދ ބޮޑުެވގެން  އިއެހެން ހިތަށްއަރާފަ

މަޖިލީހުގައި މި ގޮތަށް އޮންނައިރު ދެން ފިނޭންސް  އި މި އަދަދަކީ އަސްލުގަ  ދެެކވޭީތވެ ހީވާތީވެ އެ ވާހަކަ

ހެދުމަކީ އެއީ އަނެއްހެން  ކަނޑައި އުނިކޮށް  ބަޖެޓް މެން ފޮނުވީމާ، ބަޖެޓު ފޮނުވީމާމިނިސްޓްރީން ވެސް އަޅުގަނޑު

ވާތީ ައޅުގަނޑު ހަމަ ެއ ާވހަކަ ދައްކަމުން އަުޅގަނުޑ ަގއި ހިނާގ ޚަރަދަށްމިތާ އެތެރޭ އެހާ ރަނގަުޅ ކަމަކަށްުނވާނެ.

. ކޮށް އެކަންކަން ކުެރއްވުމަކީ  ރިޢާޔަތްކަމަށްފާސްކުރާއިރުގަިއ މިކަންހަމަ ރިކުއެސްޓެއް މިސާލަަކށް ބަޖެޓް 

 ނީ. އަހާލަން ބޭނުންވަމި ވާހަކަ  މި މުގެ ގޮތުން އަުޅގަނޑުއެ އޮޅުން ފިލުވާލު އެހެންވީމާ، 

 

 މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ހެޑް ެއޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އަޙްމަދު ފާއިުޒ މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ކުރިން  ދެން ފަލާޙު މިލިއަްނައށްވުރެ ެއއަށްވުރެ ދަށެއް ނުުކރާނެ. 142.7ދެއްވާފައި އޮތް  ދެން އެއްކަމަކީ މިހާރު މި

ހާރު މި ،ލީ މިދިޔަިފގަރެއއް ކަމަށް ބެ ކުއިރޭޓްބޮޑަށް އެ  އެންމެ ދެންނެވި ސުވާުލގެ އަޅުަގނޑުމެން ދެން ބޮޑަށް، ތި 

 4.2އީ އަދި . ދެން އެކަށް އައި ޕަސެންޓޭޖަށް ބެލީ ނުހޮވި ގާތްގަނޑަބެވި މެންބަރުން ކުރީގެ މަޖިލީހަށްތިއްމި 

 މިދެންނެވީ ރަށްއޭެގ އިތުއޭގެ ތެެރއިން ބައެއް އިނގޭތޯ މި ދެންެނވީ. މިލިއަން ރުފިޔާ ެއއްކޮެށއް ނޫން. ދެން 

ޑި ނބަރުންގެ ގޮިއތުރުވާ މެން ބޭފުޅުންނަށް، 2ހޮވޭ މެންބަރުންނާއި ައންނާނެތާ އަލަށް  އަށްއަލަށް ހުޅުވާ ޖަލްސާ

. ން ފެމެލީ ވެސް އަންނާނެބޭފުޅު އަދި އެގޮނޑި ހަދަން.  2އިތުރަށް އަލުން އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ 

 ކަމަކަްށ ހުރިހާއެހެންީވމާ، އެ ކުރައްވާނެ.  އަދި އިތުަރށް ބޭނުން.ޕީައއި.ރެންސް ވެސް އަްނނާނެ. ވީއިންޝުއަ

 އޮތީ އިނގޭތޯ.  މިލިއަން ހަދާފައި މި 4.3ބައްލަވާފައި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިހާރު  އެހެން ބޭފުޅަކަށް ަވގުތު ދިނުމުެގ ކުރިން އަުޅގަނުޑ ހަމަ ާސފުކޮށްލަން ބޭނުންހަމަ ފާއިޒު ދެން 

ައކީ އީތާ ވާހަކައެ ހުރި ޚަރަދު.ށް ފެނިދާނެތޯއޭ މިހާތަނަށް މިއަހަރު ވީ.ައއި.ޕީ ާސރވިސްއަށް ހިނގާފައި އަޅުގަނޑަ

 ކުރަން ެވސް ނޭނގޭ އެްއޗަީކ. ކީ. ައޅުގަނޑުމެންނަށް އަންދާޒާތަފާތުކޮށްދާ އެއްޗަ 

 

 ދެއްެކވުން:މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ހެޑް ެއޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އަޙްމަދު ފާއިުޒ މުޙައްމަދު ވާހަކަ

 . މިލިއަން މިހާރު އެކަމަށް ހިނގާފަ 1.6މި ެވސް ރަފް ފިގަރއެއް. މިއަހަރު ގާތްގަނަޑކަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ ެމންބަރު. ،މްއަރުވަނީ ނާޡި ދެން ފުރުޞަތު މި



6 

 

 

 :މް ވާހަކަދެއްެކވުންދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިވަިއކަރަދޫ 

 ންނަށް ވެސްމެންބަރު ުނހޮވޭށާއި އަރެންސަހާރު ޕާސްޕޯޓް ހެދުމަށާއި އިންޝު އަުޅގަނުޑގެ ުސވާލަކީ މިޝުކުރިއްާޔ. 

 ީޕގެ.އައި. ވީމެންބަރުންނަށް ވެސް ހަމަދެން ނުހޮވޭ ނުވަަތ  ތޯ އޮންނަނީއެްއ އުސޫލެއްހޮވޭ މެންބަރުންނެކޭ ހަމަ 

ވީ ފާހަގަ، މި ހޯއްދެ ންއަދަދުއެ ނުހޮވޭ މެންބަރުންގެ އީ އެ އިންނަ ގޮތަށް އިނދޭތޯއޭ.ޚިދުމަތް ހަމަ 

ދެއްވާފައި  ހަމަ ޕާސްޕޯޓްިމ ނުހޮވޭ މެންބަރުން ވެސް ، އަޅުގަނޑުގެ ުސވާލަކީ ފާހަގަކުރަްއވައިފި. އެހެންވީމާ

ިއ ޕޯޓާޕާސްއެ ދެން  އެއްކަލަ... ޕާސްޕޯޓެއް ނޫން ކަންނޭނގެ ދޯ. އޮފިޝަލް ޕާސްޕޯޓެއް އިނެދފައިއިންނަނީ 

 ހަމަ އެއްވަރުޯތއޭ. ާއއި އިންުޝއަރެްނސާ ވީ.ައއި.ޕީ 

 

 މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ހެޑް ެއޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އަޙްމަދު ފާއިުޒ މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ާޔ ހާރުވެއްޖިއް. މިއެކަނި ހަމައެކަނި އެފަރާތަށްދެނީ  ރެންސް މިއައިނގޭތޯ. އެކަމަކު އިންޝު ވީ.ައއި.ޕީ ނީންނާނެ

 ދެއްތޯ.  ލީ ވެސް އިނދޭފެމެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވި ބޭފުޅުންނާގައި އަދި ތިއްބެދޭތެރޭ ންބަރުންނާއޮންނަނީ ނޮހޮވޭ މެ މިއެ ވާހަކަ އިމްތިޔާޒް ގާނޫނުަގިއ  މްނާޡި

 ނަށް ކަމަށްބޭފުޅުން ނުގަްނނަވާ. އިމްތިޔާޒް ގާނޫނަށް ރިޢާޔަތްކުރައްާވއިރުަގއި ހޮިވވަަޑއިދޭތެރޭގައި ކަންކުރާނެ ގޮތް

ޓިްނގ ސްުކ ެއގްޒި އެކަމައިލާއަށް ނޫން ދެއްތޯ. ދެން ނިކަންޏާ ލިބިވަަޑއިގަންަނވާނީ. ޢާގި އަށްބޭފުޅާ  އްޔާ އެވެއްޖެ 

 ފުރުޞަތަކަށް އެދިަވޑަިއގެންފައި... ، ދެން ައށް. އެހެންވީމާއިލާމަ މުޅި ޢާބޭފުޅުންނަށް ހަ

 

 ޓްރޭޝަން އަޙްމަދު ފާއިުޒ މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ހެޑް ެއޑްމިނިސް

 ދެއްތޯ ލިބޭ  މިމެންބަރުންނަށް ެއއްކަލަ ކުރެއްވި ުސވާލަށް އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ،  އާދެ! ކުރިން މެންބަރު ފަލާޙް 

ސް ޕެންޝަން އޮފީމިހާރު ތެރެއިން އިނގޭތޯ.  ގެާދނީ ހަމަ ޕެންޝަން މިނިސްޓްރީ އެބައި އެއަށް .ޕެންޝަން

 އެ ިމކޮޅު ބަޖެޓަކުން ނޫން. ރެއިން ދާނީ އިނގޭތޯ. ތެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަސައްކަތް އަޅުގަނޑުމެން އެހެްނ  ، އަުޅގަނޑުމެންނަށް ހީވަނީ މިހާރު އިތުރަށް މިއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. އެހެންވީމާ 

ޅުންގެ ކޮިމޓީއެއް ަނގަިއގެން އިތުރަްށ ބޭފު 3ުކޑަ ކޮމިޓީެއްއ ނަގަނީ.  ހާ އަހަރުތަކެއްަގއި ވެްސ ކުރާ ގޮތަކީހުރި
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މަސަްއކަްތ  ކުރުމުެގ ކުރިން އަުޅގަނޑުމެން އެ ވިޔަްސ މައި ބަޖެްޓ ބަޙުސް ގޮެތއް ދަނީ. ދެން ކޮންމެ ށްކުރިއަ

ޅުންގެ ކޮމިޓީެއއް، އެހެްނ ބޭފު  3، ހިނގާ އަުޅގަނޑުމެން ގޮތެއް ނިންމަމާ މިސާލަކަށް އެހެންވީމާނިންމާލަންޖެހޭ. 

 ުކޑަ އެ ހަރު ކުރައްވާ ގޮތަކީ ހަމަ ޖޭ.ޕީ ބޭފުޅެއް، އެމް.ޑީ.ޕީ ބޭފުޅެއް، ޕީ.ޕީ.އެމް ބޭފުޅެއް ތިއްބަަވިއގެން ފަފަހަރު

ބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ެއއްަޗކަށް މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ހުިރ  ލައްވާަފއި އެ ން އިތުރަށް ބައްަލަވއިކޮމިޓީ

ަމއިގަނޑު ޮގތެއްަގއި އަުޅގަނޑުމެން ހުންނާނެ ކޮންމެ ފަހަރަކު ވެްސ  .ތެއްކުރަްއވާ ގޮބޭފުޅުން ހިއްސާ  ދަތިތަކާއި އެ

މަސައްކަތް ކުރުމުެގ  ހިންގަވާށޭ މުޅި ކޮމިޓީްނ އެހަމަ އެހެންީވމާ، . ފައިދާރާއިން ގެންަނވާ ގޮތަށް ފާސްކޮށްދެްއވާ

ތް މަސައްކަ ންގެ މެދުގައި ހަމަ މިމެންބަރު 3ެވއްޖިއްޔާ  ބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ކަމަށް ބަދަލުގައި ތި

ށް ހަރު ވެްސ ކުރާ ގޮތަށް. ފާިއޒަފަނިންމަމާ އެހެން ފަހަރު ހިސާބަށް ގެންނަން ކޮށްލާފައި ައޅުގަނޑުމެންނާ

 ފުރުޞަތު.

 

 މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ހެޑް ެއޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އަޙްމަދު ފާއިުޒ މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

މިލިއަްނ  142ކަމަށް ދަންނަވަން އިނގޭތޯ. މިދެންނެވި ޖެޓުގެ ބައިަތއް ހުރީމަ ސަމާލުއާދެ! އަދި ައޅުގަނޑު ބަ

މިލިއަން ޑޮލަރު  2ރުފޔާގެ އިތުރަށް މިދެންނެވި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބައޮތް ޕާކިސްތާނު ސަރުކާރުން ލިބިފައި އޮތް 

ޅުގަނޑުމެން ޭއގެ ށް ދާނެ. އަވެސް ކުރިއަ ދެން މިއަންނަ އަހަރު އެބަ މިއޮތީ. މަޖިލީހަށްދެން އިނގޭތޯ. އަދި އެ 

ން އަުޅގަނޑުމެން މި މަސައްކަތް ފުރިހަމަ  މި ޝީޓުން. އެއީ ދެަދްއކާލަނީ އިނގޭތޯ ކޮޅެއްލުކުޑަުކޑަ ތަފްޞީ

ތެރޭަގއި ދެން  އަށް ބަދަލުނުެވވޭީތވެ. ެދން އޭގެ ގއުޅެނީ ވެސް އައު ބިްލިޑން ގޮތުަގއި އަސްލު ނުފެށިގެން މި

ހަމަ ޖަލްސާކުރާ މާލަމް މަރާމާތުކުރުމާއި ކޮމިީޓ ރޫމްތަްއ  ހުރީމިިލއަން  30އޮތް  އަޅުގަނޑުމެން ރަފްކޮށް މި

ދެން ލޭންްޑ ސްކޭިޕންގ ާއއި ގާރޑްނިްނގާއ އްދަށާިއ ދެން މަުގ ފާރުތަކަށާއި ޕާކިންގ ސަރަޙަ މަރާމާތުކުރުމަށް ކާރު

މިލިއަންެގ އިތުރަށް އިންނާނެ އެްއޗެއް  142މިީއ އަިދ މިދެންނެވި  އެހެްނވީމާ،ތޯ. މިލިއަން ިއނގޭ 30އެއީ  ހުރިހާ.

ބަލަނީ. ދެން މިހާރު  މާރާތަށް ބަދަލުވެވޭނެ ކަމަށް މިދި ައުއ ޢިއިނގޭތޯ އެއީ. ދެން އަދި ހަމަ ފަހަރެއްގައި ދެން އަ

 ަގއި ިއސްޮކށް އުޅޭތީ ައޅުގަނޑު ތިދަނީ ކުޑަކޮށް ހަމަ އަޅުގަނޑު ެއކަމު މާރާތުަގިއ މިައއު ޢި އަޅުގަނޑު

ހުރީ ކަރަންޓު ސްޓެލްކޯއިން އޭިތ  މާރާތުގައި މިހާރު ނުނިމިާވނަން އިނގޭތޯ. ައއު ޢިބޭފުޅުންނަށް އަޕްޑޭޓެއް ދެއް 

ވާލުެވވޭނެ. ޙަމާރާތާއި ހުނީމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ައުއ ޢިބައެއް ކޭބަލްަތއް ނޭޅި ހުރުމުގެ ސަބަބުން އެކަން ހަމަޖެ

ކަމެއް މިހާުރ  ނުކުެރވި އިންނާނީ ފަރުނީޗަރު އެކަނި. އެެހން ހުރިހާ ޕްރޮކިއަރވީމަ، މިހާރު ބާކީ ހަމަެއކަނި ވާލުޙަ

ކަމެއް ކުރެވި. އެހެންވީމާ، ފަރުނީޗަރު ކަންަތްއ  ކުރެިވ ހުރިހާކޮޕީ ނޭމްތައް ވެސްވެސް ނިމި ޓެލެފޯނު  ހަމަ ތަން

ނޑު އެ ަދންނަވާލަނީ އިނގޭތޯ. މިހާރު އަުޅގަނޑުމެން މިއަންަނ އެކަނި އޮތީ އިނގޭތޯ. ދެން މިދެންނެވީ އަުޅގަ

އަުޅގަނޑުމެން  )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަުހ( މީގައި ...ސް އިދާރާގެ ަކންތައްތަކުގެ ތެޭރގައި މަޖިލިއަހަރަށް ޕްލޭންކޮށްފައި އޮތް
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މިލިއަން އިނގޭތޯ.  5ވާ ން ދެއްފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ ޑެތި ޚަރަދުތަކުގެއަހަރު ދެން ބޮ އަންނަ މި

އަސްލު ރަނގަުޅ ެވހިކަލެއް ނެތް. އިދާރާަގއި  ،މިލިއަން އަުޅގަނޑުމެްނ ބޮޑަށް މިހިރީ މިކޮުޅގަިއ ެވހިކަލެއް 5އެ 

ވެހިކަލެއް ނެތް. އެހެންވީމާ، ވެހިކަލެއް ހޯދުމަށާއި ލައިބްރެރީ އަޕްގްރޭޑުކުރުމަާށއި ދެންގޮސް މިކޮޅުަގއި އާަކިއވް 

 ދެން މުވަްއޒަފުންގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަްމތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ބާވެފައި ހުރީ. އެހެންވީމާ، އެކަމަށް  ތަކާކަންތައް

ހާސް  48 ަލއްކަ 3ުރފިޔާ. ދެން އަދި އޯޑިޔޯ ވީިޑޯޔ މަސައްކަތްތައް ޖަލްސާތަކާ ގުޅޭ  ހާސް 20ަލއްކަ  4ވެސް 

ވެސް ވަރަްށ  ހުރި މައިކް ސިސްޓަމާއި އެަތނުގެ އެބައިރުފިޔާ. ދެން މަޖިލީސް ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގެ ތެރޭގައި މިހާރު 

އަުޅަގނޑުމެން މިހާރު ހަދާފައި  ެވގެންބޮޑަށް މައިކް ސިސްޓަމް އެާތ އެތެރޭގައި ހުރި މިހާރު ކޭބަލް ވެސް ކުރަން

ވެްސ ވަރަށް ބޮޑަށް ބާވެ މިހާރު ޗައިނާ ސަރުކާރުން ދީފައި ހުރި ލެޕްޓޮޕްތައް މި  އިން ސިސްޓަމް އޭތި

މާރާތަށް މިލިއަން ރުފިޔާއަކީ އައު ޢި 15މި ންކުރަނީ. އެހެންވީމާ، ެއކަމަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓު. ދެން އިތުރަށް ބޭނު

ބޭފުޅުންނަށް  އަޅުގަނޑުމެން ބަދަލުވެިވއްޖެްއޔާ އިތުރަށް ހިނގާނެ ރިކަަރންޓު ޚަރަދު. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު ތި

މާރާތަށް ބަދަލުވެއްޖެއްޔާ މިފަހަރު ައއު ޢިން ދަންނަވާފައި އޮތީ މިނިސްޓްރީލު ދަންނަވާލީ. ދެން ފިނޭންސް ތަފްޞީ

މިލިއަން ތެރޭ ނުހިމެނޭ ޚަރަދު އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މިހާރު  142ޚަރަދަކީ ވެސް  މި ހެންވީމާ،ދޭނަމޭ. އެ

ލު. އަނެއްާކ ތަފްޞީ ބެއްލެވޭނެބޭފުޅުން ފަހުން ބަޖެޓު މަރުޙަލާގައި ވެސް މީތި  ތި ފަހުންމިދެންނެވިހެން މީތި 

ބޭފުޅުން  ން މިއޮތީ މި އަދަދުތައް ފޮނުްއވާފަތާ މިކޮޅަށް މިހާރު. އެޏާ މިހާރު ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީޙަޤީޤަތަށް ބުނަން

ދެން އިތުރަށް ކަމެއް  .. އެހެންީވމާ، މި ފިގަރ ހަމަ އިންނާނީ އަދިވެސް އަުޅގަނޑަށް ހީަވނީއެގޮތަށް ފޮނުްއވާފަ

ކުށަ ކޮމިޓީން  ޅުން ބަޖެޓު ކޮމިޓީގައި. އެހެންވީމާ، މިހާރު މި ބޮޑު ކޮމިޓީން ވެސް ހަމަ ބޭފު ކުރެްއވޭނީ ތި

 ކަމެއް މިހާރު މިއީ. ކަހަލަ  ނިންމާލެވޭނެ ނުނިންމައިފިއްޔާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކުރިން ތި  ގެއާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ އިނގޭތޯ. ދެން އަުޅގަނޑަށް އަސްލު މި މަސަްއކަތް ފެށުމު

ވާހަަކ  ވެސް އެކު ައލުން އަޅުގަނޑު އެ ހަކައެއް ދަންަނވާ ނުލާ ފެށުމާބޭފުޅުންނަށް ހަމަ ދަންނަވާލަންޖެހޭ އިދާރީ ވާ

ެވްސ  ކަމެއް. އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ އަހަރަކު ލާނަން. މި ބަޖެޓުގެ މަސައްކަތް ކުރުން މިއީ ުކރަންޖެހޭދަންނަވައި

ތެރޭ  ވެސް އިދާރީ ެދކަމެއް އެަބއޮތޭ. އޭގެ ވެސް ައޅުގަނޑު ދެންނެިވން ފަށަމުން ުރންއިތު ކުރާކަމެއް. އަދި ޭއގެ

ކަމެއް ިމއީ. ދެްނ މިވަގުުތ އަދި ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ސްޕީކަރ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްަގިއ  އެއް

އަދި ސީނިއަރ ހުރިހާ ބޭފުޅުން  ގެ އިދާރާެގ ހަމަ ނައިބު ރައީސާފުރާވަޑަިއގަންނަވަން ޖެހިަވޑަިއގަންނަވާތީ މަޖިލީހު

ވާހަކަ މިޖެހެނީ  އެކު އަުޅަގނޑު މިހޭ ސިޓީ ެވސް ލިބިފައި ނެތުމާވަނީ ެއއަރޕޯޓުަގއި. ެއއީ ައުޅގަނޑަށް ލިބެންޖެ

އެުކ ކުރިއަށްެދވެން އަންނަނީ. ބޭފުޅުންެގ ިއޒުނައާ  ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާފައި ތި ހަމަ ރަސްމީކޮށްލުމަށް ޓަކަިއ ތި
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މޭ. އެކަމަކު ދެން މި ، އަުޅގަނޑަށް ަރސްމީ ސިޓީ ލިބުނީމަ އިދާރީ ބައިބައި ހަމަޖައްސާނައެހެންވީމާ

ބޭފުޅުން އަޅުގަނޑަށް އިޒުަނއެއް ެދްއވައިިފއްާޔއޭ. އެ އިޒުަނއަީކ  ިއގެން ކުިރއަށްދެޭވނީ ތިމަސައްކަތާ

ން ފާސްކުރަންޖެހޭ އެއްެޗއް. ެއީއ ކުރަން. މި މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓަކީ ކޮމިޓީ ކަމެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަޖެހޭ ދެ

އޮތީ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް އެބަ ބޭނުންވޭ މަޖިލީހުގެ ކަންކަން ފަސޭހަކުރުމަށް ޓަކަިއ  އެެކއް. ދޭްއގައި މި

ުޓކޮށްލަްނ ގަތަސް ތަނަކަށް ބޭފުޅަކު އެސްކޮމުވަްއޒަފުންކޮޅެއް ަނގަން. މިވާގޮަތކީ މިހާރު މިތާނގައި ބޭފުޅަކު ވަަޑއި 

ނެތް. އިދާރާގައި ިމދެންނެވީ އެކަން ހިނގާނެ މިތާނގެ ސަރޖެންޓް އެޓް  ތާކު އިދާރާގެ ބޭފުުޅންނެއްވެސް މި

ވައްޒަފުން. މިއީީކ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވަނީ ދިހަވަރަަކށް މު އަރމްސްގެ ދަށުން ގިނަެވގެްނ އެބަ ބޭނުންވާ ކަމަށް މި

ވެސް ނޫން. ޗެމްބަރަްށ  ރިީޓގެ މަސަްއކަތެއް ކުރާަކށްއުނޫން. ެސކި ިރޓީ ބޭފުޅުންނެކޭ ދަންނަވާކަށެއް މިތާނގެ ސެކިއު

 ރިީޓ އޮފިސަރުން ކިޔާަފއި އެ ނީ ސެިކއުބޭފުޅުންގެ ަމސައްކަތް ހިނގާ ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، އެ ވެސް ވައްދާކަށް 

ބޭފުޅުންގެ މަސައްކަަތކީ  ބޭފުޅުންގެ މަސައްކަތް ހިނާގނީ މިތާނގެ ސަރޖެންޓް އެޓް އަރމްސްގެ ދަށުން. އެ 

ޓުކުެރއްވުާމިއ ދެން ދޮރުފަތް ހުޅުވުމާއި ނަށް މަގު ދެއްކެވުމާއި އެކްްސކޮމިސާލަކަށް މިތަނަށް ވަޑައިަގންނަވާ ބޭފުޅުން

ބޭފުޅުންގެ މަޤާމަކީ ސެކިއުރިޓީ  ގުޅުންުހރި ކަންތައްތައް. އެ ންގޮސް މިކަހަލަ މިތަނުގެ ސެކިއުރިީޓއާދެން އެހެ

ބޭފުޅުން. ދެން އޮތީ މަސަްއކަތު މީހުން. މަސައްކަތު މީހުންނަށް ވެސް  10ސަރުން. ގިަނެވގެން ބޭުނންވަނީ އޮފި

މާރާތަށް ބަދަލުވުމުގެ ސް ފާހަގަކުރެްއވި ގޮތަށް އަުއ ޢިބޭފުޅުން ވެ  މިވާގޮތަީކ އަުޅގަނޑުމެން މިާހރު ދެންމެއަކު މި

ހެންވީމާ، އެތަނަްށ ވަރަށް އަވަހަްށ ބަދަލުވުމުގެ ފުރުޞަތު ވަރަށް ހަމަ އެއީ ގާތްކަެމއް. އެ ،ފުރުޞަތު

ބަދަލުވާއިުރގައި އަދި މިތާނެގ މިހާރު މަސައްކަތް ސާފުކުުރމާއި މި ކަންތައްތަކަށް ވެްސ އަުޅގަނޑުމެން މިކުރަނީ 

އައުޓްޯސސްކޮްށގެން. ައއުްޓސޯސްކޮށްގެން ކުާރއިުރގައި ބޮޑެތި ޚަރަދުތަކެއް އެބަ ިހނގާ. ހިނގާއިުރގައި އަދި 

ހާސް ރުފިޔާ ކަންނޭނގެ މަހެއްެގ  60ދަނީ.  ބޮޑުކޮށް މި ކުރާ ބަޖެޓު ވެސް ވަރަށްއޮތް އަހަރަށް ލަފާ ކުރިއަށް

ބޭފުޅުންެގ  ލަްއަކ ކޮންމެވެސްވަެރއް ވެސް. ެއހެންވީމާ، އެ 1މައްޗަށް. އަދި އެއްަބޔަކު ެއބައޮތޯ ބޮޑުކޮށްފައި 

 އެތެރެއިން ހިނާގގޮތަށް. ވެސް ެނގުން އިނޭގތޯ. އެ މަސަްއކަތް މިތާ ބަދަލުގައި މަސަްއކަތު މީހުންކޮޅެއް

އް ިމ މީހުންނަށް ދެކެިވފައި ހުރި ވާހަކަތަކެ  3 ޕީކަާރއި ސްޕީކަރގެ ެޑޕިއުޓީއާއެހެންވީމާ، މީަގއި އަުޅގަނާޑއި ސް

ިއގެން އަުޅގަނޑަށް ގާތުަގއި. އެކަމަުކ މި މަަސއްކަތާއްރިުރގެ ަހއިިސއްޔަތުން އިްއޔެ ައޅުގަނޑު ކޮމިޓީގެ މުޤަ

ވަްސކުރުމަްށ ބޭުފޅުން ެއގޮތަށް ކުިރއަށްދާން މަސައްކަތް އަ ސިީޓއެްއ އައިނަމަޭއ ނުވަތަ ތި ރަސްމީކޮށް ދެވޭނީ

ން އިޒުނަ ދެްއވާށޭ މި ބޭފުޅު  މަށް ާފސްކޮށްދެްއވައިިފއްޔާ. އެހެންީވމާ، އަުޅގަނޑަށް ތިޓަކައި ކުިރއަށްދިއު

ބޭފުުޅން އެކަން ކޮށްދެްއވަން މި  ލަންވެގެން ތިމަށް. މިއީ ހަމަ ފޮތްތައް ތަރުތީބުކޮށްމަސައްކަތާިއގެން ކުިރއަށްދިއު 

ތާިއގެން ކޮމިީޓ ޖެހިވަޑަިއގަންނަވަނީ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު ދަންނަވާާލނަން މި ދަންނަވާލި ދެ މަސައްކަ

މަ ބޭފުޅުންގެ އިޢުތިރާޟެއް ނެތް ކަމުގައި ިވދާޅުވެދެްއވާށޭ. އިޢުތިރާޟެއް ނެތްކަން އަޅުގަނޑު ހަ މަށް ތިކުރިއަށްދިއު
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ފާސްކޮށްގެން ދާން ބޭނުންވަނީ. އެއީ ހަމަ ރަސްމީކުރުމަށް ޓަކައި. އެހެްނވީމާ، މިދެންނެުވނު ދެ މަސައްކަތް އެއީ 

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާުކރާ ބަޖެޓުގެ މަސަްއކަްތ  2019ވަނަ އަހަރު،  2019މިތަނަށް މަޖިލީހުގެ ކުރިއަށް 

ސަރވިސްގެ އޮިނގަނޑަށް އިތުރު ދި މަޖިލީހުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ދިރާސާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ުކރިއަށްގެންެދވުމަށާއި އަ

 ކޮމިޓީން ކުރިއަްށ މުތައް އުފެއްދުން. މި ދެ މަސައްކަތް ކުިރއަށްގެންެދއްވުަމށް އަޅުގަނޑަށް ހުއްދަ ދެްއަވން މިމަޤާ

، މާއެހެންވީ. ވުން އެދެންެދއް  ދެއްވުމަށް ވޯޓުބޭފުޅުން ދެކެވަަޑއިގަންަނވާ ގޮެތްއ ފާސްކޮށް ދޭތެރޭަގއި ތި ގެންދެވުމާ

ން މި ދެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަްށ ބެވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ އިއްތިފާޤުތިއް ކޮމިޓީއަށް ވަަޑިއގެން

 ދަންނަވަން. ައޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ މި މަސައްކަތް ލުިއކޮށްދެްއވުމަށް  ފާސްކޮށްދެއްަވއިފި. ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރު

ޔަ ދެއްާވ އެއްބާރުލެްއވުމަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. ދެންމެ ހަމަ ފާއިޒު ވެސް ފާހަގަކުރަްއަވއިފި ޓަކައި ތި ބޭފުޅުން ތި

 މިިލއަން ރުފިޔާގެ ސީލިންގެއއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދިނުމާ އެއްކޮށް، މަޖިލީހަށް ދިނުމާ  142 މިހާރު މި ބަޖެޓް

ނެޭވކަށެއް ނެތޭ. ކުޑަ ޮކމިޓީއެއް ަނގަިއގެން ކުާރ ގެ އި ލާގަބަދަލެއް ެވސް މިހާރަކު މި މަރުޙަ އެްއކޮށް ެއއަކަށް

ބަޖެޓް ކޮމިޓީގެ  ނީ ބަޖެޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ނެތޭ. ެއަކން ކުރެވޭން ވެސް އެކަެމްއ ބަދަލުކުރެވޭކަށްމަސައްކަތަކު

ޓީއެްއ ، އަުޅގަނޑުމެންނަށް ކޮންމެހެން ކޮމިސާކުރުމުގެ ތެރެއިްނ ަކމަށޭވަނީ. އެހެންނޭ ދާނީ. އެހެންވީމާދިރާ

، މި މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓް އިދާރާއިން އެއް މިަވގުތަުކ ނެތް. އެހެންވީމާނަގަިއގެން މިކަން ކުރުމުގެ އެްއވެސް ޖާގަ 

 ފާސްކުރެްއވުން އެއީ ައޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެޭވނެ  ކަމަށް ނިންމައި ން ބަލައިގަންނަގޮތަށް މި ކޮމިޓީ ހުށަހެޅުއްވި

ށް ފުރުޞަތު ވާން އެދިަވޑަިއގަންަނވާތީ ފާިއޒައިތުރަށް ާފއިޒު އެްއެޗއް ވިދާޅު ކަންތައް. އޭގެ ތެެރއަށް ދެްނ އަދި 

 އަރުވަން. 

 

 މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ހެޑް ެއޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އަޙްމަދު ފާއިުޒ މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ިވ  މި ދެންނެމެ އަޅުގަނޑުދާރީ ގޮތުން ދެންއެހެންހެން ކަމެއްގެ ގޮުތގައި ހުށަހަޅާކަްށ ނޫން. އި ދެން އަޅުގަނޑު

 ޅުން. އަސްލު ބޭފު އެްއކޮށް ފާސްކުރަން އެއީ ދެްއތޯ ތި ކަމާކަމެއް ބޭފުޅުންގެ ކޮންސާން ހުރި ޝަކުވާަތއް ވެސް ތި

. ވާނެހެންދަކަށްށް އެހާ ކޮންފޮޓަބަލް އަދަބޭފުޅުންނަ އަޅުގަނޑަށް ހިެޔއްުނވޭ ތިއެ ައދަދު  ތި ބޭފުޅުންނަށް ވެސް

ާކ ންސާންސްތައިދާރާގެ ފަރާތުން މި ދެންނެވި ކޮެއ ފާސްކުރަން ައޅުގަނޑުމެން ދެންމެ   ދެންނެވީއެކަމަކު ވެްސ މި

 ފާސްކުަރްއވަިއފިއްޔާ ރަނގަުޅ. ދެއްތޯ ްއގެ ގޮތުަގއި އެްއކޮށް ރެކޮމަންޑޭޝަނެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދެންމެވެސް މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ނައިބު ނަވައިފިން، ވަރަށް ރަނގަޅު ވާހަކަފުެޅއް. އަުޅގަނޑު ދަންއާދެ! އެހެންވީމާ

ވިަޔސް އިރާދަުކރެއްިވއްާޔ ވަރަށް ގާތް  ޮކންމެ ގޮތެއް އި ކުެރވުުނ މަޝްވަރާތަުކގެ ތެޭރގަ ރައީސާިއ އަުޅގަނޑާ 
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ެކއް ދެންމެ ހިނގާނެ ޚަރަދުތަ އި މާރާތަށް ބަދަުލވެވޭނެ. ބަދަލުެވވޭއިުރގަގަނޑުެމންނަށް އައު ޢިައޅު އި ބަލެއްގަމުސްތަޤު

ހޯދުން ެވސް މި ބޭނުންވާ ފަރުީނޗަާރއި ެއއްޗެހި  އިހާތާނގަެރއްެވވީ. ދެން ހަމަ ޑިސެމްބަރެއްއިދާރާއިން ެއ ފާހަގަކު

މަ ، ކޮންެމ ގޮތެްއ ިވޔަސް އަދި ެދންމެ މި ހޯއްދަވާ އަުޅގަނޑުމެން ނިންމަވައިފިނައެބައޮތް. އެހެންވީމާ

ރަދެްއ މުތަކަށް ެވސް ހަމަ މުވަްއޒަފުންނަށް ޚައިފިނަމަ އިތުުރކުަރއްާވ މަޤާމަވަން ނިންއިތުރުކުރަްއވާނެ މި ކޮމިޓީ

އެުކ އެ ފާހަގަކުރެްއވި ކަންތައްތަކާ  ، އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން ދެންމެއަކު އިދާރީ ބޭފުޅުންވެސް ހިނގާނެ. އެހެންވީމާ

ެއކު ގެ ގޮުތގަިއ ފާސްކޮށްދެްއވުމާނެއް މަންޑޭޝަކަންތައްތަްއ ކަމަށް މި ކޮމިީޓން ރެކޮ އެކަންތަްއ ެއއީ ކޮށްދޭންޖެހޭ

، އެގޮތަްށ  ފާސްކޮށްދެއްވުމަށް މި ކޮމިޓީން. އެހެންވީމާލައްކަ ރުފިޔާގެ ބަޖެޓް 7މިލިއަން  142މިހާރު ހުށަހަޅުއްވާ 

ނުއްވާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުން ފޮ ދެއްވުން އެދެން. އެހެންވީާމ، ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުން ޯވޓު

އްވި ކަންތައްތަަކކީ މި ެއކު މި އިދާރާއިން ފާހަަގުކރެލައްކަ ރުފިާޔކަމަށާއި އަދި ެއއާ 7ލިއަން މި 142ބަޖެޓަކީ 

 މަންޑޭޝަންގެ ގޮތުަގއި ތިރަްއާވ ކަންތައްތައް ކަމުަގއި ރެކޮ ކުކޮންމެހެން އެދިވަޑައިގަންަނވާ ރެކޮމަންޑުން ކޮމިޓީ

ބެވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ތިއް  ބޮޑަށް ޝުކުރުވެިރވަްނ. މި ކޮމިޓީގައި ވަަޑއިގެންވަރަށް .ބޭފުޅުން ތި ފާސްކޮށްދެއްވީ

ގެ ބަޖެޓް. ދެން އޮްތ ށަހެޅިފައިވާ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ ން ތިޔަ ފާސްކޮްށދެއްވި މި ކޮމިީޓއަށް ހުއިއްތިފާޤު

މް ފުޅުްނ އަދި ފާއިްޒ، އިބްރާހީގެ ބޭމައްސަލަާއއިގެން ކުރިއަށް ދާަނން. ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއާޔ ބަޖެޓް ސެކްޝަން

ންނެްއ ހިތަކު ޢާފްުކރައްވާތި މަޤާމުތަެކއް މިަވުގތަކު ނޭނގެއަުޅގަނޑަށް މަ .ރަޝީދު ދެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް

ދަންަނވަން. ދެން އޮތް މަސައްކަާތއިގެން  ، ތި ދެ ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް ޚާްއޞަ ޝުކުރެއްދަންނަވާކަށް. އެހެްނވީމާ

މުގެ ބޭނުން އި ވެސް ދަންަނވާލިން ދެ މަޤާމަކަށް މީހުން ހޯދުން. ދެ މަޤާން އޮތީ ައުޅގަނޑު ކުރީގަ ކުރިއަށް ދާން. ދެ

ޓީ އޮފިސަރުން ގިނަެވގެން ސެިކއުރި  .ލާނަންޓަކައި ދަންނަވައި ލޫމާތަށް އަެނއްކާ ވެސް ިތ ބޭފުޅުންގެ މަޢުއަޅުގަނޑު

 ނަެވގެން އިނގޭތޯ. ެއއަށްވުރެން މަދުން ނެގުމުގެ އިޚުތިޔާރުމެއް އަުޅގަނޑުމެން ެއބަޖެހޭ ހުއްދަދޭން. އެއީ ގިމަޤާ 10

ިތއްބެވި ގޮތަްށ  އިިމތާނގަ އިއެަބއޮތް. އެ ބޭފުޅުންގެ ބޭނުންފުޅަކީ އެްއގޮތަކަށް ވެސް ކުރީގަ  އަށްވެސް ހަމަ އިދާރާ

ންގެ ބޭނުންފުޅަކީ . ެއ ބޭފުޅުއިނގޭތޯ ޗެންބަރުގެ އެތެެރއަށް ވެެދަވޑަިއގަންނަވާ ސެިކއުރިޓީ ބޭފުޅުންނެއް ނޫނޭ

ޓަކައި،  ހުންނަ އެހެނިހެން ސެކިއުރިޓީ ކަންކަމަށް މިތާނގެ މުވަްއޒަފުން މަދުވީމަ އެހީތެރިވެދިނުމަށް އިމިތާނގަ

މުތަކެއް ެއއީ. ގިަނވެގެްނ ތުރުކުރާ މަޤާ ރވިސަސްގެ ގަާވއިދު ނުވަތަ އެ އޮނިގަނޑުގެ ތެރެއިން އިޕާލިމެންޓްރީ ސަ

 10މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުްނވާ  .ނގެ މަސައްކަތްަތއް ހުންނަ މަސައްކަތު މީހުން ނެގުންމު. ދެން އޮތީ މިތާމަޤާ 10

މަސައްކަްތ  އިވެސް. އެ ބޭފުޅުންގެ ބޭނުންފުޅަކީ އެްއކަލަ މި ދަންނަވާހެން މިހާރު މިތާނގަ ބޭފުޅުން ގިނަވެގެން އެ

ށްގެން ކުރާކަެމއް. އަހަރުން އަހަރަށް ެއ ބިދޭސީ މީހުން. އަނެއްކާ އެއީ އައުޓް ސޯްސކޮ ،ސާފުކުރަނީ ބޭރު މީހުން

 60 އި ވެސް ދެ ޕްރޮޕޯޒަެލއް ެއބައޮތް. ެއކަްއޗެްއގަ އި ޚަރަދުތައް ދަނީ ބޮޑުވަމުން. މި އަހަރު ޕްރޮޕޯޒްކޮށްފަ

 އި ، ޭއގެ ބަދަލުގަ އި އެަބއޮތް. ެއހެންވީމާެއއްލަްއކަ އެތައް ހާސްުރފިޔާއެްއ ޖަހާފަ އިހާސްއޮތްއިރު އަނެްއކަްއޗެްއގަ 
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ކަން ކުރާނީ. އެ ބޭފުޅުްނ އެއިދާރާގެ ވިސްނުންފުޅު މި ހުރީ މިތާ އިންހައުސް މުވަްއޒަފުންނޭ ދެން 

މުވަްއޒަފުން ނަގަން އެ ބޭފުޅުން އެބަ އެދިވަަޑއިގަންަނވާ. ދެން ހަމަ  10ހުއްދަދެއްަވއިފިްއޔާ ގިނަެވެގން 

ބޭފުޅުންނަށް  ހިސާބަްށ އައިމަ ތި  ތައް އަުޅގަނޑާ. މީގެ ިލޔެިކއުންލާނަން އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވައިތަކުރާރުކޮށް

ގަނޑުމެންގެ ހަމަ އާރާއިބާރާއެކު. ން ފާސްވެގެން އަޅުއެކަމަކު މިހާރު މިދަނީ ކޮމިޓީ  ވެސް ހިއްސާ ކޮށްލާނަން.

 އި ދެން މިހާރު މި ބޭފުޅުން ނަގާއިުރގަ  ؛ބޭފުޅުން ނިންމުވައިދެްއވުަމކީ އަުޅގަނޑު  ، މިކަން ވެްސ ތިއެހެންވީމާ

ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރުްނގެ  .ން ފާސްކޮށްދެއްވައިިފއްޔާމި ކޮމިޓީ އިދާރާއިން އެދިަވޑަިއގަންނަވާ ގޮތެއް ެވސް އެބައޮތް

. އެ ދެްއވާށޭއިރުފިާޔ ކަމުަގއި ަކނޑައަުޅއްވަ  ހާސް 15މީހުންގެ މުސާރަައކީ މަދުެވގެން  10 މި ަނގާގޮތުަގއި 

ތައް މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ކަނޑަައޅާ ގޮތެްއެގ ާކއި މަޤާމުގެ ޝަރުޠުއާއި ޢިނާޔަތްތަ މުތައް އުފައްދާ މުސާރަމަޤާ

ށް އެ އޮންަނ އަށް ދެއްވާށޭ. މާނަައކީ ރައީސަވެސް މަޖިލީހުެގ އިދާރާ ޔާރުތިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމުެގ އިޚްތިމަ

ދެން އޭތި ބަހާނެގޮތް ެއ  ރުފިޔާ ކަުމގަިއ ކަނަޑއެީޅމަ ާހސް 15ައކީ ސީލިންގއިޚުތިޔާުރގެ ދަށުން ެއކަން ުކރުމަށް. 

. އާދެ! ދެން މަސައްކަތު 15މުސާރައަށް ވަކި އަދަދެއް ިމ އެލަވަންސް މި ެއއްޗެހި ެއ ބާރުދެއްވާށޭ މެކްސިމަމް 

ވެސް މިތާ އޮންނަ އެްގޒިސްޓިންގ އޮނިަގނޑުގެ ތެރެއިން މިތާ ކޮންެމވެސް ވަރަކަށް މަސަްއކަުތ  މީހުން މިހާރު

ވެސް މަޖިލީހުގެ  ޅޭ. އެ އޮނިގަނޑުގެ ތެެރިއން ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ިއޚުތިޔާރުވެސް އެބައު  މީހުން މިހާރު

މީހުންނާއި އެ މީހުންނަށް  20މަށް ނަގާ އިދާރާއަށް ދެްއވާށޭ. އެހެންވީާމ، މި ދެ މަޤާ  ރިޔާސަތަށް ދެއްވާށޭ ނުވަތަ

ރުފިޔާ އެީއ ގިނަވެގެން އެ މީހުންެގ  ހާސް 15އެދިަވޑަިއގެންފަިއވާ ސެކިއުިރޓީގެ ގޮުތގައި އެިދވަަޑިއގެންފައިވާ 

މަޖިލީހުގެ އިދާާރއިން ޝަރުޠުަތއް  އި ޢިނާޔަްތތަކާއި މަޤާމުތަުކގެއާ  މުސާރަ ކަމަށާއި ޭއގެ ތެެރއިން މުސާރަ

މީހުން ނެގުމަށާިއ،  10ކަނޑައަޅަްނ ެއ ބާރު މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ެދއްވުމަށް. ޭދްއ މަސައްކަތު މީހުން ގިނަެވެގން 

އޮތް އޮިނގަނުޑގެ ތެެރއިން ކުރިއަށް ގެންދިއުުމގެ  އިނާޔަތްތައް މިހާރުގެ މިާތނގަާއއި ޢި އެ މީހުންގެ މުސާރަމިހާރު 

ން ން ކުރިއަްށ ދިއުމަށް މި ކޮމިޓީމާއިގެމަޤާ 20ގެ އިދާރާއަށް. މި ޖުމްލަ އިޚުތިޔާރު ދެއްވުން މަޖިލީހު

، ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން ން. އެހެންވީމާވޯޓު ދެއްވުން ެއދެބޭފުޅުން  ފެނިވަޑަިއގަންނަވާނަމަ ތި

 އި މި ކުރެވުނީ ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތެއް ވަރަށް ކުަޑ ވަގުތުކޮެޅްއގެ ތެރޭގަ އިއަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މި ކޮމިޓީގަ

ށް ބަލާއިުރ އަުޅގަނޑުމެން މި މަސައްކަތަ އެއްބާރުެލްއވުމާއި އިދާރީ ބޭފުޅުންގެ އެްއބާރުލެއްވުމާއިހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ 

މިކަން ިމ ކޮށްލެވުނީ. އެހެންވީާމ، އްރިރުގެ ނައިބަށް ދަންނަާވލަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު ވަރަށް ހަލުވިކޮށް މުޤަ

ހާްސ  15 މުސާރަ މު ގިަނވެގެންމަޤާ 10މީހުްނ ގިނަެވގެން،  10 އޮފިސަރުންގެ މު ސެކިއުރިޓީމި ދެންނެވި ދެ މަޤާ

ތަްއ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިްނ ޠުރުޢިނާޔަތްތަކާއި މަޤާމުގެ ޝަ އާއި މުސާރަމު އުފައްދާ ރުފިޔާ އަދި މަޤާ

އާިއ  މުސާރަ . މަޤާމު އުފައްދައިމުމަޤާ 10އްކަތު މީހުން ގިނަވެގެން ކަނޑައަާޅގޮތަށް ފާސްކުެރިވއްޖެ. ދެން މަސަ

ން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވެްސ މަތިޠުތައް މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ޮއނިގަނޑުަގިއވާ ގޮުތގެރުޢިނާޔަތްތަކާއި މަޤާމުގެ ޝަ
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ިތަޔ  .މުނީމި ނިހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެްއ  އި ، މިއަުދ ެއޖެންޑާގަ ފާސްކޮށްެދއްަވއިފި. އެހެްނވީމާތިޔަ ބޭފުޅުން

 ބޭފުޅުން ތިޔަ ދެްއވި އެއްާބރުލެއްވުމަށް ތަކުރާުރކުރަމުން ޝުކުރު ތަކުރާުރކުރަމުން އަޅުގަނޑު މިއަުދގެ ޖަލްސާ 

  ވަބަރަކާތުހޫ.هللا މަތުން. ވައްސަލާމްޢަލަިއކުމް ވަަރޙްލްސާ ނިންމައިލާނަކޮމިޓީގެ ޖަ

____________________ 
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