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 9:00 ޖަލްސާ ފެށުނު ގަޑި:
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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދު ރައީސް ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ)ރި

 

 ޖަލްސާ ވަނަތިންވަނަ ދައުރުގެ ތިންރުގެ ހައަ ވަނަ 2017

 ދުވަސް( )އަންގާރަ  2017 އޮކްޫޓބަރު 24

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 .ުށުނީފެ މަޖިލިސް .ى رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن واالهالم علالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 

 .ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ އިއްވުން. 2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުން.އިްއަޒތްތެރި  24ވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ ހާޒިުރވެ ވަގުތު ޖަލްސާއަުށް  މި

 

 .ން ކުރު އިޢުލާން . ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ 3

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

  .ންކުރުޢުލާންއި އެޖެންޑާ ގެ ވަހުދު  ،3 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

 .2017/3/3އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާއެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން.  -3.1

                  

 . ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .އެްނގުން އަންގާ ިރޔާަސތުން، 4 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

 .3ޓީ ކޮޓަީރ ާއއްމު ކޮމިޓީ، ކޮމިގައި  1:00އަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ަބްއދަލުވުންތައް ޭބއްވުމަުށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް. މި -4.1



2 

 

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ގަިއާވ 107. ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ ތައްބަދަލުބަެއއް މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކަުށް އަިއ  -4.2

އި މިދަންނަވާ ކޮމިޓީތަކަުށް އެ ޕާޓީތަކުން ބަދަލުގެންނަން ބޭނުންވެގެން އެކަން މަޖިލީހުގަިއ މަޖިލީހުގެ ތިރީގަ ،ގޮތުގެ މަތީން

، ގެ ލީޑަރުންނަުށް ވާނީ އެސް.އެމް.ެއސްައުކން އަންގާފަ. އެހެންކަމުންޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާ

ގެ ދަުށުން އިޢުލާންކުރަން. ކޮިމޓީތަކަުށް ައއި ބަދަލު މިއަދުެގ ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( 107ކޮމިޓީތަކަުށް ައއި ބަދަލު ަގވާިއދުގެ 

 ؛ކޮމިޓީ ސުލޫކު -2ބަދަލު.  2 ؛ކޮމިޓީ ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ -1 ދަންނަވަން.ޔައުމިއްޔާަގއި ހިމަނާނެކަމުގައި  މި ޖަލްސާގެ

 1 ؛ކޮމިޓީ މިންވަރު ބަލާ  ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިްއޔަތު އަދާކުރާ  -4ބަދަލު.  2 ؛ކޮމިޓީ ޤައުމީ ތަރައްޤީ  -3ބަދަލު.  2

 ބަދަލު. 2 ؛ކޮމިޓީ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ -5ބަދަލު. 

 

 ހުުށަހަޅާ ކަންކަން  . މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން 5

  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ހުުށަހަޅާ ކަންކަން ރައީްސގެ މޭޒުން މަޖިލީހުގެ ،5 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

ވަަނ އަހަރަުށް ލަފާކޮުށް ހުުށަހަޅާ  2017ފާކޮުށް ހުުށަހަޅާ ސަޕްިލމެންޓްރީ ބަޖެޓު. ވަަނ އަހަަރުށް ލަ 2017.  -5.1

ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓު ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅުއްވައިދެްއވުމަުށް މިނިސްޓަރ އޮްފ ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ 

ހު( އަދި ހުުށަހަޅުއްވުމުަގއި އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުނައްވަރަުށް ފުރުޞަތުއަުރަވން. )ވަގުތުޮކޅަކަުށްފަ

ވެސް  ނަމަ އިނުށީދެވަަޑއިގެްނ އިންނަވަިއގެން ބަޖެޓު ހުުށަހެޅުއްވުުމގެ ފުރުޞަތު ޒުރުވެިރވަަޑއިގަންަނވަިއގަްނނަވާޢު

 އަރުވަން.

 

 ޓްރެޜަރީ އަލްފާޟިލް ައޙްމަދު މުނައްވަރު ވާހަކަދެްއެކވުން:  މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް

ކަޭލގެފާނުގެ  އަުށާިއ އެمحّمد ّصلى هللا عليه وسّلم ދުުކރަން. މި އުއްމަުތގެ މާތް ނަިބއްޔާ  އަުށް ޙަމްهللا`. މާތް

އެދި ުދޢާކުރަން. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ،  ލު އަޞްޙާބުންނަުށް ޞަލަާވތާއި ސަލާމްލެއްވުންއާ

. މިއަދު الّسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته އްޔިތުން.އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. އަދި ލޮބުވެތި ދިވެހި އެންމެހަިއ ރަ

ވަަނ  2017ވަނަ މާއްާދގެ )ބ(ގަިއާވ ގޮތުގެ މަތީން  32އަޅުގަނޑުެގ މަސްއޫލިްއޔަތަކީ ދައުލަތުގެ މާލިްއޔަތު ގާނޫުނެގ 

ލަަވއިެލވިފަިއވާ އަހަރަުށް ފާސްކޮުށްފައިވާ ަދުއލަތުގެ ބަޖެޓަުށް ވުރެ އިތުަރުށް ޚަރަދުވާނެ ކަމަުށް ލަފާކުރެވޭތީ، ެއކު

ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓުގެ ބަޔާން މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަުށް ހުުށަހެޅުން. އެހެންކަމުން، ތިޔަ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ 

ޢިޒުނަފުޅާއެކު އެ މަސްއޫިލއްަޔތައިގެން ކުރިއަުށްދާނަން. މި ބަޔާނުަގއި ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ހާލަތަުށާއި، މިހާރުގެ ބަޖެޓުގެ 

 2017ތަުށާއި، ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓަުށް ކުރު ގޮތަކަުށް ބަލައިލާނަން. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. ހާލަ
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ވަނަ އަހަރު މިހާތަނަުށް ބަލާިއރު މިއަހަރު ފެންނަމުންދަނީ ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަުށް ފަހި އަހަރެްއގެ ގޮުތަގއި. އެހެނީ، 

ރާއްޖެއަުށް ޒިޔާރަތްކުިރ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ވަީނ ކުރީ އަހަރުގެ މި މުއްދަާތ  މިއަހަރު އޮގަްސޓު މަހުގެ ނިޔަލަުށް

އަުށް އިުތރުވެފަ. ހަމަ އެހެންމެ، މި މުއްދަތުަގއި ފަތުރުވެރިން ާރއްޖޭގައި ހޭދަކުރި ޭރގެ އަދަުދ  5.9އަޅާބަލާއިރު %

ވެިރކަމުެގ ދާއިރާެގ އުެފއްދުންތެރިކަން އަުށް އިތުުރވެފަ. އެހެންކަމުން، ފަތުރު 8.8ނުވަތަ ބެްޑ ނައިޓްްސ ވަީނ %

ހަލުވިކަމާއެކު މި ދަނީ ކުރިއަުށް. ފާއިތުވި ތިން އަހަރެކޭ އެއްފަދައިން މި އަހަރު ވެސް އިމާރާތްކުރުމުގެ ސިނާޢަތުެގ 

 އަުށް  6.9ވަނަ އަަހރުގެ ނިޔަލަުށް ރާއްޖޭގެ އިޤްިތޞާދީ ދުވެލި % 2017ދުވެލި ހަލުވިކަން ފާހަގަކުެރވޭ. މިއާއެކު 

ވަަނ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ޚަރަުދ  2017ކުރިއަރާނެ ކަމަުށް ލަފާކުރެވޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރުން. 

ކުޑަކުރުުމގެ ގޮތުން ހުުށަހެޅިފަިއވާ ބަެއއް ކަންކަމީ، ސީދާ ރަްއޔިތުންނާ ގުޅުންހުރި، ރަްއޔިުތންނަުށް ދެމުންދާ ޚިދުމަތްތަކުަށް 

ވާތީެވ، ބައެްއ  ނިޒާމީ ބަދަލުތަކެއް ގެންނަންޖެހޭ ފަދަ ނިޒާމީ ބަދަލުތަކެއް ގެންނަންޖެހޭ ކަންކަމަުށްބުރޫއަރައިފާނެ ފަދަ 

ކަމަުށް ލަފާކުެރވޭ. އެހެންކަމުން، ަދއުލަތުެގ   ވުރެ އަހަރު ނިމޭއިރު އިތުރުވާނެ  ޚަރަދުތައް ފާސްކޮުށްފަިއވާ މިްނވަރަުށް 

އަހަރަުށް ފާސްކޮުށްފައިާވ  2017ބަޔާންޮކުށްފައިވާ ގޮުތގެ މަތީން، ވަަނ މާއްދާގެ )ބ(ގައި  32މާލިއްޔަތު ގާނޫނުގެ 

ވަނަ އަހަރުެގ ބަޖެޓަުށް ޚަރަދު އިތުރުކޮުްށ،  2017ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަުށް ވުރެ އިުތރަުށް ޚަރަދުވާނެ ކަމަުށް ލަފާުކރެވޭތީ، 

ްތތެރި މެންބަރުންގެ މަޖިލީހުަށް މިލިޔަން ރުފިޔާ ފާސްކޮުށްދެްއވުމަުށް ތިޔަ އިްއޒަ 493ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓުގެ ގޮތުަގއި 

ދެމުްނގެންދާ  ވަނީ ިޞއްޙީ ދާއިާރގައިހުުށަހަޅަން. މި ހުުށަހެޅުނު ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުެގ ގޮތުަގއި ހިމެނިފައި

 ގެޝަން އިލެކް-ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައި މިލިޔަން ރުފިޔާ. 330ޚިދުމަތްތައް މެދުނުކެނޑި ކުރިއަުށް ގެންދިއުމަުށްޓަަކއި 

ވާލުވުމާ ގުޅިގެން ބޭނުްނވާ ެއައރޕޯޓު ހިންގުމާ ސަރުކާރުން ހަ ެޑއްދޫކާ މިލިޔަން ރުފިޔާ. 26ޚަރަދަުށް ކަނޑައަޅާަފއިާވ 

އެހެނިހެން  ،މިލިޔަން ުރފިޔާގެ އިތުރުން 70މިލިޔަން ރުފިޔާ. ސްކޫލް ިޑޖިޓަލައިޒޭޝަން މަޝްރޫޢު ފެުުށމަުށް ބޭނުންވާ  40

 27.3ލަ ބަޖެޓު ވަނަ އަހަރުގެ ޖުމު 2017ޖެޓާއެކު ރުފިޔާ. މި ހުުށަހެޅުނު ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަ މިލިޔަން 27 ؛ޚަރަދުތައް

އަހަރުގެ ތެޭރަގިއ  ބައެއް މި ބިލިޔަން ރުފިޔާއަުށް އަރާނެ. ާއމްދަނީ އިތުރުކުރުމަުށް ހުުށަހަޅާފައިވާ ކަންކަމުގެ ތެެރއިން ބޮޑު

މިލިޔަން ރުފިާޔ  268އި ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ކަމަުށް ނުފެންނާތީ، ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓުގަ ލިބޭނެ

ހޯދުމަުށް ހުުށަހެޅިފައިވާނެ. މިގޮތުން އާމްދަނީ އިތުުރކުރުމުގެ ގޮތުން ރެވެިނއު ސްޓޭްޕގެ ގާނޫނު އިޞްލާޙުކުރަްނ 

ތައްަތއް ބޭނުންކޮުށްގެްނ ޓެކްްސ ތަްއ ނުވަތަ ފޫނުބެއްދޭ ކަންހުެގ ނިޒާމުަގއި ހުރި ލޫޕުހޯލްހުުށަހަޅާފައިވާނެ. އަިދ ޓެކު

ޓެކުުހގެ ގާނޫނުަތއް  ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ހުއްުޓވަިއ، ދައްކަންޖެހޭ މިންވަރު މަދުުކރަން ބައެއް ފަރާތްތަކުން

ހަރުދަނާކުރުމަުށްޓަކައި ޓެކުހާ ބެހޭ ގާނޫނުތައް އިޞްލާޙުކުރުމަުށް ހުުށަހަޅާފައިވާނެ. މި އިޞްލާޙުތައް ގާނޫނުތަކަުްށ 

ދައުލަުތގެ އާމްދަނީ އިުތރުވެގެންދާނެ. އެހެންކަމުްނ،  ،ންސީ އިތުރުވެގެ އެފިޝެޓެކްްސގެ ނިޒާމު ،ނަމަ ޖެގެނެިވއް

ގޮތެްއގައި ފާސްކޮުށްދެްއވުމަުށް  މިދެންނެވުނު ގާނޫނީ އިޞްލާުޙތައް ތިޔަ އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ދިރާސާކުރަްއވައި ައވަސް

 އަހަރުގެ މިހާތަނަުށް ލިބިފައިވާ އާމްދަނީއަުށް ބަލައި، ްއޒަތްތެރި މެންބަރުން.އި ނޑު އެދެން. އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް،އަޅުގަ
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ބިލިޔަން ރުފިޔާ. އަދި އެހެންމެ،  20.8ހަރުގެ ނިޔަލަުށް ޖުމުލަ އާްމދަނީގެ ގޮުތގައި ލިބޭނެ ކަމަުށް މިހާރު ލަފާކުރެވެނީ މިއަ

ވަރަުށް ބަލައި މި އަހަުރގެ ނިޔަލަުށް ޖުމުލަ ޚަރަދުވާނެ އަހަރުގެ ތެޭރގައި ހިނގާފަިއވާ ޚަރަދާއި، ޚަރަދު ހިނގަމުންދާ މިން

ބިލިޔަްނ ރުފިޔާ. ވުމާެއކު، މިއަހަރުގެ ޖުމުލަ ބަޖެޓު ަދރަނި އަދާކުރުމާިއ ސޮވެރިްނ  22.5ކަމަުށް މިހާރު ލަފާކުރެވެނީ 

ލަފާކުރެވޭ. އެހެންކަމުން،  ބިލިޔަން ރުފިޔާއަުށް އަރާނެ ަކމަުށް 27ޑިވެލޮޕްމަންޓު ފަންޑަުށް ޖަމާކުރާ ފައިސާ ހިމަނައިގެން 

ވަނަ އަހަރުގެ ޖީ.ޑީ.ޕީގެ ނިސްބަތުން  2016ބިލިޔަން ރުފިޔާއިން ޑެިފސިޓުވާނެ.  1.7ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު  2017

ަގއި ހިފެހެއްޓޭނެ 2.3ގައި ހުރި ނަމަވެސް، މި އަހަރުގެ ޑެފިސިޓު ޖީ.ޑީ.ޕީގެ ނިސްބަުތން %10.3ބަޖެޓު ޑެފިސިޓު %

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. ދިވެހި ރައްޔިތުންނަުށް ދެވޭ އެްއވެސް ޚިދުމަތަކަުށް  ކަމަުށް ލަފާކުރެވޭ.

ބުރުއެރުމަކީ އަުޅގަނޑު ވެސް އަދި ތިޔަ ބޭފުޅުން ވެސް އެދިަވޑަިއގަންނަވާނެ ކަމަކަުށް ުނވާނެ. އެހެންކަމުން، ރައްޔިތުްނގެ 

ުށްޓަކައި ވެސް ތިޔަ އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަުށް ދާދި ދެންމެއަކު އަޅުގަނޑު މި އިޖުތިމާޢީ ހަޔާތަުށް ލޮޅުމެއް އެރިޔަނުދިނުމަ

ހުުށަހެޅި ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓު އެގޮތަުްށ ފާސްކޮުށްދެްއވުމަުށް އެދެން. އަުޅގަނޑު އެދެނީ ިމ ހުުށަހެޅުނު ސަޕްލިމެންޓްރީ 

ތްތައް އިތުރަުށް ފުރިހަމަވެގެންދިއުން. އަިދ  ބަޖެޓާއެކު ސަރުކާރުން ަރއްިޔތުންނަުށް ފޯރުކޮުށްދޭންޖެހޭ އިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަ

والّسالم عليكم ورحمة هللا  .والحمد هلل ރައްޔިތުންގެ އިޖުތިމާޢީ ހަޔާތަުށް އިތުރު އާރޯކަމާއި ދުޅަހެޮޔކަން ލިބިގެންދިއުން.

 .وبركاته

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަޒީރަުށް އިއްޒަތްތެރި ެމންބަރުންގެ ނަމުގައި ވަރަުށް  ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތުގައި މާލީ

އިޚްލާޞްތެރިކަމާެއކު ޝުކުުރ ދަންނަވަން. ބަޖެޓާ ގުޅޭ ބަހުސް އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ ާމދަމާ އޮންނާނެ ވާހަކަ ވެސް 

 މަޖިލީހަުށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލު. -6ދަންނަވަން. އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

 

 ޖެހޭ ބިލު މަޖިލީހުަށް ތަޢާރުފުކުރަން . 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  މަޖިލީހަުށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލު.، 6 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، މޯލްިޑވްްސ  -6.1

  ްއވުން. މޯލްިޑްވސް މީޑިއާ ކޮމިޝަންގެ ބިލު.މީޑިއާ ކޮމިޝަންގެ ބިުލގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އި

 

 . ކޮމިޓީތަކުން ހުުށަހަޅާ ކަންކަން 7
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކޮމިޓީތަކުން ހުުށަހަޅާ ކަންކަން.، 7އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

ނިންމެވި ގޮުތެގ ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި  2018އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ  -7.1

ގައި ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރުންނަުށް ފޮނުވުނު. މި ރިޕޯޓަުށް އެްއވެސް އިޞްލާެޙްއ  2017އޮކްޓޫަބރު  19ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު 

ލިބިފައެއް ނުވޭ. މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅުއްވައިދެްއާވނީ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ އިްއަޒތްތެރި މުޤައްރިރު، ވިލިމާލެ 

 ޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ދާއިރާގެ އިއް 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު

ޓް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ވަނަ އަހަރުެގ ބަޖެ 2018އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ 

ދިރާސާކުރި ރިޕޯޓު އަުޅގަނުޑ ވާނީ މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅާފަ. އަދި އެ މަސައްކަތް އެޖެންޑާކޮުށްދެްއވީތީވެ އިްއޒަތްތެރި 

ރިޔާސަތަުށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ަފދައިން، މިއީ އެހެން އަހަރުތަެކކޭ ވެސް ެއއްގޮތަުށް ދައުލަުތގެ 

ތު ގާނޫުނގައި އޮންނަ އުސޫލުތަކާ އެްއގޮތަުށް ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ބަޖެޓުގެ ަމސައްކަތަކީ ރަސްމީ ބަޖެޓުަށް މާލިއްޔަ

ވުރެ ކުރިން މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތަކަުށް ވާތީެވ، އަުޅގަނޑުމެން ކޮުްށ ނިންމާފައިވާ މަސައްކަެތއް. 

ނެރަލް އޮފީހުން ފޮނުއްވާފަިއވާ ބަޖެޓް އެ އޮތް ގޮތަުށް އަޅުގަނޑުމެން ވެސް ހަަމ މިގޮތުން ހުުށަހެޅިގެންދިޔަ، އޮިޑޓަރ ޖެ

ވަނަ އަހަރަުށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުަގިއ ހިމެނޭ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ  2018ދިރާސާކުރުމަުށްފަހުގައި ދިނުމަުށް ނިންމައި، 

ޖެޓެްއ ަކމަުށް ކަނޑައަަޅއި، ެއގޮތަުށް ރުފިާޔގެ ބަ 94ަސތޭކަ  9ހާސް  99ަލއްކަ  5މިލިޔަްނ  50ބަޖެޓުގެ އަދަދަީކ 

އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީން ނިންމާފައި މި ވަނީ. އަުޅގަނޑު އެދެން ރިޕޯޓު ބައްލަަވއިލެްއވުމަުށްފަހުގައި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުްނ 

މަަސއްކަތްަތކަީކ  މިގޮތަުށް ބަޖެޓް ފާސްކޮުށްދެއްާވނެ ކަމަުށް. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައިން، މިއަުދގެ ޒަމާުނގައި އޮޑިޓް

މިއަުށްވުރެ މުހިންމު ސަމާލުކަމެއް ދޭންޖެހޭ މަސައްކަަތކަުށް ާވތީވެ، އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ ކޮިމޓީގަިއ ހިމެނިވަަޑއިގެންެނިވ 

އެންމެހައި ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރުން ހަމަ އިއްތިފާޤުން، ހާިޒރުވެަވޑަިއގެންނެިވ ދުވަހު އިްއތިފާޤުން މި ވަނީ މިކަން 

ންމާފަ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު އެދެނީ ކޮމިީޓގެ މި މަސައްކަތް މަޖިލީހުގެ ތަޅުުމން ރިޢާޔަތްކުރަްއވައި މިއަުްށ މިގޮތަުށް ނި

މި ރިޕޯޓު މި އޮްތ ގޮތަުށް ަބޖެޓަުށް ވޯޓުދެްއަވއި، އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ބަޖެޓަުށް ވޯޓުދެްއވަިއ ފާސްކޮުށްެދއްާވެނ 

 ސް.ކަމަުށް. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީ
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ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަދިެވސް ެއއްފަހަރު މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓގެ އިްއޒަތްތެިރ މުޤައްރިރަުށާއި، ިއއްޒަތްތެިރ 

މި ރިޕޯޓަުްށ ނައިބު މުޤައްރިރަުށާިއ، އިްއޒަްތތެރި އެހެން މެންބަރުންނަުށް ަވރަުށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާެއކު ުޝކުރު ދަންނަވަން. 

ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ީޕއަުްށ  18މިނެޓު  32ގަިޑއިރުެގ ބަހުސްގެ ަވގުތު. އެީއ، ޕީޕީއެމަުށް  1ކަނޑައެޅިަފއި ވަނީ ޖުމުލަ 

ސިކުންތު. އަދާލަތު  51މިނެޓު  3ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭއަުށް  23މިނެޓު  5ސިކުންތު. ޖުްމހޫރީ ޕާޓީއަުށް  9މިނެޓު  16

ސިކުންތު. ފުރުޞަތު  32މިނެޓު  1ީޓއަކަުށް ނިސްބަތްުނވާ ިއްއޒަްތތެރި މެންބަރުންނަުށް މިނެޓު. ވަކި ޕާ 1ޕާޓީއަުށް 

ހުޅުވާލަން. )ަވގުތުކޮޅަކަުށްފަހު( އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކުޑަހުވަދޫ ދާިއރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 އަޙްމަދު ޢާމިރަުށް.

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: ރުކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމި

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ބަޖެޓަކީ މި މަޖިީލހުން ފާސްކުރަންޖެހޭ ބަޖެޓެއް 

ކަމަުށް ލިޔެ ބަޔާންކޮުށްފައިވީ ިހނދު، ދެންމެ މުޤައްރިރުގެ ވާހަކަިއގައި އެ ވިދާުޅވި ފަދައިން، މި އަހަރުގެ އޮޑިޓް އޮފީުހގެ 

ޓަކީ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމާފައިވާ ިނންމުމެއް ކަމުގައި އަުޅގަނޑު އުފަލާއެކު ފާހަަގކުރަން. އަދި ބަޖެ

މިއަދު ިދވެހިރާއްޖޭަގއި މިނިވަން ުމއައްސަާސއެްއގެ ހަިއސިްއޔަތުން ޮއޑިްޓ  ،ހަމައެއާެއކު، އަުޅގަނޑުމެން ާފހަގަކުރަންޖެހޭ

ވަރަުށް ފުރިހަމައަުށް ފާރަވެިރވެގެން ކުެރވެްނޖެހޭނެ މަސައްކަތެއް ކަމުަގއި  ،ުްށ ރަނގަޅަުށްއޮފީހުގެ މަސަްއކަތަކީ ވަރަ

އެ ބޭފުޅުންނަުށް އެ  ،ިހނދު، އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޮއފީހުން ވީވެްސ ގަބޫލުކުރޭ. އެހެންކަމަުށް  އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން

ކިިރޔާ ވެްސ  އީންެގ މަޖިލީހުން ފޮނުވުމުން، އެ މަސްއޫލިއްޔަުތ އަާދކުރެވޭނެ ކަމަުށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓެްއ ަރއްޔިތު

ކުރާނެ ކަެމއް ކަމުަގއި މަޖިލީހުގެ މައްޗަުްށ ލާޒިމު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ކޮުށްދެޭވވަުރ ކަމެއް ކަމަުށް ވާނަމަ ކޮުށްިދނުމަކީ މި

ތަުކގެ ނިޒާމު، ދިވެހިރާއްޭޖގެ އެިކއެިކ މުއައްސަސާ ،ދެކެން. އާދެ، މި ފުރުޞަތުގައި އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީ

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ފަރާތުްނ ދިރާސާކުރަމުންދާ އެިކއެިކ  ،ގޮތުން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފައިނޭންސް ނިޒާމު ހަމަޖެހިފައިވާ

ކަންކަން  ކަމެކޭ. މި އޮޑިޓް ރިޕޯޓުަތކުަގއި ތަފާުތ މައްސަލަތައް ހުންނަކަމީ މިއީ އަުޅގަނޑުމެން ހިތާމަުކރާ

ުށް ކުރެވޭނެ ެއަކންކަން ހަރުދަނާކޮ ،އޮީފހުގެ މަސްއޫލިްއޔަތު އަދި މިހާރަުށްވުރެ ެވސް ބޮޑުކޮުށް  ޓަަކއި އޮޑިޓްކުޑަކުރުމަުށް

ވުމަކީ އޮިޑޓް އޮފީހުގެ މަްސއޫލިްއޔަތެއް ކަމުގަިއ އަުޅގަނުޑ ދެކޭތީެވ ހަމަ މި ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ނިޒާމަކަުށް ފާރަވެރި 

 ،ހަވާލުކޮުްށގެން ޮއޑިޓް ބޭރުެގ ެއކިއެިކ ކުންފުިނތަކާ ުށްގެން ުނވަތައަދި ހަމައެާއއެުކ، ައޅުގަނޑުމެންނަުށް އައުޓްސޯްސކޮ

ްސ ކަުށް ގެނެވަރަކަުށް ނިމުމަ ދައުލަތުގެ އެިކއެކި މުައއްަސސާތައް ޮއޑިޓްކުރަމުންދާ ދިުއން އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެވެސް 

އިތުުރކޮުށްގެން އެ ބޭފުޅުން ލަްއވާ އޮޑިޓް އޮފީުހގެ މަސްއޫލިްއަޔތުގެ ތެރެއަުށް މި މަސްއޫލިްއޔަތުތައް އަުޅގަނޑުމެން 

ކަމަުށް  ވެްސ ދައުލަތުގެ ަފއިނޭންސް ނިޒާުމ ހަރުދަނާވެގެންދާނެ ދިއުމަކީ ހަމަގައިމުމިކަން ކުރެވޭނެ ގޮތަކަުްށ ެވެގން
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ތުަށް ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. އަޅުގަނޑު ވެސް މި ހުުށަހަޅާފައި އޮތް ހުުށަހެޅުން މިގޮ އަޅުގަނޑު ދެކޭ ކަމަކަުށް ވާީތވެ ހަމަ މި

 ޝުކުރިްއޔާ. ފާސްކުރުމަުށް އެދޭ ވާހަކަ ދަްނނަވަން.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ  އަރުވަނީ ކެލާ ދާއިާރގެ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ރިފަުށް.ޢާ

 

  ވުން:ވާހަކަދެއްކެ  ރިފްކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާ

އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު، އަދި ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ އިްއޒަތްތެިރ 

ހެނިހެން ކޮމިޓީތަކުން ކުަރއްވާ ބުަރ ވެސް މާިލއްޔަތު ކޮމިޓީން އަދި މަޖިލީހުގެ އެ މެންބަރުން. އަޅުގަނޑުމެން ޙަީޤޤަތުގައި

މަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ތަޢުރީފު ރައްދުކުރަން. ދަންނަވަން. މިންނަތް މަސައްކަތަުށް ހަ

އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ރައްޔިތުްނގެ ޙައްޤުގައި މަސަްއކަތްކުރާ ަބޔަކަުށް ާވއިރުަގއި އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހެއްގެ މުހިއްމުކަން 

ވަދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު ވެސް ފާހަަގކުރެްއިވ މިއަދު ބޮޑުވެަފއިާވކަން ދެންމެއަކު ވާހަކަފުޅުދެްއެކވި ުކޑަހު

ފަދައިން އަޅުގަނޑުމެން އެންެމނަުށް އެބަ އެނގޭ. މި ރާއްޖޭަގއި މިނިވަން މުއައްސަސާަތކެއް އާ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަުށުން 

ގައި މި ހުރިހާ ތަނެއް އުފެދިގެން ައިއއިރުަގއި، އޭުރގައި އޮތް، މިހާރުވެސް އޮތް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހަީކ ަޙޤީޤަތު

އޮޑިޓުކޮުްށ، އަދި ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަުރކަޒީ އުސޫލުން ޤާއިމުކުރުުމެގ ގާނޫނުގެ ދަުށުން ހުރިހާ 

ކައުންސިލުތަާކއި، އުފެދުނު މިނިވަން މުއަްއސަސާތަކާ އޮޑިުޓކޮުށް ހެދުމަކީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުަގއި މިހާރު ހުިރ 

ައކީ އެ ބޭފުުޅންގެ އަތްޕުުޅަގއި ހުރި ރިޯސސް ބޭނުންކޮުށްގެން ކޮންމެ ައހަރަކު ކުރެޭވވަުރގެ ކަމަކަުްށ މި ރިސޯސް، މާނަ

އޮތީ ނުވެފަ. އެ ބޭފުޅުން އުުޅއްވަނީ ފަހަތުަގއި. ެއއީކީ ެއްއގޮތަކަުްށވެސް އެ ބޭފުޅުން މަަސއްކަތްޕުޅުނުކުަރްއވާތީކީ ނޫން. 

ހެނީ އައުޓްސޯސްކޮުށްގެން ނޫނީ މިވަރުކަމެއް ުކރެވެން ނެތަތީވެ ކޮންމެވެސް މީސްކޮޅު މަދުކަމުން. މުޅިން ވެސް މި ޖެ

އުސޫލަކުން ައއުޓްސޯްސކުރުމުގެ ވާހަަކއެއް ވެސް ދެންމެއަކު ނައިބު މުޤައްރިރުގެ ވާހަކަފުުޅަގއި ވެސް ފާހަގަކުަރއްަވއިފި. 

ީދގެން، އަދި ރާއްޖޭަގއި ފާއިުތވި ސަރުކާރުަތކުަގިއ އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ދެވުނު ސަޕޯޓެއް އޮޑިޓު އޮފީަހުށް ވެސް 

ހިނގާފައި ހުރި ކަންތައްތައް ވެސް ބަލަންޖެހިފައި އޮތް ވަުގތެއްަގއި، އަދި ސާކް ސަމިޓުެގ ދުވަސްވަރު، އެންމެ ފަހުން 

އަޑުތައް ބޭއްވުނު ސާކް ސަމިުޓގެ ުދވަްސވަރުަގއި ވެސް ވަރަުށް ތަފާތު ކަންތައްތަކެއް ހިނާގފައި ހުރި ކަމަުށް 

ފެތުރިގެންދިޔައިުރގަިއ ސާކް ސަމިޓާ ބެހޭ ޚާއްޞަ އޮޑިެޓްއ ވެސް އެ ބޭފުޅުން ެހއްދެވި. އެ އޮޑިުޓގެ ދަުށުން ވެްސ 

ފައިސާތަކެއް ވީނުވީ ނޭނގޭ ަކމަުށް އޮޑިޓު ރިޕޯޓުތަކުަގއި ހުރިއިރުަގއި، ެއކަހަލަ ކިތަންމެ އޮޑިޓުތަކެއް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް 

ނޑިަވޅެއްަގއި އަުޅގަނޑުމެނަުށް ެވވުނު އެހީެއއް، ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ކުރަންޖެހިފައި އޮތް ދަ
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ހައިސިއްޔަތުން ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ވެވުނު އެހީެއއް މިފަދަ ކޮންމެ މުއައްސަސާއަކަުށް ދޭންޖެހޭކަމީ އެއްވެސް އިްއޒަތްތެިރ 

ކުކުރާެނ ކަމެްއ ނޫންކަްނ ހަމަ ޔަޤީން. އޭުރގަިއ އޮތް މެންބަރަކު ވެސް އަދި އެްއެވސް ދިވެހި ަރއްޔިތަުކ ވެްސ ޝައް

ބިިލއަން ރުފިޔާ. އެހެނަސް، ެއ  4ސަރުކާރުން ވެިރކަމާ ހަވާުލެވވަަޑއިގެންެނވިއިުރގަިއ ދިވެހި ދައުލަތުގެ ދަރަންޏަކީ 

 32ދެ މަސްދުވަހުން  ައހަރާއި 3ބޭފުޅުން ފައިބާވަޑަިއގެންނެިވިއރުގައި އެތެެރއާއި ބޭުރގެ ދަރަނި އެއްކޮުށްލީމަ އެންމެ 

ބިލިއަން ރުފިޔާއަުށް އެރިއެުރން ވެސް އަިޑއަުށް ފީނަިއގެން އަުޅގަނޑުމެން އެބަ ބަލަްނޖެހޭ، އެ ފައިސާަތއް ދިަޔީއ 

ބިލިއަން ރުފިާޔއަުށް ވީނުވީ ގޮތް ނޭނގޭ ވާހަކަ  4.8ކޮންގޮތަކުންތޯ. އެނގިފަިއވާ ޮގތުގައި އޮޑިޓު ރިޕޯޓުތަުކަގއި ެއބަވޭ 

ވަުހގެ އެިކއެިކ މިނިސްޓްރީތަކުަގއި، އެިކެއކި ުވޒާރާތަުކގަިއ، އޭރުަގއި ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކުަގއި އަހަރުދު 3އެ 

ބިިލއަން  32އަހަރުގަިއ  3ކަންހިނގައިދިަޔ ގޮުތގެ ވާހަަކތައް ބަލައިާލއިރުަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި އެނގެނީ އެ 

 ިބލިއަން... 32ބިލިއަނުން  4ރުފިޔާ؛ 

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

 ޚަލީލަުށް. هللا އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު 

 

 ޚަލީލް ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ވަން މުއައްސަސާަތކުެގ . އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އޮޑިޓަރ ެޖނެރަލް އޮފީސް ފަދަ މުހިއްމު މިނިالم عليكمالس  `. 

ޔާމީނަުށް ވަރަުށް ބޮޑަުްށ هللا މިނިވަންކަން ދެމެހެއްޓުމަުށްޓަކައި މި ސަރުކާރުން ކުރަްއވާ މަސައްކަތްތަކަުށް ަރއީސް ޢަބްދު

ފުރަތަމަ ކަމަކަުށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އެާއއެުކަގއި އަުޅަގނޑަުށް ގަބޫލުކުެރވޭ ގޮތުްނ، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހަުށް 

ކަމެއް ކަމުަށް  ބަޖެޓެއް ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން މިހާރު މި ފާސްވެފައިވާ ގޮތަުށް ދިނުމަކީ މުހިއްމުއެކަުީށގެންވާ 

ުކރި ދަތުރުތަކަުށް ބަލާއިރުަގއި  ފަހުން އަޅުގަނޑުމެން ރާއްޭޖގެ ެއކިެއކި އަތޮޅުަތކަުށް މި ބޫލުކުރެވޭ. ެއއީ ދާދިގަވެސް 

ން؛ މީގެ ކުރީގެ ސަރުކާރުން ހިންގާފައިވާ މަޝްރޫޢުތަކަުށް ބަލާއިރުގައި ވަަރުްށ އަތޮޅުތަުކގައި ހިންގާފަިއވާ މަޝްރޫޢުތަކު

ުޅގަނުޑ އެކަުީށގެންނުވާ ގޮތަުށް ކަންތަްއތަކެއް ކުަރްއވާފަިއވާކަން ައޅުަގނޑުމެންނަުށް ފާހަގަކުރެވުނު. ަބއެއް މިސާލުތައް އަ

 ޅުގަނޑުމެނަުށް ފާހަަގކުެރވެމުންދިޔައީ އަމާކީތީ ފަރަުށްއަުށް އަޅުގަނޑުމެން މިކުރި ދަތުރުަގއި އަ ދަންނަވައިލާނަން. ައއްޑޫ 

ހިތަދޫެގ ، . އަްއޑޫގެ ޮބޑުމަގަުށް ބަލައިލީމާދާ އުސޫލުން ދައުލަތުގެ ބަޖެުޓ، ދައުލަތުގެ ަފއިސާ ޚަރަދުޮކުށްފައިވާ މަންޒަރު

ންނަވަނީ. އަހަރު ކުރީގެ ވާހަކަ މިދަ 6ސް، މީގެ ބޮޑުމަގަުށް ބަލައިލީމާ ބޮޑުމަގުަގއި ތާރުއެޅުމުގެ ނަމުަގއި ިއއްަޒތްތެރި ރައީ

 ،ޮގސް ެއއްޗެހި ނުދެއްޭވވަރަުށް ހަލާކުވެަފއިތާރުތަްއ ކަނޑަިއގެން އޮތީ އެޅި ަމގެއް މިހާރު އެއަހަރު ކުރިން ތާރު  6

ބައެއް ރަްއޔިތުްނ  ޖެހިފަ. އެތަނުަގއި ވެހިކަލް ދުްއވުމަުށްވުރެ ނުދުއްވުން ރަނގަުޅކަމަުށް އެތަނުގެއަލުން މަރާމާތުކުރަން

 ؛އިސައްތަ ދު މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ބަޖެޓު  ،ގެންދޭ. ޭއެގއިތުުރން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފާހަގަުކރެވިގެންދިަޔއީވިދާޅުވަމުން 

ޓަަކއި. ރުފިޔާ ސާްކ ސަމިޓު ބޭއްވުމަުށް ވަަރކަުށް މިލިއަން 280ގޮތުން  އަުޅގަނޑު ަހނދާންވާ ،ގާތްގަނޑަކަުށް
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ދަދެއް. ިއއްޒަތްތެރި އަ ވުެރ ބޮޑު ބިލިއަނަުށް 1ކަމަުށްވޭ ގާްތގަނޑަކަުށް  ކުރެވިފަިއވާތަނަުށް ަޚރަދު އެ ،އެހެންނަމަވެސް

ފަދަ މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުްނ  ހަމަ ވަރަުށް ީސރިއަސްކޮުށް ބަލަންޖެހޭ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، އޮޑިޓު އޮފީސްއީ މި .ރައީސް

 ދޭ. ާޚއްޞަ ފަހިވެގެންއް ހޯދުމަުށް މަގުމިކަހަލަ ފައިސާތަބާރުވެރިކުުރވިވަަރކަުށް ައޅުގަނޑުމެންގެ ރަްއޔިތުންނަުށް ލިބެންޖެހޭ 

 ގޮތެްއގަިއ މި ސަރުކާރުން ފާަހގަކުެރވިގެންދަނީ ަރއްޔިތުންނަުްށ މިގޮތަުށް ގެއްލިފަިއ ހުރި ފަިއސާ ހޯދުމަުށް ޓަކައި ވަރަުށް

ނެއް ހައްދަަވިއގެން ރައީސް ގިނަ މަސައްކަތްަތކެއް ކުރާ ސަރުކާރުގެ ގޮުތގަ. ެއގޮތުން ސްޓޭޓް އެސެޓު ިރކަވަރީ ކޮިމޝަ

ރަްއވަމުން. ކަންަތއްތައް ހޯދުމުެގ މަސައްކަތްތައް ކު އިެގއްލިފަިއވާ ފައިާސތަކާެގންދަވަނީ  ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން އެ

ެވސް މި ހުުށަހެޅުއްވި ރިޕޯޓަުށް ާތއީދުކުރާ ާވހަކަ ދަންނަވަމުން ވާހަކަކޮުޅ  އެހެންީވމާ، އަުޅގަނޑު .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 ބޮޑަުށް ޝުކުުރ ދަންނަވަން.  ލާނަން. ދެއްވި ފުރުޞަތަުށް ވަރަުށްއިނިންމަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއޒަތްތެރި މެންބަުރ އަުރވަނީ ފޭދޫ ދާިއރާގެ އި ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ދީދީއަުށް. އިބްރާހީމް

 

 ދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:މްފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީ

ހުުށަހެޅިގެންދިޔައިރު އަުޅގަނުޑ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލްގެ ބަެޖޓު މިއަދު މި މަޖިލީހަުށް 

 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ބަޖެޓު ލިއްޔަެތއްއޫއިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ މަސް ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ،ގޮތުން ބޫލުކުރާގަ

އޮތީ  ކައިރި ބަޖެޓެއް މި ،ސާކޮުށް ފާސްކޮުށްދިނުމަކީ. ދެން މި ބަޖެޓަުށް ބަލާއިރު މިދިޔަ އަހަރާ ހަމަ ވަރަުށް ގާތްދިރާ

ދަނީ ދައުލަތުގެ ފަިއސާ މީގެކުީރގެ ސަރުކާރުަތކަުށް  ހުުށަހަޅުއްވާފައި އަންނަ އަހަރަުްށ. ދެން އަުޅގަނޑުމެންގެ ސަރުާކރުން މި

އަމާނާތްތެރިކަމާއި ތެދުވެިރކަމާިއ  ގޮތަުށް، ގަޅަުށް ަރއްޔިތުންަނުށް ބޭނުންވާގޮތާ ޚިލާފަުށް ަވރަުށް ރަނ ބޭނުންކުރި

ުްށ މެންނަައޅުގަނޑު ްއގެ ގޮތުންތީޖާއެރަދުކުރަމުން. އޭގެ ނަގޮތް ބަލަމުން ޚަ ވާުނވާ އަުށްއިޚްލާޞްތެރިކަމާެއކު މި ފައިސާ

ންދާ ވަުރގަދަެވގެ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ފުޅާވެޚިދުމަތްތައް،  ފެންނަނީ ދައުލަތުގެ ފައިސާއިން ރައްޔިތުންނަުށް ލިބިދޭ މި

ބައެއް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް  ؛މީގެކުރީގައި އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ތަން. މުޅި ރާއްޖެއަުށް މި ޚިދުމަތް ތަޢާރަފުވެ،

ޮއްއާވ ރައީސް ނަޝީދު ވެރިކަާމ  ހަތަރުވަރަކަުށް ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ދަރަންޏެއްަގއި ،މިހާރު ވެސް ފާޅުކުރަްއވައިފި

ބިލިއަްނ  28ތެރޭގައި ގެ އަަހރު 3ވާހަކަ. އޭގެމާަނއަކީ،  ބިލިއަން ރުފިޔާއަުށް އެރި  32 ވާލުެވގެން ދައުލަތުގެ ދަރަނިހަ

 4ރުަގއި އަުޅގަނޑުމެންގެ މި ސަރުކާ ،ދައްަކނީ. އެހެންނަމަވެސް އިތުރަުށް ދަރުވާލި ވާހަކަ އަުޅގަނޑުމެން މި އިންރުފިޔާ

ސް ދައްކަމުން އަޅުގަނޑުމެން ވެރިވިޔަ ދު ދަރަނިން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އެ އަދައިދާއިރު ވެސް އެ ވަނައަހަރު ހިނގަިއގެން

ކުރިމަތީަގއި  ގެދަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ަރްއޔިތުންނަުށް އެތައް ަބއިވަރު ިޚދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮުށްދެމުން. ައޅުގަނޑުމެން މި
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ންނުަށް ރައްޔިތު ހުންމަޖިލީ މި ،ހައެއްކަ މެންބަރުން ކޮންމެ ދުވަހަކު ހުއްޓިތިބެ އަުޅގަނޑުެމންގެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ނުދޭން މި ނަޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮުށްދި މި ގެންަދވާިއރު، ރައްޔިތުންނަުށްމަސައްަކތްތަކެއް ކުރަްއވަމުން އަގުހުރި ،ފައިދާހުރި

ޓަކައި ކުރާ މަސައްކަތްތައް އަުޅގަނޑު އަްއޑޫ ސިޓީގެ ފޭދޫގެ ރައްޔިތުންގެ ނަމުަގއި، އަދި މަޖިލިސް ހުއްޓުވުމަުށް

ބޭފުޅުން  މިއަދު އެ ،ންގެ ަނމުގައި ކުުްށވެރިކުރަން. ައޅުަގނޑުމެންގެ ދާއިރާގެ ަރއްޔިުތން ތިބީދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތު

މެދު އުފާވެ ުޝކުރުކުާރ  ތިއްބެވީ މި ސަުރކާރުން އެ ބޭފުޅުންނަުށް ދެއްވާ ޚިދުމަތްތައް، ފޯރުކޮުށްެދއްވާ ޚިދުމަތްަތކާ

ދިވެހި ދައުލަތުެގ  ،އަިއއިރު އަުޅގަނޑު ކުީރގައި މިދެންނެވިމި ސަރުކާރު ވުޖޫދަުށް  އި. ައޅުގަނޑުމެްނގެ ދާއިރާގަ އިލަތުގަހާ

ޅުއްވި ސަޕްލިމެންޓްރީ އަހަރު މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން މިހުުށަހެ ވުރެ ޮބޑު އަދަދެއް ދަރަނިވެިރކޮުށްލީ. މި އަހަރުގެ ބަޖެޓަުށް މި

ހަަކ އެ ވިދާުޅވަނީ ފިނޭންސް ިބލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓަުށް މުިޅ އަހަރަުށް ހުުށަހެޅުއްވި ވާ 27ލައިގެން ެވސް  ބަޖެޓު

ފިޔާ ދަރަނިވެރިކުރުިވ ބިލިއަން ރު 28ތެރޭަގއި ގެ އަހަރު 3އަޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީ  ،. އެހެންނަމަވެސްމިނިސްޓަރު

، އިއެއް އަހަރު ދުަވހުގެ ބަޖެޓު. މިވަރަުށް ދަރަނިވެރިކުރުަވއިގެން ވެސް އައްޑޫ ސިޓީގެ ފެނާއި ނަރުދަމާއާ އީވާހަކަ. މި

ފެނާިއ ނަރުދަމާއާ ޭނޅި އެތީ. މުޅިާރއްޖޭެގ ރަްއޔިތުންނަުށް ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް  ސިޓީގެ ކު ުފވައްމުލަ ކައިީރގައި އޮތް

އަުޅގަނޑުމެން އަތުަގއި  ނެރަލުންތައް ބައްލަާވފައިޓަރ ޖެކަންކަން އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލް، އޭރުގެ ތިބި ޮއޑި ނުދެވި އޮތީ. މި

ނޫން ޚިޔާނާތްތެރިެވގެން  އްނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާުރަގއެ ދަްއކަ ުޅގަނޑު މިއޮޑިޓު ރިޕޯޓުަތއް އެބަހުރި. އެެހންވީމާ، އަ

މިއުޅެނީކީ. މި ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަުށް ވަފާތެރިކަމާއި ޯއގާތެރިކަމާއި ލޯތްބާެއކު ޚިދުމަތްދޭކަމުގެ ނަތީޖާ އިހަކަުށްދުވަހު 

ކަމަނާއަުށް  ބާއެއް އެ ހަސިޓީން ވަރަުށް ހޫުނ މަރު މި ސަރުކާރުގެ ފަސްުޓ ލޭޑީ އަްއޑޫ ސިީޓއަުށް ަވޑަިއގަތުމުްނ އަްއޑޫ

ވެސް ދެޮކުޅނުޖެހޭ. އައްޑޫގެ ތަރައްީޤއަުށް ދައްކާ މަންޒަރަކާ ެއއްގޮަތކަުށް ރަްއޔިތުން މި އި. މި ބޭފުޅުން ދައްކާ ވާހަކަައކާކީ

 ...ނަުށްއޮތީ ައއްޑޫ ރަްއޔިތުން ޔާމީން އެهللا ޓަކައި މި ސަރުކާރުން ރަީއްސ ޢަބްދު

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަރުވަނީ ގެމަނަފުުށީ ދާއިރާ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ޘްމާނަުށް. ޢު ޖަމީލް

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޘްމާންޢު ނަފުުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލްގެމަ

ުޅގަނުޑމެންނަުށް މި ހުުށަހެޅިގެންދިޔަ ބަޖެޓަކީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. މިއަދު އަ

އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިލާއިުރ  ުށްލާޙުތަކެއް. މި ބަޖެޓުގެ ތަފުޞީލަ ވަނަ އަހަރުެގ ބަޖެޓަުށް ގެނެވުނު އިޞް 2018އޮފީހުގެ 

 ެއއީ އެ ،ލުތަކަުށް ބަލާއިރުޮގތެއްަގއި ގެެނވިފައި ހުރި ބަދަ  ލަބަޖެޓުގެ މުޅި ޖުމު ،އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފާހަގަކުރެެވނީ

 ސްކަމިފަދަ ކަންތައްތަ އި،އަިދ ބޭނުންވާ ކޮމްޕިއުޓަރ ސާމާނާ އި،އާ ކުރާ މުވަްއޒަފުންގެ ޓްރެއިނިންތަނުގައި މަސައްކަތް 
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ބޭނުްނވާ ސާމާނާިއ  ،ގެނެވިަފއި ހުރި ބަދަލެއް. ޙަޤީޤަތުގައި އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މިފަދަ ބަދަލުތައް ގެނެސްގެން ޫނނިއްޔާ

ުށް މި ބޭނުންވާ ތިބި ކޮލިޓީ އޮޑިޓަރުން މަސައްކަތްކޮުްށގެން ނޫނިއްޔާ އަުޅގަނޑުމެންނަ ެއކި ޓްރެއިނިންގ ލިިބފައިއަދި އެކި

ެގ ުތވެދިަޔ، ނިމިގެންދިޔަ ސަރުކާރުދިޔައީ، ވޭ ސިލެއް ނުކުރެވޭނެ. އަުޅގަނޑުމެނަުށް ފާހަގަުކރެވިގެން މިހާކަންތައްތަެކއް 

ރާާގއި އަިދ އެމް.ޑަބްލިއު.ެއސް.ސީ ފަދަ ކުންުފނިތައް ިވއްކާަލއިގެން ލިބުުނ ޚާްއޞަކޮުށް ދި އިގައި ޖީ.އެމް.އާރާ ތެރޭ

ިގނަ ބަޔަކު އެބަ ަޝއްކުކުރޭ.  ތެރޭން ުނފެންނަކަމާ ދޭތެރޭގައި ވަރަުށްގެ އާމްދަނީ ވެސް އަުޅގަނޑުމެންގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު 

ނުކުތާތައް އެބަހުރި.  ހިއްމުމުގަކޮުށްފައި ހުރި އަދި އެކަމާ ދޭތެރޭ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ބައެއް ރިޕޯޓުތަކުަގއި ވެސް ފާހަ

އެސް.ޓީ.އޯ،  ؛ފާހަގަކޮުށްލަންއަުޅގަނޑު ގިނަ ކަންަތއްތަކެްއ އެބަހުރި. ހަމައެއާެއުކގައި  އިތުރަުށް ބަލަންޖެހޭ ވަރަުށް

ފައިދާވަމުންދިޔައިުރގައި އެމް.ޑީ.ީޕ  އިންއެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ފަދަ ކުންފުނިތައް މި ސަރުކާރުން އެތައް މިލިއަން ރުފިޔާ

އަުޅގަނުޑ ހަމައެއާއެްއކޮުށް  ދިޔަ ސަބަބު ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ބަލަން އެބަޖެހޭ. އަދިތެޭރގައި ބަނގުރޫުޓވަމުން ގެމުވެރިކަ

، އިޖެހުނު ވާހަކައާުދވަސްވަރު ަބންދުކޮުށްލަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އެ ންކުދިެވހި ރައްޔިތުންގެ ބޭ ،ވޭން ބޭނުންހަގަކޮުށްލަފާ

އެ ދައްކަމުންދިޔަ އަޑުަތއް ވެްސ ، އި ލެމުންދާ ވާހަކައާއަދި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަުށް ލިބިފައި ހުރި ފައިސާތައް ގެއް

ންތައްތަްއ. މި މުހިއްމު ކަންތައްތަަކކީ ރަްއޔިތުންނާ ގުޅުންހުރި ކަ .އެބަޖެހޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އަޅުގަނޑުމެން ބަލަން

 ؛ކަންތައް . އެހެންވީާމ، މިއްސާދާރުންގެ ކުންފުނިތަެކއްހި ތުންގެ ކުންފުނިތަކެއް. ޕަބްލިކު ރަްއޔި  އީކަކީ މިމި ކުންފުނިތަ

ރޫޓުެވގެންދިޔަ ސަބަބުތަކާ، އަދި ޚާއްޞަކޮުށް ދިވެހި ރައްޔިތުްނެގ ކުންފުނިތައް ބަނގު ފުނިތަކަުށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއިކުން

ޚާއްޞަކޮުށް ޖީ.އެމް.އާރަުށް ވިްއާކލި އެއަރޕޯޓާއި، އަދި ދިރާާގއި  ؛ކުންފުނިތައް މްދަނީ ލިބޭ ބޮޑެތިމިފަދަ މުހިއްމު އާ

އެބަޖެހޭ.  ތައް ހަދަމުންދިޔަ ގޮތަކާ ދޭތެރޭ ވެސް ބަލަންއަދި އެ ޑީލު، އި ގޮތަކާ އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ީސގެ ފަިއސާއަުށް ވީ

ރޭަގއި ާރއްޖޭގެ ތެގެ ައޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކޮުށްލަންޖެހޭ އަެނއް ކަމަީކ، މިދެންނެވި ުދަވސްކޮޅު  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ތެރޭގަިއ  ގެމިނިސްޓްރީ ނަުށްކަުށް ބަހާލާފައިވޭ. ެއކަމުގެ މަޢުލޫމާތު އަޅުގަނޑުމެންގިނަ ބަޔަ ރަުށްތައް ވަރަުށްރަުށްތައް، ފަޅު

އާމްދަނީ ފެނޭ. އެގޮތަުށް ަފސޭހައިން ދައުލަތުގެ  ފެންނަން އެބަހުރި. އަދި އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލް ރިޕޯޓުތަކުން ވެސް އެބަ

ރަުށްތައް ވިްއކާލަިއގެން ނޫނީ ންނަނީ ފަޅުއޮ ލަތްތައް؛ މި ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން ބަރޯސާވެފައި މިސީލިބެންހުރި މުހިއްމު ވަ

އެބަޖެހޭ ވެގެންދިޔަ ގޮަތކާ ދޭތެރޭގައި ބަލަން  ކަުށްއިުރގައި މި ރަުށްތަވާކަމަުށް އަުށް ރިސޯޓުތައް ހަދަިއގެން ލިބޭ ާއމްދަނީ

 ،ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ. އަދިހަމައެއާެއކު އަުޅގަނުޑ ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވޭ އީއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި

ގެ ަރއްޔިތުންނަުްށ ައޅުގަނޑުމެން ،ރިސޯޓުތައް ނޭޅި  އިވެސް މިދެންނެވި ރަުށްތަކުގަ މިހާރު އި އަޅުގަނޑުމެންގެ ދާއިރާަތކުގަ 

އަޅުގަނޑުމެްނގެ ުޒވާނުންނަުށް ބޭނުންވާ ވަޒީާފގެ ފުރުޞަތުތައް ނުލިބި،  ،އި މަންފާ ނުލިބިޔާބޭނުންވާ ލާބަ

ނު ސަބަބާ ދޭތެރޭ އަޅުގަނޑުމެން ބަލަން އެބަޖެހޭ. ހަމައެއާއެކު ައޅުގަނޑު ލަތުަށް ވެއްޓެންޖެހުހާއަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި 

 6000 ؛މިސާލަކަުށް ފްލެޓުތައް ސަރުކާުރން ވަރަުށް ކުޑަ ައގެްއަގއިއަުޅގަނޑުމެންގެ މިހާރު  ،ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވޭ

ބާރަ ހާހުަށް  ،ހާހަުށް 15ަވސްވަުރ ކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމެންޓެއް. އެ ދު 2ރުފިޔާއަުށް މިހާރު މި ދޫކުޮށްލަނީ ފްލެޓެއް. 
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ކަމަުށް ވަންާޏ  ޖެހުނު ސަބަބު ވެސް ބަލަން އެބަޖެހޭ. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މިހާ ކުޑަ ައގެްއަގއި ްފލެޓުތައް ހެދޭވިްއކަން

 . މިރައްޔިތުންގެ ަޝކުވާަތކޭ އީމި ؟އްމު ރައްޔިތުންނަުށްއާ ހާހަުށް ފްލެޓުތައް ވިއްކަންވީ  12ހާހަުށް،  15ކީްއވެތޯ 

 އި ީމގަ ، އިގޮތާ  ކަންތައްތައް ވީ ހުރި ފްލެޓުތަކަުށް އެ ވެސް ލިބިފައި ގޮތެއް ބަލަިއ، އަދި މިހާރު ތައްތައް ވީކަން

މިހާރު  ގެރު ތެރެއަުށް ވަދެގެން ސަރުކާ ގެުށް މިދެންނެވި އާމްދަނީ ދައުލަތު ޒިންމާވާންޖެހޭ ބައެއް ބަލަން ެއބަޖެހޭ. ޚާއްޞަކޮ

ާޚއްޞަކޮުްށ ރައްޔިތުންނާ ގުޅުންހުރި މިފަދަ މަޝްރޫޢުތައް އަވަްސ  ؛ދައުލަތުން، އިހުއްޓިފައި ހުރި ޕްރޮޖެކްޓުތަކާ

ހޭ. އަޅުގަނޑު ހަމަ މި ޖެައޅުަގނޑުމެން އިންތިޒާމުކުރަން ެއބަގެންެދވޭނެ ގޮތަކަުށް ްއގައި މަަސއްކަތް ކުިރއަުށްޕީޑެސް

 އެ ގޮތުަގއި ޮއިޑޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކުރެވޭނީ ބޫލުކުރާގަކުރަން. އަޅުަގނޑު ޖެޓަުށް ސަޕޯޓުބަ

ތުރުކުރެވޭނެ ލަތްތައް ލިިބެގން. އަދި ދަތުރުފަސީތަނަުށް ެއަކުށީގެންވާ ވަ ތަނަުށް އެކަުށީގެްނވާ މުަވއްޒަުފން ލިބިގެން. އެ

 ބޮޑަުށް ުޝކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ.  އިމުކުރެިވގެން. ވަރަުށްޤާހަރުދަނާ ނިޒާމެއް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ވިލުފުުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެން

 މަރުޙަލާ ނިމުނީ.  ގެ ހިސާބުން ބަހުސް ފުރުޞަތު ދޫކޮުށްލައްވައިފި. މި)ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު( ރިޔާޟް ރަޝީދަުށް. 

 

 ވޯޓުަށް އެހުމުަށް ހުރި ކަންކަމުަށް ވޯޓުަށް އެހުން . 8

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އޮތީ ދެންމެ މި  ޯވޓަުްށ އެހުމަުށް ހުރި ކަންކަމަުށް ވޯޓަުށް އެހުން. ވޯޓަުށް އެހުމަުށް މިއަދު މި ،8އެޖެންޑާ އަިއޓަމު 

 )ަވގުތުޮކޅަކަުށްފަހު(ރަނގަބީލު ޖައްަސވައިެދއްުވމަުށް އިދާރީ މޭޒުަގއި ދަންނަވަން. ބަހުސްކުރެވުނު ރިޕޯޓަުށް. ޯވޓު

 ކަމަުށް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ކާުޑކޮޅުތައް ޗެުކކޮުށްލަދެްއވުމަުށް ހަނދުމަފުޅުކޮުށްއަރުވަން. ވޯޓަުށް ދަންނަވާލަން

( ަޅކަުށްފަހުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުތައް ެޗކުޮކުށްލަދެއްވުމަުށް ހަނދުމަފުޅުކޮުށްއަރުވަން. )ަވގުތުކޮ )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު(

  .ވޯޓަުށް ދަންނަވާލަނީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގޮތުެގ ރިޕޯުޓ  ނިންމެވި އިލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވަ ވަނަ އަހަރުެގ ބަޖެޓު މާ 2018ހުގެ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީ

މެދު އިއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ގޮތަކަުށް ވޯޓުދެްއވުން  ގޮތަުށް ފާސްކުރެްއވުމާ އެ ކޮމިޓީން ނިންމެވި

 އެދެން.  
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 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    ލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:މަޖިލީހުގެ ޖުމު

 36    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 34    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭ

    34    ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 18      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 34        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވަވަޑއިގެން ިތއްބެވި މެންބަރުންގެ 85ލަ އަދަދު؛ މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ުޖމު

ވަިކ ކު ނެތް. . ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރ34ަ. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 36އަދަދު؛ 

ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންބަރަކު ެނތް. ވޯުޓގައި ބަިއވެރިެވަވޑަިއެގންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ވަނަ އަހަުރގެ  2018ޮއފީހުގެ  އެހެންކަމުން، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް. 34ލަ؛ . ޖުމ18ު. ފާްސވުމަުށް ބޭނުންވާ އަަދދު؛ 34

 ގޮތަުށް މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ.  ގޮުތގެ ރިޕޯޓު އެ ކޮމިޓީން ނިންމެވި ނިންމެވި އިރާސާކުރަްއވަބަޖެޓު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދި
 

 ނިންމުން 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޮއކްޓޫބަރު 25ދަންނަވަން. ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރު

 ގައި. 9:00ވާ ބުދަ ދުވަުހގެ ހެނދުނު  2017

 

 .ނިމުނީ ަމޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 
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 މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުަށް އައި ބަދަލު 
 

` 
 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ 

 މާލެ،      
   

    

 ތައް ބަދަލު އައި  ކޮމިޓީތަކުަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 
 

 
  

 ބަދަލު ގެނައި ތާރީޚު  ޕާޓީ  ކޮމިޓީ  ބަދަލު  
  ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމްގެ   .1

ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު  ކޮމިޓީއަުށް އެ ބަދަލުގައި
 އިބްރާހީމް ޙަސަން 

 2017-10-10 ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ  ޓީ ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމި

ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމްގެ   .2
ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއުަށް އަލިފުުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު 

 މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން 
 2017-10-10 އެމް.ޑީ.ޕީ  ސުލޫކު ކޮމިޓީ

ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމްގެ   .3
ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަުށް މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

 އިބްރާހީމް ނަޞީރު 
 2017-10-10 އެމް.ޑީ.ޕީ  ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ކޮމިޓީ 

މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢުމަރު ޙުސައިންގެ ބަދަލުގައި   .4
އެ ކޮމިޓީއުަށް ހޯރަފުުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު 

 އިސްމާޢީލް  

ސަރުކާރު މަސްއޫލިއްޔަތު 
އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ 

 ކޮމިޓީ
 2017-10-11 އެމް.ޑީ.އޭ 

މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މާރިޔާ   .5
އަޙްމަދުދީދީގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއުަށް މާފަންނު ހުޅަނގު 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް 
 2017-10-17 އެމް.ޑީ.ޕީ  ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ 

މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މާރިޔާ   .6
އަޙްމަދުދީދީގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއުަށް މާފަންނު ހުޅަނގު 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް 

ބެހޭ  ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ 
 ކޮމިޓީ

 2017-10-17 އެމް.ޑީ.ޕީ 

އަލިފުުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު   .7
ލުގައި އެ ކޮމިޓީއުަށް ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ ޙުސައިންގެ ބަދަ

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް 
 2017-10-18 އެމް.ޑީ.ޕީ  ސުލޫކު ކޮމިޓީ

މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަޞީރުގެ ބަދަލުގައި   .8
ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އެ ކޮމިޓީއުަށް 

 ނާޡިމް 
 2017-10-18 އެމް.ޑީ.ޕީ  ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ކޮމިޓީ 
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މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙްގެ   .9
ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަުށް މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ 

 މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ 

ހޭ ބެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ 
 ކޮމިޓީ

 2017-10-19 އެމް.ޑީ.ޕީ 

 

************* 




