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     ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 ވަނަ ައހަރުެގ ބަޖެޓަށް އިތުރަށް  2019! މިއަދުގެ ިމ ބައްދަލުވުމަކީ . އާދެނަން އިނގޭތޯށާ`. އަޅުގަނޑު ފަ

ބަޖެުޓ  ަފއިވާވާހުށަހަޅުއް ންޓްރެޜަރީ ންޑްއެރީ އޮފް ފިނޭންސް ނިސްޓްމި މަށްބޭނުންވާ ފައިސާ މަޖިލީހުން ފާސްކުރު

ބަޖެުޓ  ،ޔާންުކރާިއ ބަރ( ގަ) ވަނަ ަމއްދާގެ  179ެގ ގަާވއިދުެގ ރައްޔިތުންެގ މަޖިީލހު ިއ ކަރުދާސް ތާވަލާ

މެންބަރުްނ  27ގައި ލާނަން. އާދެ! ކޮމިޓީ އިންނަވަދަ؛ ޅިގެންޔާސަތުން ފޮނުވުާމ ގުކުާރ ކޮމިޓީއަށް ރިދިރާސާ

ތިއްެބިވ  ވަޑައިގެން އާދެ!  ތޯ.އިނގޭ ންަބރުން މެ 16ޑައިގެްނ ތިއްެބީވ ވަެރއިްނ މިއަުދ ތެގެ. އޭވަޑައިގަންނަވާހިމެނި

އެަބ  އިގެން މެންބަރުްނ ވަޑަ 19ޅަކަށްފަހު( )ވަގުތުކޮ. ލާނަންއި ޓަކަިއ ދަންނަވަކޯޑަށް ރި މެންބަރުންގެ ނަންތަްއ 

ިއާރެގ ދާ ދ  ނިމާ، ހަޝީދުމެންބަުރ އިބްާރހީމް ރަމާފަންުނ މެދު ދާިއރާެގ  ؛އްބެވީން ތި ގެއި ތިއްބެވި އިނގޭތޯ. ވަޑަ

ދާިއާރެގ ންދ  ްއލަޠީފް، ިމލަުތރު ދާިއރާެގ މެންބަރު ޔާިސރު ޢަބްދުލްޣަފ ުރ މ ސާ، ކުޅުދުއްފުށީ އުމެންބަރު ޢަބްދު

 ާދއިރާގެ މެންަބރު ން، ދުވާފަރު ޙުސައި ޝީދުމުަޙްއމަދު ރަ ދާިއރާގެ މެންބަރުައލިފުށީ  ޟާ،ޢަލީ ރި މެންބަރު

ްލ ޟު  ފައިބްާރހީމް  މެންބަރު ުތުރ އު، ފެލިދ  ޙަސަްނ ޒަީރރު ާދއިރާެގ މެންބަރު ެވރި އަޙްމަދު، މަތިއިސްމާޢީލް 

ުރ، މިޢާޙްމަުދ އަ ާދއިރާެގ މެންބަރު ސިން ަޙމީދު، ކުޑަހުވަދ  މެންބަުރ ޢަބްދުލްމުޙް އިާރގެ ދ  ދާރަޝީދު، ނިލަން

ދާއިރާެގ ދާންދ   ،ދު ސަޢީއްމަދުޙަމު ާދއިރާގެ މެންބަރު ވަށު މާ ،ޒްޝިނާމުޙައްމަދު  އިރާގެ މެންަބރުދާ ކިނބިދ 

 ުތރު ދާިއރާގެ މެންބަރު އުކު ލަ، ފުވައްމުޣުނީދުލްމުބްޢަ  ދާއިރާެގ މެންބަރުތިނަދ  ، هللاޢަބްދު ބްޢުޤ ޔަ މެންބަރު

، އިްބރާހީމް ަޝރީފް ދާިއރާެގ މެންބަރު ރަދ  ބީބް، މަލަ  ލްާޔސްއި ދާިއރާެގ މެންބަރު ޝީދު، ހުޅުދ  ރަ އްމަދުމުޙަ

ތިއްެބިވ ިޒރުވަޑައިގެްނ ހާވަގުުތ ކޮމިޓީއަްށ  އިްބރާހީްމ ނާޒިްލ އިނގޭތޯ. މި ދާިއރާެގ މެންބަރު ުނ ހިތަދ  ދެކު

މާްއާދ  ނަ ވަ 120އިދުގެ ީލހުެގ ގަވާ އަޅުގަނޑު މަޖި ،ގެ ގޮތުންލުމު ަބރުންގެ ހަނދުމަފުޅު އާކޮށްޒަތްތެރި މެންއިއް

އަދި ކޮމިީޓެގ  ެއވެ.އް ހުންނަންވާނެޤައްރިރުގެ ަނއިބެ މުކާއި ޤައްިރރަސް މުންމެ ކޮމިޓީއެއްގައި ވެލާނަން. ކޮއިދަންނަވަ

މުޤަްއރިރުެގ ޤައްިރރާިއ މުމި ކޮމިޓީެގ  . ވީމާ،ެގ އަޣްލިބއްޔަތުންވާީނ ިމ ކޮމިޓީހޮނައިުބ މުޤަްއރިުރެގ ިއ ރާމުޤައްރި

ލަެތއްގަިއ ހާޒިުރވެ ނެްތ ހާ. ކޮމިޓީގެ މުޤަްއރިުރ ިއނގޭތޯ ނެ ލިބެންޖެހޭ ވޯޓު  15 ދުވެގެން މެ މަންނައިބު ހޮވުުމގައި އެ

ަލީނ އިޅުވަ މި ހު އަޅުގަނޑުދެ! ދެން އާ .އިބުނަދާކުރަްއވާނީ މުޤައްިރރުގެ އަ ތުލިއްޔައ  ރުގެ މަސްމިޓީގެ މުޤައްރި ކޮ

އާދެ! )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(. . އިނގޭތޯ ތުކުުރމުގެ ފުރުޞަދު ތާއީ އިހަޅަހުށަ މަޤާމަށް ނަންފުޅު ރުކޮމިޓީގެ މުޤައްރި 

 ޔާްސ ލަބީބް. އިލްރު މެންބަޅުދ  ދާއިރާެގ ހު

 

 ސް ލަބީބް ވާހަކަދެްއކެވުން:ރާެގ މެންބަރު ިޢލްޔާހުޅުދ  ދާއި

  ފުޅު.ނާޝިޒުގެ ނަންބަުރ މުޙައްމަދު ދ  ާދއިރާެގ އިއްޒަތްެތރި މެންއަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން ކިނބި
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 ޒުން ާވހަކަދެއްެކވުން:މޭ ރީއިދާ

 !އާދެޣުނީ. ޣުދުލްޢަބް ާރގެ މެންބަރު ދާއިއުތުުރ ތިނަދ  އާދެ، 

 

 ކަދެއްކެުވން:ޣުނީ ވާހަ ލްމުެގ މެންބަރު ޢަބްދު ތިނަދ  އުތުރު ާދއިރާ

 ދުުކރަން. ނަންފުޅަށް ތާއީ ލްޔާސް ލަބީބް އެ ހުަށހެޅުއްވިއި

 

 މޭޒުން ާވހަކަދެއްެކވުން: އިދާރީ

 ؛ނަންފުޅުލިބިފަިއވާ ދުތާއީ ،ށަހެޅިއަޅުގަނޑު ހު ،ނަމަ ށަހެޅުމެއް ނެތްކަުމގައި ވަނީ ހު ރު އާދެ! އިތު

ދާިއާރެގ އުތުުރ ވަީނ ތިނަދ   އްވާފައި އަިދ ތާއީދުކުރަ  ޔާްސ ލަބީބް ލްއިމެންަބރު  ީނ ހުޅުދ  ދާއިާރގެހަޅުއްވާފައިވަހުށަ

ފުޅު. ވޯޓަްށ ގެ ނަންއްމަދު ނާޝިޒުދ  ދާއިރާެގ މުޙަބިނވަނީ ކިހަޅުއްވާފައި ތޯ. ހުށައިނގޭމުޣުނީ ޢަބްދުލް ންބަރުމެ

ފާޤުން މި ވަީނ ބަރުްނގެ އިއްތި ތިއްބެވި މެންންޑައިގެޒިުރވަ ހާ! އާދެ ކަށްފަހު(ގޭތޯ. )ވަގުތުކޮޅަލާނަން އިނއިވަހުޅު

ގަނޑު ިމ ޅުއަ ންގެންފަ. ދެއި ވަޑަޝިޒު ހޮވިބަުރ މުޙައްމަދު ނާމެންބިނދ  ދާިއރާެގ ކި ،އިނގޭތޯ އި ހޮވިވަޑައިގެންފަ

އާދެ! ދާންދ  ދާއިާރެގ . ރުޞަތުގެ ފުމުނަންފުޅު ހުށަހެޅުމަޤާމަށް ގެ ޤައްިރރުއިބު މުނަ ލަނީ ކޮމިޓީގެ އިހުޅުވަ

 މެންބަރު.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ޢަބްދު ޤ ބް ޢުޔަދާންދ  ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 . ސާފ ުރ މ ުރ ޢަބްދުލްޣަންބަރާެގ އިއްޒަތްެތރި މެހަނިމާދ  ދާއި

 

  ވާހަކަެދއްކެުވން:ލް އަޙްމަދު ގެ މެންަބރު ިއސްމާޢީދާިއރާފަރު ވާދު

  ދަނަންވަން. ނަމަށް ތާއީދުުކރާ ރު އިއްޒަތްެތރި މެންބަރުގެ ތަޖުރިާބކާ ދާއިާރގެ ، ހަނިމާދ ހުށަހެޅުއްވިންމެ ދެ

 

 މޭޒުން ާވހަކަދެއްެކވުން: ރީއިދާ

އަޙްަމުދ  ލް ސްމާޢީބަުރ އިދުވާފަރު ާދއިރާެގ މެން ،އި ވަހުަށހަޅުއް هللاދުޢަބް ދާންދ  ދާއިރާެގ މެންބަުރ ޔަޢުޤ ބް

. ްނ އިނގޭތޯއިލަހުޅުވަވޯޓަށް  އަށް ޣަފ ރު މ ސާުރ ޢަބްދުލް މެންބަާދއިރާގެ ހަނިމާދ   ؛ަފއިާވ ނަންފުޅުދުކުރައްވާއިތާ

ރާގެ މެންބަުރ ދާއި  ދ ކަމަށް ހަނިމާއިބު މުޤައްިރރުޓުން މި ަވނީ ނަބޭފުޅުންގެ ވޯ 16އާދެ!  (އާދެ! )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު
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ރިރަްށ މަރުަޙާބ އް ޤަބު މުއިތޯ. ކޮމިީޓގެ މުޤައްިރރު އަިދ ނައިނގޭ އިއިގެންފަ ވަޑަލްޣަފ ރު މ ސާ ޮހވިބްދުޢަ

 ލަން. ކަމާއެުކ ދަންނަވާާވލުވެދެްއވުމަށް އަދަުބވެރިހަ ތާ ޤައްރިރަށް ރިޔާސަމު ،ދަންނަވަމުން

 

 ރިޔާސަތާ ަހވާލުވެވަޑަިއގަތުން( ޝިޒުބަުރ މުޙައްމަދު ނާމެންބިނދ  ދާއިރާެގ ކި)

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 ބަޖެުޓ ކޮމިޓީގެ ުފރަތަމަ ބައްަދލުވުމަށް ުހރިާހ އިއްޒަތްތެިރ ްނގެ މަޖިީލހުގެ ުފރަތަމަނަ ރައްޔިތުވަ 19`. 

ޓްރީ އޮްފ ސްއޮތީ މިނި ަގނޑުމެންގެ އެޖެންޑާގައި މިޅު އަޙަބާ ދަންނަވަން. މިއަދުވެސް މަރު ބަރުންނަށްމެން

ޓަކަިއ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުްނ ފާސްކުރުމަށްފައިސާ ނުންާވ ބޭރުމަްށ ރުކުށް އިތު ބަޖެޓަ ގެ އިން ދައުލަތުފިނޭންސް

އަޅުގަނޑުމެްނ  އިގަ ބަރުންނަްށ މި މައްަސލައިރާސާުކރުން. އަޅުގަނޑު ިއއްޒަތްތެރި މެން މައްަސލަ ދި ވާއިފޮނުވާފަ

އަޅުގަނުޑ  ިއލާނަން. މިގޮތުްނ ެއހެންވީމަ އި ުފުރޞަތު ހުޅުވަކަ ޓަަވރާކުރުމަށްޝްމެުދ މަ ގެންދާެނ ގޮތަކާ ކުރިއަށް

ިރްނ  ކު ގެމުނުދި ށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތަ ()ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު !ކޮޅެްއ ދެއްވާތި ވަގުތުފުރުޞަުތ ނޯޓުކޮށްލަންފުރަތަމަ 

ބަޖެުޓ  ރު، އަޅުގަނޑު މިހާ ެއހެންވީމާ (ފަހުށްޅާނަން. )ަވގުތުކޮޅަކަށަހަން ިމހާުރ ހުށްލަ ގަވާއިުދ ފާސްކޮމި ކޮމިޓީގެ

އިާރގެ އިއްޒަތްތެިރ ރަދ  ދާމަ ،މާމެދު ގޮެތއް ނިންމުމަށް އަޅުގަނޑު ފްލޯ ުހޅުވައިލާނަން. އެހެންވީ ދާވާއިގެ ގަކޮމިޓީ

  ާރހީމް ަޝރީފް.މެންބަރު އިބް

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން:މަރަދ  ދާއިާރގެ މެންބަުރ އިްބރާހީމް ަޝރީފް 

  .ންހަޅަ، އެގޮތަށް  ފާްސކުރަން ހުށަމާވީ ންކަމަށް ފެނޭ. އެހެ  ރަނގަޅުއޮތް ގަވާއިދު  ސް ވެ ކުރީގައި 

 

 ސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:ރިޔާ

  .ދާއިރާެގ އިއްޒަތްެތރި މެންބަުރ ޣަފ ރުހަނިމާދ  

 

 ބަުރ ޢަބްދުލްޣަފ ރު މ ާސ ާވހަކަދެއްކެުވން:ރާެގ މެންދާއި މާދ ހަނި

ަތްނ  ން އި 15  ދަދަދު ގާނ ީނ އަ ތް މިާހުރ އޮ ،ކީލާޙަޅާ އިޞް ހަކަނި އަޅުގަނޑު ހުށަ މައެ ހަ ށް ކުރީގަިއ އޮްތ ގަވާއިދަ

ުދ ވާއި ރުމަށްފަުހ ިމ ގަ ކުބަަދލުެއގޮތަށް  ،ވާތީވެ ށްމަކަ ބިްއޔަތުލަމުޅި ކޮމިޓީެގ އަޣް ރިޔަްސ އެއީ އަްށ ބަދަލުކު  14

 ން.ރަފާސްކު
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 ސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:ރިޔާ

 ރު ނާޒިލް. ބަިރ މެންެގ އިއްޒަތްތެރާތަދ  ދެކުނު ދާއި ހި

 

  މެންބަރު އިބްރާހީްމ ނާޒިމް ވާހަކަެދްއކެވުން:ހިތަދ  ދެކުނު ދާިއރާގެ 

 . ންތާއީދުކުރަނޑު އަޅުގަ ޅުމަށް ަށހެހަނިމާދ  ދާއިރާެގ އިއްޒަތްެތރި މެންބަުރގެ ހު

 

 ސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:ރިޔާ

 ސިން ަޙމީދު. ބްދުލްމުޙްޢަތްތެރި މެންބަުރ ދ  ދާއިާރގެ ިއއްޒަލަންނި

 

 ވާހަކަެދއްކެވުން:މުޙްސިން ޙަމީދު ބަުރ ޢަބްދުލްލަންދ  ދާއިާރގެ މެންނި

މި ފާސްުކރަްނ  ،ބުނީމާ ދޭއޮތް ގަވާއި އިރީގަ ކު ެވސް ހުިރހާ މެންބަރުން، ބޭނުންވަނީ ސާފުކޮށްލަންއަޅުގަނޑު 

 ؟ކަށްތޯރިޢާޔަްތކުރަނީ ިމއީ ކޮްނ ގަާވއިދަމި ދަށް ާވއިގަ  ކުރީަގއި އޮތް  ؟ކޮންިއރަކު އޮތް ަގވާއިދެއްތޯމިއީ  ތީ.ހިފާ

 

 ސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:ރިޔާ

 ރާގެ ހުވަދ  ދާއި ކުޑަ ؟ހެޅުމެއްތުރު ހުށައިގަވާއިދު.  ގެ ބަޖެޓު ފާސްުކރި ބަޖެޓު ކޮމިޓީގެ ވަނަ އަަހރު 2019

 ިމރު. ޢާުރ އަޙްމަދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަ

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކވުން:ޢާ މަދު ޙްއަ މެންަބރުދ  ދާިއރާގެ ކުޑަހުވަ

 އެ މެންބަރު ރި އަުޅގަނޑު ހަމަ ހަނިމާދ  ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެދެން  ،ިއވާތީވެފަބަދަލު އައިސް ށްކޮމިޓީގެ ކޮމްޕޮޒިޝަނަ

  ން. ވާހަަކ ދަންނަވަތާއީދުުކރާހަަމ ކުީރގެ ގަވާއިދު އިޞްލާޙުުކރުމަށް އަޅުގަނޑު އެްއކޮށް  ލާޙާ ހެޅި އިޞްށަހު

 

 ތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:ސަޔާރި

ދާއިާރެގ  އެްއ ހުށަހެޅުން. އެއީ ހަނިމާދ  ؟ތިންތޯށް އެިދވަޑައިގަަޝރީފް ފުރުޞަތަ ؛އޮތީ ދު ލިބިަފއި މި ތާއީހުށަހެޅި

ރި މެންަބރު ނާޒިްލ ތްތެހިތަދ  ދެކުނު ދާިއރާގެ އިއްޒަ ،އިފ ރު މ ާސ ހުށަހަޅުްއވަރި މެންބަުރ ޢަބްދުލްޣަތްތެއްޒައި

 ގޮތަަކްށ އިގަންނަވާ ޅުމަށް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައެ ހުށަހެ ޅުން. އަޅުގަނޑުއްވާަފއިވާ ހުަށހެރަތާއީދުކު

 އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުްނގެ އިއްތިފާޤުން ފާްސވެއްޖެ.ިއ ބައިެވރިިވ ގަޓު ވޯ( ންދެއްވު)ވޯޓު ވާލަން.ހުޅުމަށް ވޯޓުދެއްވު

ްށ އަޅުގަނޑު މިާހުރ ވަރާއަޖެޓުގެ މަޝް ން ބަވެސް ދެންނެވިހެުކރިން  ދެން ނޑުއަޅުގަ ، ަގވާއިދު ނިމުނީ.އެހެންވީމާ
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 ، އަޅުގަނޑު މިާހރު ވީމާން ހެ ަވގުތުކޮޅެއް. އެުޓކޮށްލަންންނޯއަޅުގަނޑު ނަ ،ލާނަން. އެހެްނވީމާއި  ހުޅުވަފުރުޞަތު

 .ށްތްތެިރ މެންބަުރ އިބްާރހީމް ޝަރީފަވަީނ މަރަދ  ދާިއރާެގ އިއްޒަފުރުޞަތު މި ައރު

 

  މެންބަުރ އިްބރާހީމް ަޝރީފް ާވހަކަދެއްެކވުން:ގެދާއިރާ މަރަދ  

ްށ އް. އަޅުގަނޑަކީއެ ތީއޮ މި  ފައި ނ ްނ ކަންކޮށް ށްފަިއ އޮްތ ގޮތަކަށްވެސް ކަންކޮ ދުވަަހކު އި މީެގ ކުީރގަމިީއ  އާދެ!

ވުްނ ވެްސ  ކަމަށް  އް އެރިވުުމެގ ބަތްތެހާ، ނަޒާްނވީމާހެއްކަން. އެހެމަޖިލީ  ތްތެރި ހާއެނގޭ މިީއ ވަރަްށ ނަޒާ

މަސްދުަވުހ  9 ޔަ ބޮޑު. ވޭތުވެދި  ވަރަށްންގެ ޝަކުވާތު  ރައްޔިތާމަޔަކީ ރާއްޖޭގެގެންވޭ. އެހެންނަމަެވސް، ހިއެކަށީ

ްނ ރީ ކޮންކަމެއްތޯ ރައްޔިތު ން އެއިން ކު  ބަޖެޓެްއ ފާސްކޮށްގެވުެރ ރުފިާޔގެށްބިިލއަނަ 30 އަޅުގަނޑުމެން އެ

ގަިއ ގެ ގޮތުރުުކރުމަށް ސަޕްލިމެންޓްރީ ރުފިާޔ އިތުިބލިައން  1.7ްށ ްއގަިއ ބަޖެޓަތެލަހާދަ މިފަ .ދާއްލުއުފަސުވާ

ކަްނ އްޅުވިނޭހުށަފް ފިނޭންްސ ރ އޮމިނިސްޓަ  މަތީން ިމ ބަޖެޓު ސާސީގަިއވާ ގޮތުގެ ޤާނ ނުއަ ،އިރުތް އި އޮފަހެޅިހުށަ

 ޔިުތން ރައް ޑުމެންމެއް. މިީއ އަޅުގަނކަކަީމ ހިތާމަުހރި މުގެ ފުރުޞަުތ ިމ މަޖިލީހުްނ ނުދެއްވިަށހެޅުނުވަތަ ހު

އަޅުގަނޑުމެންނަްށ  އި ކުީރގަޞަތެއް. މީެގ ުޑ ފުރުގެންދިަޔ ަވރަްށ ބޮންބަރުންނަްށ ގެްއލިމެތަމްސީލުކުރަްނ ތިިބ 

ތަްއ އެދޭ އުއްމީދު އެ މީހުން ،ޑުމާއިަރއްޔިތުންގެ ކަންބޮ ފަރާތުން ރަްއޔިތުންގެކު ކޮންމެ ފަހަރަ  ޅޭހެށަ ހުބަޖެޓު

 ،ފުރުޞަތެއް ލިބޭ. އެ ުފރުޞަތުގެ މަްއޗަށް ގެމިނެޓު 15ކުމަށް ޓަކައި ބަޖެޓުެގ ތެރެއިްނ ވާހަކަެދއްށްމަުކރުލުސިހާ

 ން ދިރާސާުކރަ ތޯ މިާހރު. ކޯޗެއްނީދިރާސާކުރަމެން ނޑުން އަޅުގަ ށްގެކޮ މައްޗަށް ބިނާތަުކގެޚިޔާލުހެޅޭ ހުށަޖިލީހުގައި މަ

ތަފްީސލުކޮްށ ިމ ަވރަށް ތަްއ ބުސަބަ ްޕލިމެންްޓރީ ހުށަހަޅުއްވާ ސަ ޓަުރ މި ބަޖެުޓގެފިނޭންްސ މިނިސް ؟އޮތީ

ކުާރ ންގެ މަންދ ބުން ަރއްޔިތުގެން. އަދި ވަޑައިރުވެޒިހާ  ކުރިމައްޗަށްގެ ހުމަިޖލީޅުވެދެއްވަންވާނެ ދާވިލީހަށް މަޖި

ކަމެއް. އެަކާމ  މަކުރާތާހި އަޅުގަނޑު ރެއްވިކަމީަބންދުކުވެްސ ޖެހޭނެ. އެ ފުރުޞަތު  ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުެދއްވަން

ަދީނ  ޢަމަލުކުރަމުން މިމިހާރު  ،ނީ ދަންނަވާގަނޑުއަޅުޟުުކރަން. ރާއަޅުގަނޑު އިޢުތި ،ންއިންކާރުުކރަ

 ގެ.ޑީ.ޕީއެމްއަޅުގަނޑުމެން  ކޮށް،ތާރުޚްކަްނ މިގޮތަށް ޚުދުމުކަން ، މިންވީމާށޭ. އެހެލަޤަށް ިޚލާފަމުޠު ސާސީއާޤާނ ނުއަ

ޚިލާަފްށ  ށްޤަުޠލަމު ޤާނ ނުއަސާސީއާ  ،އެބިއުސްކޮށް ތައް ތިބީތީ މަިޖލީހުެގ ބާރު ބަރުންންމެ 65 ،ޣްލަބިއްޔަތުއަ

ހެއް ެއއީ. އަޅުގަނުޑ ގޯ ރަށް ބޮޑު ކަމަށް ހެދުމަކީ އެއީ ގޯސްކަމެއް. ވަ ދަނޑިއެއްލިބޭ ތަޅު ކަންކުރުމަށް

ނުންވަނީ ިމ ކޮމިޓީްނ ބޭން. އަޅުގަނޑު ވަނައަޅުގަނޑު އިންާކރުކުާރ ވާހަކަ ދަން ،ެއހެންވީމާ މަށް.އެކަ ރަންކު އިންކާރު

ރާ މަޖިލީހުެގ ނބު ނުމަށް އަ ދިސްކުރުމަށް ފުރުޞަތުހުއި ބަ ގަނަށް މަޖިލީހުގެ ފްލޯ ދ ބުންތުންގެ މަންޔިއަލުން ރައް 

 . ުނވަންމަްއސަލަ ފޮމި އަށް ފްލޯ

 

 ޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:ރި
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ލްޔާްސ އި  ދ  ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުސާ. ހުޅުޣަފ ރު މ  ލް ޢަބްދުބަރުޒަތްތެރި މެންހަނިމާދ  ދާއިރާގެ ިއއް

 . ލަބީބް

 

 ލްޔާްސ ލަބީްބ ވާަހކަދެއްކެވުން:އިރާެގ މެންބަރު ހުޅުދ  ދާއި

ދެއްވަން. މިއަދުެގ ތުރަށް ދަޢުވަސީލު ކޮމިޓީއަްށ ދެއްވުަމށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަބަޖެޓުގެ ތަފް ،ހަޅަންއަޅުގަނޑު ހުށަ

ްށ މިނިސްަޓރަ  ،ކަށްއަޑިެއ ގަ އި،ޑި ސާފުކުރަްއވާފައްވޭ ގަދެ ވަހަކަްށ ވަޑައިގެންސް އަވެހާ ވީ ،ަގއިވަގުތެއް

 އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން.  ދިނުމަށްވަުތ ދަޢު ކަށްއި ެއ ގަޑިއަ ބާްއވަކޮމިޓީ ގެ މެންށް އަޅުގަނޑުންނެވޭ ގަޑިއަކަވަޑައިގެ

 

 ސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:ރިޔާ

 ުރ ޢަބްދުލްޣަފ ުރ މ ސާއަށް. ރި މެންބަނިމާދ  ާދއިރާެގ އިއްޒަތްތެއަުރވަނީ ހަ މި  ރުޞަތުހާރު ފު އަޅުގަނޑު މި

 

 ން:ބަުރ ޢަބްދުލްޣަފ ރު މ ާސ ާވހަކަދެއްކެވު ހަނިމާދ  ދާއިރާެގ މެން

ފަސްދުަވހުެގ  ،ވާނެޅުޅުން ވިދާއް ބޭފުރަން. ެދން މީގައި ބައެ ދުކުޅުމަށް ތާއީެގ ހުަށހެލްޔާްސ ލަބީބްއި ގަނޑުޅުއަ

ަޓުރ ފިނޭންްސ މިނިސްނީީކ ނ ން. ކު ގެންނަަޗކަށް އަޅުގަނޑުމެން ބަޔަފަިއ އޮްތ އެއްޑުމެން ހުށަހަޅާދަތޭ. އަޅުގަނއްމު

، އެކަްނ އަޅުގަނުޑ މާއެހެްނވީ .ނަން އަންގަނީޓަރަްށ އަން މިނިސްނޭންސް ހުށަހަޅާފައި އޮތް އެއްޗަކަްށ ފި

  ލަން.ފާހަގަކޮށް

 

 ސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:ރިޔާ

 މިރު. ޢާމަުދ ޙްރު އަިރ މެންބައްޒަތްތެވަދ  ދާިއރާގެ އިހުޑަކު

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކވުން:ޢާގެ މެންަބރު އަޙްމަުދ ދ  ދާިއރާޑަހުވަކު

 މަސައްކަތުަގއި އަޅުގަނޑު ހަމަ ބަިއވެިރވާ   ކޮމިޓީގެ ބަޖެޓު  ހަމަ ވެްސ  ޅުގަނޑު މުޤައްިރރު. އައާދެ! ޝުކުިރއްޔާ 

ަމ ދެންެމ މަަރދ  ގަނޑަށް ހައްެގ ގޮތުން އަޅުލެއި. ދެްނ އުސ  ންާވ ގޮުތގަހަނދާ ގެ ނޭނވުްނ ކަންަނ ބައްދަލު ވ11ަ

އެންމެ ބޮުޑ  ވަރަްށ ބޮޑަށް ާތއީދުކުރަން.ވެްސ  އަުޅގަނޑުުރ ެއ ފާހަަގކުިރ ނުކުތާއަްށ ެގ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަދާއިރާ

ންެގ ރު ރައްޔިތުމިނިސްޓަ ސްންނޭފި ،ވަނަ މާއްާދގައި ިމ ބަޔާންކުރަނީ 196 ގެ ނ ނުއަސާސީޤާ ،ކަމަކީ އެއް

ަގިއ ދު ންނަ ގަވާއިދާފައި އޮހަ ގެ ދަށުންވަނަ މާއްދާ  88ޅިގެން ކަމަށް. ދެން މިއާ ގު ންވާނެހަޅަށަލީހަށް ބަޖެޓު ހުމަޖި

ންސް މިނިސްޓްރީްނ ނޭނުންވާ މަޢުލ މާތު ފިރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހުގެ މެންބަރުންނަްށ ބޭގެ މެންޅުގަނޑުއަ
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ިމ  ،ލާސާޚު  ގެޓުބަޖެ ، އިތުރުންކުގެއްތަމުން ހުްނނަ ކަންތަލިޔެކިޔު .ކަމަށް ވިދާޅުވަނީ ނެޖެހޭންފޯރުކޮށްދޭ

ތުެގ ލައުމިއީ ދަ . ށަހަޅާޖިލީުހގެ ތަޅުމަށް ހުއި ރަްއޔިތުންގެ މައްގަ ގޮތެއިގަނޑުަބޔާންކޮށް ދޭ ރިޕޯޓެއް މަ ރު ޞައްވުތަ

ެގ އޭ  ،ކޮްށގެން ންތައް ކަްށ ވީީތ ކަގޮތަ ކި ުކ ވަ ބަޔަކިވަ ެލއްގަިއ ހާ ީކ އެްއވެސް ނީކައްބަޖެޓު. އަޅުގަނޑުމެން މި ދަ 

 ައދި ޅު. ރަނގަ  މާނަ ނުކުެރއްވިއްޔާ ، އެގޮތަށްތަކެއް ނ ން. އެެހންވީމާން ނަަގއިގެން ދަްއކާ ވާަހކަކުޒާތީ އެންގަލަ

މެްނ އަޅުގަނޑު .ތީބީއި ތިތުގަ ގޮ ގެންދ ބުންރަްއޔިތުންގެ މަ ،ވާީތވެ ޔަކަށްރައްޔިތުން ތަމްީސލުކުރަން ތިިބ ބަ މިއީ

އަނެއްާކ  ،ބޭތިާޔރު ލިލިމެންޓްރީ ބަޖެޓަީކ ފިޭނންސް މިނިސްޓަރަށް ހަމަ އިޚްސަޕް  ،ޤަތަކީޙަޤީ ބ ލުކުރަންެޖހޭގަ

 ކަމަށްވަންޏާ އެގޮތުގެ ންކޮށްދޭންޖެހޭނެ. ެއހެ ވެސް ްނގެ މަޖިލީހުްނ ބަޖެޓު ފާސްތުޓަކައި މި ރައްޔިދައުލަތް ހިްނގުމަށް

. ވެސް ގެނެވިދާނޭ ބޭނުންވާ ބަދަލުަތކެއްެއ . ސްުކރެވިދާނޭންުކރަނީ އޮްތ ގޮތަްށ ވެްސ ފާޔާ)ށ( ގަިއ ބަމަތީން 

މިއީ ުފރަތަމަ ފަަހރެްއ ނ ން. ސް ިމ ވެ ޅާހުށަހަ ިޖލީހަށްޭޓ މި މަޖެޓު ސަޕްލިމެންްޓރީ ބަޖެބަލަތުެގ އު ދަ ،މާންވީއެހެ

ދެްއ ށް ަގވާއި. މަޖިލީުހގަިއ އަޅުގަނޑުމެންނަޖެއްުކރިންވެްސ ިހނގަ ގެ ސަޕްލިމެންޓްީރ ބަޖެޓެްއ ހުށަހެޅިގެްނ މީ

ބައެއްެގ ބައެއްެގ ގޮތުަގިއ ެގ ޢަަމލުކުރާ ގޮތަކީ ަގވާއިދު ދޭއި އެަބ އިނގަ ގަވާއިދު ،ފައި އޮތްއިރުއިލާއެކުލަވަ 

 އި ގަ ތުންެގ މަޖިލީ ވަންާޏ ވެްސ ރައްޔި ކަމަށް ނަޒަުރ ހިްނގާލަނީ މައްޗަްށ  ، އެގޮތުގެ އެހެންވީމާ .ފަޅިޑައެކަނ

 އެްއގޮތަކަށްވެްސ އެއީ  އުމަކީ ބަލާފަިއ އެއަްށ ދި ބަޖެުޓގައި ކޮންޮގތަކަށްތޯ ރީއޮްތ ގޮތަީކ ސަޕްލިމެންޓް  ކޮށްފައިމަލުޢަ

 ލަތަްށ ބަެޖޓު އުދަ ،ވަރަްށ ފަސޭަހވާނެ ވެސް ނޑުމެންނަށްނެ. އަޅުގަދާނު އް ކަމުގަިއ ެވގެނެދެރަ ގޮތެްއ  ،ކަމެތިނި

 ުގޅޭ  ދެން ެއއާ ވީމާވެދެއްދާޅުސް ވިއިއަ ރުލުކޮްށ ފިނޭންސް މިނިސްޓަޅެއް ތަފްސީކޮރުކުރަންެޖހުނު ސަބަބު ތަންއިތު

ަގއި ިމ ައލީ ތަުކގެސްހުބަދެން ެއ ްއވުނީމަ ސްކުރެހުބަ ،ފައިމާތު ހޯދާމަުޢލ  ދަންޖެހޭއަޅުގަނޑުމެންނަށް ހޯ ގޮތުން

ދީގެން މިަކްނ ރަށް މިކަމުގެ އެއްބާުރލުންކާ ރުސަޓަކައި ގުމަށް ލަތް ހިންއު ނިންމާފައި ދަކޮށް ާޔރުތައްން ރިޕޯޓު ކޮމިޓީ

ހަމަ ާތއީދުކުރާތީ ެއ  ވެސް ގަނޑުއަޅު އަށްވާހަކަ ، އެމާ ދާނީ. އެހެންވީނިމިގެންމ ތުކޮށް މިކަން  ވަރަށް  ސްމަދިޔައި

 ްއޔާ. ކުރިހަމަ ދަންނަވާލީ. ޝު ވާހަކަ

 

 ސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:ރިޔާ

ތިނަދ  އުތުުރ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްެތިރ  ، މި ައރުވަނީަޞތުޅުގަނޑު ދެން ފުރުއަ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ 

 ިރ މެންބަރު މުަޙއްމަދު ނީ މާވަށު ދާިއރާެގ އިއްޒަތްތެ. އަޅުގަނޑު ދެން ފުރުޞަުތ މި ައުރވަމުޣުނީމެންބަރު ޢަބްދުލް

 . ށްދަސަޢީ

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:މާވަށު ދާއިާރގެ މެންބަުރ މުޙައްމަދު ސަޢީދު
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 ބ ލުކުެރވޭ ގައަޅުގަނޑަށް ވަޑައިގަތީމަ. ްށ ޮހވިޤައްރިރަކަދަންނަވަްނ މު ރު. މަރުޙަބާ ރި މުަޤއްރިތްތެ ިއއްޒަކުރިއްޔާ ޝު

ޓަކީ މުިޅ ބަޖެ ގެ ބަޖެޓު ފާސްުކރުން.އަހަރެއް  ،ސައްަކތަކީމު މަންޅޭނެ އެންމެ މުހިލަތަކުން ހުަށހެއު ގައި ދަގޮތު

ހުން ޒިންމާދާރުުކރުވުަމްށ ލީ ވަޒީުރ ކުރަްއވާ ކަމެއް. އަދި މަިޖލީމާއެކު މާ ދާުރކަ ންމާލަތް ހިންގުުމގައި ވަރަށް ޒިއުދަ

 ވަނަ  96 ،ަހގަވެފައި މި އޮންނަނީގައި ފާާވހަކަ ޤާނ ނުއަސާސީއެ  ހުންނަނީ. އި ޓަކައި ކަންކަން އިންތިޒާމުވެފަ

 ްނޏާ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކަްށ ާވނީ ވަ ށްމަކަ ޅޭތުުވމެއް އުދޭތެޭރގައި ިޚޔާލުތަފާ ، މި ާމއްދާއާ. އެހެންވީމާއިމާއްދާގަ

ހެޅުްއވި ގޮތަށް މިަކްނ ުރ ެއ ހުށަރި މެންބަޒަތްތެއިާރގެ އިއްގަިއ މަރަދ  ދާބ ލުުކރެޭވ ގޮތުގަވެސް  އަޅުގަނޑަށް

 ޔާ. ކުރިއް. ޝު ށްލީކޮވެސް އެކަން ާފހަގަ ޑުނޅުގައަ ،ވާތީ ކަމަށް  ވުންގެންދެށް ކުރިއަ

 

 ން:ވުރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްކެ 

 ދާއިާރގެ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަުރ މުޙައްމަދު ރަީޝުދ އަލިުފށީ ،ގަނޑު ދެްނ ފުރުޞަުތ މި އަރުވަނީއަޅުޝުކުރިއްޔާ. 

 ށް. ޙުސައިނަ

 

 އްކެވުން:ާވަހކަދެ އަލިފުށީ ދާިއރާގެ މެންަބރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުަސއިން

ްށ އެއްކޮ މާ ވުަމރުޙަބާ ދެންނެ ށްއިބު މުަޤއްިރރަނަަޤއްިރރަށާިއ މުދެ! އާ ރު.ޤަްއރިޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްެތރި މު

ގަވާއިދުަގިއ އޮތް ގޮްތ ނ ން ގޮަތކަށް ިމ ގެ ހު ބަރުްނ މަޖިލީްއ އިއްޒަތްތެިރ މެންަބއެ،  މި ައރަނީނޑު ހިތަށް އަޅުގަ

 ބޭފުޅުން  ވަނީ. ނ ނީ އެ ކަ ކަދައްާވހަކޮށް ތުހުމަތުމަލުކުާރ ކަމަްށ ޢަގަިއ ދޭތެރޭ  ންޓްރީ ބަޖެޓާ ޕްލިމެސަ

އެޓުްނ އިދާީރ ރެޭޓރިެސކްޑު އެދެނީ ، އަޅުގަނގެންދަވާ. ެއެހންވީމާުކރަްއވަމުންމަނަާވ ގޮްތ އެަބ ހާދެކެވަޑައިގަން

ލާފަިއ އިނަވަ ަމލުުކރަނީ ރަނގަޅަށްތޯ ގާނ ީނ ލަފަަޔކަށް ދަންގުޅިގެން މިާހުރ މި އަ ެގ ގަާވއިދާހުބޭފުޅުން މަޖިލީ

 ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. .ދަންންގެށްރިއަރުމަށްަފހު ކު ކުއެކަން ކަށަަވރު

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 ދުވާަފރު ދާިއރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަުރ އިސްމާޢީްލ އަޙްމަދަށް.  ފުރުޞަތު މިާހރު ިމ އަުރވަނީއަޅުގަނޑު 

 

  ވާހަކަެދއްކެުވން:އަޙްމަދު  މެންަބރު ިއސްމާޢީލްދުވާފަރު ދާިއރާގެ 

ިރ ކުރިން ކު  ،އަކީހަކަ. ދެން އަޅުގަނޑުގެ ވާ ެއ ފާހަގަޮކށްދެއްވީަތއް ން އުޅުނު ކަންރަދެ! އަޅުގަނޑު ފާހަގަކު އާ

 މިގޮތަށް ައއިމާ މީތި ނުވާނޭ. ފަހަރެްއގައި ގޮތަށް ހުރިހާ ކަމެއް ކުރަންެޖހޭ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ަގބ ލުކޮށްގެން

ށް، ސާފުކޮ އަޅުގަނޑުމެން އެކަން ، ހެންވީމާ. އެ ނޭވެދާމަުލކުރެވިދާެނ އުސ ލެްއ ކަމަށް ވެްސ ޢަވެސް  ންދެމިއީ ހަަމ 
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ކޮްށ އަޅުގަނޑުމެން ިމ ސާފުެވސް އަިރހުން  ޖެެނރަލް  ލްއުންސެ ކަެބހޭ ަފރާތްތަކުން އަިދ  މިކަމާއަދި 

 އޮތީ. ވަންނަގަނޑު ދަންޅުމަށް އަދިއުެމ އަަވހަށް ުކރިއަށްމަސައްކަތާއިގެން ވީ އެން

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ްމ އިބްާރހީދާއިާރގެ އިއްޒަތްތެރި މެންަބރު  ދ ފެލި މި ައުރވަނީފުރުޞަތު މިާހރު  އަޅުގަނޑު ރު.ޔާ މެންބަރިއްކުޝު

 ފަޟުލް ރަޝީދަށް. 

 

  :އްކެވުން ާވހަކަދެ މް ފަުޟލް ރަޝީދު އިބްާރހީމެންބަުރ ދާއިާރގެ  ދ ފެލި

 އަާސީސއާ ޤާނ ނުކެްނ މިއީ  ނުދެނޑު ވެސްގައީ އަޅުރުޙަބާ. މި ބޭފުޅުންނަށް ެވސް މަ ދެ .އްިރރު މުޤަޝުކުރިއްޔާ 

ނަްށ މެންިމ މަސައްކަތްތަްއ އަޅުގަނޑުިޚލާފަށް  ރައްޔިތުްނގެ މަޖިީލހުެގ ަގާވއިދުތަކާ ،ޚިލާފަށް ވާއިދާ ޚިލާފަށް އަިދ ގަ 

 ގަނޑުމެން ޅުތުން އަމުގެ ގޮތްުކރުތު ހިމާޔަޙަލަޞްމަ ،ާވނީ ށްގޮތަކަ ރަނގަޅު، މީަގއި މާކަށް. އެހެންވީކުރެވިދާނެ ކަމަ

ޭއރުން އަޅުގަނޑުމެްނެގ  ދިއުން ކަންނޭނގެ.ގެންށްގެ ައރިހުން ހޯދައިގެން ުކރިއަޖެނެަރލް ލްންސެ ކައު ލަފާ ނީގާނ 

، އަޅުގަނޑު ެއ މާސައްލީއެއް ލިބިގެންދާނެ. އެހެންވީހިތްހަމަނުޖެހުމަށް ކޮންމެވެސް ވަެރއްގެ ތައޮތް  ތެރޭގައި މި

ގަނުޑ އަޅުތާއީދުުކރާ ވާހަަކ ޅުއްވުމަށް ުހށަހެޅުއްވި ހުަށހެދާއިާރގެ މެންބަރު  ފުށީ ލިއަ ؟ފުޅެއްން ބޭކޮ ،ހުށަހެޅުއްވީ

  .ދަންނަވަން އިނގޭތޯ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

  ފް.ރީމް ޝަ އިްބރާހީ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރު މަރަދ 

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: ފްރީއިްބރާހިމް ޝަ  މެންބަރު  ދާއިާރގެ މަރަދ 

ުކ ފުުކރުމަކުންނެއް. އެކަމަ ސާ ،އޮތަސް ޖެނެަރލްގެ މައްަސލަ ލްެއއް ނެތް ކައުންސެ ދެ! އަޅުގަނޑަކަށް މައްސަލައާ

 ުހރި ގެ ާދއިރާަގއި ންބޭފުޅު އެ ،ންތެރި މެންބަރުަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ިއއްޒަތް ،ޅޭ ވާހަކަައކީއު ން މިނަވަދަން

ޕްގަނެޑްއ ރައްޔިތުްނގެ އަނަގއިގަިއ ޓޭ ،ބަންދުކޮށް ލިބޭ ފުރުޞަތު  ށްޝްވަރާުކރުމަތުްނ މަގޮ މާ ބެހޭވުޑުކަންބޮ

 ،ކީ އެންެމ ކަންބޮޑުާވ ކަމަ މެންގެ ރަްއޔިތުންއަޅުގަނޑު ؟ުކރަންތޯއްކީ ކުރަނީ  ން އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަްތ މި އަޅަ

 އެ  ،ންވެގެކަން އުނިން  ހުިރ ކަޖެޓުަގއި ނިއްޔާ ބަނ  ،ެދވިކޮށްނުހިނަްށ ފަހުންމީ ބަޖެޓުގައި ހުިރ ކަންކަްނ އެ 

ގޮުތްނ  ބެހޭ  ންކަމާެއކަ. ތީހިނގާތަްއ ނުޢުރ ތަރައްީޤގެ މަޝް އި ތްތަކާކޮށްދޭންޖެހޭ އަސާސީ ޚިދުމަނަށް ފޯރުމީހުން

ވަނީ.  މި ބަޔަކަްށ އެޅުމަށް އަޅުގަނޑުމެން އަޅުގަނޑުމެން އިްއވަންޖެޭހ އަޑު އިއްވުމަްށ ުހރަސް ށްރައްޔިތުންނަ
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އްާވެނ ނަގއި އިމިތާތޯ އެ ޑިމޮކްރަސީއާއި ރައްޔިތުްނގެ އަޑު ކޮބައި ؟ރަސީ ޑިމޮކްދެއްކި  ންޑުމެޅުގަނބައިތޯ އަކޮ

އިުރގަިއ ުފރުޞަތެއް ލިބޭނެ ެއއްވެސް ވަގުތެްއ ނެތް ފަހި ވުރެ ރައްޔިތުންެގ އަޑުއިްއވުމަށް މިއަށް  ؟ވާހަކަ

ން އެކި ފާޑުފާޑުގެ ގަާރރުަތްއ މެގަނޑުޅުއަ ،ވާން ތިިބ މީހުންރިމަތީގައި ަޖވާބުދާރީއަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ ކު 

ންެގ މަޖިީލުހެގ ން ރައްޔިތުމަޖިލީހަްށ ވަޑަިއގެ ބަޖެޓު ،ިއރު ަބހުސްކުާރ ބަޔަކު ގަޑި ދެގަޑިމަިޖލީހުަގއި  އިގެންށަހަޅަހު

ެގ ރުޓަ ސްނިމިފިނޭންސް ޑުވުން ނޑުމެންގެ ކަންބޮއަދި އަޅުގަ ،ކުރިމަތީގަިއ ފިނޭންސް މިނިސްޓަުރ ހާމަކޮށްދެްއވައި

ޓް ދިރާސާުކރުމުެގ ޔާލުަގއި މިތާނގައި މި ބަޖެޚިރައްޔިތުންގެ ފާޅުކުެރވޭ  ،ނަށާއިރައްޔިތުންމުޅި ކަންފަތްޕުޅަށް 

 ޅުން ތިބޭފު މަކީޭއގެ ބޭނު ،ދަކީ ކޮބައިތޯމަޤްސަ ކޮބައިތޯ އޭގެ ؟ތޯުހރެ ސަބަަބކާކޮންފުރުޞަތު ބަންދުކުރަންވީ 

  !ވާއްދެޅުވެން ވިދާރިޔާސަތު !ޅުވެދެއްވާވިދާ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

މިާހުރ  ށް ުހިރ ކޮންސާރނަ ތެރި މެންބަުރގެ ތި އިއްޒަތް  އަޅުގަނޑު މެންަބރު.އިއްޒަތްެތރި  ޔާ ޝުކުރިއް

، މާ އެހެންވީނީ. ވާލާފައި އިށް މިާހރު ދަންނަވަ ެސލް ޖެނެރަލަހުެގ ކައުންމަޖިލީ ،ށްާޒއަލްފިން އެޑްރެސްކުރަންެވގެ

 ްނ އޮްތ ގޮެތއް ސާފުކުރެވޭނެ. ޝުުކރިއްޔާ. އެކަގާނ ީނ ލަފާ ެދއްވީމަ، ގާނ ނުގައިވަޑައިގެްނ ލް ރަ ޖެނެ ކައުންސެލް 

ނޭްންސ ފި ،މަކީނު ހުށަހެޅުލިބު ތާއީދު  ،ުފރަތަމަ ހުށަހެޅި އެއީ އް. ހެޅުމެށަ ޓީއަްށ ހުށަހެޅިފަިއ އޮީތ ެދ ހުކޮމިމިހާުރ 

ޢުލ މާުތ ދިނުން. ގެްނ އެ މަޞަތެއްގައި ކޮމިީޓއަށް ވަޑައިތް ފުރު އޮހަްށ މިއަދު އެންމެ އަވަ ،ދީވަތުޢުށް ދަނިސްޓަރަމި

ހުވަދ  ޑަކު ،ލިބުނު ހުށަހެޅުން އަށް ާތއީދުދެވަނަ އިއިބްރާހިމް ަޝރީފް ހުށަހަުޅއްވަ ،ށް އޮތީދެވަނަ ހުށަހެޅުމަކަދެން 

ލީހުެގ ތަޅުަމްށ މަޖި ،މަށްޅުތަ ން. އެއީ ބަޖެްޓ އަނުބރާ ާވ ހުަށހެޅުަރއްކުދުތާއީެގ އިއްޒަތްެތރި މެންަބުރ ރާދާއި

، ެދ ޒަތްތެރި މެންަބރުންނަށް ދިނުން. ެއހެންވީމާ ުހރިާހ އިއްބަހުްސކުރުމުެގ ފުރުޞަތު  ލާފަިއ އަލުން އިފޮނުވަ

ެނރަްލގެ ގާނ ނީ ލަާފ ލް ޖެަކއުންސެ އަށްރިގެ ކު ގަނޑު އޭ، އަޅުމާއޮތީ. އެހެންވީ އަދު މިމިމެއް ހުށަހެޅު

)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ށް ވެްސ ވޯަޓށް ދަންނަވާނަން. ޝުކުރިއްޔާ. ހުށަހެޅުމަ  ދެ ގަނޑުޅުސާފުކުރުމަށްފަހު އަ

 ހެުޅމާ ހުށަމި ފޮނުވި ން ނިސްޓްރީސް މިޖެޓް ފިނޭންބަ ؛ލްކައުންިސލް ޖެނެރަ ޝުކުރިއްޔާ ކައުންސެލް ޖެެނރަލް. 

 ތުގަިއ ތަޅުމުގައި އެ ޙަޤީޤަޖެްޓ މި ބަ ،އި އެބަ ފާހަގަކުަރއްވާކޮމިީޓގަބަރުން ން މެޒަތްތެރި އްަބއެއް އިދޭތެރޭގައި 

މަށް ިމ ކޮމިޓީއަްށ އަންނަންޖެހޭނީ. . އެއަށްފަުހ ކަރުޞަުތ ލިބެންޖެހޭެނ ކަމަށް ރުމުެގ ފުކުބޭފުޅުންނަށް ބަހުސް

އޮްތ ގޮެތއް ގާނ ނީ ަލާފ  ންދާ ކަެމއް ކަމަށް. އެހެންވެ، އެކަން ކުރިއަްށގެ ިޚލާފަށް ، އެީއ ގަާވއިދާއެހެންވީމާ

 ޔާ.. ުޝކުރިއް ފުކޮށްލަން ބޭނުންވާތީސާން ކޮމިޓީ

 

 ކެވުން:ޒާ ވާަހކަދެއްލްތު ފި ރަްލ ފާޠިމަޖެނެ  ލްަކއުންސ5:09ެ
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ވަަނ  179 ތުން މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދުގެގޮ ގުޅޭ މިހާރު މި ބަޖެޓް ހުަށހެޅުމާ ޒަތްތެރި މުޤަްއރިރު.ޝުކުރިއްޔާ އިއް

ލަފާުކާރ ްށ ންަނ އަަހރަުކރިއަްށ އޮއޮންނަީނ  މި  ގައިދެްނ މީ. ންޅުދައުލަުތެގ ބަޖެޓް ހުށަހެ ،ނަނީ މި އޮންމާއްދާގައި 

ީނ އުޅެ  ދެން މިާހރު ހުށަހެޅިގެްނ މި އުސ ލެއްެގ ވާަހކަ.މަލުކުާރ ޢަ ގައި އިރު ޅާޖެޓް މަޖިީލހަށް ހުށަހައަހަީރ ބަ

ގުޅޭ ލިޔުން. ދެްނ  އާ  ަފއިސާބޭނުންވާ އިތުރަށް ޖެޓަށް ދާެގ )ބ( ގެ ދަށުްނ ބަ އްވަަނ މާ 38އްޔަތުެގ ގާނ ނުެގ މާލި

ވާއިދުގެ ދަުށްނ ގަ  ނ ނީ މި ދަންނަވާ ލިޔުން އަޔަސް ،ސްމަޖިލީހުގެ ަގވާއިދަކު ނޯވޭ ސަްޕލިމެންޓްރީ ބަޖެޓެއް ައޔަ

ހުަގިއ ގޮސް މަިޖލީްސ ތުރަްށ އައިްސގެން ވެށް އިތަނައެއް ޯނވޭ. ދެން ިމހާަވކި އުސ ލެއް ަބޔާންކޮށްފަ މަލުކުރާނެޢަ

ަފިއ ކޮށްަމލުޢަ ގޮތުން ގުޅޭ ޓްރީ ބަޖެޓާދެން ސަޕްލިމެންތައް. ނަނީ ސަޕްލިމެންްޓރީ ބަޖެޓުއޮންލުކޮށްފައި މަޢަ

ްށ އިތުރަ މިދަންނަާވހެން އުޅެނީ  ގެްނ މި މަުލކުާރ އުސ ލު. އެކަމަުކ މިހާރު އައިސްޢަގޮތުްނ  ގުޅޭ ންނަނީ ބަޖެޓާއޮ

 އިުތރަްށ ފައިާސ ބޭނުންވާ ލިުޔމާ  ށްޓްީރ ބަޖެޓަންސަްޕލިމެ އި ބަޖެޓާ ؟ޭޅ ލިޔުެމއް ެދއްތޯވެގެްނ އުނުންއިސާ ބޭފަ

ޅެނީ ވެްސ. އުއުޅެނީ. ދެ ފާސްކުރުމެއް  ބުާނ ގޮތުން ެވއްޖެއްޔާ ދެ ުހށަހެޅުމެއް މި ނުގައިމާލިއްޔަތުެގ ގާނ  އީމި

 ީމގެ ްތ އެްއ ވެްސ ނެފަމަުލކޮށްޢަމަޖިީލހުން ، ެވސް ނެތް އެއް ކުްނ ބަޔާންކޮށްފަޔަރިކު މީެގ ، ގަވާއިދަުކ އެހެންވީމާ

އެީކގައި އެންެމ  އާ ވެރިސެްސ ުކރިއަށްދާތީ ގައި މީ ކުެރްއވީ، މަޖިީލހުގެ ރައީްސ އިޚްތިާޔރުެއހެންވީމާ. އުސ ލެއް

މިދަންނަާވހެން ލިުޔްނ  ގެ ޖެޓުމި ބަ ،މެވީންނި ބެިލއިރުަގއި ތޯ.އިއަވަހަްށ ގޮްސ ނިންމޭނެ އުސ ލަީކ ކޮބަ 

 ތަޅުމަށް އަިއމާ  ޓު ރިޕޯ ދެންދީަފއި، ތުމަ ަވގުތުން ދިާރސާކުރަން ފުރުޞަހަ ،ށް ފޮނުވާފައިކޮމިީޓއަ ،އްވާފައިހުށަހަޅު

 ން ނިސްޓަރު ވެސް ތަޅުމަށް ވަޑައިގެ ފިނޭންސް މިެޖޓް ފައި ބަރުޞަތު ދީކަށް ވާހަކަަދއްކަން ފުކޮންމެ މެންބަރަ

 ަގވާިއދާ ، މި ކަނޑައެޅިގެން ހެންވީމާ. އެއޭގެންދާނީއަށްވާބުދޭ ގޮތަށް ކުރި އެޔަށް ޖަމެންބަރުންގެ ސުވާެލއް އޮތިްއޔާ 

  .ެއގޮތަށް ހަމަދަންނަވަން ދަތި  ށްއަޅުގަނޑަ ންދަންަނވަ  ލާފޭޚި ކާ އޮތް އުސ ލަލިޔެފަިއ ގައި ގަވާއިދު  ،ލާފޭޚި

 

  :ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން

ށެއް ނ ން. ފަޔަްށ ސުާވލުކުާރކަހަމަ ގާނ ނީ ލަ ،ަކއަކީޖެނެަރލް. އަޅުގަނޑު ހަަމ ވާހަ  ލްކައުންސެ  ޔާ ޝުކުރިއް

 ށް ިރ މެންބަރުންނައަޅުގަނޑު އިއްޒަތްތެ ،މަފިލުާވލަން އޮތް ކަމެްއ ވާނައިތުރަްށ އޮޅުން ،އެހެންނަމަވެސް

އެއަށްަފުހ  ،هللاދ  ދާއިާރެގ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޔަޢުޤ ްބ ޢަބްދުންދާ އެގޮތުން އަޅުގަނޑު ން.ވާނައަރުފުރުޞަތު

 ައރުވާނަން.ޢާމިރަށް ފުރުޞަތު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاމެންބަރު ޔަޢުޤ ްބ ޢަބްދުއިރާެގ ދ  ދާދާން

 ،ތަކީ ާވ ގޮ ؛ލުވާ ވަީނ ކިހިނެްއވެގެންތޯ ިމ ސު ަކށް މިސަޕްލިމެންޓްީރ ބަޖެޓް، ސަޕްލިމެންްޓރީ ބަޖެޓައަޅުގަނޑު 

ރު އެބަވޭ. . އިތު އެބަ ބަދަުލ އެބައާދޭ ލައަށްަބޖެޓުގެ ޖުމު ،ޖެޓަށްހެޅުން ހުށަހެޅުމުން ެވސް ބަހާރު މި ހުށަހަޅާ ހުށަ މި
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ެގ ށް އަންނަ ބަދަލެއް ވަނީ ެއއަ މި ށްބަޖެޓަ ްޕލިމެންޓްރީ. ސަރު އެބަވޭުވރެ އިތުށްދަ އަދަތްާފހަގަކޮށްފައި އޮކުރީގައި 

 .ްށ ވަނީބަޖެޓަވެގެންޯތ ސަޕްލިމެންޓްީރ  އް ހިނެނ ނީ ކި؟ ބުންތޯސަބަ

 

 ކެވުން:ދެއްަހކަާޒ ވާލްތު ފިރަލް ާފޠިމަޖެނެ  ލްކައުންސެ

ވަނަ މާއްާދެގ  38 ނ ނަށް ބެލީމަ ކަނޑައެޅިގެން އެބަ އިނގޭ ދެ ާފސްކުރުމެއް އެބައުޅޭކަން. މިހާރުގާ މިހާރު

 އެއަހަުރގެ ބަޖެޓަށް އިތުރުވާން ބޭނުންވާ ަފއިސާއެއް  .ާސއޭގައި މި ބަޔާންކުރަނީ ބަޖެޓަށް އިުތރަށް ބޭނުންވާ ފައި)ބ(

 ން މިހާުރ ފޮނުއްވާފަިއ މި ސްކުެރވިާދނޭ. ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީޓެްއ ފާސަްޕލިމެންޓްރީ ބަޖެ ނ ނީ ،ފާސްކުރެވިދާނޭ

ުގޭޅ  އަކާ ންާވ ފައިސާނުބަޖެޓަްށ އިތުރަްށ ބޭއޮީތ  މި ެވސް ޔުއްވާފަިއ މިނިސްޓަރު ން ލިޔުމުގަިއ ލި އެޅިގެކަނޑަ ،އޮތީ

ީރ ކަށް އެީއ ސަޕްލިމެންޓްތަ ނުފޮނުއްވާ ގޮ ންމިނިސްޓްރީ ބަލައެްއ ނުގަންނާނެ ޖިީލހަކުން އެ އެހެންވީމާ، މަލިޔުމެކޭ. 

  ގެންދަނީ. ްށ މި، ލިޔުމެްއ ކަމަށް ަބލައިގަެނގެްނ ކުރިއަމާށް. އެހެްނވީބަޖެޓެއް ކަމަކަ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 .މިރުއިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙައްމަުދ ޢާ ހުވަދ  ދާިއރާގެކުޑަ

 

 ދެއްެކުވން:ިމރު ާވހަކަމެންަބރު މުޙައްމަދު ޢާ ކުޑަހުވަދ  ދާިއރާގެ

. ެއީއ ރަންކުލުކަމެްއ އަޅުގަނޑު ގަބ   ޅުވި އެއް އި ވެްސ ވިދާިއގަޖެނެރަްލގެ ާވހަކަންސެްލ ކައު .ވަރަށް ރަނގަޅު

ރަީނ ބަޔާންކު  މިގަިއ އަސާސީޤާނ ނުނެތް.  އްއެބަޔާްނކޮށްފަ ދުގައި ަގވާއިއުސ ެލއް  ޞަޚާއް މަލުކުރާނެ ަވކިޢަ

 ،ކީކަމަ އުޅޭ ވެގެްނ މި ވުންޚިާޔުލ ތަފާތު މިހާރު  ،ހެންނަމަެވސްއެންވާނޭ. ހުށަހަޅަ ނޭންސް މިނިސްޓަުރ ބަޖެޓުފި

ެއ  ؛ށަހަޅާ ލިޔުމާތުރުުކރުމަށް ހުބަޖެޓާިއ ފައިާސ އިސަޕްލިމެންްޓރީ ވަަނ މާއްދާގަިއ  32ާމލިއްޔަުތ ގާނ ނުެގ މިހާރު 

 މަ މިއީ ހަ ، ިލޔުންތަކުގައިހުރި  ޅާފައިހަަތނަށް ހުށަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި  ގޮތުގައި.މާނައެްއގެ ތި ދެދޭ

ިރ ، މިއަށް ވެސް އެބަހު ކޭ. އެހެންވީމާބުނަނީ ލިޔުމެ  މިއިބުނޭ. އެކަމަކު ސިޓީގަ  ކޭ އެބަޖެޓެލިމެންޓްރީ ބަސަޕް

ގަިއ. ގޮތުންނަށް މި ސިފަވަނީ ސަްޕލިމެންޓްރީ ބަޖެޓެްއގެ ނޑުމެއަޅުގަ ން މިއި .އިނގޭތޯ ފުށުއެރުންތަކެއް

ހަަމ ންކޮށްފަިއ އޮތް ގޮތަކީ ޖިީލހަށް ހުަށހަޅާފައި މީގެ ކުރިްނ ކަމި ރައްޔިތުްނގެ މަ ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓެއް 

 ަގއި މަޖިލީހު ެގ ަގވާއިުދ އެަބ ތަންދޭ ަރއްޔިތުން ،ވާަހކައަކީ ިމ ބުާނ ން. ދެން އަޅުގަނޑުމެންކުރު ހު ބަހުސްކުރުމަށްފަ

ސަޕްލިމެންޓްީރ  ،ކަމަށްވާނަމަ. އެހެްނވެއްޖެހަމަތަކެއްލޭެނ ަތކީ ގަާވއިދުގެ ބަެއއްގެ ގޮތުގައި ބެ މަލުކޮށްފައިވާ ގޮޢަ

 އި މީގަ  ، ބަަދލުނުކުާރހާ ހިނދަކުން ގޮތަކުން އެހެންށްފައި އޮތް ގޮތަީކ ެއހެފަހުްނ ކޮ މެގޮތުްނ އެން ބެހޭ ބަޖެޓާ

އެންމެ ރަނަގުޅ އޭ ކޮބައިތޯ  ،ަބއްލަވާށޭލަފައެްއ ދެއްވަ ށްއްެގ ަހއިސިއްޔަތުްނ އަޅުގަނޑުމެންނަލެްލ ޖެނެރަ އުންސެކަ
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ެޓްއ ތަކުެގ މައްޗަްށ ރިޕޯވައިގެްނ ެއ ދެކެޭވ ާވހަކަގުޅު ލާ ނިންމާފަިއ އެއާ ބަޖެުޓ ބަހުްސގެ ަމރުހަ  ؟ގޮތަކީ

 އެއީ ުސވާލަކީ.  ؟ކޮށްލުންތޯ ންުނލާ ެއކަ ނ ނިއްާޔ ހަމަ އެއާ ،ނުވުންތޯފޮށްފަިއ ތައްޔާރުކޮ

 

 ކެވުން:ޒާ ވާަހކަދެއްލްތު ފި ރަްލ ފާޠިމަޖެނެ  ލްަކއުންސ9:04ެ

ތުން ވަިކ ގޮ ގުޅޭ ވާއިދަުކ މިއަކާން ގަހެވިދާޅުވި ލުުކރާަކށް ތިމަޢަީލހުން ރު މަޖިނ ން. އަޅުގަނޑުގެ ވާހަަކއަކީ މިހާ  

ގޮެތްއެގ   އެއީ މަލުުކރާ ގޮތް ޢަ ންކަުމގައި ްނ ކަިރން އެހެމަިޖލީހުްނ ކު ،ރަނގަޅު ވާހަަކއެއްސ ލެްއ ނުއެްއ އޮވޭ. އު

ިމ  ،ވެފައި އޮތީ ރިސެްސ ކަމަށް ކުރިއަްށ  ކު ވޭ. އެކަމަދެވެްނ އޮ  ވާއިދުްނ ުކރިއަށް ްނ ގަްށ ބަލަިއގެހަމައެްއ ކަމަ

ގެންދާއިުރަގިއ ބޭނުންފުޅުވީ އަސްލު ކުރިއަށް ގެން މީގައި އަވަސް މަގެއް ފާސްނުކޮށް ރިސެސްއަށް ނުދާންވެ 

އެބަުހރި އެެތރޭެގ  ލިމެންޓްީރ ބަޖެޓޭސަޕް ،ެއއްކަކޮށް ގެންދެވޭނީ. ދެން ރަނގަުޅ ވާހައެންމެ އަވަސް ގޮތެއްތޯކޮން

ީތ ގަކޮށްފައި އޮފާހަ  ެވސްއޮތް ސިޓީަގއި  ިއ ވެްސ އަިދ ފޮނުއްވާފައިގަޚީުސރު އެކަމަކު .ފަގަިއ ފާހަގަކޮށްލިޔުންތަކު

 ބަޖެޓަށް  ،ންނަށް އިޝާރާތެްއ ެވސް ުކރައްވާަފއި އޮތީށް އަޅުގަނޑުމެ ޅަޔުމެްއ ކަމަށް. އަނެއްާކ މިކޮށަހަާޅ ލިމިއީ ހު

ޖެުޓެގ މީގެ އެތެޭރގައި ސަްޕލިމެންޓްރީ ބަ ަތނަށް ލިބުނީމާގުޅޭ ލިޔުމެްއ ކަމަށް. މި ރަްނ ބޭނުންވާ ފައިާސއާރުކުއިތު

ެގ ންޓްީރ ބަޖެޓު ސަްޕލިމެއެކަަމކު  ހަގަކުެރވިފަިއ އޮތީ.ފާ  ވެސްގަނޑުމެންނަށް އަޅު ކަންހުރި  އިބާރާތް ގެނެސްފައި 

.  ވެްސ ނުވެްސ އާދޭދުވަަހކުރިއަކުންނެްއ ްނނެއް ކު މިހިެގ ލިޔުމެްއ މުފައިާސ އިުތރުކުރުމިގޮތަްށ ރުން ބޭ

 ންމެ ދެން އެ ؟ތޯގެންދާެނ އިޖުާރއަތަީކ ކޮބައިބެީލ މީގަިއ ކުރިއަށް އަލަްށ މި  ގަނޑުމެްނ ވެސް ، އަޅުވީމާއެހެން

. ދޭ ަނ ވަގުުތ މިއަށް އެކީގަިއ ވަރަްށ ގި ޔާ ދެންނެިވހެްނ ކުިރއަށް ިރސެސް އޮތީމަމި ފެނުނީަމ ހަކަްށ ޅު ގޮތަރަނގަ

ެގ ުކރިން.  ރިސެސްއަްށ ދިއުމުނިންމަންޖެހޭ  ވެްސ އެބައޮްތ ބައިަވުރ ބިލުތައް ގަިއ މިާހރުބިލުތަްއ މަޖިީލހުުރ ބައިވަ

 ގޮތުން ަވގުތު ބަހާފައި  ގުޅޭ ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓާން ކޮމިޓީ  އޭރު އާއްމުއަށް ގާތްގަނޑަކަށް ދޭ އަޅުގަނޑުމެން މި

ަމ ރަތަގަޑިއިރު ހަމައެކަނި ފު 9، ިއރުގަޑި 8ަޑކަށް މަދުެވގެންދޭ ގާތްގަނ ވަންޏާ  ކަމަށްހުރި ގޮތަްށ ބަލާ

ާދ ޑިބޭޓަްށ  ްއކާްނ އަނެއައިމަ ދެ ގޮްސ ކޮމިޓީއަްށ މީިތ ގޮސްފަިއ އެނުބރިވެސް. ދެްނ  ދާ ޑިބޭޓަށް އައިސްގެްނ 

ޓް ދިރާާސކުރާ ކޮމިީޓއަްށ މަ ބަޖެއިއަ ،، ހަމަ އޭރު ނިންމީއެހެްނވީމާ ؟ެދއްތޯެއހާ އިރުދާނެތާ  ހަމަ ވެސް

ދެން ކޮމިީޓެގ  ުކރަން ުފރުޞަތު ދޭނިްއޔޭ.ގައި ޑިބޭޓު މީމެންބަރުންނަށް ޕޯްޓ އައިމަ ރިމިދަންނަވާ ގޮތަށް  ،ފޮނުވާފައި

ވާިއރުގަިއ ްނ ފޮނުއްލިޔުން ފާްސކުރަްއވަން ކޮމިޓީ ވެސް ަހމަ އޮންނާެނ މި ބަޖެޓުވެސް އިޙްތިޔާރުަގއި އަބަދު 

ގޮތުން ފާްސކުރުން. ޭއެގ  ގުޅޭ އެހެްނ ގޮތަކަްށ މިއާ ،ެނ އާއްމު އުސ ލުްނ ފާސްކުރުުމގެ އިުތރަށްދުން ތަންދޭގަވާއި

ކޮމިީޓއަށް މީތި ފޮނުއްާވއިުރަގިއ ؟ ާތ ދެއްތޯރުއިންނަނީ ެއއް ގަޑިއޮ ކަށް ކޮމިީޓ ރިޕޯޓަށް މި މިާސލަ މިހާރު ،މާނައަކީ

 ގަޑި  ،ވެިނ ަވރަކަްށ މުއްދަތު ދިނުމަށްމި ،އަރުވަންބަރަކަްށ ފުރުަޞތުންެމ މެންކޮދާނެ ވިޅުވެވިދާ ،ންނެވިދާނެދެ

، ހެންވީމާގެންދެވިދާނެ. އެ ށްއެގޮތަްށ ކުިރއަ ންއްޔާމު އެގޮތަްށ ފާސްޮކށްފިހުންމަޖިލީޅަމޭ. ށަހަންނަމެން ހުދިނުމަށް ތިމަ
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ުހްނ ވާއިދުން ތަންދޭ މަިޖލީރުޞަތު ގަ ނެވުމުގެ ފު ގޮތުން ެއއްޗެްއ ދެން ޅޭ ގު ކަްށ މިއާބަރަކޮންެމ މެން، ރުޞަތުއެ ފު

  ޔާ ެއގޮތަށް.ފާސްކޮށްފިއް

 

  ދެއްެކވުން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަ

ރަުކ ންބަގައި މެނގޮތުން މިހާރު އަޅުގަނޑަށް މިތާ ގުޅޭ  ޔާއަޅުގަނޑު މިހާރު ކައުންެސލް ޖެނެަރލްގެ ލަފަ

ނ ިންއާޔ  ،ޚިލާފަށް މަޖިލީުހގެ ގަވާއިދާ  ،ނާއިމަޖިލީުހގެ ގާނ ، ިމ ޕްރޮސީޖަރ މިީއ ންބޮޑުވުމެއް ފާހަަގކުރެްއވިކަ

ުރ ށް ހީވަނީ އެ ސުވާުލގެ ަޖވާބު މިހާ ޑަ، އަޅުގަނމާފަށް ކުރިއަްށގެންދާ ކަމެކޭ. އެހެްނވީިޚލާވެސް  އަސާސީއާޤާނ ނު

ޅުާވ ވަްނ ބޭނުންފުވާެލއް ުކރައްގައި ސުތެރޭ  ގެސްޓުކޮންެޓކް ގެ އެ އޭ  ،އްެޖހެން. އެހެންވީމާބިވަރަށް ސާފުކޮްށ ލި

ޭބރުން މިދެންނެީވ ސްޓޭޓްމެންޓެްއ ުކ ޭއގެ އެކަމަން. އަުރވާނަތު އަޅުގަނުޑ އިތުރަްށ ފުރުޞަ ންޏާ ވަ ށްކަމަ

 އެްއެޗއް  ؛ުސވާލެއްން. ނުުކރައް ތެ ގެންދާކަށް ގަސްއަށް ޑު ދެްނ އިުތރަށް ުކރިކުރާކަްށ އަޅުގަނމޭކު

، ންވީމާ ބައޮތް. އެހެފުރުޞަުތ އެހަމަ ކޮްށލަން  ލެއްސުވާ  ،ކަށްފަހު( މިދެންނެވީވަގުތުކޮޅަ) ؟ލަންތޯފިލުވާއޮޅުން

ބަިއ  މި  .4ންނަށް ފުރުޞަތު އެުރވުމަށްފަުހ ޭބފުޅު 3، މާޅުން. އެހެންވީބޭފު 3 ؛މްޝިޔާ ،އަޅުގަނޑު

ހާުރ ޅުގަނުޑ މިއަ ،މާން. ެއހެންވީނަމަކަށް ނާުރވާކަ ، އިުތރަްށ ދެން މި އިނގޭތޯ. އެހެްނވީމާ ލާނަންއިނިންމަ

 ދަށް. ސަޢީޙައްމަދު ބަރު މުށު ދާިއރާެގ އިއްޒަތްތެިރ މެންައރުވަނީ ާމވަ މިުތ ރުޞައެގޮތުން ފު

 

 ދު ވާހަކަދެްއކެވުން:ސަޢީޙައްމަދު ބަުރ މުމެންށު ދާއިާރގެ މާވަ

 އިސްފަްސ މި  ފުުރޞަތުެއ  ،ިރހާ ވާހަަކއަކަށްޅުވި ހުުފރަތަމަ ެއ ވިދާ  ؛ދެްއވި ލަފާ ދެންެމ ތި ރިއްޔާ.އާދެ! ޝުކު 

ލިޭބ ފުރުޞަތު. އެީއ ްނ އެބަ ފަހުން ވާަހކަދައްކާފަިއ ޮކމިޓީ ،ްށ އައިސްތަޅުމަށް ނުގޮްސ ކޮމިީޓއަެއީއ  .ނގޭތޯވަނީ އި

ޅުިވ ހުން ވިދާގެ ފައޭ  ،ސ ުލ އިނގޭތޯ. އެހެންނަމަވެސްއު  ވޭބ ލުުކރެހަމަ ގަޑަށް އަޅުގަނންޓަލީ ފަންޑަމެ

ޝްކުރަްނ ބޭނުްނާވ ޓައިްބލިއެސް އީ  އައިމަ. މިލެއް ގުަވރެްއގެ އުނދަ ކޮންެމވެސް  ވާހަކަފުޅުތަކުން އަޅުގަނޑަށް

މީހެްއ ންާވ ކަން ބޭނުކަންއަޅުގަނޑަކީ ވަރަށް ައވަހަށް ގަނޑުގެ އިޝ ެއއް ނެތް. ޅުވަންޏާ އަ ޕްރޮސީޖަރއެްއ ކަމަށް

ލަތުގަިއ ހާ  މި  ،ށްފައިލަތެއްަގއި ކޮްތ ގޯސްވެގެްނ ަވކާލާުތ އަުޅގަނޑުމެން ވަިކ ހާ ުކ އެގޮކުރަން އިނގޭތޯ. އެކަމަ

، ވަުގުތ އެއީ ރިސެސްއަށް ދާތީފެންނަނީ. ކަން މި ޖެހޭެއއީ ބޭނުންވާ އުސ ެލއް ކަމަށް ކަނޑައަޅަން ވެސްއަނެއްކާ

ގަނުޑ އަޅު ،އި އެހެން އޮތަސްގަާވއިދުގަދަްއކަނީ އިނގޭތޯ. އަުޅގަނޑު އަދި  ާލ ވާހަަކއެއް މިވަސްކޮށްއަ ނެތީމަ

ްޓ އްޔާ ެއއީ ބަޖެފުޅުވެއްޖެނުންރަން މާލީ ވަޒީރު ބޭުތރުކު ބަޖެޓަށް ފައިސާ އިގޮތުން ގުޅޭ ބަޖެޓާ ،ބ ލެއް ނުުކރަންގަ

ާޔ ގަާވއިުދ ހެންކުރަންޖެޙުލާޞް އެ ގަާވއިދު އި ތޯ. އިނގޭނުކުރަން ގަނޑު ގަބ ލެއް ނުކުރުން ކަމަކަށް އަޅުފާސް

ާސއެއް. ެއހެނެއް ނުެނގޭނެ ފައި. ެޗއް ނުހުންނާނެއެއް  ބޭނުންވާ އިތުުރ ފައިސާ ކިޔާ ބަޖެޓަށް .ނީންެޖހޭކުރަޙުލާޞްއި
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 ؛ޑްކޮށްޕްޝަން. އޯޕަން އެންޑެދެ އޮ ޖެެނރަލް ވިދާޅުވެއްޖެ ލްންސެ އޭގަިއ ކައު ދަންނަވަނީ. ހަކަ މި ވާ އާދެ! އެ

ޕުޅުަގިއ ތްގެ އަބޭފުޅުން ޅުވީ. ދެން ވަރަށް ބޮޑު މެޖޯރިޓީއެްއ ތިއެ ވިދާ. އޯޕަން އެންޑެޑްކޮށް ވާލުވަނީ ސުމިދަންނަ

ދެން ެއީއ  ވަނީ އިނގޭތޯ.ނުުކރައްވާށޭ އަޅުގަނޑު މިދަންނަޑެންޓެއް ގޮތަށް ސެޓުސީވެސް މީިތ ޕްރެއަނެްއކާއޮތްވާ 

 ،ވެސް ދު ކީމަާވއިިމ ގަ. ޭވ ކިޔާަފއެއްކަށް ނޯޔަނަމެްއ މިބަޖެޓް ނ ްނ ުކ އެކަމަ މަކީ.ޅުގަނޑުގެ ކަންބޮޑުވުއަ

  .ހަމަ ާވހަކަ ދަންނަާވލީ ، އެ އެހެންވީމާހައެްއ ނުވޭްށ ދޭވެްސ އަޅުގަނޑަކަ ގާނ ނު ކީމަ ،ކީމަ ވެސްއަސާސީ ނ ނުޤާ

 

  އްެކވުން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެ

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ކެވުން:ާޒ ވާަހކަދެއްލްތު ފިރަލް ާފޠިމަޖެނެ  ލްކައުންސެ

 ނ ްނ ބަޖެޓް  ؛ިވ ާވހަކައަށްވިދާޅު ތި  ހުންފަ ،. ެއހެންަނމަވެސްވިޑަކަްށ ސާފެްއ ނުވާލު އަޅުގަނޑަކަށް ެއހާ ބޮސު

ަވަނ  32ގާނ ނުގެ  މާލިްއޔަތު. އޭޯނވެ ސްވާއިދަކު ވެގަ  ،ނ ުނގައި ވެސްގާ ،އަސާީސގައި ވެސްްއ ޤާނ ނުކައެވާހަ

 ޔިތުންގެ މަޖިީލހުން ފާސްުކރުމަށް އިސާއެްއ ރައް ފަ ބޭުނންވާބަޖެޓަށް އިުތރަށް  ،މާއްދާގެ )ބ( ަގއި މި ބަޔާންުކރަނީ

ގައި ބަެޖްޓ މި މާއްދާ ،ނަމަ ހަޅާދި ހުށަ އެކުރުމަށް ާފސް ންންގެ މަޖިލީހުތުްއ ރަްއޔި ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓެތަވަނު

ނުވަަތ ބަޖެޓެއް ބޭނުންާވ  އް އެސާަފއި އެ ންކޮށްފަިއވާ ގޮތަށް ެއ ހުަށހެޅުމެއް ަތއްޔާރުކޮށް ޔާރުުކރުމަށް ބަޔާތައް

، ގާނ ނުްނ އަޅުގަނޑަްށ ހެންވީމާހަޅަންވާނޭ. އެށަްނ ހުުކރިން ރައްޔިތުްނގެ މަިޖލީހު ސް ްއ މަސްދުވަދުވަހުެގ އެ

ްނ ކުރަްށ ފާސްްއ މަޖިލީހަކަމެ ދެ  ،ރަްށ ބޭނުންވާ ފައިސާއިތު ،ންޓްީރ ބަޖެޓްވަރަށް ސާުފ ބަޖެޓަށް ސަްޕލިމެ

  ޅިދާނެ ކަމަށް.ހެހުށަ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ްމ މެންބަުރ އިބްާރހީ ިއއްޒަތްތެިރ  މެދު ދާިއރާގެ ނު ައރުވަީނ މާފަން މި  އަޅުގަނޑު ދެްނ ފުރުޞަތު  ޝުކުރިއްޔާ.

 ރަޝީދަށް. ސުވާލުުކރަްއވާނީ އިނގޭތޯ.

 

 ވާހަކަެދއްކެވުން: މެންބަރު އިބްރާހިްމ ރަޝީދު  މެދު ދާއިރާެގ ނުމާފަން

ާވެނ ްނ ޓީދީ ކޮމިތިޞާއަޅުގަނޑުމެން އިޤް ،ފިުލވާލަން ބޭުނންވަނީޝުކުރިއްާޔ މުޤައްިރރު. އަޅުގަނޑު އޮޅުން

އޮންާނެނ  ޓެއްކަލް ރެސްޕޮންސިބިލިޓީ ެއކްސްވާ ގާނ ނު އިނޭގތޯ. ފިތުގެ ަދރަންޏަށް ޒިންމާއި ދައުލަނުވާފަފޮ

އި ބަޖެުޓ ން ވަނީ މިކޮޅަށް ޖަވާބެއް ފޮނުވާފަފް ފިނޭންސުއޮ ޓްރީމިނިސްއެއަށް  ؛. ކުއެސްޝަންއުލަތުގެ ބަޖެޓްދަ
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ާހ ކިޓުން ެގ ބަޖެސަރުާކރުން ދަުއލަތުވީ އިތުފާ ،ވަނީން ލުާވލަން ބޭނުފިންއޮޅު އަޅުގަނޑުހުރި ހާލަތު. ހަމައެކަނި 

ސްަފިއާވ ގޮ އެކިއެކި ަދރަންޏަށް ދިޔަ ސަރުކާރުގެމިނި އަދަދެއްތޯ ކިހާ ،ސާކުާރއިރުަގއިއަދަދެއްތޯ މި ބަޖެޓު ދިރާ

 ..ށް ނުލިޭބ އިނގޭތޯ.ކަންނަމެއަޅުގަނޑުމިންވަރު އަިދ 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 ކައުންސެލް ޖެެނރަލްއޭ.

 

 ވާހަކަެދއްކެވުން: މެންބަރު އިބްރާހިްމ ރަޝީދު  މެދު ދާއިރާެގ ނުމާފަން

މިނިސްޓްީރ އޮްފ ފިނޭންސުްނ  ސިޓީ. ނެ އެ އުންެސލް ޖެނެަރލްެގ ކޮޓަިރކޮޅުގަިއ އޮންނާރަނީ. ކަދި މި ސާފުކު އަ

ެކްއ ތަމާތުލ ޢު މަހާ، އޭެގ ުހރިމާވީދެއްތޯ. އެހެން ގޮތުން  ެބހޭ ޕޮޒިޝަނާ ގެ ބަޖެޓްބު. ދައުލަތުވާޖަ

ްސ ނުނިމެނީ އެ  މެންއަޅުގަނޑުކޮމިޓީން ދީ ތިޞާ، އިޤްންވީމާތޯ. ެއހެ އަިދއެއް އިނގޭމެންނަކަށް ނުލިބޭއަޅުގަނޑު

 ެމއް. ޒިމްކުރާ ކަނުން ލާކަނި. އެީއ ގާނ އެހަމަ ޒިޝަންބަޖެުޓ ޕޮލުވަން ބޭނުން އިމަ އޮޅުންފިއަ އްކާ މިއަނެ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

އެބަޮއްތ ރު ހާ މި ؛ނޭންސް މިނިސްަޓރުފި .ޓަަކއި ަދންނަވާލަންށްތަލ މާޢުމަ ންގެ ރުމެންބަތެިރ އިއްޒަތް ނޑުއަޅުގަ

. މަށްްއވުސާުކރެލ މާުތ ހިއްޢު މަ ގުޅޭޓާޖެބަމި  ،ޒިުރވެފިނޭންސް މިނިސްަޓރު ިމ ކޮމިޓީއަްށ ހާމެއް ހުށަހެޅު

ކަމަށް.  ސްޓަރު އަިރހުން ލިބިވަޑަިއގަންނަވާނެނިމި ޖަވާބު އެ ށް ހީވަނީ އަޅުގަނޑަ ށްާވލަ، އެ ސުއެހެންވީމާ

 . ށްުރ އަޙްމަދު ިޝޔާމަރި މެންބައިއްޒަތްތެ ާރގެނީ، ނައިފަުރ ދާއިދެން ފުރުޞަތު ިމ އަުރވަ އަޅުގަނޑު

 

 ވުން:އްކެ ހަކަދެވާ ޔާމް ޝިނައިފަރު ދާިއރާގެ މެންަބރު އަޙްމަުދ 

އުންެސްލ ކަ ޔާ ޝުުކރިއް ޑަށްށް ބޮރަވަގަނޑު ހަމަ އަޅު . ށް ިއއްޒަތްތެރި މުޤަްއރިރުބޮޑަ ރަށްކުރިއްޔާ ވަޝު

. އި އޮންނަ ގޮތް އެ ވިދާޅުވެދެްއވީ ދެންމެގަ ( ގައިގެ )ބއްދާމާ ވަނަ  32ގެ ާމލިއްޔަތު ގާނ ނުވެސް. ށް ލަޖެނެރަ

 ން ނިސްޓްރީ މިއޮތީ ފިނޭންސް  ލާފައި މިއިވަޅުށް އޮޑަމެންނަށް ވަރަށް ބޮ އަޅުގަނޑު ،ގަބ ލުކުރާ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑު

ްށ ިކ ގޮތަކަ ވަ ގަބ ލުުކރެވެނީ. ސިޓީަގއި ށްއަޅުގަނޑަކަމަްށ  ތްލާަފއި އޮއި އޮޅުވަޑަށް އިނގޭތޯ. މަޖިލީހަްށ ަވރަށް ބޮ

 އި ގަތު ބަޖެޓެްއގެ ގޮްޓރީސަޕްލިމެން ރީ ހަމަ ހި ުހރި ހުިރހާ ަކރުދާެހއް މި ންވާފަިއ އަސްުލގަިއ ދެއްބާރާތްކުރަ އި

ވެފަިއ މިނިސްަޓރު ޕަްބލިކަީލ ވެްސ ހަަމ ވިދާޅު ްނ ހަމަ ފިނޭންްސ މިނިސްޓްރީ. އަދިފަމެންނަށް ފޮނުއްވާއަޅުގަނޑު

ީނ ޕަބްިލކް ގަބ ލުކުރާ، ޅުވަނީ. އެހެންވީމާްއގެ ވާހަކަ ވިދާޕްލިމެންްޓރީ ބަޖެޓެހަމަ ސަވިދާޅުވުންތަކުގައި ހުރި 
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ތުެގ އަޖުރާން ިމ އިްށގެމިއަްށ ޢަމަލުކޮ ގޮތަކަށް  ކި ވަމަޖިލީުހަގއި މެން ނޑުގައަޅު .އިގަތު ޖެޓެއްެގ ގޮ ބަޓްރީ މެންސަޕްލި

 ވުނީ ލެއި ނަށް އޮޅުވަންމެއަޅުގަނޑު ީހވަނީ ަރއްޔިތުންނަށްށް އަޅުގަނޑަ ންމުންޏާވަތި ނިންމައިފި ކަމަށް މީދަށުން 

ން ޖެހިަފިއ އީ އޮޅިގެން މިލަދެއްވަ ސާފުކޮށްއެދެން ހަމަ މީތި އަޅުގަނޑު، ލުކުރަނީ. އެހެްނވީމާގަބ  އަޅުގަނޑު ށްކަމަ

ރަްލ ައރިުހްނ ްލ ޖެނެ ހަަމ ކައުންސެދެން ؟ ޅުވާލަްނ ސީާދ ޖައްސަވާަފއި އޮތް އެއްޗެއްތޯީނ އޮނ  ތޯ އްތް ެއއްޗެއޮ

 ތް އޮ ެގ ގޮުތގައި ިމ ފައިާސ އައިސް ބަޖެޓަްށ ިއތުރުކުާރ ފައިސާ މިާހރު ،ވަނީނުން ބޭސުވާުލކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު

ައިދ  ނެތުމަކީ  ދުގައި އިއްދަެއްއ ނުދޭ. ގަވާ ހުވާއިުދ  ގަށްތަެއގޮ؟ ނެތޯކުރެވިދާތަްށ ހަމަ ޢަމަލު  މިގޮޏާ  ވަންކަމަށް

ގެންފަިއ އޮތް ކަމަްށ އި ްށ ލިބިވަޑަސަތިާޔރު ރައީއިޚްދެްނ . ގަބ ލުުކރަނީ އަޅުގަނޑުކަމަްށ  ުކރުމެްއ ނ ން އެކަން

 ެއގޮތަށް ުކރެވިދާނެ ކަންނޭނގެ. މު ންޏާވަ

 

 އްކެވުން:ލްާޒ ވާަހކަދެފި ތުމަެނރަލް ާފޠިންސެލް ޖެކައު

 ؟ޓަށް ފަިއސާ އިުތރުކުރަްނ ކުެރވިދާނެ ކަމެއްތޯ ބަޖެ ވީތި ވިދާޅު

 

 ވުން:އްކެ ހަކަދެވާ ޔާމް ޝިނައިފަރު ދާިއރާގެ މެންަބރު އަޙްމަުދ 

. ށް ލިެޔވިފައެއްެއގޮތަަގއި ޖިލީހުގެ ގަވާއިދުނ ްނތޯއޭ މި މަ އްެއ ނެތެ؟ ވިދާނެތޯގެންދެއަށްސް ުކރިޕްރޮސެ މިގޮތަށް

 ؟ ން ުކރައްވަނީތޯތިޔާުރގެ ެތރެއިެއ އިޚް ްނޏާތިާޔރު އޮންަނ ކަމަށް ވައިޚްްށ ެގ ރައީސަދެން މަޖިލީހު

 

 އްކެވުން:ފިލްާޒ ވާަހކަދެ ތުމަންސެލް ޖެެނރަލް ާފޠިކައު

 . ރެއިްނ ކުަރއްވަނީރުެގ ތެތިޔާއިޚް

 

 ން ާވހަކަދެއްެކވުން:ރިޔާސަތު

އްޒަތްެތިރ ރުޞަތު ިމ އަުރވަނީ ފެލިދ  ދާއިާރގެ އި ދެން ފު އަޅުގަނޑު. ންރުތެރި މެންބަޒަތްއްއޯކޭ. ޝުކުރިްއޔާ އި 

 ާރހީމް ފަޟުްލ ރަޝީދަށް. ރު އިބްމެންބަ

 

 ެދއްކެވުން:ހަކަ ވާ ާރހީމް ފަުޟލް ރަޝީދު ުރ އިބްމެންބަފެލިދ  ދާއިާރގެ 

ތެރޭެގ ލިޔުންތަކުގަިއ ިމ އެ ިލޔެފައިިލޔުމުގަިއ  ،ގޮަތކަށް ީމގައި ނީ ދެ ށްލަްނ ބޭނުންވަކޮަމ ސާފުހަ އަޅުގަނޑު

 ެއއީ ؟ ވަންތޯއް ނުުކރަްއކަތް ސަެއ ސާފުުކރަން މަ ްއޔާޖެހެންވެއްއެ . އިގަތު އްެގ ގޮ ބަޖެޓެންޓް އޮންނަނީ ސަޕްލިމެ
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އުޭޅ  ްނ މިވެގެ ކަށްންސަރނަ ތޯ. ެއއީ ކޮދެއް ތް ގޮތްވަނީ މި ހުަށހެޅިފައި އޮ ކަށް މިމައިގަނޑު ކޮންަސރނަ މިހާރު

 ކީ. މަކަ

 

 އްކެވުން:ފިލްާޒ ވާަހކަދެ ތުމަސެލް ޖެެނރަލް ާފޠިންއުކަ

 ޅޭ ލިޔުމެޭކ ހުށަހެޅުއްވީ.ގު އާރާ ފައިސާރުކު ށް އިތުބަޖެޓަ ހަމަ ވަނީ ޅުސް މިނިސްޓްރީން ވިދާފިނޭން

  

  ާވހަކަެދއްކެވުން:ހީމް ފަުޟލް ރަޝީދު ރާ ުރ އިބްމެންބަފެލިދ  ދާއިާރގެ 

ނީ. ހުަށހެޅުމަީކ ބަޖެޓު ހުށަހަޅަންވާ ،ހަޅަންވާނީށޭ ހުށަހަ އްތޯ މަޖިލީ ޮއވޭ ދެ ގަިއ އެބަނ ނުއަސާސީ ާކ ޤާދެން އަނެއް

 . ންތާޅުށަހެސްޓަރު ހުއަށް ފިނޭންްސ މިނި ްފލޯމަޖިލީހުގެ

 

 އްކެވުން:ފިލްާޒ ވާަހކަދެ ތުމަންސެލް ޖެެނރަލް ާފޠިކައު

 ޓާ ގުޅޭ ތަ ސަޕްލިމެންޓްީރ ބަޖެލިޔުްނ ނުވަޅޭ ގު އާސާރުކުާރ ފައި  ބަޖެުޓ ދެއްތޯ. މިީއ އިތު ތުެގ އަަހރީލައެއީ ދައު 

، . ެއހެންވީމާށްހަމަޖިލީ   އިއްަވއިފި ދެއްތޯ ޓީ ސި މިައދު ،ންގޮތެްއވިޔަްސ ލިޔުކޮންމެ ން ދެ. ގޮތުން އޮންނަނީ

ފާކުާރ ލަ ށްްތ އަަހރަރިއަށް އޮއި އޮންނަނީ ކު ންގެ ަގވާއިދުގަމެއަޅުގަނޑުފައިާތ އެ އޮތީ. ދެން ހެޅިށަހުށް ހަމަޖިލީ

 . ވާނޭވަންއް އިގެްނ ހުށަހަޅުފިނޭންސް މިނިސްޓަުރ ވަޑަޖެުޓ ދައުލަތުގެ ބަ

 

  ން:ޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުރި

ާސކުރެްއވީީތ އްހިމާތު ލ ޢުށް މަން މި ކޮމިޓީއަގެއިވަޑަ އަޅުގަނޑު، . އެހެންވީމާލްރަ ނެަކއުންސެލް ޖެ ޝުކުރިއްޔާ

 އަޅުގަނޑު ށް ޝުކުުރ ދަންނަވަން. ބޮޑަވަރަްށ ސް ނަމުަގއި ވެ ރުންގެބަިރ މެންކޮމިޓީެގ އިއްޒަތްތެ ބޮޑަށް ވަރަށް

އެީއ  .ލާނަންއިށް ވޯޓަށް ައހަތާއީުދ ލިބިފައި އޮތް ހުށަހެޅުމަ ،ޅިމަ ހުށަހެކޮމިޓީއަށް ުފރަތަާހރު މި އެހެންވީމަ މި

ުރ  މެންބަރާެގ އިއްޒަތްތެރި ދ  ާދއިމާހަނި ،އިުހށަހަޅުއްވަ ލްޔާްސ ލަބީބް ަބރު އި އިއްޒަތްތެިރ މެންޅުދ  ދާއިާރގެ ހު

އިލަބަްލ ވެ މެ އަވަހަްށ އެއަުދ އެންމިންސް މިނިސްޓަރު ިފނޭފައިާވ ހުށަހެޅުން. އެީއ ވާދުކުރައް އީ ތާ ރު މ ސާޣަފ ޢަބްދުލް

މިކަްނ  ،ކޮށްސާލ މާތު ހިއްޢު މަ ބަޖެާޓ ގުޅޭ މި  ބަރުންތެިރ ެމންގެްނ ިމ ކޮމިޓީެގ ިއއްޒަތްއި ވަޑަތަކަްށ ކޮމިޓީއަށް ވަގު

 ނަން. އާދެ!ލާއި ޓަްށ އަހަެގ ވޯރުންށް އިއްޒަތްތެިރ މެންބަމަެއ ހުަށހެޅު އަޅުގަނޑު ، . އެހެްނވީމާހުށަހަޅައިދިނުމަށް

ތީ ެދވަަނ ްނ އޮދެ އަޅުގަނޑުތިފާޤުން ފާސްވެއްޖެ. ރުންގެ ިއއްމެންބައިއްޒަތްތެިރ ިރހާ ހުއިގެންނެިވ ެވވަޑަރިބައިވެ

ކުޑަުހވަދ  ދާިއާރެގ  ،އިޅުއްވަ ހަބްރާހީްމ ޝަރީފް ހުށަަބރު އިންރި މެއްޒަތްތެހުށަހެޅުމެއް. އެީއ މަރަދ  ދާއިާރގެ އި 

ައުލްނ  ،މަށްލުއަށް ފޮނުވާލޯ ބުރާ ފްނއަރައްާވ ހުށަެހޅުމެއް. އެއީ ތާއީދުކު  މިރުޢާއަޙްމަދު ރު ބަމެން ރިއްޒަތްތެއި
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ހުށަހެޅުމަްށ  ، އެޓަކައި. އެހެންވީމާ ދިނުމަށްތުން ުފުރޞަރަށް ަބހުސްކުނައްޒަތްތެރި މެންބަރުންއި ހުގެ ޖިލީމަ

ތްެތިރ އްޒަގެ އިރާ ން. ަމރަދ  ދާއިދަންނަވަ އްވުމަށްދެޓުވޯ ްށ ތަކަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ ގޮނައިއްޒަތްތެރި މެންަބރުން

 ރުންނަށް އެ އޮންނަ މެންބަ އިއްޒަތްތެރި ލުން ުކރާ އުސ  އިމަ ޢަމަލު އަޖެުޓ ހެޅުއްީވ އެހެްނޏާ ވެސް ބަށަހުރު މެންބަ

ެގ ަގވާއިދު ުހގެލީމަޖި އަކީ ާވހަކައި، މިނެޓުގެ ފުރުޞަތާ 15އޮންނަ  ކަށް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަ، ކޮންމެ މިނެޓު 15

ްނ ލުޓަކަިއ އަށްމަން ޢަމަުލކުރުލުއުސ ނަ އޮން ށްކަޓަޖެޅާ ބަ ހަެއއީ ައލަށް ހުށަ ،އޮްތ އުސ ލު އިއްދާގަވަނަ މާ  179

  އެ ށް ނަންތެިރ މެންބަރުޒަތްއް، އިމަކީ. އެހެންވީމާޅުހެީއ ެއ ހުށަ ، އެލުމަށް. އެހެންވީމާނުވާފޮތަޅުމަށް  ހުގެ މަޖިލީ

 އް.ހެޅުމެއިނގޭތޯ ހުށަ ވިނު އް ހެފާ ،ވީމާންެދން. އެހެ ވޯޓުދެއްވުްނ އެށްނިވަޑައިގަންނަާވ ގޮތަކަ ފެށްހުށަހެޅުމަ

ިރ ޒަތްތެއްަފރމްކޮށްފަިއ އިފިނޭންްސ މިނިސްޓަރަްށ ދަްނނަވާލައިގެްނ ގަިޑ ކޮން އަޅުގަނޑު، އެހެންވީމާ

ިމ  ،ްނ އޮތީތުޔާސަރިަލއްވާފަިއ މިއަދު ދި އެސް ގެ ރައީހު ދި މަޖިލީ އަޖުކޮްށލަދޭނަން. ދެން ސެޑި މެބަރުންނަށް ގަމެން

 މި މަަސއްަކްތ ށް މާދަމާގެ ވަގުތަކަ ،ންމެ އަވަަހކަށް ވީ އެ ބާުރ ސްޕީޑެއްގަިއ ގެްނގޮސް މަސައްކަތް ީވ އެންމެ 

ރުްނެގ ބަރި މެންތެ  އިއްޒަތްސް ަކ ވެ، އެ ވާހަން. ެއެހންވީމާރަކު  ަވރުވާެލވޭނުލުްނ އަނބުާރ ފޮންމާފައި އަނި

ންނަވަްނ. ނަވައިލާނެ ާވހަކަ ދަދަން އަޅުގަނޑުމަށް ވު ލުކައި ދަންނަވަމުން ދެން އޮްތ ބައްދަށް ޓަތަމަޢުލ މާ

 ޝުކުރިއްޔާ. 
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