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 { އިބްރާހީމް ޝަރީފްދާއިރާެގ މެްނބަރު  މަރަދޫ؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ދެވަނަ ބަްއދަލުވުމަށް ވަޑަިއެގންދެްއިވ  ،  މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީެގ ސަބް ކޮމިޓީެގ ޖަލްސާއަށް ވަޑައިެގންދެއްވި `.  

މަސައްކަތަކީ އެންމެ   ކުރިއަށްެގންދާ  މި  މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެން  ދަންނަވަން.  މަރުޙަބާ  ބަޔާން    ،ބޭފުޅުންނަށް  މާލީ 

ފަރާތްތަކަށް ފަރާތްތަ،  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  އަދާކުރާ  މަޤާމުތައް  އެހެނި   ކަށްދައުލަތުެގ  ހާމަކުރުމުގެ    ސްލަޙަތުމަ  ހެން މާލީ 

ަގއި ރނިޒާމު އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލު ދިރާސާކުރުން. އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ މަޖިލިސްެގ ފްލޯ

ކަންބޮޑުވުމާއި ލުތަޚިޔާވުނު  ހާމަކުރެ މިހާރު  ކާއި  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ދަށުން    އަދި  ާގނޫނުެގ  ޤާނޫނުއަސާސީއާިއ  ެވސް 

ހުށަހެޅެމުންދާތީއާއެކު  ބަޔާންތައް  ބައިނަލްއަޤްވާމީ    ،މާލީ  މަޝްވަރާކޮށްފައިވާނީ  ކުރިން  އަޅުަގނޑުމެން 

ޤައުމުތަކުަގއި  ޕްރެކްޓިސްބެސްޓް އެހެން  ޑިޮމކްރެޓިކް  ޮގތާއި  މިާއއި  އޮންނަ  ރާއްޖޭެގ    ، ކަންކަން  ލަތުެގ  ހާއަދި 

ެގންނަންޖެހޭ ބިލަށް  މި  ރިޢާޔަތްކޮށް،  ެގނައުން.އިޞްލާޙު  މައްޗަށް  އަޅުަގނޑު   ތައް  ފުރަތަމަ  ެއންމެ  ިމޮގތުން 

ރު ހުރި މި ބިލު މިހާއެއީ  ތި ބޭފުޅުން ނިންމަވައިދެްއވައިފިނަމަ.    ޖެނެރަލްއަށް މި ބިލު ފޮނުވަން  އެޓަރނީހުށަހަޅަން  

ޤާނޫނުއަސާސީއާާގނޫނުތަކާިއ،   ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ބެލުމަށާއި  އަދި  އޮތްތޯ  ކަމެއް  އިތުރަށް  ،  ފުށުއަރާ  ބިލު  މި 

ެގނެސްދެްއވާފައި  އިޞްލާޙުތައް  ެގންނަންޖެހޭ  ޓަކައި  ކޮމިޓީއަށް ،  ހަރުދަނާކުރުމަށް  މި  ބިލު  މި  އަނބުރާ 

ފްލޯރ އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  ތި  ހުޅުަވިއލާނަން  ފޮނުވައިދެްއވުމަށް.  މަޝްވަރާކޮށް،  ޮގތާއިމެދު  ބޭފުޅުންނަށް   މި 

 މަށް. ވުނިންމެ އްފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ޮގތެ

 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 މަށް. ލުއަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން ބިލާ ބެހޭ ކަންތައްތައް ފާހަަގކުރުމަށް ޓަކައި ޭއ.ޖީއަށް ބިލު ފޮނުވާ

 

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް ވާހަކަދެްއކެވުން: 

އިއްޒަތްތެރި  އަޅުަގނޑު ދެންމެ  ތާއީދުކުރަން.  ވަރަށް  ވާހަކަފުޅަށް  މުޤައްރިރުެގ  ޢަބްދުލްޣަފޫރުގެ    މެންބަރު  ވެސް 

 ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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އޮފީ ނައިބުެގ  ބަންޑާރަ  ސާފުކުރުމަށް  މަޢުލޫމާތު  މިދެންނެވި  އަޅުަގނޑުމެން  އެޮގތަށް   ވުމަށްފޮނު  ހަށްއެހެންވީމާ، 

ހުށަހަޅުއް  ޢަބްދުލްޣަފޫރު މެންބަރު    ވާމޫސާ  ިއއްޒަތްތެރި  ތާއީދު  ޙުސައިންއަދި  ލަޠީފް  ޮގތުެގ  މުޙައްމަދު  ކުރެއްވި 

އާދެ!  ދެ  ެއޮގތަށް ފެނިވަޑައިަގންނަވާ ބޭފުޅުން  ޯވޓުދެއްވުން އެދެން. ައޅުަގނޑު ވޯޓަށް ދަންނަވައިލާނަން. މައްޗަށް 

ނައިބު ބަންޑާރަ  ކުރިއަށްެގންދާނީ  ބިލު  އަޅުަގނޑުމެން  ދެން  އެހެންވީމާ،  ފާސްެވއްޖެ.  ހުށަހެޅުން  ެގ  ބޭފުޅުންެގ 

  ބަލާ މި  ޕީރިއަޑުަގއި އަނެއްކާެވސް އަޅުަގނޑުމެން    މްލަފައެއް މިކަމުަގއި ހޯދަިއެގން. އޭެގފަހުަގއި ދެން ބިލު އިންޓަރި

ޢަމަލުކުރާ ޮގތަކީ  ޅުމުަގއި  ބަޔާން ހުށަހެމާލީ  މި  ފަދަ ތަންތަނުަގއި  އެމެރިކާ އިނިގރޭސިވިލާތް،  އިންޑިއާ  ،އްޤައުމުތަ

ކޮބައިތޯ މަްއޗަށް    މި ،  ލަތާއިހާބަލައިލާ، ދިވެހިރާއްޖޭެގ    ވެސް  ވެސް  ފެތޭ މިންވަރަށް އެ ޤައުމުތަކުެގ  ކަންކަމަށް 

ެގންނަންވެސް    ރިޢާޔަތްކޮށް ެގންނާ  ޖެހޭިމއަށް  ިއއްޒަތްތެރި  ނަން.  އިޞްލާޙުތައް  ފްލޯރަގއި  މަޖިލިސް  އަދި 

އަދަ މި  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ޮގތުން  ބުތަކާމެންބަރުން  ކަންބޮޑުވުން  ބެހޭ  އަދި    އެބަ  ފާޅުކުރަްއާވފައި  ެވސް  އޮތް. 

މަސްޢޫލު ސަރުކާރުެގ  އަދި  ފަރާތްތަ  ކައުންސިލުތަކާއި  މަތީ  ލާޒިމުކުރާ  އް  އެންމެ  ޤާނޫނުއަސާސީން  އަދި  ފިޔަަވއި 

ެއ    އިތުރު ފަރާތްތައް ެވސް އޮތުާމއެްއކޮށް  ފަދަފަރާތްތައް ފިޔަަވއި އަދި މިހާރު ހުރި ބައެއް ާގނޫނުތަކުން ލާޒިމުކުރާ

މެކޭނިޒަމަކާ ެގންދާނެ  ކުރިއަށް  ހިމަނައިެގން  ޮގތެްއ    ފަރާތްތައް  މަޝްވަރާކޮށް  އަޅުަގނޑުމެން  ވެސް  ޮގތުން  ބެހޭ 

ކުރިއަށްެގންދާނީ ބަންޑާރަ ނައިބުެގ ލަފައެއް    އި. އެހެންވީމާ، އެކަންކަމާމެދު އަޅުަގނޑުމެން ވާހަކަދައްކަ ނިންމަންޖެހޭ

 .لسَّالَُم َعلَْيُكمْ وَ ެގންދެްއވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. މި ބިލަށް އައީމަ. ވަޑައި ދެން 
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