
 

 

 

 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

 
 

ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔ  ލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖި   
 

 ބައްދަލުވުން ވަނަ 10 ގެސަބް ކޮމިޓީ ކޮމިޓީގެ މ ލިއްޔަތު

ޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ޞްލ ޒްއ ބެހޭ ގ ނޫނަށް އިހިރ އްޖޭގެ މ ލީ ސެކިއުރިޓީ ނ އި ދިވެއެމް.އެމް.އޭ ގ ނޫ)
 ( ސަބް ކޮމިޓީ މަތްތަކުގެ ބިލު ދިރ ސ ކުރެއްުވމަށް ހޮއްވެވިދުސްޓަމ އި ޕޭމެންޓް ޚިއަދި ޕޭމެންޓް ސި
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   (6 )ކޮމިޓީކުރ  ޮކޓަރި މ ރ ތްއ  އިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައްޔި  ން:ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނު ތަ 
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 ހުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް{ ؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީެގ ސަބް ކޮިމޓީއަށް ކޮމިޓީ މެންބަރުންނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. މިއަދު އޮތީ އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު 

އެންެމ   ނިމިފަ.  ކަމެއް  ހުރިހާ  ބަހުސްކޮށް،  ބިލުެގ  ސެކިއުރިޓީެގ  މާލީ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ެއއީ  ބަހުސް،  ބިލުެގ  މި 

ރީޑްރާފްޓް ކުރެވިފައި މި އޮތީ. އެހެންވީމާ، ިމ ރީޑްރާފްޓަށް އަޅުަގނޑުެމން  މާއްދާއެްއެގ ަމއްސަލަ. އެ މާްއދާ އަލުން 

މިއަދުވެސް އަޅުަގނޑު ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމެއް ބޭްއވިން.  އެއްބަސްވީމާ މި ބިލުެގ މަސައްކަތް ެއއްކޮށް ނިމޭނެ. ދެން 

މި   މުޅިއަކުން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ނެތީމަ  ކޯރަމް  ވޯޓިން  އޭރު  އޮތީ. އެހެންނަމަވެސް،  ފާސްނުވެ  މާއްދާ 

ެގނެވިފައި އޮތް  މި  ހުޅުވާލަން. މިހާރު  މެންބަރުންނަށް އަލުން  މަޝްވަރާކުރެވިފައި އޮތީ. އެހެންވީމާ، އިްއޒަތްތެރި 

ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ   މަޤުޞަދުަގއި މި މާއްދާެގ )ށ(  ބަދަލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހިްއސާެގ ބަޒާރުަގއި ކުރިއެރުވުމުެގ 

ހަމަ ބޭނުންވާ ޝަރުތުތައް  ހިންުގމަށް  ާގއިމުކުރުާމއި  ސިސްޓަމެްއ  ޑިޕޮސިޓަރީ  ސިސްޓަމަކާިއ  ޓްރޭޑިންގ  ވާ 

ޚަރަދުކުރުމުެގ އިޚުތިޔާރު އެ އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިެގންެވއެވެ. ައދި އެހެން ޮގތަކަށް އޮތޯރިޓީން ކަނޑަނާޅާހާ ހިނދަކު އެ 

ސްޓަމް މެދުވެރިކޮށްދޭ ޚިދުމަތަކާއި ުގޅޭ އެންމެހަިއ  ސިސްޓަމުތަކުެގ މިލްކުވެރި ފަރާތަކީ އެ އޮތޯރިޓީެއވެ. އަދި ސި

ފީތައް ކަނޑައަޅާނީ ެއ އޮތޯރިޓީެގ ޑިރެކްޓަރުންެގ ބޯޑުންނެެވ. އެހެންވީމާ، ހުށަހަޅުއްވާ ތާއީދުކޮށްލެްއވީމަ ެއ މާއްދާ  

 ނިމޭނެ.  

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ މަރަދޫ

ެގނެ އަށް  ބާޒާރު  އާދެ! )ށ(  ހިއްސާެގ  ެގނެވިފަިއވާ ިއޞްލާޙަށް. ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އަށް  ވިފައިާވ އިޞްލާޙަށް. )ނ( 

ކުރިއެރުވުމުެގ މަޤްޞަދުަގއި މި މާއްދާެގ )ށ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުތުތައް ހަމަާވ ޓްރޭޑިންގ ސިސްޓަމަކާއި  

ޚަރަދު ބޭނުންވާ  ހިންުގމަށް  ާގއިމުކުރުމާއި  ސިސްޓަމެްއ  އޮތޯރިޓީއަށް  ޑިޕޮސިޓަރީ  އެ  އިޚުތިޔާރު  ކުރުމުެގ 

ެއ   ފަރާތަކީ  މިލްކުވެރި  ސިސްޓަުމެގ  އެ  ކަނޑަނާޅާހިނދަކު  އޮތޯރިޓީން  އެ  ޮގތަކަށް  އެހެން  އަދި  ލިބިެގންެވއެވެ. 

އޮތޯރިޓީެގ   ކަނޑައަޅާނީ  ފީތައް  އެންމެހައި  ުގޅޭ  ޚިދުމަތްތަކާއި  ދޭ  މެދުވެރިކޮށް  ސިސްޓަުމ  އަދި  އޮތޯރިޓީެއވެ. 

 ންެގ ބޯޑުންނެވެ. ިމޮގތަށް ފާސްކުރަން އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން.  ޑިރެކްޓަރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޔަޢުޤޫބު، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ؟ ތާއީދުކުރަްއވާ މެންބަރަކު އެބަ އިންނެވިތޯ
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  ވާހަކަދެްއކެވުން:  هللاޢަބްދު ޔަޢުޤޫބު މެންބަރު ދާއިރާެގ ދާންދޫ

 އަޅުަގނޑު ތާއީދު. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ތާއީދުކުރެްއވީ    هللاޔަޢުޤޫބު ޢަބްދުމެންބަރު    ިއއްޒަތްތެރި  ދާންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްާވ  

މި މާއްދާ މި ޮގތަށް ފާސްކުރުމަށް. އެހެންވީމާ، އިޢުތިރާޟު ކުރަްއވާ މެންބަރަކު، މި މާއްދާ ެއޮގތަށް ފާސްކުރަން  

ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ބޭފުޅުން ޯވޓުދެއްވުން އެދެން. ިއއްތިފާޤުން ފާސްވީ. އެހެންވީމާ، މި މި ބިލު މިހިސާބުން ނިމުނީ.  

ނު ބަދަލާއެކީ މި ބިލުެގ މަސަްއކަތް ނިމުނު ކަމުަގއި އަޅުަގނޑު ކަނޑައަޅަން. އަދި ކޮމިޓީ އެހެންވީމަ، މި ެގނެވު

ބޭނުންފުޅުވޭތޯ މެންބަރަކު  އެްއވެސް  ބައްލަވާލެއްވުމަށް  ރިޕޯޓު  މި  ތައްޔާރުކުރެވިފަ.  އޮތީ  މި  މިހާރު  ؟ ރިޕޯޓު 

ފޮނުވާނަން. މިހިސާބުން ބައްދަލުވުން ނިމުނީ.   އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު މިއަދު ރިޕޯޓު ސޮއިކޮށްފައި ަމއި ކޮމިޓީއަށް

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. 
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