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ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔ  ލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖި   
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 އިލްޔާސް ލަބީބް{ ހުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކޮމިޓީެގ   ސަބް  ކޮމިޓީެގ  މިއަދު   2މާލިއްޔަތު  ދަންނަވަން.  މަރުޙަބާ  މެންބަރުންނަށް  ކޮމިޓީެގ  ބައްދަލުވުން  ވަނަ 

ތިއްބެވި   އެބަ  ކޮމިޓީަގއި  މިހާރު  ކަމަކަށް  ފުރަތަމަ  ައޅުަގނޑު    4އަޅުަގނޑުމެން  ބޭނުންވޭ ބޭފުޅުން.  ނިންމާލަން 

އޭރުން   ކިހާވަރެއްކަން.  ކޯރަމަކީ  ވޯޓިންގ  އަދި  ކިހާވަރެއްކަާމިއ  ކޯރަމަކީ  މަސަްއކަތުެގ  އަޅުަގނޑުމެންެގ 

 އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެން ކޮންމެ ބައްދަލުވުމެްއަގއި ވެސް އެ ކޯރަމްެގ މަސަްއކަތް. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަރީފް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ ރަދޫމަ

އެމް.އެމް.އޭެގ   ބިލު.  ދެ  އޮތް  ކުރެވިފައި  މަސައްކަތް  ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް  މިހާރު  ހުށަހަޅަން  އަޅުަގނޑު  އާދެ! 

 4ކީ  ބޭފުޅުން ކަމަށް. އަދި ވޯޓިން ކޯރަމަ  3ާގނޫނުެގ ބިލާއި އަދި މާލީ. މިހާރު ކޯރަމް. އެހެންވީމާ، ވޯކިން ކޯރަމަކީ  

 ބޭފުޅުން ކަމުަގއި އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ރިޔާޟް ެއއްޗެއް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިޔާޟް هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ތިމަރަފުށި

ބޭނުންވޭ   ދަންނަވާލަން  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ދެން  ތާއީދުކުރަން.  ހުށަހެޅުމަށް  އެ  އަޅުަގނޑު  ޝުކުރިްއޔާ.  އާދެ! 

އަޅުަގނޑަށް ކަނެކްޝަން ނުލިބުނީމަ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުަގއި ބަިއވެރިނުވެވުނީ. އެހެންީވމާ، ެއކަން ރެކޯޑަށް ޓަކަިއ  

 ދަންނަވާލީ. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

. ވޯޓިން 3ކޯރަމަކީ    އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. އެހެންވީމާ، އެްއވެސް ބޭފުޅަކު އިޢުތިރާޟު ނުކުރައްވާ ކަުމަގއި ވަންޏާމުން

ބިލެއް އެބަ    3ކަމުަގއި އަޅުަގނޑު ނިންމަން. އާދެ! ދެން އަޅުަގނޑުމެން މިއަދުެގ މަސައްކަތުަގއި އޮތީ    4ކޯރަމަކީ  

ޕޭމަންޓް  އިޞްލާޙާއި  ހުށަހެޅިފައިވާ  ާގނޫނަށް  އެމް.ެއމް.އޭެގ  ބިލާއި  ބެހޭ  ސެކިއުރިޓީޒްއާ  މާލީ  ެއއީ  އޮތް. 
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ޚިދުމަތްތަކު ހުށހަޅަންޖެހޭ.  ސިސްޓަމްތަކުެގ  ކޮމިޓީއަށް  މައި  ނިންމާފައި  އަޅުަގނޑުމެން  ޑެޑްލައިން  ބިލުެގ  ެގ 

 އެހެންވީމާ، ޭއެގ ރެކަމަންޑޭޝަނެއް ދިނުމަށް ޓަކައި. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަރީފް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ ރަދޫމަ

އެހެންވީާމ،   ބިލެއް.  ޓެކްނިކަލް  ވަރަށް  އަދި  ބިލެއް.  ބޮޑު  ފުދޭވަރަކަށް  ވެސް  ބިލަކީ  މާލީ ސެކިއުރިޓީސްެގ  އާދެ! 

ސަބަބުން   މީެގ  ބިލެއް.  ބޮޑު  ވަރަށް  ޓެކްނިކަލް  ވަރަށް  ެވސް  އިޞްލާޙުތަކަކީ  ެގނެވޭ  މި  ާގނޫނަށް  އެމް.އެމް.ޭއެގ 

ވިޔަފާރީެގ   ރާއްޖޭެގ  ބަދަލުތައް  ިގނަ  ބިލުގެ ވަރަށް  ދެ  މި  ެއހެންވިޔަސް  އެހެންވީމާ،  އަންނާނެ.  ެވސް  މާޙައުލަށް 

މަސައްކަތަކީ ވެސް މިހާރު ފުދޭވަރަކަށް ކުރިއަށް ެގންދވިފައި ހުރި މަސައްކަތަކަށް ވާތީ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްެގ ބިލު 

ސުންަގޑި ދިނުމަށް. ދެން    ހަފްތާ ތެރޭަގއި ނިންމުން  4ހަފްތާ ތެރޭަގއި އަދި އެމް.އެމް.ޭއެގ ބިލު ކުރިއަށް އޮތް    3

ބާކީ އޮތް ޕޭމަންޓް ސިސްޓަުމެގ ބިލު މަސައްކަތް އަދި ނުެވސް ފެށި އޮތް ބިލެއް. އެހެންީވމާ، އެ ބިލު މިހާރު ދެން 

ކުރިއަށް އޮތީ މި ކޮމިޓީެގ ަވރަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭނެ ދުވަސްވަރެއް. ެއީއ ބަޖެޓު ހުށަހެޅިެގން ހަމަ  

އެ ބިލު  ނޮވެމްބަރު  ދެ  މި  ވެސް  ވަުގތުކޮޅުަގއޮ  ކުޑަ  މިވީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އޮތަސް  އެހެން  ެއޮގތަށް.  އްކޮށްދާނީ 

ދައުރުެގ   ހުޅުވޭ  ދައުރެއް،  ބިލު  އެ  ދެން  ކަމަށް.  ނިންމިދާނެ  ކުރެވެނީ  ޤަބޫލު  އަޅުަގނޑަށް  ކޮށްެގން  މަސައްކަތް 

 ށް އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން. ހަފްތާ ތެރޭަގއި ނިންމަން ސުންަގޑި ކަނޑައެޅުމަ  4ފުރަތަމަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ދެ  ؟ އަށް ހަދަންވީނޫންތޯ  16އަށް. އެހެންވީމާ،    18ހަފްތާ ވަނީ ނޮވެންބަރު    3އެހެންވީމާ، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު،  

 އަށް. ޭއެގ ެއއް ހަފްތާ ފަހަށް.   23އަށް ހަދާފައި އަނެއް ބިލު އަޅުަގނޑުމެން ހަދާނަން  16ދުވަސް 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ ރަދޫމަ

 އާއި ެއޮގތަށް މައްސަލަެއއް ނެތް.  16އާއި    23އެޮގތަށް އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޔާސިރު.
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 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ޢަބްދުއްލަޠީފް ޔާސިރު ެމންބަރު ދާއިރާެގ އުތުރު ކުޅުދުއްފުށި

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދު ކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޮވެންބަރު   ބިލު  މާލީ ސެކިއުރިޓީ  އެހެންވީާމ،  ބިލު  16އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ.  އެމް.އެމް.އޭެގ  އަދި  ނިންމަން.    އަށް 

ފެބްރުއަރީ    23ނޮވެމްބަރު   މަޢާފުކުރައްާވ،  ޖެނުއަރީ  ބިލު  ބެހޭ  ސިސްޓަާމ  ޕޭމަންޓް  އަދި  ނިންަމން.  ެގ  28ަގއި 

ތިން   ބިލުެގ  ތިން  މި  އެހެންވީމާ،  ލިބިފައިވަނީ.  ތާއީދު  ހުށަހެޅި  ކޮމިޓީއަށް  މިހާރު  އަޅުަގނޑު  ނިންމަން  ކުރިން 

ޮގތަކަ ފެނިވަޑައިަގންނަވާ  ނިންމުމަށް  ފާސްވީ.  ޑޭޓުަގއި  އިއްތިފާޤުން  ކޮމިޓީެގ  އާދެ!  އެދެން.  ވޯޓުދެްއވުން  ށް 

 އެހެންވީމާ، މިއަދުެގ އެޖެންޑާަގއިވާ ކަންތައްތައް މިހިސާބުން ބައްދަލުވުން ނިމުނީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. 
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