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  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

  6/ 81ިމއަދުެގ މި ބައްދަލުވުމަކީ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީެގ ސަބް ކޮމިޓީ، ެއީއ ާގނޫނު ނަންބަރު  `. އަޅުަގނޑު  

)ދިވެހިރާއްޖޭެގ   2006/2)މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ(ެގ ާގނޫނަށް ިއޞްލާޙު ެގނަުއމުެގ ބިލާއި ާގނޫނު ނަންބަރު  

 އަދި ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމާއި ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތުެގ  މާލީ ސެކިއުރިޓީ ާއއި ބެހޭ ާގނޫނު( އަށް ިއޞްލާޙު ެގނައުުމެގ ބިލު

ޮގތުން ބާއްވާ ބައްދަލުވުެމއް   ބިލު ދިރާސާކުރުމަށް ހެދި ސަބް ކޮމިޓީއަށް މުޤައްރިރާއި ނައިބު މުޤައްރިރު ހޮވުުމެގ 

މެންބަރު ތިއްބަވާ  ކޮމިޓީަގއި  އަޅުަގނޑު  ކުރިން  ހޮވުމުެގ  މުޤައްރިރު  ނާއިބު  މުޤައްރިރާިއ  މިއީ.  ންެގ އިނޭގތޯ 

ދާއިރާެގ   ދާންދޫ  ޝަރީފް،  އިބްރާހިމް  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  މަރަދޫ  ދަންނަވާލާނަން.  ރިކޯޑަށްޓަކައި  ނަންފުޅުތައް 

ޢަބްދު ޔަޢުޤޫބް  ދާއިރާެގ هللا، މެންބަރު  ވިލުފުށީ  ޢަބްދުލްލަޠީފް،  ޔާސިރު  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  އުތުރު  ކުޅުދުއްފުށި 

ދާއިރާ ތިމަރަފުށީ  ލަޠީފް،  ޙަސަން  ޢަބްދުމެންބަރު  މެންބަރު  އިލްޔާސް  هللا ެގ  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ހުޅުދޫ  ރިޔާޟް، 

ލަބީބް އަދި އޭދަފުށީ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް. މި ަވުގތު ކޮމިޓީއަށް ަވޑަިއެގން ތިއްބެީވ، މަރަދޫ ދާއިރާެގ  

ށީ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ކުޅުދުއްފުهللا، މެންބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް، ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބް ޢަބްދު

ޔާސިރު ޢަބްދުލްލަޠީފް އަދި ހުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް. އަޅުަގނޑު އަޅުަގނޑު ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު  

 ކަމަށް ނަން ހުށަހަޅާ ތާއީދުކުރުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން އިނޭގތޯ. އާދެ! ޔަޢުޤޫބް. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  هللاބްދުޢަ ޔަޢުޤޫބް މެންބަރު ދާއިރާެގ ދާންދޫ

 އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން މިއީ ހުޅޫދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބްެގ ނަން. 

 

 އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޔާސިރު ޢަބްދުލްލަޠީފް ވާހަކަދެްއކެވުން:  ކުޅުދުއްފުށި

 ޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޔަޢުޤޫބް އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުަމށް އަ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ނަންފުޅު.  ލަބީބްެގ  އިލްޔާސް  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ހުޅުދޫ  ހުށަހެޅިފައިވަނީ  މިއަދު  ކަމަށް  މުޤައްރިރު  ކޮމިޓީެގ 

ޢަބްދު ޔަޢުޤޫބް  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ދާންދޫ  އުތުރު  އަދި  هللا ހުށަހަޅުއްވާފަިއވަނީ  ކުޅުދުއްފުށި  ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވަނީ 

ވޯޓަށް   ނަންފުޅަށް  ލިބިފައިވާ  ތާއީދު  ހުށަހެޅި  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމަ،  ޢަބްދުލްލަޠީފް.  ޔާސިރު  މެންބަރު  ދާއިރާެގ 

އިލް  މެންބަރު  ދާިއރާެގ  ހުޅުދޫ  ކަމަށް  މުޤައްރިރު  ކޮމިޓީެގ  މިވަނީ  އަޣްލަބިއްޔަތުން  މެންބަރުންެގ  ޔާސް  އަހާލާނަން. 
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ލަބީބް ހޮވިވަޑަިއެގންފަ އިނޭގތޯ. ދެން، އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މި ހުޅުވާލަނީ ކޮމިޓީެގ ނައިބު މުޤައްރިރުެގ މަޤާމަށް 

 ނަން ހުށަހަޅާ ތާއީދުކުރުމުެގ ފުރުޞަތު.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللا ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބް ޢަބްދު

 ޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފަށް.އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން މަރަދޫ ދާއިރާެގ އިއް 

 

 ހުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް ވާހަކަދެްއކެވުން: 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް ކޮމިޓީެގ ނައިބު މުޤައްރިރަކަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދު.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފްެގ ނަން ހުށަހަޅާފައިވަނީ   މުޤައްރިރުެގ މަޤާމަށް ހޮވުމަށްކޮމިޓީެގ ނައިބު 

އަދި ތާއީދުކުރައްވާފައިވަނީ ހުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް.  هللا ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބް ޢަބްދު

ވާ ނަންފުޅަށް ވޯޓަށް އަހަން. އާދެ! ނައިބު މުޤައްރިރު ކަމަށް މަރަދޫ  އެހެންވީމަ، އަޅުަގނޑު ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބިފައި

މުޤައްރިރަށް  ހަވާލުވުމަށް  ރިޔާސަތާ  އަޅުަގނޑު  ހޮވިވަޑައިެގންފަ.  ވަނީ  ޝަރީފް  އިބްރާހިމް  މެންބަރު  ދާއިރާެގ 

 ދަންނަވާލަން.

 
 { ހަާވލުެވަވޑައިަގތުން މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބްހުޅުދޫ ދާއިރާެގ  ؛ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު  ރިޔާސަތާކޮމިޓީެގ }

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ މި އަޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީަގއި ފުރަތަމަ ކަމެއްެގ ޮގތުން އޮތީ ކޮމިޓީެގ މިހާރު އެބައޮތް 

އޮތީ    3 މަސައްކަތް  ބިލުެގ  ދެ  މަސައްކަތް  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އޮތީ  މަސަްއކަތް  ބިލުެގ  ެއއް  އެތަނުން  މިހާރު  ބިލު. 

ސު ބިލުތަކަށް  އަޅުަގނޑުެމން  ދެން،  ސުންަގޑި ކުރެވިފަ.  އެ  ެއހެންވީމަ،  އެބަދޭންޖެހޭ.  ަމއިކޮމިޓީއަށް  ންަގޑި 

ަގިއ އަދި މިއަދު ބައްދަލުވުމެްއ    11:45ކަނޑައެޅުމަށާއި އަދި ކޮމިޓީ ކުރިއަށް ެގންދާނެ ޮގތެއް މަޝްވަރާކުރުމަށް  

ބޭނުންވާ ހިންަގން  ކޮމިޓީ  ނޫން،  ވޯޓިންްގ  ކޯރަްމ،  ކޮމިޓީެގ  ބައްދަލުވުމުަގއި  އެ  ވޯޓިންްގ  ބާއްވާނަން.  ކޯރަމާއި   

ބިލުެގ ސުންަގޑިާއއި. އެހެންވީަމ، މިހިސާބުން މިއަދުެގ މި    3ކޯރަމް އަޅުަގނޑުމެން ނިންމާނަން. އެާއއި ދެން، މި  

 ބައްދަލުވުން ނިންމާލާނަން. ޝުކުރިއްޔާ.. 
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