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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން ކޮމިޓީގެ މީގެ  ނޑުމެން ވާނީ ބާއްވާަފއި  5މި ދައުުރގެ  ،ވަނަ 5ކުރިން އަުޅގަ ވަނަ ބައްދަލުވުން ައުޅގަ

ނޑުމެން މިޖަހާ 1ޖެހިއިރު. އަިދ އޭގެ އިތުރުން މިހާރު  11މިއަދުގެ   ،ފަށަނީ ކޮމިޓީގެ ހާރު މިއިރު އަުޅގަ

ަވޑަިއގެންނެވި ހުރިާހ  ،ަވނަ ބައްދަލުވުން. އެހެންވީމާ، ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް 6އިޤްތިޞާދީ ކޮމިީޓގެ 

ނޑު ތިޝުކުރުވަރަށް ބޮޑަށް މެންބަރުންނަށް ވެސް  ބޭފުޅުންނަށް ކޮމިޓީއަށއ މިހާރު  ދަންނަވަމުން އަޅުގަ

 ށް އިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ ބިލު ( އަނޫނުބެހޭ ގާ ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާ) ،99/2ނޫނު ނަންބަރު މިވާ ގާ ހުށަހެޅިފައި

ނޑުމެން   މި ފަށަނީ. ދެން ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ތި ބޭފުޅުން ތި  މިހާހިސާބުން ދިރާސާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ައޅުގަ

ނޑުޝުކުރު ކޮށްދެއްާވ މަސަްއކަތްޕުޅަށް ކުރިއަްށ  ރުޞަތު ހުޅުވާލާނަްނ މަޝްވަރާތައްފު ދަންނަވަމުން އަުޅގަ

ނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނެ ގެންދެވުމަށް އެދި   ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވަން. ފައްޔާޟް.ވަަޑއިގަންަނާވ ތަރުތީބުން އަޅުގަ

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: އިސްމާޢީލް ފައްާޔޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގަމު

ގޮތެްއ  އަށްކަންނޭނގެ އޮތީ. އެހެންވީމާ، އެ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅިފައިއާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އަޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ މިހާރު 

 .ނިންމަން

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން މި ދެްނ  .އެދިަވޑަިއގަންނަވާ އޮތީ ހުޅުވާލާފައި އިނގޭތޯ އެހެންވީމާ، މެންބަރުންގެ ިޚޔާލުފުޅަށް އަުޅގަ

އޭގެ ތެރޭގަިއ  .ހުރި ވެސް އެބަ އެ ފާހަގަކުެރއްވި ުހށަހެޅުންތަކެއް ލިބިފައި ންމެއަކު ފައްޔާޟްނޑުމެންނަށް ދެއަޅުގަ 

އޮތް. އަދި އޭގެ އިތުރުްނ މިހާރު މި ހުށަހެޅިފައިވާ  ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބިފައި ެއބައެކުަލވާލުމަށް  ކުޑަ ކޮމިީޓއެއް

އިތުރު އެއް ހުށަހެޅުން ޭއގެ  ،އޮތް. އަދި ޭއގެ އިތުރުން މާއްދާ ުއވާުލމަށް ވެސް ހުށަހެޅިފައި އެބަވަނަ  3ބިލުގެ 

ނޑުމެން މި ހުށަހެޅުންތަކާ މެދުަގއި އަޅުަގނޑުމެންނާ ހިސާބަށް އައިސްފައި އެބަ ވެްސ  އޮތް. އެހެންީވމާ، އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް 3އެީއ  .ގޮތެްއ ނިންމުމުގެ މަރުޙަލާ މި މަރުޙަލާއަކީ ލިބިފައި މިވަީނ  ވަަނ ހުށަހެޅުމެއް ގޮުތގައި އަުޅގަ

ފަޒާދަށް  ފަހު()ަވގުތުކޮަޅކަށް ... ީކކޭތޯ؟ވަނަ 3ވަނަ މާްއދާގެ  9ނޫުނގެ މި ބިލުގެ ދެވަނަ މާއްދާގެ އެއީ ގާ

 ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.

 

 ފަޒާދު ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަލީ މެންބަރު ދާއިާރގެ މެދު ފުވައްމުލަކު



  

 އަޅުަގނުޑގެ ހުށަހެޅުން އަނުބރާ ގެންދަން. 

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

ނޑުމެންނަށް މިހާ ވަނަ މާއްދާ އުވާލުާމ  3އޮތީ ދެ ހުށަހެޅުމެއް. އެހެންވީމާ، އެީއ  ހިސާބުން މިއެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 .ވަނަ ަބއި 3ވަނަ މާއްދާ ހުށަހެޅިފަިއވާ އިޞްލާޙުެގ  9ނޫނުގެ އަދި ޭއގެ އިތުރުން ގާ އިގުޅޭ ގޮތުން އޮތް ހުށަހެޅުމާ

ހާލައިގެން އޮންނަ އަދަދު ބައި ބަޔަށް ބަ ގޮތުަގއި މި ފީގެމުްއދަތު އިތުރު ކުރުމުގެ  ،ގޮުތަގއި ފީެއއްގެ އީއެ

ން. އެހެންވީމާ، މިހާހިސާބުން އްވުހުށަހެޅު ވާދެްއވާފައި ސިމް އިބްރާހީމް ހުށަހަޅުއްވައިޤާ  ދައްކަންޖެހޭ އުސޫލަކަށް

އަށް އަޅުަގނޑު ޙިލްމީهللا މީއަށް ކަމަށްވާތީ ސަޢުދުޙިލްهللا އެދިވަަޑއިގަތީ ސަޢުދު އެންމެ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތަށް 

 ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. ދެން ޮއތް ފުރުޞަތު އިނގޭތޯ. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙިލްމީهللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

ށަހެޅިފައި އޮތް ދެ ިމހާރު ހު . އެހެންނަމަވެސްވެގެންއިތުރު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅަން ހޯދާލީ އަޅުަގނޑަށް ފުރުޞަތު މި

 ހުށަހެޅުމަށް ވޯޓަށް އެހުމަށް ފަހުގައި ައޅުަގނޑު ހުށަހަޅާނަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު މިއެހެންވީމާ، މިހާރު އޮތް ހުށަހެޅުމަށް ވޯޓާ ހި އިތުރު ތި ބޭފުޅުންގެ ދަނީ އިނގޭތޯ.  ސާބަށް އަޅުގަ

ރަތަމަ ހުށަހެޅިފައިވާ ޓަށް ދަންނަވާަލން ފުއޭ. އަޅުަގނޑު ސެކްރެޓޭރިއިތުރު ވާހަކަފުެޅއް ނެތް ަކމަށް ވަންޏާ

 ހުށަހެޅުއްވުން ިއއްވަލާދިނުމަށް.

 

 ިއއްެވވުން: މޭޒުންއިދާރީ

ނޑުމެންނަށް މި ނޯޓް ކިބިނދޫ ދާއިރާެގ ބިލުގެ  އޮތީ މި  އޮތީ ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުމަކަށް ކޮށްލެވިފައި މިއާދެ! އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާ މިހާރު ބިލުގައި ނުބަްއާވ  3އެއީ ބިުލގެ  .ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމެއް ރިޔާޟްهللا މެންބަރު ޢަބްދު

 މެންބަރު ޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ މާމިގިލި ތާއީދުކުރެްއވީ މާއްދާއަށް ެއ  .ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމެއް އަށް ެއ މާއްދާގޮތަށް 

 އިބްރާހީމް.  ޤާސިމް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ުއވާލުމަށް. ވަނަ މާއްދާ  3ވަަނ މާއްދާ،  3ދަނީ ބިލުގެ  މިހާރު މިއާދެ! އެހެްނވީމާ، ައޅުަގނުޑމެން ވޯޓަށް 

 މެްނބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމްިޢއްޒަތްތެރި މާމިިގލި ދާއިރާގެ އަިދ ޭއގެ އިތުރުން  ަވއިރިޔާޟް ހުށަހަުޅއްهللا ޢަބްދު

އެހުން. އެހެންވީމާ، އެ ހުށަހެޅުްއވި ގޮތަށް ތާއީދުކުރަްއވާ ޢިްއޒަތްތެިރ ކުެރއްވުމަށް ވޯޓަށް ާތއީދުތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ 

ދެއްވުން އެދެން. އެހެްނވީމާ، އެ އިޞްލާޙު ފާސްނުާވ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ބަލަން. ޅުން އަތްޕުޅު މައްޗަށް ިހތްލާލަބޭފު

ވުން އިްއވާލަދެްއވުމަށް ފައިވާ ހުށަހެުޅއްވޯުޓ އެ އިޞްލާޙަށް މި ލިބުނީ. ދެވަނަ ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި 3

ނުޑ ދަންނަވަން. ސެކްރެޓޭރިއޭޓު   ަގއި އަުޅގަ

 

 މޭޒުން ިއއްެވވުން:އިދާރީ

ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅުއްީވ  އަށްއޮތް ގޮތް ދަންނަވާލާނަން. ދެވަނަ ނޫން. ސީދާ ޢިބާރާތެއް އަޅުަގނޑު 

މިލިޔަން އެ ބަހާލެވޭ ގޮތަކަށް އަހަރަކު  5މިހާރު މިއޮތް އިބްރާހީމް ހުށަހެޅުއްވީ  ާޤސިމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މާމިގިލި

ވެސް ސަރުކާރުން  ލަްއކަ ރުފިޔާ ދައްކާ ގޮތަށް ނަމަވެސް ބަހާލެވޭ ޮގތަކަށް ބަދަލުކުރުމަށާއި އަދި މިހާރު އެއް

ނަށް ފަހިކޮށްދޭ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ ގޮތަށް އެ ފުރުޞަތު އެ ބޭފުޅުންެވސް މީގެ  ހާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކެއްދޫކޮށްފައި ހުރި ހުރި

 .ރިޔާޟްهللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންަބރު ޢަބްދުދެން ެއއަށް ތާއީދުކުެރއްވީ  ކުަރއްވަން.ގޮތަށް އެ މައްދާ ޑްރާފްޓް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންނަށް  ދެއްވުްނ ޅުން އަތްޕުުޅ މައްޗަށް ހިތްލާލަިވގެންދިޔަ ިއޞްލާޙަށް ތާއީދުކުރަްއވާ ބޭފުއިދެންމެއަކު އަުޅގަ

ވޯޓު މި  3އެދެން. އެހެންވީމާ، އެ އިްޞލާޙު ވެސް ފާސްނުވޭ ކޮމިޓީގައި ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބިވ ބޭފުޅުންގެ 

ނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާނަން މިހާރު. މިހާރު ލިބިވަޑަިއގެންެނވީ. އިތުރު ހުށަހެޅުމަކަށް އަ ނޑުމެންނަށް ޅުގަ އަޅުގަ

ނުޑ ސަޢުދުއަހާ މި ނި ލިބިފައިވާ ހުށަހެޅުންތަކަށް ވޯަޓށް  އަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.ޙިލްމީهللا މުނީ. އަޅުގަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙިލްމީهللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

ނޑު ހުށަހަޅަން މިގޮްތގޮތަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުިރއަ އާދެ! ވަރަށް ގިނަ  އޮތް ގޮތަށް ފާސްކޮށްލަން.  ށް ނުދާތީވެ އަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ނޑު ާތއީުދކުރަްއވާ ބޭފުޅަކަށް ައޅުަގނުޑ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަނަން.  މިހާހިސާބުން އަޅުގަ

 

 އަޙްމަދުމަނިކު ވާހަކަެދއްެކވުން: އަމީތު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ iމަޑުއްވަރީ 



  

 ތާއީދުކުރަން. އަުޅަގނޑުގެ ހުށަހެޅުމަށް هللاސަޢުދު

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

ނޑުމެންނަށް  ބިލު މި އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު ހުށަހެޅުމެއް ލިބިފައި މިވަނީ ެއއީ މިހާރު މި އޮތް ގޮތަށް އަުޅގަ

ގޮތަށް މިހާރު މި ބިލު އޮތް ގޮތަށް  އެ އިމަޢުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރުގަިކއެކި ފަރާތްތަުކން ލިބިފައި ހުރި ލިބިފައިވާ އެ

 . އެހެްނވީމާ، އެއްމަދު އަމީތު ތާއީދުކުރައްވާފަމުޙަ ޙިލްމީ ހުށަހަޅުއްަވއިهللا ސަޢުދު ނީފާސްކުރެްއވުމަށް މިހާރު މިވަ

ހިއްލާލަދެްއވުން އެެދން. އެހެންވީމާ، ކޮމިޓީެގ ގޮތަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ޢިއްޒަތްތެރި ބޭފުޅުން އަތްޕުޅު މައްޗަށް 

ނުޑ ބަލަން. ނިންމަން.އަޣު ޒިރުެވވަަޑއިގެން ިތއްބެިވ އަްށ ހާމިޓީއެއީ ކޮ ލަބިއްޔަތުން ފާްސވެއްޖެ ކަމަށް އަުޅގަ

ހަމަ ރިކޯޑަށް ޓަަކިއ  .ލަބިްއޔަތު މި ނިމުނީިއއްޒަތްތެރި ބޭުފޅުން އަޣު 5، ގެބޭުފޅުން 5ތެރެއިން ބޭފުޅުންގެ 

ނޑު ވެމެންބަުރން.  9ޖުމްލަ  ަވޑަިއގެްނ ތިއްބެވިގައި މިހާރު ހާޒިުރވެއަޅުަގނޑު ދަންަނވާލަން ކޮމިޓީ  ސް އެއީ އަުޅގަ

ދިޔަީއ ތި ބޭފުޅުން ތި ދެްއިވ ބިލުގެ މަސައްކަތް މި ނިިމގެން . އެހެންވީމާ، މިހާހިސާބުންހިމެނޭ ގޮތުން

ވަރަށް އަދުގެ ަބއްަދލުވުން ނިންމާލަނީ. އެއްބާރުެލއްވުމަށް ަޓކައި ވަަރށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަުމން އަޅުަގނޑު މި 

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. 

___________________ 


