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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާހިސާބުން  ވަނަ ބައްދަުލވުން 8ކޮމިީޓގެ  އިޤްތިޞާދީ`.  ނޑު ގޮތެްއގަިއ  މިައުޅގަ ފެށީ. މައިގަ

ނޑުމެން  އަދަދު ތި ޭބފުޅުންނަށް ދަންނަވާލާނަން.  ކޮމިޓީަގއި ހުރި ބިލުތަުކެގ، ބިލުތަުކގެމިހާހިސާބަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ޮކމިޓީގައި އެަބއޮތް. ޭއގެ 4އަޅުަގނޑުމެން މިހާހިސާބަށް  މާރޗް  4ބިލަކީ  1ތެރެިއން  ބިލެއް އަުޅގަ

ނޑުމެންނާ ހިސާބަށް ައއިސްފަ 2015 ކޮށްފަިއާވ  ކަންއޮތް ކުރީގެ މި ދެންެނވީ ަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ އިގަިއ އަުޅގަ

          އޭޕްރީލް  27ޢިނާޔަތްތަކާ ބެހޭ ގާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު.  އިށް ދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމާމީހަކަ

ނޑުމެންނާ ހިސާބަށް ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފައި އެބައޮތް އެްއގަުމެގ  2015 ަގއި އަުޅގަ

އޭޕްރީުލގައި ހަމަ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިާރެގ  27އަދި  .ސްދަތުރުފަތުރުގެ ގާނޫނަށް ިއޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލެްއ ވެ 

ވެސް އެްއގަމުގެ ދަތުރުފަތުރާ ބެހޭ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާަފއި އޮތް ބިލެއް ވެސް އެބައޮތް. ހަމަ އެ

މިހާރު  .ވާލީއިތުރުން ތި ބޭފުޅުންގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކަިއ އަޅުަގނޑު ހަމަ މި ވާހަކަަތއް މި ދަންނަ ގާނޫނަށް. ޭއގެ

އަޅުަގނޑުމެން ކުރިމަތީަގއި އޮތް އަނެއް ބިލަކީ ފުަވއްމުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ 

ނުޑމެން ކޮމިޓީއަށް އައިސްަފއި  މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިީޓގެ ގާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެަނުއމުގެ ބިލު. މި ބިލު އަުޅގަ

ކުރިން ވެސް މޯލްޑިވްްސ  ދެން ތި ބޭފުޅުންގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަވާލާނަން މީގެަގއި.  2015ޖޫން  9މިވަނީ 

މި ދެންނެވީ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙާ ެއްއގޮތަްށ މި ބިލަށް ސަރުކާރުގެ  ށްތޯރިޓީގެ ބިލަމަނިޓަރީ އޮ

ނޑުމެން ވާނީ ކައި ިމ ދެންނެވީ ދާއިރާތަުކގެ ކޮެމންޓު ހޯދުމަށް ޓަ ،ކޮމެންޓު ހޯދުމަށް ޓަކައި އަްށ ޖުަލއި 2އަުޅގަ

. ދެން މިހާހިސާބުން ސިޓީ ފޮނުވާފައި ހުރި ފަރާތްތައް ތި އެ ފަރާތްތަކަށް ސިޓީ ފޮނުވާފަ ޑެޑްލައިެނއް ދީ

ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލާނަން. އެމް.އެމް.އޭ، މަީޓ، މަީސ، ިއކޮނޮމިކް ިޑވެލޮޕްމަންޓް މިނިސްޓްރީ، ފިނޭންސް 

ނޑުމެން އެ ގާނޫނަށް ިއޞްލާޙު ގެނައުމަށް ޓަަކއި މީގެ ދާރާތައް ަނގާފައި މިހިރީ މިނިސްޓްރީ. މި އި ކުރިން ައޅުގަ

އިތުރަށް ެވސް އެހެން އިދާރާއަަކްށ  އޮތީ. މީގެ އަޅުަގނޑުމެން ފޮނުވި ދާއިާރތައް ކަމަށްވާތީ އެ ދާއިރާތަްއ އެ

ނޑުމެން މި ކޮމިީޓައށް ފޮނުވުމުގެ އިޚްިތޔާރު ފޮނުވަން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަްށވާނަމަ ތި ބޭފުޅުންނަށް ހަމަ އަޅު  ގަ

ނޑުމެން ކުރިއަށް ގެންދާނީ  . ދެން އެންމެންަގއި ތި ބޭފުޅުްނނަށް ދަންނަވާލައެބައޮތް ކަމު ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އަުޅގަ

ނޑަެއޅުން އިނގޭތޯ.  މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ގާނޫނަށް އިޞްލާޙު ެގނައުމުގެ ބިލަށް ޑެޑްލައިނެްއ ކަ

ނުޑ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން ތި ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް.   ޙިލްމީ.هللا ސަޢުދުއެހެންވީމާ، ެއކަމަށް އަުޅގަ

 

 ޙިލްމީ ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

ެވން އޮތް ކަމަށް ވެއްޖެއްާޔ ހެން ދެއްފުދޭވަަރކަށް ދުވަސް އަނެ، ންނަނީ ފުދޭވަރަކަށް ދިގު ބިލެއްވީމާއަޅުަގނޑަށް ފެ

 ގަސްުޓގެ ނިޔަލަށް. ޢާފުކުރައްވާ! އޮ މަ ޅަން ޖުލައިގެ ނިޔަަލށް ނޫނިއްޔާދެއްވަން. އެހެްނވީމާ، ައޅުަގނޑު ހުށަހަ



  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިރު. އާ

 

 މިރު ވާހަކަދެްއެކުވން:އާ އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

ނުޑ، މަޢާފުކުރައްވާތި! ދެްނ  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިާރގެ އާދެ! ވިލިނގިލި އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އަުޅގަ

ނޑަކަށް ހަމަ ވިލިނގިލި ގޮތަށް ފެންނަނީ. ތިނަދޫ އުތުރު، ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ  ހުވަދޫ އަތޮޅު ގާްތގަ

  މެންބަރު އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ  ތަފާތު ޚިޔާލެއްެގ ބޭފުޅެއް ިއންތޯ؟ ނެތް ކަމަށްވާނަމަ ެއ ބިލަށް ޑެޑްލައިެނއް ަކނަޑއެޅުނީ ކަމަށް އަުޅގަ

ކުރިން ެވސް  ގަްސުޓ މަހުގެ ނިޔަލަށް އެ ބިުލެގ މަސައްކަތްަތއް ނިންމާލުން. ދެން މީގެބޫލުކުރަން. ެއއީ އޮޤަ

އަޅުަގނުޑ ދެންމެއަކު ދަންަނވާލި ފަދައިން އެ ބިލަށް ކޮެމންޓު ހޯދުމަށް ޓަކައި ސަރުާކރުގެ އިދާރާަތކަށް މިހާރު 

. އެއީ ހަމަ ބިލުގެ މަސައްކަތް އަަވސްކޮށްުލމުގެ ބޭނުމުގައި ފޮނުވާފައި ިމވަނީ. އަިދވެސް ެއއްފަހަރު ނުވިފަމިވަނީ ފޮ

މަޓީ، މަސީ، އިކޮނޮމިކް ިޑވެލޮޕްމަންްޓ ފޮނުވާފައި ހުރި އިދާރާތައް. ެއއީ އެމް.އެމް.އޭ، އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލާނަން 

އިތުރުން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ. އެހެންވީމާ، ތި ބޭފުޅުންގެ ފައިލުކޮޅުަގއި އެ ބިލުގެ ކޮޕީެއްއ  މިނިސްޓްރީ އަދި އޭގެ

އިދާރާއަކަށް ފޮނުވަން  ެހންއެއި ނަމަވެސް ވެސް އޮންނާނެ. އެހެންވީމާ، ތި ބޭފުޅުން ބިލު ބައްލަވާލަްއވާފަ

ނޑު އެދެން. ތި ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން  ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށްވާނަމަ ެއ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުއްވުން ައޅުގަ

ނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. هللا ސަޢުދުއިނގޭތޯ. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(   ޙިލްމީއަށް އަުޅގަ

 

 ޙިލްމީ ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ބަރު ސަޢުދުތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެން

ނޑު ހަމަ ހުށަހަޅާލަން އެލައިޑު އިންޝުއަރެްނސަށް    ލަން.ފޮނުވާ ކަށްމެްނޓަކޮމީހުންގެ  މީގެ އެއާދެ! އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .އެޗް.އެމް.ޑީ

 

 ން:ދޮންމަނިކު ާވހަކަދެއްެކވު ޙުސައިންމަނިކު މެންބަރު ދާއިާރގެ ގުރައިދޫ.ތ



  

އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އެަލއިޑު އިންުޝއަރެންސްއިން ދު ޢުއަޅުަގނޑު ތާއީދުކޮށްލަން ސަ 

 މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ. 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދޮންމަނިކު ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ގޮުތެގ  ތަށް އަދި ޙުސައިންމަނިކުޙިލްމީ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގޮهللا އެހެންވީމާ، ސަޢުދު

ނޑުމެން މިހާރު މި ފޮނުވިފައިވާ ލިސްަޓށް އިތުރުކޮށްލުމަށް ޚިޔާލު  މަތީން އެލައިޑު އިންޝުއަެރންސަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން މިހާހިސާބުން މެންބަރުންގެ އިޢުތިރާޟެއް ނެތް ކަމަ ށްވާނަމަ އެގޮތަށް ހޯދުމަށް އިތުރުކޮށްލުމަށް އަޅުގަ

ނަޑއަޅަން އިނގޭތޯ. ދެްނ ކޮމިޓީގެ މި ނޑު ކަ ނޑުމެން މަސައްކަތަްށ  ފާސްވީ ކަުމގަިއ އަުޅގަ ަވގުތުަގއި ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އެްއގަމު ދަތުރުފަތުރާ ގުޭޅ  ަވގުތުަގއި ެދން އިތުރު މަސައްކަެތއް ނުެވއް ބަލާއިރުަގއި މި ނެތް. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް  ށްށް އަޅުަގނޑުމެންނައް ާދއިރާތަކަގާނޫނަށް ބައެ  ޚިޔާުލ ފޮނުވި އެ ދާއިރާަތކުެގ ޚިޔާލުަތއް ވެސް އަުޅގަ

ވެސް  އިތުރުން މިހާރު ވަރަށް އަވަހަށް. ޭއގެއެބަވޭ ދެ ދާއިރާއަކުން، މުހިންމު ދެ ދާއިރާއަކުން ލިބޭނެ ކަމަށް 

ސްކުެރވެމުންދާތީއާ އެްއކޮށް މި ޙުގެ އިޞްލާޙެއް ބަރާ ބެހޭ ގާނޫނުމަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގެ މަރުޙަލާގަިއ އެްއގަމު ދަތުރުފަތު

. އެހެންވީމާ، އެ ވާހަކަ ތި ހުރީ މުގެ ވިސްނުމުަގއިއު ޗެްއެގ ގޮތުގައި ކުިރއަށް ގެންދިހުރިހާ އެއްޗެއް އެަކއް 

 ން މިއަދުެގ ހާޒިރީ ވެސް ކޮމިޓީގެ ރެކޯޑަށް ޓަކައި ައޅުަގނޑު ރުއިތު ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލަމުން އަދި އޭގެ

 . ޭއގެމެންބަރުންގެ ހާޒިރުގަ 8ތްތެރި މެންބަުރންގެ ހާޒިރު، ިއއްޒަ 8ދަންނަވާލާނަން. ކޮމިޓީ ކުިރައށް މި ގެންދެވުނީ 

 ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދު  ދޮންމަނިކު، ފުވައްމުލަކު ޙުސައިންމަނިކު މެންބަރު ދާއިާރގެ  ގުަރއިދޫ.ތެރޭގައި ތ

ނޑު ޢަބްދު  މެންބަރު ދާއިާރގެ ޙިލްމީ، ގަމުهللا ދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދުޙަލީލު، ތިނަهللا ފަޒާދު، އަުޅގަ

هللا އަސްލަމް، ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު  މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު އިސްމާޢީލް، ހިތަދޫ ފައްޔާޟް

ުރގައި ކޮމިޓީގެ ަބއްދަލުވުްނ ބޭފުޅުން ކޮމިީޓގެ ހާޒި 8މިރު. މި އާ އަޙްމަދު މެންބަރު ާދއިރާގެ ރިޔާޟް، ުކޑަހުވަދޫ

ލުމަްށ ދެއްާވ ެއއްބާރުތި ތި ބޭފުޅުން ކޮމިީޓ ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ަޓކަިއ  ެއކު މިއަދު ކުރިއަށް މި ގެންދެވުނީ. އެއާ 

ނޑު މިއަދުގެ ަބއްދަލުވުން ެވްސ ނިންމާލާނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ.   ޝުކުރު ދަންނަވަމުން އަުޅގަ

_____________________ 


