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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން މިހާބަ ވަނަ 9ތިޞާދީ ކޮމިީޓގެ އިޤު`.  ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުްނ ހިސާބުން މި ފެށީ. އްދަލުވުން އަުޅގަ

ނ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު 5އިރުަގއި ކުރިއަށްދާ ފެށިގެން   ން ކޮމިޓީގެ ަބއްދަލުވުމުަގއިޑު ވެސް ހިމެނޭ ގޮތު ައޅުގަ

ނޑު ރެކޯަޑށް ޓަކައި ހަމަ  ބައިވެިރެވވަޑައި އެބަ ގަންަނވާ. . ލީދަންނަވާފަޒާދު ވެސް ގުިޅވަަޑިއގެންފިކަން އަުޅގަ

ރިއަށްދަނީ. ފެށިގެން ކުމި  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނާ އެއްކޮށް އަުޅަގނޑުމެން ކޮމިޓީގެ ަބއްދަލުވުން  6މިހާހިސާބުން 

ނޑުމެން ބިލެްއގެ މަސައްކަތް  5ރުގައި އި ކޮމިޓީގައި މިހާހިސާބަށް އައި   . ޭއގެއެބައޮތް ޕެންޑްވެަފއި ކޮމިީޓގައި ގެއަޅުގަ

ނޑުމެން މިއަބިެލއްގެ  2ތެރެއިން  ނަށް ވެްސ ބޭފުޅުން ދު ކުރިއަްށގެންދާނަން. ތިަމސައްކަތް އަުޅގަ

ވެިލ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޢާުޒ ައއިޓަމް އެީއ މަޑައެޖެންޑާަގއި މި އޮތް  ންަނވާނެ އެންމެ ފުރަތަމައެނިގވަަޑއިގަ

ކުރިއަށް ގެންަދވާ  ސަުރކާރުން ވަރަށް އިސްކަެމއް ދެއްަވއިގެންމި ވާ ބިލަކީ މި ދު ހުށަހަޅުއްވާފައިރަޝީމުޙައްމަދު 

ގެންދެވުމާއި އަދި މަސަްއކަްތ ކުރިއަށް އެެހންވީމާ، އެ ބިުލގެ ވާ ބިެލއް. ޖިލީހަށް ފޮނުވާފައިމަ ތެެރއިން ޔާސަތެްއގެސި

ފަޒާދު  އިއްަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަލީށް ފުވަްއމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ ރިޓީއައޮތޯ ގެ އިތުރުން މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީއޭ

ނޑުމެން މިހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ބިލުގެ މަަސއްކަތް ، ނާފައި މި އޮތީ. އެހެންވީމާ ދުގެ އެޖެންާޑަގއި ހިމައަތައް ވެސް އަުޅގަ

ނޑަްށ ޤަ އެ ވާހަކަ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ަދންނަވާލަމު ގޮތުން ެއްއގަމު  ކުރެވޭބޫލުން. އަުޅގަ

މާތަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލާނަން. ތި ބޭފުޅުންގެ މަޢުލޫތުރުގެ ގާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލަށް ދަތުރުފަ

ނޑުމެން ަޢމަމީގެ ކުރިން  ނުޑމެންނާ ހިސާ ހަމަ ރި އުސޫލުންލުކުއަުޅގަ ބިލެއް  2ބަށް މި ދެންނެވީ މީގެ ކުރިން އަުޅގަ

ތަްއ ގެނައުމަށް ޓަކައި ހުށަހަޅުްއވާފަިއވޭ. އެ އިޞްލާޙު ކުރުމުގެ ގާނޫނަށް އިޞްލާޙުއެއްގަމު ދަތުރުފަތުރު ހަމަ

ބިލު ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ފޮނުވާލުމަށް  މިއަޅުަގނޑުމެން ހަމަ  އިދާރާތަކަށް ،ތަކަށްދާއިރާ  އަޅުަގނޑުމެން ފޮނުވި

ިތ  ެއ ވާހަކަ ވެސްިމހާރު ފެންނަން އޮންނާނެ. އެހެންވީމާ، ތި ބޭފުޅުންގެ ފައިލްޮކޅުަގއި  ލިބުނު ކޮމެންޓްތައް ފަހުގައި

ނޑު ބޭފުޅުންނަށް މި ވަގުތުަގއި އަޅު ާއއެުކގައި ތި ން. އެހެންވީމާ، އެބޭފުޅުންގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަވާލަ  ގަ

ފަހުގައި އަދި މަށްިބލު ވިދާޅުވުށްލުމުގެ މަސައްކަތް ުކރިއަށް ގެންދެވުމަށް ޓަކައި. ފުރުޞަތެއް އަރުވަން ބިލު ދިރާސާކޮ

 10. އެހެންވީމާ، ަވގުތުކޮަޅކަށް ށް ޓަކައި ގެަނއުމަށްތި ބޭފުޅުންގެ ހަމަ ސަމާލުކަމަ އޭގެ އިތުރުން ކޮމެންޓްތައް ެވސް

ތަާކ މަށް ަޓކައި ލިބިފަިއވާ ކޮމެންޓްލެއްވުދިރާސާކޮށް އަރުާވނަން ުޅަގނޑު ތި ބޭފުޅުންނަށްގެ ަވގުތުޮކޅެއް އަމިނިޓު

ނުޑ ފުރުޞަތު ވާ ކަމަށްބޭނުންފުޅު ވެސް ބޭފުޅަކު ވާހަކަފުޅުދައްަކވަން އެްއކޮށް. އޭގެ ކުިރއަށް އަރުވާެނ  ވާނަމަ އަުޅގަ

ނޑު ދެން )ަވގުތުކޮޅަކަށްފަހު(ވާހަކަ ދަންނަވަން.  ނުޑ ތި ބޭފުޅުންގެ ސަމާލު  އަުޅގަ ކަމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެޖެންާޑކުރެވޭ ުދވަސްންނަލާދަންނަވައި  ވާތީއާ ކަމަށް  . ދެން މި ބިލަކީ މިއަދު އެންމެ ފުރަތަމަ އަުޅގަ

ނޑުމެން ސުންގޮުތގެ މަތިން ވާގަާވއިދުަގއި އެްއކޮށް މަޖިލީހުގެ  ނަޑއަޅަްނޖެހޭނެ.  ވެސް ގަޑި އަުޅގަ މެ މާ، އެންއެހެންވީކަ

ނޑުމެން ުސން ނޑަެއޅުމަށް ގަޑިފުރަތަމަ އަޅުގަ އިގެން ކުިރއަށް ދާނީ. ބިލުގެ މަސައްކަތާ  ފަހުގަިއ އަޅުަގނޑުމެންކަ



  

ނަޑއެޅުމަށްސުންއެހެންވީމާ،   ދިރާސާ ވެސް ވާނީ ތި ބޭފުޅުންމިހާރު ބޫލުކުރެވޭގޮތަށް ައޅުަގނޑަށް ޤަ ޓަކައި ަގޑި ކަ

ޅުމަށް ޓަަކއި ިތ ަޑއެއެއް ަކނގަޑި ސުން  ފައްތާލުމުގެ ބޭނުމަށް ޓަކައި ގަާވއިދަށްޖިލީހުގެ ކޮށްލައްވާަފއި. އެހެްނވީމާ، މަ

ނޑު ފުރުޞަތު  ނޑު )ަވގުތުކޮަޅަކށްފަހު( ހުޅުވާލަން.ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަ   .ްށ ފުރުޞަތެއް އަރުވާނަންޙުސައިނަ އަޅުގަ

 

 ދެއްެކވުން:ވާހަކަ ދޮންމަނިކު ޙުސައިންމަނިކު މެންބަރު ދާއިާރގެ ގުރައިދޫ

ނޑު މި ބިލު ޝުކުިރއްޔާ މުޤަ އާދެ! ނިންމަން  ކަމުަގއި މިއަދުގެ ަޖލްސާގައި މި ބިލު ގަިޑއެއްގެ ސުން އްރިރު. އަުޅގަ

ނަޑައޅަން، ހުށަހަޅަން.އަޅުަގނޑު ސުން   ގަޑި ކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވާނަން. އަމީތަށް އަޅުަގނޑު ފުުރޞަތު !ާއދެ ،ތާއީދުކުރަްއވާ މެންބަރަކަށް

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: އަޙްމަދުމަނިކު އަމީތު މުޙައްމަދު މެންބަރު ާދއިރާގެ މަޑުއްވަރި

 ށަހެޅުްއވުމަށް އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން. ދޮންމަނިކު ެއ ހުށަހެޅުއްވި ހު ޙުސައިންމަނިކު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ންވީމާ، ހެބޫލުކުރެވެނީ. އެކަމަްށ ޤައްވުުމގެ އިުތރުން ހުށަހެޅުމެއް ނެތް ނިކު ުހށަހެޅުއްިވ ހުށަހަޅުޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަ

ތާއީދު  މަށްޅުގަޑި ަކނަޑއެުސން ގޮތަށް ކުރެްއވިައމީތު ތާއީދުމުަޙއްމަދު ށަހަޅުއްަވއި އަދި ހުޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު 

ނ ލިބިއްޖެ ކަމަށް ހަމަ  ތައްމުގެ މަސަްއކަތްދިރާާސުކރު ފުޅުންޑަައޅަން. އެެހންވީމާ، ތި ބޭައޅުަގނޑު ިމހާހިސާބުން ކަ

ނުޑ ދިނުމަށް  އިތުރު ފުރުޞަތުތައް އަރުވަމުން ގެންދާނަން. ނަށްފަހުގައި ތި ބޭފުޅުންކުޑަ ވަގުުތކޮޅެއް އަުޅގަ

  ެއއްކޮށް.އަރުވަން އެިދވަަޑއިގެންފައި އޮތުމާ  ަގނުޑ ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކަށް ފުރުޞަތުައޅު)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ދެއްެކވުން:ވާހަކަ ދޮންމަނިކު ޙުސައިންމަނިކު މެންބަރު ދާއިާރގެ ގުރައިދޫ

ނޑުއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ މުޤަ ެއއްަގުމ  ،2009/5ގާނޫނު ނަންބަރު  ހުށަހަޅާލަން މި ބިލާ ބެހޭގޮތުން އްރިރު. އަޅުގަ

އަިއއްސަ އޮތްގޮތަްށ މި ބިލު މި  ކޮމިޓީއަށް ގެނައުުމގެ ބިލު މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން ޙުއިްޞލާ ގާނޫނަށް ފަތުރުގެތުރުދަ

ނޑު ހުށަހަޅަން. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު ދެޭކގޮުތގައި މި ބިުލ ވަރަށް ފުރިހަމަ. ފާސް ދެން ކުރަން އަުޅގަ

ވުރެ ވަކި ބިލަށް ނުފެނޭ މި ކަށް ބަލާއިރު ވެސް ައޅުަގނޑަކަށްތައިޞްލާޙު މި އަިއްއސަ ހުރި ނަށްންއަޅުަގނޑުމެ



  

ނޑު ހުށަހަޅަން މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިފައި އޮތް މަކަށް. އެހެންވުމާއި ފުރިހަމަ ކަ ބިުލ އޮްތގޮތަްށ  އެުކ އަުޅގަ

 ފާސްކުރަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތާއީދު ކުރަްއވާ މެންބަރަކަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަުރވާަނން. މުޙައްމަދު އަމީތު.

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: މަނިކު އަޙްމަދު އަމީތު ޙައްމަދުމުމަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ މެންބަރު 

މަނިކު ދޮންމަނިކު އެ ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ޙުސައިންމި ގާނޫނު މިއޮތް 2009/5ގާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑު ާތއީދުހު  ކުރާ ވާހަކަދަންަނވާލަން. ށަހެޅުއްވުމަށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ވަގުުތކޮެޅްއ އަރުވާނަން ތި ށް އެހުމުގެ ކުރިން އަދިވެސް ތިވޯޓަ، އެހެންވީމާ ބޭފުޅުންގެ  ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަ

ށް ގައި ައޅުަގނޑު މަސައްކަތް ކުިރއަކުަޑަވގުުތކޮޅެއް ބެލުމަށްފަހު، ތްތޯ ބެލުމަށް ޓަކައި. އެހެްނވީމާޚިޔާލުފުޅެއް އޮ

ނޑު ަފއްޔާޟަ   މިހާ ހިސާބުން. ށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން ގެންދާނީ. އަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: އިސްމާޢީލް ފައްާޔޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގަމު

ނޫންތޯ. އެހެންނޫންތޯ. ނގޭތޯ. ހަމަ ފާސްކޮށްލީމަ ނިމުނީކޮމިޓީއަށް އަސްލު މި އެްއޗެހި ގެންނާކަށް ވެސް ނުޖެހޭ އި މި

މާއްދާެގ  އޮންނަނީ މި އްާދގެ )ށ( މިހާރު މިވަނަ މާ 8އާދެ! އަުޅަގނޑު ކުޑަ އިޞްާލޙެއް ހުށަހަޅާލަން ބޭނުންވާތީެވ 

އިން މޯލްިޑވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް  ފަދަ އުޅަނދެއް އެތަނަކުން ަނގައި )ހ(ގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ މުްއދަތު ހަމަވުމުން އެ

ނަޑއަޅާ ތަނަކަށް ގެންދިއު  ނޑަށް ހީވަނީ ކަ ނޑަައާޅ ތަނަކަށް އަޅުގަ ސާފުކޮށްލަން އެެއއް މުގެ އިޚުތިޔާރު، ކަ

ގޮސް ންވާނީ. ެދން ހަމަ ނަގައިގެން މެެވސް ތަނަކަށް ކަންނޭނގެ ގެންދަރަށެއްަގއި ކޮން ބަޖެހޭހެން. މިހާރު އެއެ

ކަށް ނުވެސް ގެނެވޭނެ. އެހެްނވީމާ، ދުވަސް ތެރޭގައި މީހަ 15ދެން  ލައި ތާކަށް ނޫނީ އެހެން ލައި ޓަށްތިލަފުށް

ނޑުރީޒަނަބަލް ނޑަށް ، ހޭނީ. އެހެންވީމާމެން ވިސްނަންޖެކޮށް ކަންނޭނެގ ައުޅގަ އެތަންކޮޅަްށ ކޮްނމެވެސް ކަހަލަ އަުޅގަ

ރަެށއްެގ  ރަށަކަްށ އެ އެއެހެންވީާމ، މާލެއަކަށް ނޫން.  ބިލު މުޅި ރާއްޖެއަށް ދެއްތޯ މި އޮތީ މި ބިލު. މިހާރު މި

ނޑަށް ފެންނަނީ. ނޫނީ އެަކހަލަ މާނައެއް ދޭހަވާ ގޮތަށް. ޝުއެހެން އޮންނަން ތަނަކަށް   ކުރިއްާޔ. އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ނޑަށް ޤަބޫލު އެހެން ބޭފުޅެްއގެ ވިސްނުންފުުޅ. ކުެރވޭ ގޮތުން މެންބަރުންގެ އިތުރު )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އެހެްނީވމާ، އަުޅގަ

ވެސް ލިބިފަ.  ތާއީދުއަދި  އޮތީ ހުށަހަޅައި  ޚިޔާލުފުޅެއް ނެތުމާއިެއކުަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެންމެ ހުށަހެޅުމެއް މި

ނޑު މިަވގުތުަގއި ވޯޓަށް އަހަން ކަމަށް. ެއީއ ޙުސައި، އެހެންވީމާ ންމަނިކު ދޮންމަނިުކ އެ ހުށަހެޅުމަށް އަުޅގަ

ކުރަްއވާފަިއވާ ހުށަހެޅުއްވުން. ބިލު މިހާރު މަޖިލީހަށް ލިބިފައި އޮތްގޮތަށް، ތު ތާއީދުއަދި މުޙައްމަދު އަމީ ހުށަހަޅުއްވައި

ކުަރއްވާ ބޭފުޅުން އަތްޕުޅު މައްޗަްށ ގޮަތށް ފާސްކުރުމަށް. އެހެންވީާމ، ެއގޮތަށް ތާއީދުއޮތް  ކޮމިޓީއަށް ލިބިފައި

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން މި ބިލުގެ މަސައްކަތް މިހާ  5، ލާލަދެއްވުން އެދެން. އެެހންވީމާހިއް

ނ ނޑައެޅުމަށްފަހުަގއި އެޖެންާޑ ހިސާބުން މި ނިމުނީ ކަމަށް، ފާސްވެގެން ދިަޔއީ ކަމަށް އަުޅގަ ނޑަައޅަނީ. ކަ ޑު މި ކަ

ނޑުެމން ހިޖުރަކުރާނީ. އެޖެންޑާ 2ރު ނަންބަ އޮތީ މޯލްިޑވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިީޓެގ  ގައި މ2ިނަންބަރު  އަށް އަުޅގަ

މެންޓް ނީ ކޮގާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު. އެ ބިލަށް ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ެއކިއެކި އިާދރާތަކުން މިހާރުވާ

ތިބޭފުޅުންނަށް ެއ ދިރާސާކޮށްލެްއވުމަށް ޓަަކިއ  ބޭފުޅުން ަބއްަލވާލަްއވައި  އެ ކޮމެންޓްތައް ތި، ލިބިފަ. އެހެންވީމާ

ބޭފުޅުން  ައޅުަގނޑަށް ހީވަީނ ތި، )ވަގުުތޮކޅަކަށްފަހު( އެހެންވީމާ ވަގުުތކޮެޅއް ައޅުަގނޑު އަުރވަމުން ގެންދާނަން.

ނޑުމެންނަށް މި ްނނޭނގެ މި ކުިރއަންނަވާ ގޮތަށް ކައެދިަވޑަިއގެ  ށް ގެންދަން މިޖެހެނީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަުލުވން. އަުޅގަ

ނުޑމެންގެ ބައްދަލުވުމެއް މާދަާމ ، ވީމާ. އެހެންރުމަށް ޓަކައި ފުރުޞަތު ދެވިފައޮތީ މާދަމާގެ ނިޔަލަށް ކޮމެންޓް ކު އަުޅގަ

ާވގޮތަށް ައޅުަގނޑުމެްނ ކޮމިޓީގެ ަބއްދަލުވުން މިާހ އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ ބާއް هللا ނޫނިއްޔާ މާދަމާ ނޫން އަނެްއ ދުވަހު 

މަށް ޓަަކއި ތިދެްއާވ ން ކޮމިޓީގެ މަސަްއކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުހިސާބުން އަޅުަގނޑުމެން ިނންމާލާނަން. މެންބަރު

ރުންނަށް ވެސް. މެންބަ ހުރިހާ ވަަރށްބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން ސަމާލު ކަމަށް ޓަކައި އަދި އެއްބާރުެލއްވުމަށް ޓަަކއި

ނޑު މިހާ ހިސާބުން ބައްަދލުވުން ނިންމާލާނަން. ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ވަަޑިއގެން ވާހަކައާ  އެ، އެހެންވީމާ އެކު ައޅުގަ

 ދެއްވީތީ. 

__________________ 

 

 

 

 


