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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފެށުނީ. އަޅުަގނޑު ހަމަ ކޮމިީޓެގ  ވަނަ ބައްދަުލވުން މިހާ ހިސާބުން މި 11އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ `. 

ނޑު ހިމެނޭ  4ތިއްބެީވ ިއއްޒަތްތެރި  އަށް ވަަޑއިގެން މި ޮގތުން ކޮމިޓީ ރިކޯޑަށް ޓަަކއި ދަންނަވާލަން މިވަގުތު އަުޅގަ

ނޑުމެން ދަޢުއިތުުރން ބިލު ހުށަހެޅުއްވި މެ މެންބަރުން. އަދި އޭގެ ވަތު އަރުވާަފއި ވާނީ. ންބަރަށް ވެސް އަުޅގަ

ޑުމެންެގ އެމަނިކުފާނު މިވަގުތުަގއި ކޮިމޓީއަށް ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން އެަބއިންނެވި. އެހެންވީމާ، މެންބަރު މުއާޒަށް އަޅުަގނ

ްސކުރަން ަނވަން. މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން ބަޙުކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ފަރާުތން ވަރަށް ހޫނު މަރުޙަބާެއްއ ވެސް ދަން

ކުރިން ކޮމިޓީން ނިންމުމަށްފަހުގައި ފްލޯރއަށް ފޮނުވައި ފްލޯރއިން އަނބުާރ  މިއޮތް ބިލަނީ އަޅުަގނޑުމެްނ މީގެ

ދު އް. ެއއީ މަަޑވެލި ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުއާޒް މުޙައްމަދު ަރޝީކޮމިޓީއާ ހިސާބަށް އަިއއްަސ އޮތް ބިލެ

ނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިުލ ެއްއގަމު ދަތުރުފަތުރު ގާ، 2009/5ނޫނު ނަންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގާ

ރަތަމަ ކަމަކަށް ހަމަ އެންެމ ފު ދިރާސާކުރުމުގެ މަަސއްކަތް ައނެއްކާ ވެސް ކުރިއަްށ ގެންިދއުން. އެހެްނވީމާ، އެންމެ

ނޑު ހުށަހަޅަން.  ޢާއްމު ނަޑއަޅާލުމަށް ޓަކަިއ އަޅުގަ ކަމެއްގެ ގޮތުން އަުޅަގނޑުމެން މި ބިލުގެ ސުންގަޑިެއއް ކަ

)ވަގުތުޮކޅަކަްށފަހު( މިވަގުތު ައޅުަގނުޑ އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ހުުޅވާާލނަން މެންބަރުން ސުންގަޑިއެްއ ހުށަހެޅުމަށް. 

އޮތީ ހަމަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ބިލުގެ ސުންގަިޑއެއް ަކނަޑއެުޅމަށް ޓަކައި ހުށަހެޅުންތައް  މިހުޅުވާލާފައި 

ނޑު ުޙސައިން  މަނިކު ދޮންމަނިކަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. ހުށަހެޅުއްވުމަށް. އަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ދޮންމަނިކު  މަނިކުޙުސައިންދާއިާރގެ މެންބަރު ތ. ގުރައިދޫ 

ޝުކުރިްއޔާ މުޤައްރިުރ. އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން މިރޭ މި ބިލުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލަން. އެހެންވީމާ، އާދެ! 

ނޑު ހުށަހަޅާ ގަިޑއަކީ.    އަޅުަގނުޑގެ ސުްނގަިޑއަކީ ިމރޭ މިކަން ނިންމުން. އަޅުގަ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

 އަމީތު.

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން:އަޙްމަދުމަނިކު  އަމީތުާދއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މަޑުއްވަރީ 

ނޑު ާތއީުދކުރަން. ޙުސައިން  މަނިކު ދޮންމަނިކުގެ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ނޑު ބަލައިއިޢުތިރާޟުކުަރްއާވ ބޭ ،އެހެންވީމާ ނޑުމެންނަށް ފުޅަކު އިންނެވިތޯ އަުޅގަ ލާނަން އެންމެ ހުށަހެޅުމެއް އަުޅގަ

މަނިކު ދޮންމަނިކު ހުށަހަޅުއްަވއި އަދި މުަޙއްމަދު ައމީތު އެ ތާއީދުކުެރއްިވ . އެހެންވީމާ، ުޙސައިންލިބުމާއެއްކޮށް

ކޮށް ނިންމައި ފާސްކުރުމަށް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އެއްެވސް ފާސްކުރުމަށް މަސައްކަތްގޮތަށް މިރޭގައި މި ބިލު 

ބޭފުޅުންެގ  ކަަމށް އަޅުަގނޑު ަކނަޑއަޅަން. އެހެންވީމާ، ތި ބޭފުޅަކު އިޢުތިރާޟުނުކުރަްއާވތީ އެގޮތަށް ފާްސވެއްޖެ

ނުޑ ދަންނަވާލަން. މި ބިލުގެ މަސައްކަތް ީމގެ ކުރިން ައޅުަގނޑުމެން ކުރިއަށް ގެންދިަޔ  މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ކޮމިީޓއަްށ  ކުރިން ވާނީ މި ބިލު ގޮތް ައޅުަގނުޑ ކޮންމެވެްސ ވަރަކަްށ ދަންނަވާލާނަން. އަޅުަގނޑުމެން ީމގެ

ނޑުމެން ާފސްކުރު އަިއގޮތަށް އެހެންނަމަވެްސ ބަެއްއ އިޞްލާޙުތަްއ ގެންނަން  މަށްފަހުގައި ަތޅުމަށް ފޮނުވާފަ.އަުޅގަ

މަީތގަިއ ބޭފުޅުންގެ މޭޒުކޮޅު ބޭނުންވާތީއާ ެއއްކޮށް އަނުބރާ އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީއަްށ އައިސްފައި ިމވަނީ. ތި

ނުޑގެ މޭުޒން ހު ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ވެސް މޭޒުކޮޅު މަތީގައި އޮންނާނެ.  ށަހަޅާ އިޞްލާޙު ތިއޮންނާނެ، އަުޅގަ

ނޑު ތި އެހެންވީމާ، އެ ތިބޭފުޅުން ިދރާސާކޮށްލަދެއްވުްނ އެދެން.   ެއހެންވީމާ، ެއ ދިރާސާކޮށްލެްއުވމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ެސކް ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތެއް އަުރވާނަން. އަިދ ޭއގެ ރެޓޭިރއޭޓުެގ ފަރާތުން އިތުރަްށ އިތުރުން އަުޅގަ

 ގުޭޅގޮތުން. ދަންނަވަމުން ގެްނދާނަން އެކަމާބޭފުޅުންނަށް ވެސް އަޅުަގނުޑ  މަޢުލޫމާތެއް ބޭނުންވާކަމަށް ާވނަމަ ތި

ގެނެވުނު ބަދަލު ކޮމިޓީއަްށ  ރެޓޭރިއޭޓަށް ައޅުަގނޑު ފުުރޞަތު އަރުވާނަން މިހާރު މި)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! ެސކް

 މި ހުށަހެޅިފައި އޮތް ބަދަލަށް އިނގޭތޯ ތި ދަންނަވާލުމަށް ޓަކައި. )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އެހެންވީމާ، މިހާރު 

ރެޓޭރިޭއޓުެގ ކޮމިޓީގެ ެސކްދޭތެރޭ.  ފުޅުންެގ ޚިާޔލު ފާޅުކުރެްއވުމާބޭ ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާނަން ތި

ގެެނވޭ ބަދަލު ެއ ދެންމެއަކު ކޮމިޓީއަށް އެ ަދންނަވާލަދެއްވީ. އެހެްނވީމާ،  ޞީލުކޮްށ މިހާރު މިފަރާތުން ވަރަށް ތަފު

ނޑަށް ކޮަޅކަށްފަ)ަވގުތުލާނަން އިނގޭތޯ. ހަމަ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމަށް އަުޅަގނޑު ފުރުޞަތު ހުުޅވާ ހު( ދަންނަވާލަން. އަުޅގަ

ނޑުމެން ކޮމިީޓގެ  އިތުރުކުެރވޭ މާއްދާއާ އަލަށް މި ވަނަ މާއްދާ މިހާރު މި 9ބޫލުކުރެވޭ ގޮތުން ޤަ މެުދގަިއ އަުޅގަ

ިމގޮތަްށ ، ނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވެނީ. އެހެންވީމާނެތްކަމަށް އަުޅގަ ގެ ތަފާުތ ޚިޔާލުފުޅުތަެކއް ނެތް،އެްއވެސް މެންބަރެއް 

ނޑު ގޮތެްއގަިއ އަުޅަގނޑުމެން ނަށް މި ބިލަށް މި ހަމަ ބާއްވަން ފެންނަކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫުލކުރެވެނީ. މައިގަ

ނޑު ހަމަ ތަކުރާރުކޮށްލާނަން ހަމަ މި ކޮމިޓީގެ ރިކޯޑަށްިއޞްލާޙެއް. ެއްއ އިޞް 2ގެނެވެނީ  ޓަަކއި.  ލާޙަކީ، އަުޅގަ

 9ވަަނ މާއްދާއެްއ އަުޅަގނޑުމެން މި އުފަންކުރުވަނީ. ެއއީ  9ވަނަ ާމއްދާެގ )ނ( އުނިކުރުމަށްފަހުގަިއ  7އެީއ 

މި އިުތރުކުރަނީ ލައިސަންސް އާއި  ެއއްއި )ނ( ަލއި އަދި ޭއގެ އިތުރުން )ށ( ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ގޮުތގަ

ރުމަނާތައް މަޢާފްކުރެވޭނެ ޮގތެއް. ދެން އަރިމަތީ ސުުރޚީ ވެސް ތި ބޭފުޅުން އޮތް އުފެދޭ ޖުގުޭޅގޮތުން މި

ދުވަސް  15ގެ )ނ( ގައި ވަނަ މާއްދާ  8ބައްލަވާެލއްވީމަ ފެނިވަަޑިއގަްނނަވާނެ މި އޮތް ގޮތް. ދެން އޭގެ އިތުރުން 

 ،ކުރިން. އެހެންވީމާ އޮތީ މީގެ ދުވަހަށް ަބދަލުކުރުމަށް އަޅުަގނޑުމެންަނށް އެއްބަްސވެފަިއ މި 60މި އޮތްތަން 

ނޑަށް ޤަ  ގުޭޅގޮތުން އިތުރު ޚިޔާލުފުޅުތަކެއް މެންބަރުންގެ އޮތް މި ބިލާގޮތުން  ބޫލުކުރެވޭމިހާހިސާބުން އަޅުގަ



  

ނޑުމެންނަްށ ، އެހެންވީމާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(  ވެސް...މަސައްކަތް ނިމުމާ ، ވީމާހެންކަމަކަށް ނުފެނޭ. އެ މިހާރު އަޅުގަ

އެކު ފާްސކުރުމަށް ެއއްވެްސ ބޭފުޅަކު އިޢުތިރާޟްކުރަްއވާތޯ އަުޅަގނޑު ހަަމ  ލާޙު ގެެނވުނު ބަދަލުތަކާއިޞްމި 

 ން އަމީތަށް. ބަލައިލާނަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްަފހު( އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަުރވާނަ

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން:އަޙްމަދުމަނިކު  މަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު

 އެްއގޮތަށް މިހާރު އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ައޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން.  އަޅުަގނޑުމެން މި ގެނައި ިއޞްލާޙުތަކާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ންމަނިކަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. އަޅުަގނޑު ޙުަސއިންމަނިކު ދޮ

 

  ާވހަކަދެއްެކވުން:ތ.ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު 

ނޑު ާތއީދުކުރަން  ލާޙުތަކާ ެއއްގޮތަށް މިހާރު މި ގެެނވުުނ އިޞްމުޙައްމަދު އަމީތު އެ ހުށަހެުޅްއވި ހުށަހެޅުމަށް އަުޅގަ

 މި ފާސްކޮށްލަން. 

 

  ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

 . އެއީ ަރން ހުށަހެޅުމެއް ލިބިފަެއއްކޮށް ފާްސކު ލާޙުތަކާމި ވަނީ މިހާރު މި ގެެނވުނު ިއޞް އާދެ! ައޅުަގނޑުމެންނަށް

. ގޮތަށް ފާްސކުރުމަށް އިތުރުން ޙުަސއިްނމަނިކު ދޮންމަނިކު ތާއީދުކުރެްއވި އަދި ޭއގެ މުޙައްމަދު އަމީތު ހުށަހަޅުއްަވއި 

ޑަިއގަންަނވާ، ެއގޮތަށް ފާސްކުަރއްަވން ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ ބޭފުޅުން އަތްޕުޅު މަްއޗަްށ ފެނިވަ ، އެހެންވީމާ

ވޯޓުެގ އަޣުލަބިްއޔަތުން މި ބިލު ކޮމިޓީ ސްޓޭޖުން  6، . )ވަގުުތކޮޅަށްފަހު( އެހެންވީމާ ހިއްލަވާލަދެްއވުން އެދެން

ނޑައަޅަްނ މިހާހިސާބުން.  ބުން މިރޭގެ ބައްދަލުވުން އަޅުަގނޑު ނިންމާލާނީ މިހާހިސާ، އެހެންވީމާފާސްވެއްޖެ ކަމަށް ކަ

ނޑުމެންގެ ބައްهللا  ނޑު ބައްދަލުވުެމއް ، ަދލުވުމެއް ޮއވެދާނެ. އެހެންވީމާއިރާދަކުެރއްިވއްޔާ މާދަމާ ވެސް އަުޅގަ އަޅުގަ

ވެްސ އޮތްކަމަށް ވާނަމަ ތި ބޭފުުޅންނަށް އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ައންގާލާނަން. މާދަމާ ދުވާލު ގަީޑގައި އެހެންނަމަ

ނޑު މިރޭެގ ބައްދަލުވުން ނިންމާލަން.  އެއާ، މެއް އޮތަސް އޮންނާނީ. އެހެންވީމާއަޅުަގނޑުމެން ބައްދަުލވު ެއކު އަުޅގަ

ތި ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ކޮމިޓީގެ މަސއްކަތް ގެންދިުއމުގައި ވެެދއްވާ އެހީތެރިކަމަްށ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު 

 ދަންނަވަން. 

___________________ 

 



  

 


