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  ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ދަލުވުމަށް މިަވގުތުަގިއ ފެށުނީ. ބައް ވަނަ ބައްދަލުވުްނ މިހާހިސާބުން މި 17`. އިޤްތިޞާދީ ކޮިމޓީގެ 

ނޑު 5އިްއޒަތްތެރި  ކޮމިޓީގެ އެޖެންާޑ  ބެވި ކޮމިީޓގެ ބައްދަލުވުމުަގއި.ތިއް ވެސް ހިމެނޭގޮތުން އެބަ މެންބަރަކު އަޅުގަ

ނަޑއެމިއަދުގެ ބައް ަގނޑުމެން ކުރިއަށް ގެންދާނީ ފުރަތަމަ އަޅުއެންމެ ޅިަފއި އޮްތގޮުތން ދަުލވުމުގެ އެޖެންޑާ ކަ

ންބަރު ގެ މެސުންަގޑި ަކނޑަެއޅުމުގެ މަސަްއކަތް. ެއީއ ވިލިމާލޭ ދާއިރާ މު ބިލެއްގެުމހިއް ކޮމިޓީއަށް ައއިސްފައި އޮތް

ނުޑގަިއ ދުއްވާ އުޅަނދުތައް ދުްއވުމާ، 69/78މަނިކު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގާނޫނު ނަންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން  ކަ

ކަމަށް  އޮންނާނެ  އެ ބިލުވެސް ފައިލްކޮުޅގަިއ  ންގެތި ހުރިހާ ބޭފުޅުބެހޭ ގާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު. 

ނުޑ ހަމަ ހުރިހާ އަޅުަގނޑު ީހކުރަން. އެހެންވީ  ނޑައެޅުުމގެ ފުުރޞަތު އަުޅގަ މާ، އެ ބިލާ ގުޭޅގޮތުން ސުްނގަިޑއެއް ކަ

އަިދ )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ޓަކައި.  ން ބޭނުންފުޅުވާ ވަގުތުތެއް ހުށަހެޅުމަށްބޭފުޅު ތި ހުޅުވާލަނީ ވެސް މި ބޭފުޅުންނަށް

ނޑު ދަންނަާވލަންޓަކައި އަޅު  ބޭފުޅުންގެ ސަމާލުކަމަށް ހަމަ ތި ތިޞާދީ ކޮމިޓީގައި މިހާރު އޮތް އެއް ބޭނުންވޭ އިޤް ގަ

ެއްއގަމު ، 2009/5އްވާފަިއވާ ގާނޫނު ނަންބަރު މަނިކު ހުށަހަޅުދާިއރާގެ މެންބަރު މޫސާ ހުޅުހެންވޭރުބިލު، އެއީ 

ކުރެްއވޭެނ ފާހަގަޭބފުޅުންނަށް  ވެްސ. އެހެންވީމާ، ބިލުަގއި ތި ދަތުރުފަތުރާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ިއޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު

ނޑުމެްނ މަޝްވަރާކުރަްއވާފައި އޮތް ބިލަކަށްވާތީވެވެސް އަޅު  ކުރިން ބިލަކީ.  މާއްދާެއްއ ހިމެނޭ ބިލެއް މި 53 ގަ

ނޑަެއޅީފުދޭވަރަކަށް ބޮުޑ ބިލެއް. އަ ނޑުމެން އޭުރގައި ކަ ކަމަށް.  ގެ ިނޔަލަށް ނިންމާލެވޭނެ 2015ޖުލަިއ  31 ުޅގަ

ވެްސ ވަނީ ނުނިމި. އެހެންވީމާ،  ބިލުގެ މަސައްކަތް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ  އެހެންނަމަވެސް ކަންދިމާކުރިޮގތުން

ބޭފުޅުންނަށް  ޓަކައި ތި ސުްނގަޑި އިތުރުކުުރމަށް ެގ ވެސްބިލު ބިލަށް ހަމަވެަފއި އޮތުމާ އެުކގައި އެ ސުންގަޑި އެ

ނަޑއެޅުމަށް އިއަޅުަގނޑުމެން ފުރުޞަތު ހުުޅވާލާނަން ހުށަހެޅުއްވުމަށް. އެެހންވީމާ، ދެ ބިލުގަ   ވެސް ަހމަ ސުންގަޑި ކަ

  ަފޒާދު. ޓަކައި ހުށަހެޅުްއވުމަށް އަުޅަގނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން.

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ފަޒާދު ޢަލީ މެންބަރު ދާއިާރގެ މެދު ވައްމުލަކުފު

ންބަރު ދާއިާރގެ މެވިލިމާލެ  ތަމަ ބިލުއްރިރު. ދެ ބިލުގެ ެތރެއިން މިހާރު ފުރަދެ! ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްެތރި މުޤައާ

ނުޑަގއި ުދއްވާ އުޅަނދުތަުކގެ ގާ ،މަނިކު ހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ ަކނޑުަދތުރު އުޅަނދުއަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން ނޫނަށް ކަ

ގެ ކުރިން ނިންމުމަްށ  31މަހުގެ  ބިލު މި މާއްާދގެ ހިމެނޭ ބިލަކަށްވާތީ، މި 11ޞްލާޙު ގެނައުން. މި އި އެ

ހަޅުއްވާފަިއވާ އެްއގަުމ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު ހުށައިްއޒަްތތެރި ދާއިރާގެ  ހުޅުހެންވޭރުދި އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން. އަ

ނޑަކަށް ހިޔެ  ފަތުރުގެ ގާނޫނަށް އިްޞލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު. އެދަތުރު އްނުވޭ މި ދައުރު ތެރޭަގިއ ބިލު ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އެކަން ކުެރވޭ މެންވާއިރަށް ބަޖެޓް ވެސް އަންނާނެ. އަންނަ މި މަސް ނިެއއީ ނެހެން. އަނެއްހެން އަުޅގަ

ދު. ދެން އޮންނާނީ ގެ މަސައްކަތް. ދެން މިހަފްތާ ވެސް މާދަން ބަންއޮންނާނީ ބަޖެޓު އެްއކޮށްނޮވެމްބަރ މަހުގައި ހަމަ 



  

. އޮންނާނީ ތްކުރަންދުވަްސ ދެން ޖުމްލަ މަސައަ 6ާމ، ހަފްތާ. އެހެންވީ މަސަްއކަްތކުރަން ދެ ހަމަ މި މަހުގައި

ނޑުމެންނަށް ކުެރވޭނެހެން.މި ދައުރު ތެރޭގައި ދާ ހިމެނޭ ބިލެއް މާއް 53 އްުނވޭއެހެންވީމާ، ައޅަަގނޑަކަށް ިހޔެ  އަުޅގަ

 ށް އެ ބިލު ނިންމަން. އަ 2015ޑިސެމްބަރ  31ހުށަހަޅަނީ އެ އަޅުަގނޑު 

 

 :ވާހަކަެދއްެކވުން އަޙްމަދުމަނިކު އަމީތު މުޙައްމަދު މެންބަރު ާދއިރާގެ މަޑުއްވަރި

  ކުރަން.އްވި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ާތއީދުފަޒާދު ހުށަހެޅުޢަލީ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .އަމީތު މުޙައްމަދު، ކުރަްއވާފަިއ މިވަނީ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަމީތުހަޅުއްވާަފއިާވ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުހުށަފަޒާދު 

ފަޒާދު ހުށަހަޅުްއވާަފއި މިވަނީ ވިލިމާލޭ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ހުށަހެޅުްއުވމަކީ

ނޑުމެން ެޑޑްލައިނެއް މަހުގެ ނިޔަލަށް އަޅު  ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ބިލު މި ނަޑައޅަ ގޮތުަގއި ގެގަ ސުންަގޑީެގ ގޮުތގަިއ ، ންކަ

ނަޑއަަޅއި ޑިސެމްބަރުެގ  31 ހަޅުއްވާފަިއވާ ބިލުރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާމަނިކު ހުށަހުޅުހެންވޭރު ދާއި ކަ

ނޑަެއޅުމަށް. އެހެންވީމާ، އެގޮތަްށ ތާ މައްޗަށް ހިއްލާލަދެްއވުްނ ކުރަްއވާ ބޭފުޅުން އަްތޕުޅުއީދުނިޔަލަށް ނިންމުމަށް ކަ

ނޑު މިހާހިސާބުން ކަ ން ފާްސވެއްޖެއެހެންވީމާ، ކޮމިީޓެގ އިއްތިފާޤުއެދެން.  ބިލުެގ،  ނަޑއަަޅއިކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ އެޖެންޑާަގއި ފުރަތަމަ އަ ،ހެންވީމާއެ . އެހެންވީމާ، ދެވަނަ އައިޓަމާ އޮތީ ނިމިފަ އިޓްމ މިހާރު މިއަުޅގަ

ނޑުމެން ކުރިއަށް ގެންދާނީ ހަމައެކަނި  ހިސާބަށް ދާއިރުގައި ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ދިރާސާކުރުން. މިވަގުތުަގއި އަުޅގަ

އްވާފަިއވާ ބިލުގެ މަސައްކަތްަތއް އެކަނި. އެހެްނވީމާ، ބިލުގެ މަސައްކަތްަތއް ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުށަހަޅު

ފާހަގަކުރެޭވ ގޮތެްއގައި ޢަމަލުކުރާ އުސޫލުގެ މަތިން  މުވެސް ޢާއް ކުރިއަށް ގެންދާއިުރަގއި އަުޅަގނޑުމެން މީގެ ކުރިން

 ތި  ކަތަކަްށވާތީވެކުރަމުން ގެންދާ މަސައްއެ ާދއިރާތަުކގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަކީ އަޅުަގނޑުމެން  ދާއިރާތަކަށް ފޮނުަވއި

ނޑު މިކަމުގަ  ނުޑ  ސް ހަމަ އެދޭ ވާހަކަ ދަންނަވާލަމުން ތިއި ވެބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލުފުޅަކަށް އަުޅގަ ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަ

 ށް ފުރުޞަތު އަުރވަން. ޞަތު ހުޅުވާލާނަން. އަޅުަގނޑު ސަޢުދަފުރު

 

 މީ ވާހަކަދެްއކެވުން:ޙިލްهللا ދުދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުތިނަ

ނުޑގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތަ  ،ވެސް އާދެ! އަޅުަގނޑުމެން އާދަިއެގ މަތިން ހަމަ ކުރާ އުސޫލުން މި ބިލުގެ އް ދުއްވުމާ ކަ

ނޑަްށ އަޅުގަ ފޮނުވާލަން ހުރި ފަރާތްތަކުގެ ޚިާޔލަށް  ގުޅުން ޙު ގެްނނަ ބިލަކަށްވާތީވެ ކަމާ ބެހޭއިޞްލާ ބެހޭ ގާނޫނަށް

 އެމް.އެން.ޑީ.އެފާ، ޕޮލިހާއި ،ޓް މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ފަރާތާއިރޭގައި މިހާރު ޓްރާންސްޕޯއޭގެ ތެފެނޭ. 

  އެހެންވީމާ، ދަންނަވާލީ. .އިނގޭތޯ ކަމާ ބެހޭގޮތުން ަގނޑަށް ފެނޭ މިލަ ތަންތަނަށް ފޮނުވާލަން އަޅުހަކަމި



  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް. އަޅުަގނޑު އެޗް.އެމަ

 

ނޑިތީމު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމދު ޙުސައިން  ވާހަކަދެްއކެވުން: ކަ

އްވި ހުށަހެޅުމަށް ޙިލްމީ ހުށަހެޅުهللا ދުސަޢު މުޤައްރިރު ޝުކުރިްއޔާ. ދެންމެ ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު

ނޑަށްޅު ުދކުރަން. އައަޅުަގނޑު ތާއީ ނޑުަގއި ދުއްވާ ެއއްޗެ ވެސް ފެންނަ ގަ އްޓާ ހުރިހާ ން ބަލަހައްސާ ބެހޭ ކަންކަނީ ކަ

ައޅުަގނޑަްށ  ކޮންމެވެސް ަކހަލަ މަޢުލޫމާތްތަކެއް ހޯދަން ބޭނުންވާނެތީވެ ން ައޅުަގނޑުމެންނަށްފަރާތެއް، އެހެންކަމު

 ތަންތަނުން މިއަށް  ކުރާ ވާހަކަ ދަންނަަވމުން އެނުޑ ތާއީދުގަހެޅުމަށް އަޅުހުށަހެޅި ހުށައެ هللا ފެނޭ ހަމަ ސަޢުދު

ނޑު ެއަކމަށް ތާއީ ލޫމާތު ހޯދަން.ބޭނުންވާ އިތުރު މަޢު  ދުކޮށްލާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. އެހެންވެ އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކުެރއްިވ ްއވި، ހުށަހަޅުްއވައި އެޗް.އެމް ތާއީދުހުށަހެޅު އެهللا ކަަމށް ވާނަމަ އަޅުަގނޑު ސަޢުދު  އިތުރު ޚިޔާލުފުޅެއް ނެތް

ނޑު ޗެކްކޮށްލާނައިންނެވިތޯ އަ ބޭފުޅަކުކުރައްވާ  ށް އިޢުތިރާޟުޚިޔާލުފުޅަ  ގޮތަށް ނިމުނީއެ  ވާތީކަމަށް ން. ނެތްުޅގަ

ޓް އޮތޯރިޓީއަށާިއ ށް މި ފާސްކުރެވުނީ ޓްރާންސްޕޯނޑުމެންނަގަހެންވީމާ، އަޅު ނޑު ަކނަޑއަަޅން. އެގަ ކަމަށް އަޅު

ގުޭޅގޮތުން ޚިޔާލު ހޯދުމަްށ  ށް މި ބިލާރުން ެއމް.އެން.ޑީ.އެފަޕޮލިސް ސަރިވސްއަށާިއ ޭއގެ އިތު މޯލްޑިވްސް

ނޑުފޮ ނޑުމެންނަށް ނިންމާލެވުނު މަސައްކަތަކީ.  ނުއްވުމަށް. އެހެންވީާމ، މައިގަ ގޮަތކަށް ެއއީ މިއަދު އަުޅގަ

ނޑުމެން ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވު ުކަގއި ބައްދަލުވުން ނިންމާލީ. ކަތެއް ނެތުމާއެުމގައި އިުތރު މަސައްމިހާހިސާބުން އަޅުގަ

 ކުިރއްޔާ އިނގޭތޯ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝު

___________________ 

 

 


