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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މި ކޮމިޓީގެ  ،ހިސާބުން މި ފެށުނީ. ބިލުގެ މަސައްކަތްވަނަ ބައްދަލުވުން މިހާ 22ޓީގެ `. އިޤްތިޞާދީ ކޮމި

ނޑުމެން އެެޖންޑާކޮ  އެއީ .2009/5މިއޮތީ ގާނޫނު ނަންބަރު  އިށްފަމަސައްކަތް ފެށިގެންާދއިރުަގިއ މިއަދު އަުޅގަ

ތައް ކުިރއަށް ގެންިދއުން. އެްއގަމު ދަތުރުފަތުރާ ބެހޭ ާގނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ ބިލު ދިރާސާކުރުމުގެ މަސަްއަކތް

ނޑު ދަންނަަވއިލާނަން. މިއަދު މަޖިލީހުގެ ރައީސް  ދެން ތި ބޭފުޅުންގެ ހަމަ ސަމާލުކަމަށް ޓަކައި އަޅުގަ

 މިހާރު އެބައޮތް ައިއއްސަ. ދެން ބިެލްއގެ މަސަްއކަތް ކުރުމަށް 7ލާންކުރެްއވިފަދައިން ައޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީަގއި އިޢު

ނޑުމެންނަށް ތަންކޮޅެއް ައވަހަށް ވެސް  ވޭ ޒާތަކަށްވާ ނިންމާލެަހމަ އަޅުަގނޑުމެން މި ބައެއް ިބލުތަކަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ކޮމިޓީގެ މަ ވާތީ ބިލުތަކަކަށް ނޑު އަުޅގަ  ސަްއކަތްތައް ިމ ތަންކޮޅެއް ހަލުިވ ސްޕީެޑއްަގއި ގެންިދއުމަށް އަުޅގަ

ނޑު މިއަދު ިމ  ެއކުއެއާ ތަށް ޓަކައި ދަންނަވާލަން. ދެންކުރާ ވާަހކަ ވެސް ތި ބޭފުޅުންނަށް މަޢުލޫމާދުގަސް އަުޅގަ

މި  2009/5 މަސަްއަކތްތައް. އެއީ ވާ ބިލުގެފަށަނީ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާަފއި މި

 މަސައްކަތްތައް ފެށުމުގެ ގޮތުން ައޅުަގނޑު ހަމަ ދަންނަވައިލާނަން ހަމަ ތި  ންބިލުގެ މަސައްކަތްަތއް ފެށުމަށް. ދެ

ނޑުމެން ކޮމިޓީެގ  ބޭފުޅުންނަށް ހަމަ އެކިއެކި ިއދާރާތަކުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބުނު ކޮމެންޓުތަކަށް ބަލާފައި އަުޅގަ

އޮންނާނެ ތި ބޭފުޅުންގެ ފައިލްކޮޅަށް ލެވިފައި މިހާރު އޮންނާނީ.  އިތައްޔާރުކޮށްފަ އްމޭޒުން މި ޑުރާފުޓެ ރީއިދާ

ތެރި އެހެންވީމާ، މި ކޮމިީޓގެ މަަސއްކަތްތަްއ ައވަސްކޮށްލުުމގެ ޭބނުމުގައި ހަމަ ެއގޮތަށް ޑުރާްފޓެއް ހަދާފައި ިއްއޒަތް

ނީ. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ތި ބޭފުޅުންގެ ަފއިލްކޮުޅަގއި އޮންނާނެ މި ހަމަ ެއ ލެިވފައި ެއވަމެންބަރުންގެ ފައިލްކޮޅަްށ 

ނޑު ގޮތެްއގައި ިމ  ެއހެން ޖަހާފައި އޮންނާނެ. ދެން  ޕީ.އޯ ޑުރާފްޓު އެއީ .ޑުރާފްޓެްއގެ ގޮތަށް ަތއްޔާރުޮކށްފަ މައިގަ

ނޑުމެން ފޮނުވި ޑުރާފްޓު އެކުަލވާލުމުަގއި ހުރިހާ އިދާ ގެްނ އިކަށް ލިބުނު ކޮމެންޓުތައް ހިމަނަލުތަޔާޚިރާތަކުން އަުޅގަ

 ؛އިޢުތިރާޟް ނުކުރާ ކަމަށް ވާނަމައޮތީ މިހާރު ފަރުމާކުރެވިގެން ޮގއްސަ. އެހެްނީވމާ، ތި ބޭފުޅުންގެ  މި ބިލު މި

ނޑު އަސްލަމަށް ފުރުޞަތެއް އަުރވާނަން.  އާދެ! އަުޅގަ

 

 ަކދެއްކެވުން:ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވާހަ

ކަމުަގިއ   އޮތީ. އެއީ އިދާރީމޭޒުން އެ ޕީ.އޯ ޑުރާފްޓު އްނުޭވ ބިލު މިހާރު ފަރުމާކުރެވިފައި މިޔެހި އްމުޅިން އެހެންހެނެ

ވަނަ މާއްާދގެ )ނ(  3ޭމޒުން ތަްއޔާުރކުރި ޑުރާފްޓު ކަމަށް ވިދާުޅަވނީ. އިނގޭތޯ. މި އިދާރީ އް ލިޔެފައި މިާވ ޑުރާފުޓެ

ކަމުަގއި އަދި ވަކި މި ކަރުދާހެއް  ޞްލާޙުތައްރައީސް އޮފީހުން ފޮނުއްވި އި އެަބއޮތް. ެއކަމަކުހިމަނާފައި  ވެސް

ވަނަ މާއްދާެގ )ނ( މިގޮތަށް ފާސްކުރަން ނުފެންނަ ކަމަށް ރައީސް  3އެބައޮތް. އެ ކަރުދާހުަގއި މިވާ ގޮތުން 

 އޮތީ... ފުޅުން މިއޮފީހުން ވެސް ކޮމެންޓްކުަރއްާވފައި އެބައޮތް. އެހެންނަމަވެސް، މި ބޭ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުެމންނަށް ޕީ އޯ ޑުރާފްޓު ޖަހާފައި މިއޮތް ޑުރާފްޓަކީ ހުރިހާ .އަޅުަގނޑު އެހެްނވެގެން މި ދަންނަވާލީ މިހާރު އަޅުގަ

އަދި  ޓާން ައޅުަގނޑުމެްނގެ ސެކްރެޓޭިރއޭއިދާރާތަކުން ލިބިފައި ހުިރ ކޮމެންޓުތަކާއި އެްއގޮްތވާ ގޮތުގެ މަތީ

އިތުރުން ރަީއސް އޮފީާހއި ހުރިހާ އިދާރާތަކުން ލިުބނު ކޮމެންޓުތަކާއި ހިމަނަިއެގން އެކުަލވާލެވިަފއި އޮްތ އޭގެ 

ޑުރާފްޓެއް މި ޑުރާފްޓަކީ. ެއހެންވީމާ، ފަހަރެއްަގއި އެހެން އިދާރާތަކުން ފޮނުވާަފއި ޮއތް އެްއޗެްއ މި ރައީްސ 

ގައި އެގޮތަށް އޮްތ ކަމުގައި ވިަޔސް ވެްސ ސް އޮފީހުން ފޮނުިވ ކޮމެންޓުރައީ  ،އޮފީހުން ފޮނުއްވި ކޮމެންޓުަގއި

ފައި އޮތުމަކީ އެކަީށގެންާވ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، ެއ އްޔާ މީަގއި ހިމެނިކޮމެންޓެއް ައިއްއސަ އޮްއވިއްޖެ  ޤަބޫލުކުރެވޭ

 އިނގޭތޯ.  ޓަކައި ދަންނަވާލަން ވާހަކަ ތި ބޭފުޅުންގެ ހަމަ މަޢުލޫމާތަށް

 

 ތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވާހަަކދެއްކެވުން:ހިތަދޫ އު

 3ޮއތީ އެގޮތަށް ހިމަނާފައި  އޮތީ މިގޮތަށް ފާސްކުރަން ނުފެނޭ. މި ޑުރާފްޓުގައި މި ރައީސް އޮފީުހގެ ކޮމެންޓުަގއި މި

ގޮތަށް ކޮމިޓީއެްއ އޮތީ އެ ގައި މި 1ނަންބަރު  އީސް އޮފީހުގެ ފުރަތަމަ ކޮމެންޓުވަނަ މާއްދާގެ )ނ(. އެހެންީވމާ، ރަ

 3. ހަމަ އޮތީ ހިމަނާފަ މި ޑުރާފްޓުގައި މި މަށްަވންޏާ. ދެންރައީސް އޮފީހަށް ފެނިވަޑައިުނގަންނަވާ ކަ އެކުަލވާލަން

އެ ކޮމިޓީ ެއގޮތަށް  އި ވެސް ހަމައެނޫން ގޮތަަކށް ބަދަލުކުރެވިފަވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އޮތް ގޮތަށް ނުވަތަ 

ނޑު މި ދެންނެވީ މާ،. އެހެންވީގެންނަވާފައޭ  އޮތީ.  ތޯ މިއި. އެހެންީވމާ، އެކަން ރަނަގޅަށް ކުރަްއާވފައަުޅގަ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންގެ އެހެންވީމާ، މި ޕްރިންޓިންަގއި ކޮންމެވެސް ކަހަލަ މަްއސަލަތަކެއް އުޅޭ ކަމަށް ެފންނާ ތީ އަޅުގަ

ރަނގަޅު ޕްރިންޓު މިހާރު ައޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިފައި މިއޮީތ އެންމެ ރަނގަުޅ ޕްރިންުޓ  ޓުން ީމގައި ސެކްރެޓޭރިއޭ

ައޅުަގނޑުމެން  ލާފައިއެ މަސަްއކަތް ފަސްކޮށްއަުޅަގނޑުމެން ދެމުން ވަނީ. އެހެންކަުމން، އެއަށް ާޖގަ ނޫން ކަމަށް

ންގެ ދަުށްނ ނިހެށް. އެހެންވީމާ، އެހެދާނަން އިނގޭތޯ. ފަހުން އެނބުރި އެަކކަށް އަންނަ ގޮތަ އެހެނިހެންނަށް

އަޅުަގނޑުމެން ކުިރއަށް މަސައްކަތް ކުިރއަށްގެންދާނަން. މިއަދު ހެނދުނުގެ ދަންފަޅީގައި އަޅުަގނޑުމެން މަސަްއކަތް 

ނޑު އެއީ .ގެންދިޔަ ބިލުގެ މަސައްކަތް އެހެންވީމާ، ތި  .ނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލުދަތުރުފަތުރާ ބެހޭ ގާ ކަ

ޅުންނަށް ވެސް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ މިހާ ހިސާބުން އަޅުަގނޑުމެން އެ މަަސއްކަްތ ކުރިއަށްގެންދިަޔއިުރގަިއ ބޭފު

 ކޮމިޓީަގއި މި ދެންނެވީ،ހާރު ވާނީ ފާސްކުރެިވގެން އަޅުަގނޑުމެން އެ ބިލުަގއި ވެސް ބަެއއް މާއްދާަތއް މި 
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ފައިވާ ަބއެްއ މާއްދާަތއް ުހންނާނެ. އެހެންވީމާ، މިހާ ވަިކ ގޮަތކަށް ެއއްބަްސވެ އަޅުަގނޑުމެން މަްޝވަރާކުެރވި 

ނޑުމެންނަްށ އެއްބަސްނުެވވޭ މާއްދާތަްއ ދައްކައިދެްއވުން އެދެން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(  ވަަނ  5ހިސާބުން އަޅުގަ

ނޑުމެން ެއއްަބސްވެފަ 5މާއްދާ.  އޮތޯރިޓީން  ތާ އޮންނާނީ. އަނެއް މި ޓްރާންސްޕޯޓްއިވަނަ މާއްދާ ކުރީ ދުވަހު އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާައްށ  5ފޮނުވާފައި އޮްތ ގޮތަށް ިމ މާއްދާ ހިމަނަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ައޅުަގނޑުމެންނަށް 

 2ވަނަ މާއްާދގައި  5ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލާއިުރަގިއ  5 އޮތީ. ދެން ސާބަށް ާއދެވިފައި މިއަޅުަގނޑުމެންނާ ހި

ނޑުމެންަނށް ކޮމެންޓް ފޮނު އިތުރުން އަދި ޭއގެ އާ ޓްރާންސްޕޯޓް ޮއތޯރިޓީ ތީ. ެއއީއޮ ވާފައި މިއިދާރާއަކުން އަުޅގަ

ތް ކޮމެންޓަްށ އޮ އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ ފަރާުތން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފޮނުވާފައި މި .އެން.ޑީ.އެފްެގ ފަރާތުން. ދެންއެމް

ނުޑ ހަނ 28ޓްރާންްސޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ތަފާތު  ބަލާއިރުަގއި އެއީ   28ދާންވަނީ. އާދެ! ަގވާއިެދއް އަުޅގަ

ެއއްކޮށް. އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ މި ކޮމެންޓުތައް ެވސް މީގެ ތެެރއަށް  ގަާވއިދުތަަކކަށް މި ެއކުލަަވިއލާތީއާ ވެސް 

އަުޅަގނޑުމެންނަށް. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުން ުކރިން ދުވަހު އިްއޒަތްތެރި އެބަ އެކޮމަޑޭްޓކުރެވޭ 

ވަނަ މާއްދާ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން  5ތަކަށް ބަލާއިރުަގއި މި ފުޅުފާޅުކުރައްވާަފއި ޚިޔާލު މެންބަރުންނަށް ވެސް

ނަޑއަުޅއްވާަފއި އޮތް ގޮތަްށ ކުރިއަށް ގެންދިއު ރަނގަޅު ކަމަށް ފެންނަނީ. އެހެންނަމަވެސް، ތި ބޭފުޅުންގެ ހަމަ  ންކަ

ނޑު މިކަމު . ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ މި ފޮނުވާފައި އޮތް އިޞްލާޙު ގަ ގައި ބޭނުންވޭ ކުރިއަށްާދއިރުޚިޔާލުފުޅެއް އަުޅގަ

 ވަނަ މާއްދާަގއި ހިމަނަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އާމިަރށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަުރވާނަން. 5މި 

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ކުޑަހުވަ

ލާޙު ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ހުށަހަޅާފައި އޮތް ވަނަ މާއްދާއަށް ގެންނަން ފެންނަ އިޞް 5އާދެ! 

ވަަނ  5އިޞްލާޙަކީ ެއއީ އެންމެ ރަނގަޅު އިޞްލާޙު ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީ ެއގޮތަށް އެ އިޞްލާޙު 

ރީއަށް ސްޓްމަނާ އާއި ފީ ނެގުމުގެ ބާރު މިނިރުށްފަިއވާ ަގވާއިުދގެ ދަށުން ޖުމާއްދާގެ )ނ( މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮ

ނުޑ  ލިބިގެންވާ ކަމަށް. މިއީ ނުޑ މިހެން މި ދަންނަވާ ކަމަކީ ޙަޤީޤަތުަގއި ކުރިން ދުވަހު ވެްސ އަުޅގަ އަުޅގަ

ނަޑއެޅުން މިފަހަރުން ެފށިގެން ާއގުދެންނެވިން ބޮއްކުރާ ޮއންނަނީ ބޮޑަށް ަގވާއިުދގެ  ބޯޓުތަާކއި ހަމައަްށ އަދަދުތައް ކަ

އިުދގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީެގ ސިޔާސަތާ އެްއގޮްތވާ ގޮުތެގ މަތީން އެކަން ކުރުމަްށ ން. އެހެންވީާމ، އެ ަގވާއިތެރެ

ނުޑ ނުދެކޭތީ ހަމަ ެއގޮތަްށ އެ އިޞްލާޙު  އިގާނޫނުަގއި ބަޔާންކޮށްފަ  ބިލުަގިއ  މިއިނުމަކީ މައްސަލަެއއް ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑު ހުށަހަަޅން.  ހިމެނުމަށް އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުަޞތު އަރުވަލައަސް  ން.މަށް އަުޅގަ
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 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވާހަަކދެއްކެވުން:

ނޑުމެން ބޭއްވި ކޮމިީޓގައި ަބއްދަުލވުމުަގއި ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯިރޓީއާ ބައް ދަލުކުރުމަށްފަހު ެއ މިއަދު ހެނދުނު އަޅުގަ

 މަށްބޭުފޅުންގެ ޑުރާފްެޓއް ާވކަ ން އެއިމެން ދެްއކެވުުނ ވާހަކަިއގެ ތެރެ ނޑުމަޝްވަރާކުރެވި ައދި އަޅުގަ  ބޭފުޅުންނާ

ނޑު އެ ބޭފުޅުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވި ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ ޑުރާފްެޓއް. ައދި ކޮމިޓީގެ އިްއޒަތްތެިރ  ކަ

ނޑުމެން ކޮމިީޓއަށް ފޮނުއްވަމުޤައްރިރު ވެސް އެ ޑުރާފްުޓ އަ އެދިަވޑަިއގެންނެވި. އަިދ  ސްދެްއވުމަށް ވެ އި ުޅގަ

ނޑުމެންެގ އެ ބައްދަލުވުމުއޭގެ  ގެން މި ގާނޫނުގައި ހިމަނަންޖެހޭ އިަގއި މި އެފަދަ ޑުރާފްޓަކަށް ބަލައިތުރަށް އަުޅގަ

ދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެިރ ރިޔާޟް، ކިނބިهللا އުމަށް މި ޢަބްދުބައިތައް ހިމަނާފައި މި ގާނޫނު ފުރިހަމައަށް ގެނަ

ނުޑވާނީ ެއއަށް ތާއީދު ވެސް ކޮށްފަ ޅުއްވުމާމެންބަރު ހުށަހެ މިހާރު  އެ ހުށަހެޅުމަށް ވެސް. ދެން އިއެކު އަދި އަުޅގަ

ޮގސް ނިންމާލާ  އަޅުަގނޑުމެން އަެނއްކާ ަހމަ މިހާރުގެ ޑުރާފުޓް އޮްތ ގޮތުން މާއްދާައކުން މާްއދާއަކުން

ނޑުމެ ކަމަށްވަނީނަމަ  ހެންނުން ދިޔަ ގޮތް ކުޑަކޮށް ބަދަލުެވގެންދާވިސް އިއާ ްނނަށް އޭރު ދެކެވުނު ވާހަކައަުޅގަ

 .އޭ އަށް މިކަން ނިންމޭނެ ގޮތެއް އެބައޮތްތޯއަޅުަގނޑަށް ީހވާތީ މި ފުރިހަމަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އޭުރަގއި ހަމަ މި ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިީޓގެ ފަރާތުން ވަަޑިއގެންނެިވ  ހުންނާނެ ކަންނޭނގެަގއި ހަނދުމަފުޅުއޭރު

ވަންްޓ ން މިއަށް ރިލަ އިޓުގަިއ ހިމެނޭ މާއްދާތަުކގެ ެތރެތަކަށް ިބނާކުރާއިރުަގއި ހަމަ މި ޑުރާފްފުޅުންގެ ވާހަކަބޭފުޅު

މުހިއްމު މާއްދާތައް މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންނާ ހިސާބަށް ފޮނުވާފައި މިއޮތީ. އެެހންވީމާ، މި އިްއޒަތްތެިރ 

މަ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ޑުރާްފޓު އަންނަންދެން ވެސް މެންބަރުންނަށް ހަމަ ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ކަމަށް ވާނަ

މަޑުކުރެވިދާނެ. ނޫިނއްޔާ ިމހާރުން މިހާރަށް ބިލުގެ މަސައްކަތްަތއް ކުިރއަށް ގެންޮގސް ވެްސ ނިންމާލެވިދާނެ. 

ްށ އެ ބޭފުޅުްނ ދެއްެކވި ވާހަކަފުޅުތަކަ ެއހެންނަމަވެސް،ނެތިން.  ށްނުޑ މިއަކަށް ވަިކ ގޮތެއް ކިާޔކައަޅުގަ 

ނޑުެމންނަށް އެ ޑުރާފްޓު ގެނައި ކަމުގައި ވިަޔސް ވެސް މިައށްވުރެ އިތުރު ފައިދާތަެކްއ  ބަލާއިރުަގއި މި އަުޅގަ

ަގނޑަށް މިކަމުގައި ގޮތެްއ އެްއޗެއް އަންނާނެ ކަމަކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ. އެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު ހަމަ އަޅު

 އިނގޭތޯ. ފަޒާދު. މަ އެދި ދަންނަވަންވެދެްއވުން ހަދެއްވުމުަގއި އެހީތެރި  އިނިންމަ

 

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑުމެން މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން ފުރަތަމަ ވާހަކަ ދެއްކި ދުވަހު ވެސް އެންމެ ބޮޑެތި ކަންބޮޑުވުންތަެކްއ  އާދެ! އަުޅގަ

 ހަކަަތއް ބޮޑަށް ދެކެވުނީ. ދެންއެ ވާ ނިގެންދާތީ ކަންނޭނގޭ. ދެންތައްތަކެއް ހިމެއިނީ ގަާވއިދެްއގެ މާގިނަ ަކން
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ނޑުމެން ހެނދުނު ސެޝަންަގއި މި ޓްރާްނސްޕޯޓް އޮތޯރިީޓގެ ބޭފުޅުްނ ގެނެްސގެން ެއ ވާަހކަ  މިއަދު އަުޅގަ

އެްއގަިއ މި ދާޙަމުޢާ 16ޙަދާތަކެއް މިހާރު ވެްސ ޢާއެ ބޭފުޅުން މި ވަރަށް ގިަނ މު ދެއްކިއިުރ ފާހަގަކުެރވިގެންިދޔަ 

މުޢާޙަާދގައި ސޮިއކުރުމަށް ތާއްޔާުރވަުމންދާ ވާހަކަ. އެ ހުރިހާ ެއއްެޗއް ރެިގއުލޭޓްކުާރއިރު މި  8އަދި  އި ސޮއިކޮށްފަ

ާއިއ މި ގަާވއިދުތަްއ ހަދާފައި ޭއ.ޖީ އޮފީހަށް ފޮނުވާއިުރގަިއ  ގަާވއިދުތަެކއް ނެތް މި މަްއސަލަ ފެންމަތިވާ ވާހަކަ

 ދާއެްއގެޙަމުޢާ 24ވި. އެެހންވީމާ، އް ހަގަކުރެކަން ފާލެނިވެިރކަމުގެ ގާނޫނު ނެތީމާ އެ މައްސަލަދިމާވާ މައްސަލައަކީ ބެ

އަންނަ އަހަރު ތެރޭގައި މި ޖެނުއަރީ، ފެބްރުއަރީަގއި ެއ ބޭފުޅުންގެ އައި.އެމް.ޯއެގ  ވާހަކަ ދެެކވެމުން މިދަނީ. ދެން

ހަމަ މި އަހަރުގައި  ހުރިހާ އެއްޗަކަށް ބަލާފައި ދެން . އެ ވެސް އަްނނަ ވާހަކަ ވެސް ވިދާުޅވިސްޕެކްޝަނެއް ންއި

އެ ބޭފުޅުންގެ  ެއހެންކަމުންވެސް އެންމެ ފަހު ދައުރުަގއި އެންމެ ފަހު ދުވަސްކޮުޅަގއި ަމސައްކަތް ކުރިއަށް މިދަނީ. 

ވާހަކާަގއި އެ ގާނޫުނގެ މީގެ ތިން އަހަރުގެ ކުރިން އެ ބޭފުޅުން ޑުރާފުޓްކުރި ގާނޫނެއްަގިއ ހުރި މުހިއްމު ބައިތައް މި 

ނޑުގެ ހަމަ ހުށަހެޅުމުގެ ގޮތުން ޔަ ވާހަކަ ވެސް އޮތީ ވިދާުޅވެފައިޞްލާޙުަގއި ހިމެނިގެންދި . އެހެންކަމުން، އަޅުގަ

އެ ބޭފުޅުން ވެސް މިއަދު ވިދާުޅިވ މި އެ އޮތޯރިޓީއަށް މިހާރު އޮތް ގޮންޖެހުންތަކާއި އަިދ ، ހުށަހަޅަން އެހެންވީމާ

މިހާރު މިއޮތް މަޖިލީހުގައި  ލާޙުތައް ފާސްވެގެންދިޔާމަ. ދެންމައްސަލަ ވަގުތީ ގޮތުން ޙަްއލުވެގެންދާނެ މި އިޞް

. އެހެންވީމާ، ެއ ވެސް ހަމަ މި ކޮމިޓީއަްށ ޮފނުވީ ލު އަންނާނީ ވެސް ބަލައިގަތް ބިުލ، މި ޓްރާންްސޕޯޓް އޮތޯރިީޓގެ ބި

ެއއަށްފަހު  ން،އޮތޯރިޓީގެ ބާރުތަާކއި އޮތޯރިީޓގެ މެންޑޭޓުތަކާއި ހުރިހާ އެްއޗެއް ވަރަށް ސާފުކޮށް އެ ބިލުގެ އެބައި

ނުންވާ ނޭނގޭ މި ގަާވއިދުތަކަށް އަސްލު ގާނޫނާ މި ހުރިހާ އެއްެޗއް މި ރަނގަޅަށް އެ ބޭުފޅުން ވެސް އެ ބޭކަން

ނޑު ހުށަހެޅުމެްއގެ ގޮތަށް ހުށަހަޅަނީ މިހާރު މިއޮތް ގޮތަށް ޓްރާންސްޕޯްޓ  ގޮތަށް ކުެރިވގެންދާނެ. އެހެންަކމުން، އަުޅގަ

 ގޮތަށް މި އިޞްލާޙުަތއް މި ބިލު ފާސްކޮށްލަން އިނގޭތޯ.ެއއް ދެްއވި ލަފައާ އެއޮތޯރިޓީން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންނަށް މިއޮތީ މި ބިލުގެ މަސައްކަތްަތއް ކުިރއަށްެގންދިއުމުގައި މެންބަރުންެގ އިތުރު ބޭފުޅަކު. އެހެ ްނވީމާ، ައޅުގަ

ނޑަށް ޑައިެރްކޝަން ލިބެމުންދާ ކަމަ މިރު ހުށަހަޅުއްވާފައި އެަބއޮތް ޢާށް އެބަ ޤަބޫލުކުރެވޭ. މެންބަރު ފަރާތުން އަޅުގަ

ނަޑކަށް ހަޅުްއާވފައި އޮތް ގޮތަށް ބިލުަގއި ހިމެނުމަށް އަދި އަޅު ވަނަ މާއްދާ ޓްރާްނސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ހުށަ 5މިހާރު  ގަ

 އް ލިބޭ އެްއވެސް މެންބަރެްއގެ ފަރާތަުކން. ފަޒާދަށް އަޅުަގނޑު ފުުރޞަތު އަރުވަން.އެއެައކަށް ތާއީދެއް ނު 

 

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

 މިރު އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން. ޢާއަޙްމަދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މި ްޓރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ެއ  ،ވަނަ މާއްާދ އެ އޮތް ގޮތަށް އިޢުތިާރޟްކުރަްއވާ ބޭފުޅަކު  5އެހެންވީމާ، 

ނޑު ހަމަ ބަލާލަން ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް ގޮތަށް ބިލުގައި ހިމެނުމަށް އިޢުތިރާ ޟުކުރަްއވާ ބޭފުޅަކު އިންނެިވތޯ އަޅުގަ

މަށް ބޭނުންވޭ. އެހެންވީާމ، އިޢުިތރާޟުކުރަްއވާ ބޭފުޅަުކ ނެތް ކަމަށް ވާނަމަ އެ މާއްާދ ެއގޮތަށް ެއ ހިމެނު

ނަޑއަޅަ  ނޑުމެން އޮތް މާއްދާއާ ހިސާބަށް  ދެން އި ފާސްވެއްޖެ ކަމަށް ކަ ތުރަށް އިއޭގެއަދި  ކުރިއަށްދާނަން. ދެންއަޅުގަ

އަޅުަގނޑު ހަމަ މާއްދާއަކުްނ މާއްދާއަކުން ކުރިއަށްދާއިުރގައި ފަޒާރު ދެންމެއަކު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ވެސް 

ނޑުމެ ްނ މި ވިސްނާލަން މުހިއްމު އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫުލކުރެވޭ ޮގތުން ކޮމިޓީގެ ޚިޔާލު ތަފާުތވުމެއް އުޅޭތީ އަުޅގަ

ެއއްކޮށް ބިުލގެ  ސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ިމ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞްާލޙުތަކާމިހާރު ޓްރާން ކަންނޭނގޭ. ެއއީ

 ޒާދު އެ ހުށަހަޅުއްވަނީ. ފަޒާދު މަސައްކަތްތައް މާއްާދއަކުްނ މާއްދާއަކުން ކުރިއަށް ެގންގޮސް ނިންމުމަށް ފަ

ނޑުމެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމުަގއި މެންބަރު ންގެ ތާއީދެއް އޮތްޯތ އެހެންނޫންތޯ. އެހެންވީމާ، ެއއަށް ވެސް އަުޅގަ

ުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އެހެންވީމާ، . )ވަ އް ނެތްއެބޭފުަޅުކ އަދި ނު ތާއީދުކުަރއްވާއަޅުަގނޑު ބަލާލަން ބޭނުންވޭ. 

އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރޭވގޮތުން ހަމަ މިހާރު ކޮމިޓީ މި ކުރިއަށް ދާގޮތަށް ކުިރއަށް ގެންެދވުމަށް އެއްބަްސވުން އެަބ 

ބޫލުކުެރޭވ. ދެން ކޮންމެވެސް ވަަރކަްށ އަސްލަމުގެ ޚިޔާލުފުޅު ތަާފތުވިކަން ައޅުަގނޑު ހަމަ އޮތް ކަމަށް އެބަ ޤަ

ނޑުމެންަނށް  ވަނަ މާއްދާއަށްފަހުަގިއ އަޅުަގނޑުމެން ކުިރއަށް  5ރެކޯޑަށް ޓަަކއި ހަމަ ދަންނަވާލާނަން. ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ކުރީދުވަހު އޮތީ  6ދިޔައީ  ނޑަްށ ވަނަ މާއްދާ ވެްސ އަޅުގަ އެއްބަސްެވވިފަ. ސެކްރެޓޭރިއޭޓުން އަުޅގަ

ވަނަ  7ވަނަ މާއްދާ،  6ިއތުރުން މި ބިލުގެ، ބިލުގެ އެދެްނ އިނގޭތޯ. ދެން އަދި އޭގެ ކޮންފަރމްކޮށްލަދެއްވުން

ނޑުމެންނަށް އެއްބަސްވެަފއި ދެން  7، 6މާއްދާ؛  ނޑުމެންގެ އޮތީ.  8އަށް ވެސް ައޅުގަ އަށް ޚިޔާލުތަފާތުވުން އަޅުގަ

އެއީ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީްނ އިތުރު ގާނޫނެއް ުއވާލުމަށް ޓަކައި އެ ބޭފުޅުން ހުށަހަޅުްއވާފައި އޮތް ހުށަހެޅުްއވުްނ 

ނޑުމެން އެއްބަްސވުމަކަށް އަންނަގޮތަށް. ެއއީ އެ ގާނޫަނީކ  މި އޮތީ އެ ބޭފުޅުންނާ ވާަހކަފުޅުދެއްެކވުމަށްފަހުގައި އަުޅގަ

ނުޑގެ ، 96/7 ސަރަޙައްދު ތެރެއަށް ފެތޭ އުޅަނދުތަކާއި އުރޭ ުއޅަނދުތަކާ ބެހޭ ގާނޫނު އުވާލުމަށް ިދވެހިރާއްޭޖގެ ކަ

މި ބިލުގައި ހުށަހަޅުއްވާފައި އެބައޮތް. އެހެްނވީމާ، އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ތި ބޭފުޅުން ހަމަ ވާހަކަފުޅުދައްަކވާލަްއވަްނ 

 އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ހުުޅވާލާނަން. 

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: މިރުޢާއަޙްމަދު  ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު

ނޑުމެން ކުރީދުވަހު ޕާކްކޮށްލެވިަފއި އޮތީ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީެގ  8އާދެ! ބިލުގެ  ވަނަ މާއްދާ ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން  ބޭފުޅުންނާ ވާހަކަދެްއކުމަށްފަހު މި ކަން ކުާރ ގޮަތކަށް. ްޓރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިީޓގެ ބޭފުުޅންނާ މިއަދު އަުޅގަ

ބައްދަުލވުމުން އެނިގެގންދިޔަ އެއްަޗކީ މިހާރު ބައެއް އެއްޗެހިތަކަށް ނަގާ ފީ ކަުރދާހުގެ އަދަދު ވެސް ޚަރަދު  ބޭއްވި
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ވަނަ އަހަުރ  83ވެސް އޭގެ ތެެރއަށް ނުބަާޗަކން. އެއީ މިހާރު ކުރިން މާ ުކރިން ހެދިފައި އޮތް ގާނޫނެްއެގ ދަށުން 

ކަމުން، މިހާރު މި ހުށަހަޅާފައި އޮތް ޮގތަކީ މި ޚިދުމަތް އެންމެ ގާނޫނުގެ ދަށުން މި ދަނީ ފީ ނެގިގެން. އެހެން

ރަނގަޅަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އޮތް އިޞްލާޙެއް ގޮތުަގއި އަޅުަގނޑު ދެކެން. ޓްރާްނސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން މި 

 ހުށަހަޅާފައި އޮތް ގޮތަށް ބިލުަގއި މި ބައި ހިމެނުމަށް އަޅުަގނޑު ހަމަ ހުށަހަޅާ ވާހަކަ ދަންނަވަން.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތާއީދުކުރާ ބޭފުޅަކަށް ފުރުޞަުތ އަޅުަގނޑު އަރުވާނަން.

 

  ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑު ތާއީދުކުރަން.ޢާއަޙްމަދު   މިރު ދެންމެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުަޞތު އަރުވަން.  އަސްލަމަށް އަުޅގަ

 

  ވާހަަކދެއްކެވުން: ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް

ނޑުމެން ދެއްިކޔަސް. އެެހންނަމަވެސް، އިްއޒަތްތެިރ  ދެން ދައްކަން އޮތީ އެއް ވާހަކަެއއް ކިތައްމެ ގިނައިން އަުޅގަ

ނުޑ މީގެ ކުރިން ވެސް މުޤައްރިރު ވިދާުޅވެއްެޖ ހަމަ މި މާއް ދާއާ ގުޅޭ ގޮތުން ފެްނނަ ޚިޔާލެއް ހުށަހެޅުމަށް. ައުޅގަ

އަހަރުަގއި ަރނގަޅު ަކނުޑގައި ުދްއާވ  83ގޮތުން އިނގޭތޯ  މި ވާހަކަދައްަކއިފިން. ައޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ

ނޑުމެން މި ުއވާލަނީ ގަ  ވާިއދަކަށް ބާރުދިނުމަށް ފަހު. އެްއޗެހިން ފީ ނެގުމުގެ ގާނޫެނއް އެބަ ޮއވޭ. އެ ގާނޫނު އަުޅގަ

އުޅަނދުފަހަރުން ފީ ނެގުމުެގ ގަވާއިެދއް މިހާރު އެކުލަވާެލވިފައި އެބަ ޮއވޭ. އެހެންވީާމ، މިހާރު މިސާލަކަށް ފީ 

ނޑުގެ އަބަދު ވެސް ސްޓޭްނަޑކީ ގާނޫނު ފުރަތަމަ ކުރުމަށް. އެހެންވީމާ، އެ ގާނޫނު  ނެގުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އަުޅގަ

ނަމަ ރަނގަުޅ. ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ފުރިހަމައަށް މި ގާނޫނު ގާނޫނުގެ ބައެއް މާއްދާތައް އެންމެކުަޑ އިޞްލާޙުކުެރއްވި

ނޑުތަާކއި އިނގޭތޯ ކޮންމެވެސް އުސޫެލްއ  މިންވަރުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފީ ނެގޭނެ ދާއިރާތަކާއި، ފީ ނެގޭނެ މިންގަ

 96/7ވީސްކަމުަގއި ައޅުަގނޑު ދެކެން. ހަމަ އެހެންމެ، އެންމެކުޑަމިނުން ގާނޫުނގައި ހިމަނައިލެއްވުނުނަމަ ފުރިހަމަ

ވެސް މި އުވާލެވެނީ. ަގާވއިުދތަކަކަށް ބާރުދީފައި ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ މިހާރު އޮތް ގޮތުން ކަމުގައި ވަނީ ނަމަ. 

ސްޓަރަށް އެ ދެން އަދި ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން އުފައްދައިފި ކަމުަގިއ ވާނަމަ، ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން މިނި

ގަާވއިދު ހެދުމުގެ ބާރު ދީފައި ަގވާއިދުަތކަކާއި އެ ހުރިހާ އެއްެޗއް ދޫކޮށްލެވެނީ ާގނޫނުތައް ވެސް ުއވާެލވެނީ 
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ގަާވއިދު، މި ަގވާއިދުތަެކްއ އުފެއްދުމަށް ޖާގަ ދީފަ. އެހެންވީމާ، ެއއީ ައޅުަގނޑުެގ ހަމަ އިންތިހާއަްށ 

ށް ތާއީުދކުރަން ދަތި ވެސް މެ. ނޫން. މި ބައިތައް ގާނޫނުަގއި ހިމަނާފައި ކަންބޮޑުާވކަމެއް. އަދި އަުޅަގނޑު އެގޮތަ

ނޑު ހަމަ ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރަން މިހުރީ އިނގޭތޯ. އަދި މަދުވާ އަދަދުތަކެއް ނުވަތަ ތި  ގެންނަ ނަމަ އަޅުގަ

ންނެވީ އިތުރަށް ދައުލަތަށް ފީ ވިދާޅުވިހެން ލާރި ނުނެގޭ ކަަމށް ވަންޏާ ލާރި ނެގޭނެ ދިމަދިމާލާ އެހެންނޫންތޯ. މި ދެ

ނޑުތަާކއި އިނގޭތޯ. އެ ބަިއތައް އަސްލު އެންމެ ކުޑަ  ނެގޭނެ އިތުރު ދިމާތައް ފާހަގަކުރަްއވާފައި ފީ ނެގޭނެ މިންގަ

ނޑު އަދިވެސް ހަމަ ޤަބޫލުކުރަން.  މިންވަރުން ގާނޫނެްއގައި ހުްނނަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ އާދެ ނުޑމެން ދެން ހަމަ ހިތަށްއަރަނީ އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ އަސްލަމްގެ ކޮންސަރން އަުޅގަ ! ޝުކުރިްއޔާ. އަުޅގަ

ނޯޓުކުރަން. ނޯޓުކޮށްލައިފިން އިނގޭތޯ. އެާއެއއްކޮށް ހަމަ ދަންނަވާލަން އޮތް ވާހަކަައީކ ޙަޤީޤަތުގަިއ ަގވާއިދުަތކާ 

ކަށް ގެނަްސގެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އޭިތ ޑިބޭޓްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އެްއޗެއްަސކީ އަބަދު ވެސް މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަ

ނޑު ދަންނަވާލަްނ ބޭނުންވޭ. ދެން ބިލުގެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަބަދު ެވސް އޮތް ެއއްެޗއް ކަުމގައި ހަމަ އަޅުގަ

ނޑު ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން މެންބަރުންގެ ސަމާލު ކަން މިތާ ކުރެޭވ މަސައްކަތްތައް މި ކުިރއަށް ދާއިރު އަުޅގަ

ނޑުމެްނ  ނޑުމެން ކޮމިޓީގަިއ އަުޅގަ ނޑުމެްނގެ މަސަްއކަތްތައް އަވަްސވެފައި އަުޅގަ ބަޙުސަށް އޮތުން. ެއއީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ެއގޮތަްށ  މިތާނގައި ހޭދަކުރާ ވަގުަތށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑުަތން ކުޑަެވގެން ދާނެ އަޅުގަ

ދެން ތި ބޭފުޅުންނަށް އެނގިވަަޑއިގަންަނވާނެ އެންމެ  ،އާެއއްކޮށްމަސައްކަތްކުެރވިއްޖެ ކަމަށް ވާނަމަ. ދެން އެ

ނޑަށް ބަލާއިުރގައި މިއޮތީ ގާނޫނު ނަންބަރު  ނުޑގަިއ، މި ބިލުގެ އެންމެ ފަހަތުގަ އްދާެއްއ ގެ ދެ މާ 78/69ފަހަތުގަ

ލުމަށް. އެހެންވީމާ، ެއ ވަަނ މާއްދާ އުވާ 11ވަަނ މާއްދާ ާއއި  10އުވާލުމަށް ހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ އިޞްލާޙެއް ެއއީ. 

ނޑު  ނޑު ެއއްެޗކޭ ވިދާުޅވުމަށް އަުޅގަ އުވާލުމާ ދޭތެރޭަގއި ތި ބޭފުުޅންނަށް ހަމަ ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ގޮަތކަށް އަުޅގަ

ނޑު ފުރުޞަތު ނޑުމެންނަށް މަިއގަ ވަަނ މާއްދާގެ  8ޮގތެއްަގއި  އަރުވާނަން. )ަވގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އެހެްނވީމާ، ައުޅގަ

ނޑު މި ަދންނަވާލި ބައިތައް ވެސް ގެ ނަތީޖާއެއް ގޮތުން މި ެދންނެވި ބައިތަްއ ވެްސ، ެދންމެއަކު އަުޅގަ

ނޑުގެ ސްދެއްވީތީ ެވސް މެންބަރުންނަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ސަމާލުކަމަށް ގެނެ  އުިވގެންދާކަން މެންބަރުން އަޅުގަ

ބު މުޤައްރިރަްށ ޝުކުރުދެންނެވުން. ދެން ަނއި އޮތީ ޚާއްޞަ ގޮތެްއގައި ޝުކުރުދަންނަވަން އިނގޭތޯ. ދެން މިހާރު މި

ގޮެތއްަގއި ިނމުމަކާހިސާބަށް އަިއއްސަ.  އޮތީ މުޅި ބިލުގެ މަސައްކަތް މައިަގނޑު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު މި 

ނޑުމެން ވޯަޓށް އަހަންޖެހޭ. އެހެންވީމަ، ވޯޓަށް އެހުމުގެ ކުރިއަްށ  އެހެންވީމާ، މުިޅ ބިލަށް މިހާހިސާބުން އަުޅގަ

 މުޤައްރިރަށް، އާމިރަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. ނައިބު
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  ވާހަކަދެއްެކުވން: މިރުޢާދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ކުޑަހުވަ

އަޅުަގނޑު ހަމަ ފުރުޞަތަކަްށ އެދުނީ މިހާރު ބިލުގެ މަސައްކަތް ައޅުަގނޑުމެން ހުރިހާ އަޅުަގނޑުމެން މިހާތަނަށް 

ފަހު މިހާރު މިއޮތީ ބިލަށް ގެންނަން ބޭނުންވާ ހުރިހާ އިޞްލާޙުތަކެްއ ށްންވާ ދިރާސާތައް ކޮށް ނިންމުމަކުރަން ބޭނު

ވާހަކަދައްަކއިގެން އެ ބޭފުުޅންގެ ކޮމެންޓްސްތައް ވެްސ  ގެ އެިކއެކި ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނާ ގެނެވިފަ. އަދި ޚާއްަޞކޮށް މީ

ނޑުމެ ންނަށް މިހާރު ކުރެވޭނެ އެންމެ އިންކޯޕަރޭޓްކޮްށގެން މިހާރު މިއޮތީ. އެހެންވީމަ، މި ކުޑަ ބިލާ މެދު އަޅުގަ

މިހާރު މި ގެނާ އިޞްލާޙުތަކާއި ެއއްކޮށް މި ބިލު  ސައްކަތްކުެރވިަފއި ކަމަށްވާތީ ރަނގަޅަށް މިހާރު އޮތީ މަ

 ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ފާސްކޮށްލަން އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާ

 

  އްެކވުން:ވާހަކަދެ  މަޑުއްވަރި ާދއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު

ނުޑ.ޢާިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ   މިރުގެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން އަޅުގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިރު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް، ަމޑުްއަވރީ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ޢާޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިާރގެ ިއއް ުކޑަހުވަދޫ  އާދެ!

ންބަރު ތާއީދުކުރައްވާފަިއ މިވަނީ. އެހެންވީމާ، އެައށް އިޢުތިރާޟު ފުރަތަމަ ކުރަްއވާ ބޭފުޅަކު އިންތޯ މެ

ނޑު އެއަށް ތާއީުދކުރަްއާވ ބޭފުޅުން އަތްޕުޅުމައްޗަށް  އާދެ!އަޅުަގނޑުމެން ބަލާލަން ބޭނުންވޭ.  އެހެންވީމާ، ައުޅގަ

ވޯުޓގެ އަޣްލަބިްއަޔތަކުން ފާސްވެއްޖެ ކަމަްށ  4ލަބިއްަޔތުން، ހިއްލާލަދެއްވުން އެދެން. އެހެންވީމާ، ކޮމިޓީގެ އަޣް

ނޑައަޅަން.  ބިުލގެ މަަސއްކަތް ނިމުނީ. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އެހެންވީމާ، މިހާހިސާބުން އެ މިހާހިސާބުން ކަ

އްާވ ތި ބޭފުޅުން ކޮމިޓީ ހިންގެވުުމގައި ތި ދެ  ިމޓީގެ ބައްދަުލވުން ނިންމާލާނީއަޅުަގނޑުމެން މިއަުދގެ ކޮ

ޖަހާއިރު އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ކޮމިޓީެގ  11އެއްބާރުލުމަށް ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. މާދަމާ ހެނދުނު 

 އިތުރު ބައްދަލުވުެމއް އޮންނާެނ ވާހަކަ ދަންނަވަން. 

____________________ 

 

 

 

 

 


