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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ީއ . އެވެސް ބިލެްއ ފޮނުވާފަ މަޖިލީހުން އަނެއްކާމިއަދު ވަީނ  ކޮމިޓީއަށް މި ގެައޅުަގނޑުމެންއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ 

ނަމަވެސް ބިލުގެ ތަރުތީބު ތެއް ނިންމާފައިވާ ބިލެއް. ެއހެންވި ގޮ ރެ ކުގައި މަްޝވަރާމީގެ ކުރިން އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީ

ނޑުމެން މި ސަލަތަކެްއ އުޅޭތީއާތަކުގައި މައް ނަންބަރު ޖެހެނީ.  ބިލަށް އަލުން އެޑްރެްސކޮށްލަން މި ވެސް އެްއކޮށް ައުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އަިއްއސަ އޮތް މެމޯ . ލާނަންއިޓަކައި ދަންނަވަ  ތަށްބޭފުޅުންގެ މަޢުލޫމާ އިދާރީ މެމޯ ހަމަ ތި ،އެއީ އަުޅގަ

 2015 ބަރުންނޮވެ 12 ގެ ބިލުއެްއގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ާގނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެަނއުމު، 2009/5ގާނޫނު ނަންބަރު  އެއީ

. ތިޞާީދ ކޮމިޓީއަށް ވަނީ ފޮނުވާެއވެވަނަ ޖަލްސާަގއި އިޤް 15 ވަނަ ދައުުރގެ 3ންގެ މަޖިީލހުގެ ތް ރަްއޔިތުގައި އޮ

ެދއްވުްނ އެދި ސްކުރުމުގެ މަސަްއކަތް ކުިރއަށް ގެންގޮއި އެ ބިލު ދިރާސާކޮްށ ފުިރހަމަގެ އެޖެންާޑގަ ކޮމިޓީ ވީމާ، އެ

މި ބިލުެގ  ،ކަތްލުގެ މަސައް ދާަގއިވާ ގޮުތގެމަތިން ބިވަނަ ާމއް 128. އަދި މަޖިލީހުެގ ގަާވއިުދގެ މެވެދެންނެވީ

ނޑައެމަސައްކަތް ކޮމިޓީން ނި ފުރަތަމަ  އެހެންވީމާ، އެންމެެދްއވުން އެދެމެވެ. ންަގވައިއަ ފަހު  ޅުމަށްންމަާވ ސުންގަޑި ކަ

ްނ ނޑުމެވެސް ައޅުގަ  ލަށްރާ ގޮުތގެ މަތިން މި ބިުޅަގނޑުމެން ަކންކުމު އުސޫެލއްެގ ގޮތުން އައްއާ ކަމަކަށް 

 އިއްޒަްތތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން ސުންގަިޑއެއް ަކނަޑއަޅާނީ. އެހެންވީމާ، ތި

ނަޑއެުޅއްވުމަށް ،ބޭފުޅުން ޓަކައި ތި ސުންގަިޑއެއް ަކނަޑއެޅުމަށް ޓަަކއި ހުށަހެޅުއްވުމަށް. އަމީތަށް  ސުންަގޑިެއއް ކަ

 އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަުރވާަނން. 

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: އަޙްމަދުމަނިކު އަމީތު މުޙައްމަދު މެންބަރު ާދއިރާގެ މަޑުއްވަރި

 ގޮތަށް އިނގޭތޯ. ސުންގަިޑއަކަށް އެހެްނވީމާ  މި ބައްދަލުވުުމގައި މި ބިލު ނިންމާ ަގނޑު ހުށަހަޅަން މިއަުދގެއަޅު

ނަޑއަޅަން   ޖެހުމުގެ ުކރިން.  4 ވީ ކިާހވަރެއް؟ އާނ،އަޅުަގނޑު ކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ން. ނިކަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަުރވާނަ ންމަނިކު ދޮންމަޙުސައި

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: ދޮންމަނިކު ޙުސައިންމަނިކު ރުމެންބަ ދާއިާރގެ ގުރައިދޫ.ތ

ނޑު ތާއީދުހުށަހެޅު އެ މުޙައްމަުދ އަމީތު ހެ އަޙްއަޅުަގނޑު ދު މި ބިލު ުކރަން. އަދި މިއައްވި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

ނޑު ބޭނުްނވަނީ.  ނިންމާފައި ގެއަށް ވީމާ، ނިންމާލާފައި ދާން. އެހެން ދާތަނަކަްށ ދާން މިއަދު މި ބިލުދާން ައުޅގަ

 ން. އަޅުަގނޑު އެގޮތަށް ހުށަހަޅަ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ބަލާ އޮތްތޯއިތުރު ހުށަހެޅުމެއް  ނޑަށް ޤަބޫުލކުރެވެނީ، އެުކ އަުޅގަ ތުމާލަން ބޭނުން. ިއތުރު ހުށަހެޅުމެއް ނެައޅުގަ

ނޑުކުރައް އެްއވެސް ބޭފުޅަކު އިޢުތިރާޟު . ދިޔަ ހުށަހެޅުމަށް . ދެންމެއަކު ހުށަހެޅިގެން އެބަލާަލން ބޭނުން ވާތޯ އަުޅގަ

ކުރެއްވި ހުށަހެޅުއްވުން، މި ބައްދަލުވުްނ ނިކު ތާއީދުންމަނިކު ދޮންމަޙުސައި ންއިތުރުއަމީތު ހުށަހަޅުއްަވއި އަިދ އޭގެއެއީ 

ނޑަައޅަން.  ޖެނުކުރަްއވާތީ ެއގޮތަށް ާފސްވެއްމާ، ެއއްވެްސ ބޭފުޅަކު އިޢުުތރާޟުމި ބިލު ނިންމާލަން. އެހެންވީ ކަމަށް ކަ

ނޑު ދެން ފެއް ދަންނަވާނަން. އްމުކޮށް ކުރު ތަޢާރުއާ ގޮތެއްަގއި ދެންމެއަކު އަުޅަގނޑު ކުރިން ދަންނަވާލިހެން  މައިގަ

ބިލެއް ފާސްވުމާ ގުިޅގެން ތަރުތީުބ  ބިލު ައއުމުގެ ަފހުން މަޖިލީހަށް ވަތް އައީ މި އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ބިލު މި

ހަމަ އެއްކޮށް. އހެންވީމާ، ައޅުަގނުޑމެންނަށް އިދާރީ ގޮތުން  ކޮންމެވެސް ވަރެއް ޮއޅުންތަކެއް ހުރުމާ ނަންބަރުތަކުގައި

ނޑުމެން ކޮމިޓީެގ  ނަށްއެ ތަރުތީބު ނަންބަރުތައް ރަނގަޅުކޮށްލުމަށް އަުޅަގނޑުމެން ނިންމުމަށްފަހުގައި އަުޅގަ

ނޑުދެން ބައްދަލުވުން ނިންމާލެވިދާނެ.  ނޑުމެން ކުރަން އޮންނާނެގޮެތއްަގއި އަ  މައިގަ . އެއީ އެއީ ންނާނީކަމަށް އޮ ޅުގަ

 އެ ތަރުތީބު ނަންބަރުތައް ރަނގަޅުކޮށްލުން ހަމައެކަނި. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ައސްލަމަށް ފުރުޞަތެއް އަުރވާނަން. 

 

 ވާހަަކދެއްކެވުން: އަސްލަމް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ހިތަދޫ

އެހެންނަމަވެސް މިކަހަލަ ކަންކަން މި ދެން ކަމެއް. އިދާރީ މަސައްކަތެއް. ޑަ ރު، ވަަރށް ކުޑަކުއިްއޒަތްތެރި މުޤައްރި

ކުިރއަްށ  މާ، ރަނގަަޅށް ބައްލަވާލަްއވައި. އެހެްނވީއިނގޭތޯ އަވަސް އަރުވާެލވޭތީއެްއކަލަ ދިމާވަނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ނޑުމެން ތަނުގައި އޮތް  ކަމުަގއި ަދންނަވަން.  އުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއްދިގެން ނިންމަމުންބިލުތައް  އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދެްއވި ޚިޔާުލފުޅާ އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަްތ  ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ިއރާދަކުރެއްވި ތި

ނުޑ ހުށަހަޅަން އިދާރީ ގޮތުން މި ކުްށ ށް ގެންދެވޭޯތ މަސައްަކތް ކުރާނަން. އެހެްނވީމާ، ެއގޮތަށް ައޅުގަ ކުރިއަ

ދުކުަރއްާވ ބޭފުޅުން އަޅުަގނުޑ އެދެން އަތްޕުޅު ކަތްތަްއ ނިންމާލުމަށް ތާއީމަށްފަހުގަިއ ބިުލގެ މަަސއްރަނގަޅުކޮށްލު

 އިދާރީ ކުށް ރަނގަޅުކޮށްލުމަށްފަހުގައި ބިލުގެ  އެ މައްޗަށް ހިއްލާލަދެއްވުން. ެއހެންވީމާ، ކޮމިޓީގެ ިއއްތިފާޤުން

ނޑު ަކނޑައަޅަން. އެހެންވީމާ، ތި މަސައްކަތް މިހާހިސާބުން ފާސްވެއްޖެ ދެްއވާ މަސަްއކަތް،  ބޭފުޅުން ތި ކަމަށް އަުޅގަ

ދެއްވާ އެއްބާރުލުަމށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުުރ  ބޭފުޅުން ތި ގެ މަސަްއކަތް ކުިރއަށް ގެންެދވުމުަގއި ތިމި ކޮމިޓީ

 ހިސާބުން ނިންމާލަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ަދލުވުން މިހާވަނަ ބައް 25ދަންނަވަމުން 

____________________ 

 


