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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ ބައްދަުލވުމަށް ވަަޑއިގެން ެދއްިވ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  10ޤައުމީ ތަރައްީޤ ޮކމިޓީގެ `. 

މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. މިއަދުގެ ކޮމިޓީ ަބއްދަލުވުމުަގއި ބައިވެިރެވވަޑަިއގެން ެދއްވި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަކީ، 

ުރ ފުވައްމުލަކު އުތު އިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޡިމް،ދިއްގަރު ދާ ޚަލީލް،هللا އިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުނިލަންދޫ ދާ

ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ  މުޙައްމަދު ލަޠީފް، ބަރު ޙުސައިންފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެން ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޝާހް،

މިއަދު އިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ޝުޖާޢު. ާބރަށު ދާ ،މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްާމޢީލް އަދި ައޅުަގނޑު

ނޑުމެން މި ގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ޓަކަިއ  ބެހ   ައށް ހުށަހެޅިފައިމިވާ ބިލާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮމިޓީ އަުޅގަ

، 2002/1ވާ ބިލު، ޤާނޫނު ނަންބަރު  މި ެއގޮތުްނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު ފޮނުވިފައިބައްދަލުވުން ބ ްއވީ. 

ވާީތ މި ބިލުގެ ސުްނގަިޑއެްއ  އަށް ހުށަހެޅިފައި ބެހ  ާޤނޫނު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޮކމިޓީ ޖ ގެ ބިމާދިވެހިރާއް

ނަޑއެޅުން އަޅުަގނޑުމެްނެގ އެޖެންޑާަގއި ހިމެނިފައި  ނުޑ ޢިއްޒަތްތެރި އެހެްނވީމާ، އޮތީ. ިމ ކަ އެގޮތުްނ އަުޅގަ

 ގެ ފުރުޞަތު.މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން މި ބިލަށް ސުންގަޑި ަކނޑަެއޅުމު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަލީ ޝާހްދާއިރާގެ ެމންބަރު ފުވައްމުލަކު އުތުރު 

ނޑަށް ފެންނަނީ މުޤައްރިރު. ޝުކުރިއްޔާ އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް.  ނޑުމެންނަށް ދެން މިހާރު އަުޅގަ ބިލަކީ އެހާ؛ މި އަޅުގަ

 މިއާ ލު ތަފާތުވުންތަކެއް އަޅުަގނޑުމެންގެ ތެރ ގައި ޚިޔާއިޞްލާޙަކީ އެހާ ދިގު އިޞްލާޙުތަކެއް ވެސް ނޫން. މި 

ނަޑށް ފެނ  މިއަދުން މިއަދަށްކަމަށް ވަންޏާ  ނެތްގުޅ ގޮތުން  ހުށަހެޅުމެއްގެ ކޮށް ނިންމަން. މި އިޞްލާޙު ފާސް އަޅުގަ

ނޑު ހުށަހަޅަން.  ނޑުމެންނަށް ދެން ގޮތުަގއި އަުޅގަ ރެވ  ކަމަްށ މައްސަލަތަކެއް ފާހަގަނުކުއިތުރު  ގޮތުން ޤާނޫނީއަޅުގަ

ޓު އިންޑަސްޓްީރަގއި ސްޓ ިރއަލް  އޮތް މި ދިެވހިރާއްޖ ގައިގޮތުން މި  ން އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވ ދެ .ވަންޏާ

މާއި އިތުބާުރ ޔަޤީންކަ އިންވެސްަޓރުންގެ ،ފުރުޞަތެއްބޮޑު  ކުަރއްވާ ހުރިހާ ބ ފުޅުންނަށް ވެސް ވަރަށްމަސައްކަތް

ނޑަ ކަްށ މީތި ބަދަލުވެގެންދާގޮތަ އިތުރުެވގެންދާނެ ފަހި  އެެހންވީމާ، ައޅުަގނޑު ހުށަހަޅަންފެންނަނީ.  ށް މިތަން ައޅުގަ

 ުޝކުރިްއޔާ. އެގޮތަށް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  އާދެ، ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޚަލީލްهللا ޢަބްދުދާއިރާގެ މެންބަރު ނިލަންދޫ 



  

މު މުހިއްބިލަކީ ގޮތުން  ލާއިރުަގއި ޤަބޫލުކުެރވ ެވސް މި ބިލު ބަލައި އަޅުަގނޑަށްޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. ދެްނ 

ޝާހް ވެސް ެއ ބިލެއްެގ ގޮތުަގއި ފާހަަގކުރެިވގެންދ . ދެން ޤާނޫނަށް ގެނެސްދ   ބެހ  އިޞްލާޙުތަކެްއ ބިމާ

އީދުކުރާ ކަމެއް. މިއަުދން މިއަދަށް މި ބިލުގެ މަސައްކަތް ނިންމުން އެއީ އަުޅަގނޑު ެވސް ތާފަދައިން  ފާހަގަކުރެްއވި

 ނަވަން. ތާއީުދކުރާ ވާހަކަ ދަންހަމަ ގެ އެ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ހުއެހެންވީމާ، ޝާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިާރގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު. ދެ، ދިްއގަރުއާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ައޙްމަދު ނާޡިމްދާއިާރގެ މެންބަރު ދިއްގަރު 

ނޑު ވެސް މި ބިލު ނިންމަން ވެސް ހަމަ މިއަދަށް މިއަދަށް ެވސް އަޅުަގނޑު އާދެ!  ތާއީދުކުރަން. އަޅުގަ

ނޑު ބ ނުންވ  ދަންނަވާންނައެހެ އ ަގިއ ފަ. ގޮތަކަށް ނިންމާ އޮތީ ަވކިމި ލަން މިހާރު މިއަދުގެ އެޖެންޑާ މަވެސް އަުޅގަ

ނޑަެއޅުން. ދެން ސުންގަޑި ަކނަޑއެޅުމަީކ އެހާ މުހިއްމު ކަމަކަށް އޮތީ ކަންނ ނގެ މި ކޮމިޓީަގއި  ނުާވތީ ސުންަގޑި ކަ

އެއްެޗއް ލަތެއްަގއި މިކަހަލަ ގެ މެންބަރުން ވަޑަިއނުގަންނަވަނީ. އެކަހަލަ ހާޕާޓީތަކު ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ އެހެން

 ހަމަ މިއަދުއަުޅަގނޑަށް ފެންނަނީ އެހެންވީމާ،  ން އަންނާނެ.އަޅުަގނޑުމެްނނަށް ވަރަށް ފާޑުިކޔާ ތަ ނިންމައިފިއްޔާ

އ ރުން މި ރީތިވާނީ. ރީތިކޮްށ  ހަމަޖަްއސާފައި ބާްއވަންޏާ ބާްއވަން. އަށް ޖަލްސާ ވަކި މީގެ ސުންަގޑި ަކނަޑއަޅާފައި 

ައކީ،  މި ިބލަކީ، މި ބިލުގެ ވާހަކަ ހުތުުރކޮށްލާފައި ގެންިދއުމުގެ ބ ނުމެއް ނެތީމަ. އެހެންވީމާ،މެއް ކަ ގެންދެވެން އޮތް

 އީ އެކަމަށް ވިޔަސް  ރި ވާހަކަތަކެއްމަދު ސަފުހާތަކެއްަގއި ދެކެވިަފއި ހު، އަކީ ިކތަންމެ ކުރު މީގައި މިބުނާ ވާހަކަ

މި ބިން އޮތް ކަމަށް، ސަރުކާރުން  ދެން އަނެއްކާ މީަގއި .އެްއޗެއް މި ބުނަނީ ބޮޑު ވާހަކަަތކެއް ީމަގއި ބުނާ ވަރަށް

ނޑު ެއްއވެއެހެންވީމާ، އެެވއިލަބަލް ކަމަށް.  ހަމަ  އެކަން ކުރާކަށް. އެހެންނަމަވެސްސް އިޢުިތރާޟެއް ނެތް ހަމަ އަުޅގަ

ނޑައަޅަން ާބއްވާ ޖަްލސާއަކަށްސުންަގޑި ގޮތަށް  ންނަވާދަ މި އެހެންވީމާ ހުރިހާ ޕާޓީތަކުގެ ބ ފުޅުން ވާތީ،  ކަ

 ރީތިވާނީ. އެހެްނވީމާ، އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލީ.ވަރަށް ތިއްބަަވއިގެން ނިންމާލެްއވިްއާޔ 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ނޑުމެންނަ ނޑަެއޅުމަށް ޓަކަިއ ހުށަހެޅުމެއް ލިބި ށް މިހާރު މިއާދެ! އަުޅގަ ތާއީދު  ،އޮތީ މިގޮތުން ސުންަގޑިެއއް ކަ

އާދެ! މިއަދުން މިއަދަށް މި ބިލު ނިންމުމަށް ޓަކައި  ؛ލިބިފަ. އެގޮތުން ތާއީދު، ވެސް ލިބިފަ. ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅި



  

 ޚަލީލް هللاބަރު ޢަބްދުންދޫ ދާއިާރެގ މެންއުތުރު ާދއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޝާހް ހުށަހަޅައި ނިލަފުވައްމުލަކު 

ނޑުމެން ކުރިއަށް މަތީތާއީދުކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެ  ދާނީ މިއަދުން މިއަދަށް މި ބިލުގެ މަސައްކަތް  ން އަޅުގަ

ނަޑއެިޅފައިވާ  ނޑުމެން  ކަމުގައި މުމަށްނިން ގޮތްަތކެްއގައިއަޅުަގނޑުމެންނަށް ކަ ނޑަައޅަން. ެއގޮތުން ދެން އަޅުގަ ކަ

 ،)ަވގުތުޮކޅަކަްށފަހު( އާދެ! އެހެންކަމުންގޮތަށް.  މި ކޮޅަށް ައއުމުން އަޅުަގނޑު ކުިރއަށް ގެންދާއްޖާ ކު ކޮމިޓީގެ 

ނޑުމެން ސުންގަިޑއެއް ަކނަޑއެޅިފަިއާވއިރު ބިލު އަޅުަގނޑުމެން  މި ،މިއަދުން މިއަދަށް މި ބިލު ފާސްކުރުމަށް އަުޅގަ

މިއަދުން މިއަދަށް މެންބަރެއްގެ ހުށަހެޅުމެއް ނުވަތަ މި ބިލު  އިތުރަށް ދިރާސާކުރަމުންދާއިރު އެްއވެސް ޢިއްޒަތްތެރި

ނއަންާގލަދެއެކަމެއް  ،ނަމަ ވަނީ ފުޅަުކ އިޢުތިރާޟުކުރަްއވާ ކަމުަގއި ނިންމުމަށް އެއްވެސް ބ  ޑު އްވުން އެދެން. އަުޅގަ

ނޑުމެން ދީރިހާ ބ ފުޅުންނަށް ވެސް ފުރުޞަތުކުރަން ހުގަސްތު  ނިންމުމަށް ން ވަކި ގޮތެއް ގޮތު ބެހ   މި ބިލާ ފައި އަޅުގަ

ނުޑ ފުރުޞަތެއް ހަމަ ކުރަން. އަުރވަން ގަސްތު މިއަދު. އެހެންކަމުން ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް އަުޅގަ

 )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އާދެ،ެއގޮތުން ައޅުަގނޑު ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. އެހެންވީމާ، 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ައޙްމަދު ނާޡިމްމެންބަރު  ދާއިާރގެދިއްގަރު 

 ވަނަ އަހަުރގެ ޤާނޫނަކަށް 2006ބެހ  ޤާނޫނަކީ  އަޅުަގނޑު ޖެނެރަލް ކޮމެންެޓްއ ގޮތުން ދަންނަވާލަން ބ ނުންަވނީ، ބިމާ

 އެކި ހުރި  ޤާނޫނުގައި މި އެއްޮކށް ވުމާކެއް އުފަންވެަފއި އައު މުައއްސަާސތަ އަސާސީންޤާނޫނުއައު ފަހުން  ވެފައި އ ގެ

ނޑަށް ވެސް ފެނެއ .އެގޮތަްށ ިއޞްލާޙުކޮށްލަ ނަންނަންހަލަ ކަ  ސިޓީ ަކއުންސިާލއި ުހރި ތަންތާ މުނިސިޕަލްޓީ ން އަުޅގަ

އިޞްލާޙުކޮށްލާއިރު  ގެ ނަން ވެސް ެއހެންވީމަދެން ލޯކަްލ ކައުންސިލު  ،ައތޮޅު ކައުންސިލާ  ހުރި ތަންތާއޮފީސް އަތޮޅު 

ނޑަށް ހީވަނީ ރެވ  އުސޫލެއް މިތާ އޮންނާނެ ކުރަނގަޅު  އިމްލާގެ ކަންތައްހަމައެކަނި މިއީ  ގެނެިވއްޖެއްޔާ އަުޅގަ

ެއއީ ތަންޮކޅެްއ ކަންތައްަތއް ރަނަގޅުކޮށްލަން.  މިގޮތުން ައޅުަގނޑަށް ެފނ  އެ ޓުން. އެހެންވީާމ، ސެކްރެޓ ރިއެ

ދޫކޮށްލައިިފއްާޔ އިޞްާލޙުކޮށްލާފައި އެކަނި ވަނަ މާއްދާ  9 ހަމަ ،އެހެންނޫނީަގއި އޮންނާނެ. އަޕްޑ ޓެްޑ ެއއްެޗްއގެ ގޮތު 

ނޑަށް  ވަންޏާ ކަމެއް ކަމަށް  އެއީ ކުރެވިދާނެގޮތުން  އެހެންވީމާ، އިދާރީގޮތަށް އޮންނާނީ.  ކުރިން އޮތް ވެްސ އަުޅގަ

ނޑު  ކޮށްލަން. ކަންތައްއެ  ފެނ   9ދަންނަވާލަން. މިހާރު ޓަކައި ސަމާލުކަމަށް  އިނގ ތޯ ބ ނުންވ ހަމަ ދެން އަޅުގަ

އިނގ ޯތ.  އެއްައރިމަތީ ސުރުޚީގައި ެވސް ނެތް ވިްއކާ ވާހަކަ  ހާރު އިޞްލާޙުކޮށްފައި،މިވަނަ މާއްދާގެ އަރިމަތީ ސުރުޚީ 

ބިން މި އޮވ   އިތުރުކުރާ ތަންކޮޅުަގއި އެބަ ންގެންނަމާއްާދގެ )ނ( ައށް  ވަނަ 9ަމކު ވިްއކާ ވާހަަކއެއް ނެތް. ެއކަ

 ކަންކަމަށް ބ ފުޅުންގެ ސަމާލުކަމަށް ަޓކައި ދަންނަވާލީ.  އެހެންވީމާ، އެ ތަންކޮޅު ވެސް ހަމަ ތިވިްއކާ ވާހަކަ އިނގ ތޯ. 

ބިން ވިއްކުން  ތަންކޮޅަށް އެހެންވެއްޖެއްޔާ އެ ދެން ، ވިއްކުމާ ބިން  ންނަނީ އިނގ ތޯ.އޮ ދޫކުރުމާއި މި ބިން

ޚިލާފުނުވާ ގޮުތގެ މިނިސްޓްރީތަކުން ޤާނޫނުއަސާީސއާ  ންަނނީއޮ މި ވަނަ މާއްދާަގއި 9 އީއެ ޖެހ ނެ.އިތުރުކޮށްލަން

ވަަނ  9އެކަމަކު ސަރުކާރުން ބިން ވިއްކަން ވެސް ވިްއކާނެ.  ނުވަަތ ކުއްޔަށް ދޫކުެރވިދާނ . އްކައިވި ބިން މަތީން



  

ނޑަށް  މިހާރު. އެހެންވީމާ، އެކަްނ ރިފްލެކްޓެްއ ނުވ  ޚީްނ މާއްދާގެ އަރިމަތީ ސުރު ެއ ވާހަކަ ވެސް އަުޅގަ

 ފާހަގަކުރެވިަފއި އޮތީމަ ދަންނަވާލީ. 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ހެންވ ރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ޢަބްދުލްކަރީމު ދާއިރާގެ މެްނބަރު މުޙައްމަދު  ދެކުނުހެންވ ރު 

 އީ އެ އެ ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަށް.  ރު ނާޡިމް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަދެންމެ ޝުކުރިއްޔާ. ައޅުަގނުޑ ވެސް ތާއީދުކުރަން އާދެ! 

ރަނަގޅުކޮްށެގން އަންނައިރު އެކަހަލަ ކުދިުކދި އިމްލާ ކުށްތައް މިހާރުެގ ގެން އިްޞލާޙެއް ލެވި  ،ރަނގަޅުކޮްށގެން ބިލު

ދި މީަގއި ގޮތް ކަަމށް ފާހަގަކުރަން. އަ ދިއުަމކީ އެންމެ ރަނގަޅުގޮތަށް ބަދަލުެވގެން އޮތް އިގަ ޤާނޫނާއި ޤާނޫނުއަސާސީ

ނޑުމި ބިލު ދިރާސާކޮށްލިއިރުގަިއ އަޅުގަ ޓަކައި ސަމާލުކަމަށް ކޮމިޓީގެ ބ ފުޅުންގެ  ހަމަ ނޑަށް ހަމަ ޖެނެރަލީ އަޅުގަ

ނޑަްށ މީގެންގޮތް ުކޑަުކޑަކޮށް  މާނަވީ  ަގނޑަްށ މީގެންއަޅު ލަކަށް ގޮތަކީ، މިސާ ިމ މާނަވީ ފާހަަގކޮށްާލނަން. އަުޅގަ

ނޑަށް  ދެވިދާނެިލބ  ފަރާތަށް ރަޖިސްޓަރީއެއް  އެާވލުކުރާ ބިމެއް، އެ ބިން މިނިސްޓްރީއަކުން ބަޔަކާ ހަ  ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑަށް ފާހަަގވީ. މި ބިލު  ށް ބަޔަކަށް ކުްއޔަށް ދ  އަހަރުުދވަހަ 10މިސާލަކަށް އެހެްނީވމާ، ކުޑަކޮށް ިކޔާލީމަ ައޅުގަ

ނުންކޮށްގެން ބ ފުޅުންނަށް. އަދި އެ ރަޖިސްޓަރީ ބ  އެ ޓަރީއެއް ެދވިާދނ ެގ ޓަރމަށް ރަޖިސްދުވަހުއަހަރު 10ެއ  ،ބިމެއް

ވަނަ ފަރާތަކަްށ،  3ދެވަނަ ފަރާތަކަށް،  ،ން ފަރާތަކަށްއެހެނުވަތަ ކުރުން، ރަހުނުކުރުން މޯގ ޖު އަދިއެ ބ ފުޅުންނަށް 

ތަކަށް ބ ނުން ނޫން ބ ނުން އަދި ިވޔަފާީރގެ ބ ނުމަށާއި ވިޔަފާީރގެ، ނުމާވަނަ ފަރާތަކަށް ުކއްަޔށް ދި 4

ނޑު  .ބ ނުންކުރެވިދާނ  ން ފާހަގަވި ކަންތައްތަަކކީ ީމ. ދެން މީގައި އުސޫެލއްގެ ގޮތެްއގަިއ ައޅުަގނޑަށް ީމގެ  މަިއގަ

ނޑަްށ ތާއީދުކުެރވ . ދެްނ ރަނގަުޅވެގެން އަންނައިުރަގއި ގޮތުން  ބެހ   އެބަހުރި ބިމާ ގެމީމި އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ  ދެން މިއަދުން މިައދަށް މި ބިލު ނިންމާންޖެހ  ިއޞްލާޙު. ލާއަދި ޤާނޫނުގައި  ކަމަށް ވެއްެޖއްޔާ އަުޅގަ

ދިނުމަށް. ދެން ރުންގެ ފަރާތުްނ މަޖިލީހުގެ ފްލޯގައި އެައށް ފުރުޞަތުބޮޑަށް އެދެން ކޮިމޓީގެ މެންބަ ވަރަށް

ވަރަށް ރައްޔިތުންނަށް ދަތިވާ  ،ވަރަށް މުހިއްމު މިހާރަށް ނުފެތ ނަން. ހަމަ ވަކިން ެވސް ވާހަކަދައްކާއަޅުަގނޑުމެން 

މިސާލަކަްށ ެއއް ބެހިގެން، ެއއް ގެ، އިުރަގއިމާރާތެއް ކުރާއެއް އިގިނަ ކަންތައްތަެކއް މީގެ އެބަހުރި. މިސާލަކަށް  ވަރަށް

މަ ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ ހަ ލިބ  ދެ ބައެއް ެއއްކޮށްލަިއގެން ހަދާރުކުމާގެ ބެހިގެންދާއިުރގައި  ކުރަންޏާހަގަ އަޅުަގނޑު ފާ

ނޑު  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ށް ދާން.ކަޖެހ  ކޯޓަ މިހާރު އެބަ ގަިއ ބުނީ. މަޖިލީހުގެ ފްލޯ މިއާދެ! އާދެ! އެ ވާހަކަ އަުޅގަ



  

ހަމަ ކުއްލިއަކަށް ިއޞްލާޙެއް ގެނެްސގެން އެކަން ބުނީ... އާދެ! އާދެ!  އާދެ! އެކަހަލަ މިއެކަހަލަ ކުދިކުދި އިޞްލާޙު، 

ދެ ބައެއް ެއއްކޮށް ހަދާއިުރގަިއ  އޮތްބުނީ ހަމަ ޖެހިޖެހިގެން  ނޑު މިއެހެންވީމާ، މިސާލަކަށް އަޅުގަ އޮްތ.ކޮށްފައި އެބަ

ލާރިކޮޅު  އެއްވެަފއި ހުންނައަުތގަިއ  ގެމީހެއް ވެސް އެވީމާ، އެއީ އަނެއްކާ އަށް ދާން. އެހެން ޖެހ  ކޯޓު މަރުޙަލާ  އެބަ

ެއއްަގއި ބެލެނިވެރިންެގ ދެ ބަެއއް އެްއކޮށްލަިއގެން ހަދަން. އެްއ ގެ ،ނަާގ ކޯޓަށް ގޮސް ހާ ދުވަސް އެބަހުސްވާ

ނޑު އޮތް ދެ ބައެއް،ލިބިފައި  ދެމެދުގައި  ހަދާއިރުގައި އެ ދ ތެރެ އަށްދެ މީހަކަށް ލިބުނު ބައެއް ެއއްބަފާ ެއއްބަ

އެބަހުރި، ެއހެން އުސޫލުތައް  ،އޮތް ބެހ  ޤާނޫނުގައި އެބަ ކޮންޓްރެްކޓާވަދ . އެކަމަކު  ކުއްލިައކަށް ކޯޓު މަރުޙަލާ އެބަ

 ...ށް ހަމަ ސީިރއަސް ކަންތައްަތކެއްރައާދެ! އާދެ! ވަ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާހް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ކުީރގަިއ  އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ،ނަމަ އިފި ކަމަށް ވަނީދެން މުޤައްރިރު ފުރުޞަތެއް ެދއްވަ އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ މިހާރު 

ނޑު ދެންނެ ނޑުމެން އިތުރަވިހެްނ ވެސް އަުޅގަ ނޑުމެންނަށް މިމި ދައުރުަގއި  ށްއަުޅގަ . ދެއްތޯ ބިލެއް  4އޮތް  އަުޅގަ

 ނިންމަން ވަރު  ލާއިރު ދެ ބިލެއްދައުރު އަޅުަގނޑުމެން ނިންމައިޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މި އަ އ ގެތެރ ން 

ނޑުމެން . އެހެންވީމާ، ހާސިލުކުރެވުނީހެންވަރު ައޅުަގނުޑމެންނަށް  50% ކުެރވިއްެޖއްޔާ އެޓްީލސްޓުމަސައްކަތް އަުޅގަ

ތަކަކީ ލާއިރު މި މާއްދާވަކިވަކިްނ ބަލައި ކަށްމިހިރަ މާއްދާތަމި އިޞްލާޙުތަކުގައި ގޮތެއްަގއި  ޖުމްލަ އެންމެންނަށް ވެސް 

ނޑަްށ ހީވަނީ ކެްއގެ ގޮުތގަިއ ރަނގަޅަށް ައޅުަގނޑުެމންނަށް ކުރިއަށް ގެންދެވިދާެނ މާއްދާތަހަމަ  ރިހާ ހުހަމަ އަުޅގަ

ނެތް ކަމަށް  އިޞްލާޙުތަެކއްއިތުުރ  ،ެވވ ނެހެން. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަންއެބަ ޅުންނަށް ވެސް ެއއްބަސް ބ ފު

މި ބިލު ަވގުތު  މި ،ން މިައދަށްމިއަދު ގޮތަށް ައޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު އިޞްލާޙުތައް މިހިރަ ހަމަ ވަންޏާ

ނޑުމެްނ  އެ މަަސއްކަތްަތކަށް ދާ ކަމަށް ވަންޏާ އެނބުރިގެން ތަަކށް އިތުރު މަސަްއކަތްދެން އިޞްލާޙުކޮށް އަުޅގަ

 މި ބިލު އަވަހަށް ނިންމާލަން.ފުރުޞަތު ދިނުމަށް ޓަކައި 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ައޙްމަދު ނާޡިމްދާއިާރގެ މެންބަރު ދިއްގަރު 

ެއއިން ސަރުކާރަްށ ެއ ބިން ިވއްކާލީމާ ސަުރކާރަށް  ީމގަިއ ބ ުނންވ  ހުށަހަޅަން ިވއްާކ ކަމަށް ވަންޏާ އާދެ! ައޅުަގނޑު

ޏާ ކަންދ ން ބ ނުންވާ ކަމަށް ވަންލީމާ ބެސްޓު އޮފަރ، ހަމައަގު، ރަނގަޅު ައގު ލިބ ނ ކަން ޔަޤީންއްކާލިބ  އެއްެޗއް، ވި 

ވަންޏާ އޯޕަންކޮށް،  އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް ފެނ  ވިއްކާ ކަމަށް .އަޅުަގނޑުމެން ޖެހ ނީ ނީލަމަކަށް ދާން

ޔާ ދެން ވާނެ ގޮތަީކ ކަން ޔަޤީންކުރަން. އެހެން ނުވެއްޖެއްައގު ލިބ ނެޓްރާންސްޕ ރަންޓުކޮށް އެންމެ ރަނގަޅު، ހަމަ



  

ކެއް ޮގއްސަ ނިމ  ފަހުން އޮންނާނީ ނެ. އެހެންނޫނިއްޔާ ދެން ހުރިހާ ކަންތައްތަޓަރާންސްޕ ރަންޓު ނުވެ ވެސް ހިނގައިދާ

  ލަޖެހ  ގޮތް ވެފަ. އެހެްނވީމާ، ައޅުަގނޑަށް ެއކަން ފާހަގަކުެރވ ތީ ދަންނަވާލީ.މައްސަ

 

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާހް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ދެންމެ ހަމަ ދިއްގަރު ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ާފހަގަކުރެްއވީ ހަމަ ައޅުަގނޑުެމންނަށް ވަރަށް ތާއީދުކުެރވ  

 ވާހަކަތަެކއް.

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން މިހާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިތުރު ުހށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅިފައި އޮތީ. ރު މިއަދުން މިއަދަށް މަސައްކަތް؛ އާދެ! އަުޅގަ

ނޑުެމން އެ ހު މެންބަރު ޢަލީ ޝާހް ހުށަހަޅުއްަވއިތުރު ދާިއރާގެ އެއީ ފުަވއްމުލަކު އު  ށަހެޅުމަށް ބ ފުޅަކު އަދި އަުޅގަ

ނޑުެމންނަށް ލިބިފައި އޮތީ. މިހާރު ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މި ތާއީދުކުރަްއވާފައި ނެތީމަ، ެއންމެ ބިލު  ހުށަހެޅުމެއް އަޅުގަ

އޮތީ. އަދި އިތުރު އެްއވެްސ  ޓަކައި  ހުށަހެޅުމެއް ލިބިފައި ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފޮނުއްވާފަިއ އޮތް

 ދެކުނު ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! ހެންވ ރު ކު މިއަށް ތާއީދުނުކޮށް ޮއތީމަ ސަމާލުކަމަށް ދަންނަވާލީ. ބ ފުޅަ

 

 މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް ވާހަކަދެްއކެވުން: ހެންވ ރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު

ނޑު ހަމަ އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބ ނުންވީ  ކުރަްނ މިއަށް ތާއީދުިވ ގޮތަށް ހުށަހެޅުއް އެ ހްޝާބ ނުންވ  މިއަދު އަުޅގަ

ނޑަށް ވެސް އެބަ އޮތް ގޮތުން  ބ ނުންވ  މިސާލަކަށް މިހާރު މި އޮތް ޤާނޫނު މި އިނގ ތޯ. ދެން ެއކަމަކު ައުޅގަ

ގޮުތގައި ކުެރވ  ޕްެރސީޑެންޓެްއގެ އްމު ލެވިދާނެ. އަދި ފްލޯގައި ވެސް ޢާއިތުރު ިއޞްލާޙެްއ މިއަށް ނު ވެއްެޖއްޔާ

ބެހ  ޤާނޫނަށް އަޅުަގނޑުމެން އެ އިޞްލާުޙ ބިމާ ދެވިދާނެ. ނަމަވެސް ގެންއ ތި ނު އަށް ެވސް ނުވާތީ ފްލޯ ކަމަކަށް

ވުރެ ކުދި  ައކަފޫޓަށް 600މިސާލަކަށް މާލ ގެ ެވއްޖެއްާޔ،  ކަމަށް ވާން ކޮމިޓީގެ ބ ފުޅުން އިއްތިފާޤުގެންނަން މިކޮޅު

ކަމުގެ ޔަޤީންަކން ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ލިބ  ލިބ ނެ އްލެއްއަށް ޙަ ނުކޮށްދ  މައްސަލަ. އެމައްސަލަތަންތަން ރަޖިސްޓްރީ

ކުރާނަން. އަދި އިތުރަށް ބިލަށް ތާއީދު ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް މި ޝާހްއަޅުަގނޑު ހަމަ މިއަދު ހަމަ  ްއޔާޖެވެއް ކަމަށް

 އިނގ ތޯ. 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(



  

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ނޑުމެްނގެ ޢިއްޒަތްތެ ބިލު މިހާ  މި ،ރި މެންބަރު އެ ފާހަގަކުރައްަވއިފި ސަރުކާުރން އަވަހަށްއާދެ! ދެންމެ އަޅުގަ

ނޑަކަށް މި ބިލާ އަވަހަށް ބ ނުންވަނީ ކީްއވެތޯ. އަސްލު ޙަޤީޤަތުަގއި އަުޅަގނޑުމެންގެ   3ކީ އެ ކޮމިޓީގެ ގާްތގަ

ނޑުމެންނާ ހަވާލުކުރެވިފަ ގާތްަގނޑަކަށް ވެސްމަސައްކަތް އެަބއޮތް މިހާރު ބިލު މިހާރު  2ތެރެއިން ގެ . އ  އަުޅގަ

ނޑަެއޅިފަ އަޅުަގނޑުމެން މީގެ ސަބަބުން ވަިކ ަގނޑުމެން ވެސް ބ ނުްނވަނީ . ދެން އަޅުއޮންނާނީ ސުންގަޑި ކަ

 ޑުމެންެގ މިކަންތައްތަެކއް ކުރުުމގެ ނިޔަެތއް ނޫނ . އަުޅަގނޑުމެން ެވސް ބ ނުންވަނީ ވީާހވެސް ައވަހަކަށް ައޅުަގނ

ވާީތވެ އެއަށް ަވގުތު  ޮބޑެތި ބިލުތަްއ ކަުމގައި  ،ސްރި ބިލުތަކަކީ ތަންޮކޅެއް ސީިރއަހުންނަ ބިލުތައް، ދެން ހު

ނޑުމެން ބޮޑަށް ދިރާސާކުރަން އަޅު އެއް  ބައެއް މާއްދާ؛ަގނުޑމެން ބ ނުންވަނީ. އެހެންވީމާ، މިފަދަ ނަގަިއގެން އަުޅގަ

ނޑަށް ެފންނަނީ ހަމަ މިއަދުން މިއަދަށް މީތި ނިންމަން. އެގޮތުން  މާއްދާއަކަށް އިޞްލާޙެްއ ައިއއްސަ އޮތީމަ އަުޅގަ

ހެންވ ުރ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޝާހް ހުށަހަޅުއްަވއި، އޮތީ ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިާރގެ މިހާރު ހުށަހެޅިފައި މި

ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އާެދ! ). އާދެ! ދުކޮށްފަވަީނ މިގޮތަށް ާތއީ ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް މި

 ން. ސެހު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފްމެންފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ 

 ކުރަން. ށަހެޅުއްވުމަށް ައޅުަގނޑު ތާއީދުގެ ހުޝާހު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން މިހާރު  ވަނީ ބަރެއްގެ ހުށަހެޅުމެއް ނުވަތަ ޮކމެންޓެއް ނެތް ކަމަށްއާދެ! އިތުރު ޢިއްޒަތްތެރި މެން ވިއްޔާ އަުޅގަ

ހެންވ ރު ދެކުނު  ތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ޝާހް ހުށަހަޅުއްަވއިފުވައްމުލަކު އު ،ގޮތަށް އޮތް ހުށަހެޅިފައި މި

ނޑުމެންގެ ކޮމިޓީ  ސަރުކާރުން މި ،ށްދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް ތާއީދުކުރައްވާަފއިވާ ގޮތަ  ބިލު އަޅުގަ

ނޑުމެން ނިންމައިފި  ން ވަނަ ބައްދަލުވުމު 10ގޮތަށް ާފސްކުރުމަށް ޤައުމީ ތަރައްޤީ ޮކމިޓީގެ  އަށް ފޮނިވާފައި އޮތް  އަުޅގަ

ނަޑއަޅައި ނިންމީ. ގޮތަށް  އާދެ! އެގޮތުން ިމހާރު ހުށަހެޅިފައި އޮތް )ވަގުުތޮކޅަކަށްފަހު( އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް. ކަމަށް ކަ

ނޑުމެން އަތަްށ ލިބިފައި ނެތް ؛ބ ފުޅަކު  އެްއވެސް ނޑު ަގސްތުއިތުރު ހުށަހެޅުމެއް އަުޅގަ ކުރަން . އެހެންނަމަެވސް އަުޅގަ

އާދެ! މިހާުރ ދެްއވުމަށް. ނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުގޮތަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެ މި ހުށަހެޅިފައި އޮތް

ވާކަން ދެްއވާފައި ބ ފުޅުން ވޯޓު 6ށް ހުށަހެޅުމަށް ެއގޮތަ، ްނީވމާޯއކ . އާދެ! އެހެ )ވޯޓުެދއްވުން( ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް.

ނޑުމެްނގެ ކޮމިޓީ، ފާހަގަކުރަން. އެހެންވީމާ އަށް ފޮނުއްވާފަިއވާ ގޮތަށް ކޮމިޓީން  ެއޮގތަށް ސަރުކާރުން މިހާރު އަޅުގަ



  

 السالم عليكم ورحمة هللاو އަޅުަގނޑުމެންގެ ކޮމިޓީގެ ަބއްދަލުވުން މިއަދު ނިންމާލަން. އްޖެ ކަމަށް ަކނަޑއަޅައި ފާސްވެ
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