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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން މިހާހިސާބުން މި ކޮމިޓީ ޢަްއސަލާމްއަ`.  ފެށީ. ކޮމިޓީ ފެށިއިރުގައި މަުޑްއވަރީ މި ލައިުކމް. އަޅުގަ

އެބަ އިންނެވި. އަދި ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ  ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަމީތް ވަަޑއިގެން

ތެރި މެންބަރު ޤާސިމް ގިލީ ާދއިރާގެ ިޢއްޒަތްނއެާއެއކުަގއި މާމި މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު ވަަޑިއެގން އެބަ އިންެނވި. ހަމަ

ތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ދަނގެތި ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްހާމް އަޙުމަދު އަދި ތިނަދޫ އު އިބްރާހީމް،

ނޑު ނިލައަދި ހަމަ .ޙިލްމީ ވަަޑިއގެން އެބަ އިންެނވިهللا ދު ސަޢު هللا ންދޫ ާދއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުެއއާެއއްކޮށް އަުޅގަ

ކަމެްއ  ިތއްބެވީ. މިއަދުގެ އެޖެންޑާަގއި މަިއަގނޑު ގޮތެްއގައި ދެ ަވގުތު ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން މި އަށް މި ލީލް ކޮމިޓީޚަ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާއި ރައްޔިތުންެގ ، 09/7އޮތީ. އެއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  ންނަށް މިއަޅުަގނޑުމެ

ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ މުސާރަ ަކނަޑއެޅުމުގެ ޤާނޫނު އުވާލުމުގެ ބިލު. ަމސައްކަތް ކޮމިޓީ ނިންމާނެ 

ކަމަކަށް ބިލުގެ މަސައްކަްތ އަޅުަގނޑުމެން ކުރިއަްށ  ފުރަތަމަ ކަމަކަށް. ދެވަނައެންމެ ސުންގަޑި ެއއް ަކނަޑއެޅުން 

ނޑުމެންނަށް  އިންގެންދިއުން. ދެން މިހާރު މި ިބލު މަޖިލީހުގެ އިދާރާ މަިޖލީހުގެ ލެޖިސްލޭޓިވް ޑިޕާރޓުަމންޓުން އަުޅގަ

ޙުމަދު އަސްއަުދ ވިދާުޅވެފައި މިއޮންނަނީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަ ާވއިުރގައިފޮނުވާފައި

ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާއި ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ، 09/7ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނަޑެއޅުމުގެ ޤާނޫނު އުވާލުުމގެ ިބލު  ގައި އޮްތ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 2902ޖުލައި  2މެންބަރުންގެ މުސާރަ ކަ

ްލސާގަިއ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިީޓއަްށ ވަނީ ފޮނުވާފަ އެވެ. ވީމާ، އެ ކޮމިީޓގެ އެޖެންާޑަގއި މި ވަނަ ޖަ 8ދެވަނަ ދައުުރގެ 

ދިރާސާޮކށް ފުރިހަމަކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެްނގޮސްދެްއވުމަށް ދެންނެވީމެވެ. އަދި  މަނުއްވައިބިލު ހި

މަސަްއކަތް ކޮމިީޓން ނިންމަވާނެ ސުންގަިޑ  ވަނަ މާއްާދގަިއވާ ގޮތުގެމަތީްނ މި ބިލުގެ 028މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުަގއި 

ނޑައެޅުމަށްފަހު އަްނަގވާލަ ދެްއވުން  ުހރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް  އެދި ދެންނެީވމެވެ. ދެން މި ބިލަކީ ތިއެއް ކަ

ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އަޅުަގނޑުމެން މި ބިލު  އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ވަރަްށ ކުރުކުރު ބިލެއް. އެހެންވީާމ، އެންމެ

 ބޭފުުޅންގެ ޚިޔާލުފުޅުތަކަށް ައޅުަގނޑު ހުޅުވާލަން.  މާލުމަށް ޓަކައި ސުންގަޑި އެއް ަކނަޑއަޅާމާތޯ. ތިނިން

 

 ގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކުވން:މާމި

ނޑު ހުށަހަޅަން މިއަދު މި މަސައްކަތް ނިންމަން.  އާދެ!  އަުޅގަ

 

 ދަނގެތި ދާއިރާގެ މެންބަރު ިއލްހާމް އަޙުމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ޤާސިމް އިބްރާހީމްގެ އެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރާ އޮނަރަބަލް ގިލީ ދާއިާރެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޅުަގނޑު މާމި

 ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުިރއްާޔ. 



  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފުެޅއް އެަބއޮތްތޯ؟ ެއއްެވސް ބޭފުޅަކު އިޢުތިރާޟު ނުކުަރއްވާ ކަމަށްވަނީ ވިްއޔާ އެހެން ބޭފުޅެއްގެ ިޚޔާލު

ނޑުމެން މިހާހިސާބުން ގިލީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނިންމާނަން. އާދެ! މާމި ސުންގަިޑއަކީ މިއަދު ކަމަށް ައޅުގަ

 ޤާސިމް އިބްރާހީމް. 

 

 ހަކަދެއްެކުވން:ގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވާމާމި

އައްސަދު ހުށަހަޅުްއވާ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އައްސަދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ މި ބިލުގައި މިާވގޮތަށް ެއއްެވްސ  އާދެ!

ން ހިނދު މިަކން މިގޮތަށް ހަމަޖައްސަވީ އިޞްލާޙެއް ބަދަެލއްނެތި މިީއ ޤާނޫނުއަސާީސގައި ަބޔާންެވގެންވާ ކަމަކަށް

ނޑު ހުށަހަޅަން. ރާތީ އޮތް ޖެހޭނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކު  ގޮތަށް އެކަން ނިންމަން އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިންމަނިކު ދޮންމަނިކު. އާދެ! ޙުސަ

 

 ތ.ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު ާވހަކަދެއްެކވުން:

މް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ތާއީުދކުރަން ގިލީ ދާއިރާގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީއާދެ! މާމި

 މިގޮތަށް ނިންމާލަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންނަށ2ްއެހެންވީމާ، އެޖެންޑާ ައއިޓަުމ  މިހާރު ވާހަކަދެކެވެމުްނދަނީ ބިލުގެ މަސައްކަްތ  ެގ ދަށުން އަުޅގަ

ނޑު ޤާސިމް ހުށަހަޅުއްަވއި މެން ާފސްކޮށް ނިންމުމަށް. އެހެންީވމާ، މިއަދުން މިއަދަށް މިހާރު މިއޮތްގޮތަށް އަުޅގަ

ނުޑ ވޯޓަށް އަހާލާނަން ތިޙުސަ ބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ  އިންމަނިކު ދޮންމަނިކު ާތއީދުކުރެްއވި ގޮތަށް އަުޅގަ

ށް ކިހިނެއްތޯ؟ އެހެންވީމާ، ގޮތަށް ނިންމާލުމަށްފަހުގައި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ފޮނުވުމަ ގޮތެްއ މި ބިލު މިހާރު މިއޮތް 

ލަދެއްވުން އެދެން. ޝުކުިރއްޔާ. ޝުކުިރއްޔާ ހުރިާހ ވާ ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުްނ އަތްޕުޅު މައްޗަށް ހިތްލަ

 ބޭފުޅުންނަށް ވެސް. ކޮމިޓީގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްވީ ކަމަށް މި ބިލު މި ނިމުނީ. އެހެންވީމާ، އެޖެންޑާަގއި އިތުރު 

އަޅުަގނޑުމެން މިހާހިސާބުން ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ނިންމާލަނީ. އިާރދަކުރެއްިވއްާޔ ދެން ކޮމިޓީ  ކަމެއް ނެތުމާއި އެކު



  

ނޑުމެން ޢާއްުމ އުސޫލުން އަްނގާ ގޮތުގެމަީތން އަންގަމުން ގެންދާނަން.  އޮންނަ ދުވަހެއް ތި ބޭފުޅުންަނށް ހަމަ އަޅުގަ

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ހުިރހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް. 

_______________ 

 

 

 


