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 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް  08



  

  ވާހަކަެދއްެކވުން: މޭޒުން އިދާރީ

`. ައއްސަލާމްޢަލައިުކމް. އަޅުަގނޑުމެން މިހާހިސާބުން މި އިޤްތިޞާދީ ކޮމިީޓގެ ބައްދަުލވުން ފެށިގެްނ 

)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! ޮކމިޓީ އަށް ވަަޑއިގެން މި  ބޭފުޅުން... ވަޑަިއގެން ތިއްެބވި ކުރިއަށް މިދަނީ. ބައްދަލުވުމަށް 

ނޑު ،هللاޢަބްދުާވ އީ ތިއްބެވީ  ،ޤާސިމް އިބްރާހީމް ، ނުދަންނަވާނަން. އީާވ، ފައްާޔޟް ބޭފުުޅންގެ ދާއިރާތަެކއް އަުޅގަ

އަޅުަގނާޑ  ބޭފުޅުން 8 . ޖުމްލަކު ދޮންމަނިކު. ދެން ޢަލީ ފަޒާދުއިން މަނިރިޔާޟް، އަމީތު، ސަޢުދު، ައދި ޙުސަ

ެވސް ފައިލްކޮުޅަގއި މިހާރު  ތި ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ، ހެންވީމާ ބޭފުޅުން ަވޑަިއެގން އެބަ ތިއްެބވި. އެ 9އެްއކޮށް 

ނޑުމެންނަށް މިހާހިސާބަށް ލިބިފައި ހުރި ކޮމެންޓުތައް. ދެން ތި ބޭފުުޅންގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކަިއ  ހުންނާނެ އަޅުގަ

ނުޑމެންރޫފް އަލާނަން. މަޢުދަންނަވައި ކޮމިޓީގައި އެމް.ޑީ.ޭއެގ ފަރާތުން އިންނަވާނީ.  ދި މިވަގުުތގައި އަުޅގަ

ވެސް ފައިލްކޮުޅގައި މިހާހިސާބަށް  ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެދެން އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެން. އާދެ! )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( 

ަވގުތުކޮެޅއް ތި  ކުޑަ ައޅުަގނޑު، ހެންވީމާސްތަކާ ހުންނާނެ. ދެން އެއަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިފައި ހުރި ކޮމެންޓް

)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ވެސް އަރުވާނަން އެ ކޮމެންޓުތަްއ ތި ބޭފުޅުން ބައްލަަވއިލެުވމަށް.  ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް

ރޫްމ ބަދަލުވުމުގެ ސަބަބުން ުކޑަކުޑަ ތާށްެޓއް އުޅޭތީ. މިާހރު އެހެން ދާއިރާތަކުން އަދި އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

މާލުން އައި ކޮމެންޓުތައް އައުުމގެ މަގުމަތީަގިއ މިހާރު އުޅެނީ އިނގޭތޯ. ދެން ތި ބޭފުޅުންނަށް ދިމަދި

ލިބިވަޑަިއގެންފައި މިހާރު އޮންނާނެ، ތި ބޭފުޅުންގެ ފައިލްކޮޅުަގއި އޮންނާނެ ލިސްޓެއް އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީްނ 

ނޑުމެން މިހާރު މިއޮީތ  އިކޮށްފަ ޅުގެ ސްޓޭަޓސްތައް. ކަ ސިޓީތަާކއި އެ ސިޓީތަކުގެ ަޖވާބު ފޮނުވާފައިވާ އަުޅގަ

ވެސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް  އިތުރުން  ފަރާތްތައް. އޭގެ ލިބިފައި ހުރިއަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާ ހިސާބަށް ކޮމެންޓުތައް 

 އޮތް ތި ބޭފުޅުންގެ އިޒުނަ، ިއރާދަކުރެއްިވއްާޔ. އެހެންވީމާ މޭޖަރ ކޮމެންޓުތަކެއް ލިބިގެންދާނެ މިއަދުގެ ވަގުެތއްަގއި

ދުކުރަނީ އަޅުަގނޑުމެްނނަށް މި ކޮމެންޓުތައް ރޫމާ ހިސާބަށް އަންނަންވާއިރަށް ކަމަށްވަންޏާ އަޅުަގނޑު މި ޤަޞް

، އެހެންވީމާ ކުރިއަށް ދިއުމަށް ވަގުތު ސަލާމަތްކުރުމުގެ ގޮތުން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ދޭކާއިގެްނ އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

އަޅުަގނޑުމެން ފަށަިއގެން  2 އަިއަޓމް. އެޖެންޑާ ނަންބަރު ޑާ ނަންބަރުއެޖެންއަޅުަގނޑުމެންނާ ހިސާބަށް މި 

ގެންާދއިރުަގއި އެ ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ އިން މި ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވާަފއި އޮތް ސިީޓއެްއގެ މެމޯ  ކުރިއަށް

މުޙައްމަދު ވަޙީުދ  އަޅުަގނުޑ ދަންނަވައިލާނަން. އެީއ ސަރުކާުރގެ ފަރާުތން ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު

ަގިއ 2004ގަސްޓު އޮ 8ލާޙު ގެނައުމުގެ ިބލު ޮއޑިޓު ޤާނޫނަށް އިޞް، 2002/4ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

އެވެ.  ފަޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ އަށް ވަނީ ފޮނުވާވަނަ ޖަލްސާގައި އި 08ވަނަ ދައުރުގެ  2އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

ކުރުމުގެ މަަސއްކަތް ކުރިއަްށ ނުއްަވިއ ދިރާސާކޮށް ފުރިހަމަާޑގަިއ މި ބިލު ހިމަވީމާ، އެ ކޮމިީޓގެ އެޖެން

ާވ ގޮުތގެމަތީން މި ބިލުެގ ވަނަ މާއްާދގައި  028ަގާވއިދުގެ  ދެންެނވީމެވެ. އަދި މަޖިލީހުގެ ގެންގޮސްެދއްވުމަށް

ނަޑއެޅުްއވުމަ  ، ށްފަހު އަންގަވައިެދއްވުން އެިދ ދެންނެވީމެވެ. އެހެންވީމާމަސައްކަތް ކޮމިޓީން ނިންމަވާނެ ސުންގަޑި ކަ



  

ނަޑއެޅުން ނޑުމެން ސުންަގޑި ކަ  ޭއގެފަހުން ދެން ބިލު މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް .އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން ވާހަކަދަްއކާލުމަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ހުުޅވަިއލާނަން.  ގެންދާނެ ގޮތަކާ މެދުަގއި  ސަޢުދު.  އާދެ!ައުޅގަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙިލްމީهللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

މަޖިލީހުގެ ދެވަަނ  ަގއި އޮތް ރަްއޔިތުންގ2004ެޮއގަސްޓު  8އާދެ! އަުޅަގނޑު މި މެމޯއަްށ ބަލާލިއިރު ާވގޮތަކީ މި 

 ނާންނާތީވެ. ޮއގަސްޓު  8ނާންނާތީވެ،  ޖުލައި އަދި 8އަޅުަގނުޑ އޮތީމަ  އިވަނަ ޖަލްސާއިްނނޭ ބުނެފަ 08ދައުރުގެ 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: މަނިކު މަދުއަޙު އަމީތު މުޙައްމަދު މެންބަރު ާދއިރާގެ މަޑުއްވަރި

ނޑު ހުށަހަޅަން ދެން މި  ، މިއަށް ފަހަތަށް ލާން. އެހެންވީމާޒެުޑގެ ބިލަށް އިސްކަންދީފައި އެސް.އީ.އާދެ! އަުޅގަ

އި މި ނިްނމާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ހަދަމާތޯ އޮކްޓޯބަރ ުޓވެންޓިއަތަށް ރ ފިފްޓީންތު، ުޓވެްނޓިއަތުގެ ފަހުޮކޅުގަ އޮކްޓޯބަ

 ަލއިނަށް. މީގެ ޑެޑް

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙިލްމީهللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

ނޑު އަމީުތެގ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން. هللا ސަޢުދު  އަުޅގަ

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

ކަމަށް. ެއގޮތަށް ފާސްވީ ޢުތިާރޟުނުކުރަްއވާ ކަމަށް ވަީނވިްއޔާއެހެން ބޭފުޅަކު އެްއެޗއް ވިާދޅުވަން އެބަ އޮތްތޯ. އި

ނޑަެއޅިއްޖެ 20މި ބިލު ނިންމުމުގެ ސުންގަިޑއެއް ގޮުތގައި ޮއކްޓޯބަރ  ،ލައިަނކީޑެޑް  ަކމަށް. އިޢުތިރާޟުކުރައްވާ  ކަ

ނޑު ވޯޓަށް ދާނީ އިނގޭތޯ. އާދެ! އަސްލަމް. ކަމަށް ވަނީިވއްޔާ އަ  ުޅގަ

 

 ރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވާހަަކދެއްކެވުން:ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަ

ލަން ބޭނުންވީ އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާ އް އޮީތކީ ނޫން. އެހެންނަމަވެސްމާބޮޑު މައްސަލައެ މިކަމަށްއަޅުަގނުޑގެ 

ނޑުމެން މި ކޮމިޓީ އަ ނޑަްށ އިސްކަމެްއ ށް ބިލުތަްއ ލިބޭ ތަރުތީބަށް ޢާއްމުކޮށް އަުޅގަ ދެމޭ. އެގޮތުން އަުޅގަ

އޮަގސްޓުަގއި  6މިަވނީ. އަދި  ބިލުާޤނޫނުގެ އިޞްލާޙުގެ ބިލު، އޮޑިުޓގެ އޮަގސްޓުަގިއ އޮޑިޓުގެ  4ފާހަގަކުރެވުނީ 



  

ވަނީ ދެއްތޯ. ރެވިފަިއ މިޭޅގޮތުން އެޖެންާޑކުގުޒޯންގެ ބިުލގެ ަމސައްކަތާ  ނޮމިކްސްޕެޝަްލ އިކޮއަޅުަގނޑުމެންނަށް 

 .ައޅުަގނުޑގެ މަްއސަލަ އެއް ނެތް އިނގޭތޯ. ުޝކުރިއްޔާ، އެހެންވީމާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ގެޤާޫނނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ިބލު ނިންމުމުގެ މުއްދަތެއް މި އޮޑިޓް 2002/2މި ޤާނޫނު ނަންބަރު ، އެހެންވީމާ

ނަޑެއޅުމަށް ތި ބޭފުޅުންނަށް  ގެެއއީ ސުްނގަިޑއެއް  ޓޯބަރުއޮކް 20، ޮއކްޓޯބަރު 20ގޮތުަގއި  ގޮުތަގއި ކަ

ނަޑއަޅަން.  ދެްއވުން އެދެން. ކޮިމޓީން އިއްތިފާޤުން ފާްސވެްއޖެ ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަްށ ވޯޓު ކަމަށް ކަ

ނޑައަޅާަފއި އޮތް ގޮުތގެމަތީން  އި ެދވަނަ ބައްދަލުވުްނ ޖަހާިއރުގަ 00)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ައޅުަގނުޑމެން ކުރިން ކަ

ނޑުމެން މިހާހިސާބުން ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ނިންމާލަން.    ކުރިއަްށގެންދާ ގޮތަށް އަުޅގަ

___________________ 


