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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބައްދަލުވުން ފެށިގެންދާއިުރަގިއ  .ން މިހާހިސާބުން ފެށިގެންދިޔައީވަނަ ބައްދަލުވު 27އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ `. 

ނުޑ ފާހަގަކުރަން.  އެބަ  ކޮމިޓީަގއި ތުންންބަރަކު ރިޔާސަތު ހިމެނޭގޮ މެ 5މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  11 ތިއްެބވިަކން އަުޅގަ

ނަޑއަޅާފަ. ކަމެއް  އެާއއެކު އެޖެންާޑގަިއ ައޅުަގނޑުމެން މިވަނީ އެންމެ ޖެ ިދވެހިއްާރއް 79/31އެީއ ޤާނޫނު ަނންބަރު  ކަ

 ޢާ ޓް އަލުން މުރާޖަ ގެ ރިޕޯކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތު ނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލުޤާ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް

. އެހެންވީމާ، އެކަމާ ުގޅޭ ގޮތުްނ މެންނަށް ވަނީ އަނބުރާ ފޮނުވާފައެދި މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަޅުަގނޑު ކޮށްދެއްވުމަށް

ރުމުގެ މަސަްއކަްތ އަޅުަގނޑުމެން މަޝްވަާރކޮށް ދިރާސާކުރުމުގެ މަސަްއކަތްތަްއ ނިންމާލުން އޮންނާނީ. ދެން ދިރާސާކު

ނުޑމެންނަށް މި ބިލުފެށުމުގެ ކު ނޑުމެން  އަނބުރާ އައުމާ ގުިޅގެން ސުންަގިޑއެއް ރިއަށް އަުޅގަ ވެސް އަުޅގަ

ނަޑއަ އަޅުަގނޑު ހުުޅވާލާނީ ސުންގަިޑއަށް. ސުންަގޑިއަށް ހުޅުވާލުުމގެ ކުރިއަްށ އެބަޖެހޭ. އެހެްނވީމާ، ފުރަތަމަ ޅާލަން ކަ

ނޑު ދަންނަވާލާނަން މަޖިލީހުގެ ރަ  އެހެންނަމަވެސް ރަްއޔިތުންެގ އީސް ކޮމިޓީ އަށް ފޮުނވާފަިއވާ ސިޓީފުޅު. އަުޅގަ

މެންބަރު މުޤައްރިރު ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ  ދިވެހިރާއްޖެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިްޤތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ ،މާލެ .މަޖިލީސް

ޓީން ނިންމެިވ ގަިއ ކޮމި 2014ިޑސެމްބަރު  2ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ.  ވެދުންު،ަޚީލަލށްުهللاުަޢްބދު އަލްފާޟިލް 

 79/31މަުދ އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅުްއވާފަިއާވ ޤާނޫނު ނަންބަރު ހޯރަފުށީ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްސަރުކާރުެގ ފަރާތުން 

 ކުަރއްަވއި ތިޞާީދ ކޮމިޓީން ދިރާސާއިޤް ނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލުދިވެހިރާއްޖޭގެ އެްކސްޕޯޓް ިއމްޕޯޓް ޤާ

ަގިއ  2014ޑިސެމްބަރު  10އެދި ދެންނެވީމެވެ. މި ސިޓީާއއެކު  ކޮށް ދެއްވުންޢާން މުރާޖަޕޯޓް އަލުނިންމެވި ގޮތުގެ ރި

 10. 1436ޞަފަރު  18ވާހަކަ ދެންނެވީެމވެ.  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުްއާވފައިވާ ސިޓީފުުޅގެ ކޮީޕއެއް ޮފނުވާ މި

ނުޑ ެއއާ އެްއކޮށް ަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ 2014ޑިސެމްބަރު  ތިބޭފުޅުންގެ  ހަމަ ފޮނުއްިވ ސިީޓފުޅު ވެސް . ދެން ައުޅގަ

ނޑަށް ޤަބޫުލކުރެޭވ ގޮތުން ތިބޭފުޅުންގެ މޭުޒކޮުޅގައި އެ ސިޓީފުޅު އޮންނާނެ. ލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަވާނަން. މަޢު އަުޅގަ

ނޑު ތިބޭފުޅުންނަށް ނުދަންނަވާނަން . ދެން ހަމަ އެހެންވީމާ، ވަގުތު ހޭދަކުރުުމެގ ގޮތުން ކޮންމެހެން އެ ސިޓީުފޅު އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބަެއއް މެންބަރުން އެންމެ ފު  ނިންމި ބިލު މިރަތަމަ ކޮމިޓީގައި މި ބީދާއިން އަޅުގަ

ވެްސ  އެހެްނވީމާ، އެ މެްނބަރުންގެ އިޞްލާޙުތައްގިނަ މެންބަރުންތަކެއް.  ވަރަށް ވޭގޮތަށް އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުްއާވފައި

ެވސް  . އެ ިއޞްލާޙުތަކުގެ ތެރޭަގއިހުގެ ރައީސް ފޮނުއްވައި ެދއްވާފަބަށް މިވަނީ މަޖިލީއަޅުަގނޑުމެންނާ ހިސާ

ކަމަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ އިޞްލާޙެއް ހުރިތޯ ޮކމިޓީން ދިރާސާ ކުރެއްވުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް

ނޑު ފުރުޞަތު ަކނަޑއެޅުމަށް ޓަަކއި އަސުންގަިޑއެއް  ެއންމެ ފުރަތަމަ ހަމަޤަބޫލުކުރަން. އެހެންވީމާ،  ުޅގަ

ނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން.ހުޅުވާލާނަން. ޙި  ލްމީ އަށް އަުޅގަ

 

ދު  ުަސޢ  ުާދިއާރެގުެމްނަބރ  ރ  ތ  ްނ:ުިޙްލމީުهللاުިތަނޫދުއ  ުާވަހަކެދްއެކވ 



  

ނޑުމެން  ނިންމާލާފައި މި ކަންތައް ނިންމާލަން. އެއީ ދެން އަ ންނަނީ މިއަދުން މިއަދަށް މި ބިލު އަޅުަގނޑަށް ފެ ޅުގަ

ހެންވީާމ، މިހާރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ އެ ނިންމެިވ ގޮުތގެމަތިން ކުރިން ފާސްކޮށްފަިއ އޮތް ިބލެއް މި ބިލަކީ. އެ

ެއގޮތަށް އައިީތެވ  ،ކާުޑގެ ބާވަތްަތކުން އެކަނި މި ބަދަލުކުރަން. ެއހެންވީމާ މި ހަމައެކަނި އަށްމިއަޅުަގނޑުމެންނަށް 

 އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން ހަމަ އެގޮތުގެ މަތިން އެ ތިން ބާވަތް ހަމަ ޒީރޯ ޕަސެންޓަށް ގެންނަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތާއީދުކުރަްއވާ ބޭފުޅަކު. އާދެ! ޙުސައިން. 

 

ަރިއދޫު.ތ ުޮދްނަމިނކު ުގ  ަސިއްނަމިނކ  ުޙ  ްނ:ުާދިއާރެގުެމްނަބރ  ުާވަހަކެދްއެކވ 

ނޑުމެން ދެ! ޝުކުރިްއޔާ މުޤައްރިރު. އާ ނޑު ދަންނަވާލަން މިއުޅުނީ އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯްޓެގ ޤާނޫނަށް އަޅުގަ އަޅުގަ

ނުދަނީސް ައނބުރާ މިއޮތީ މިހާރު އަލުްނ  މި ގުިޅގެން އަޅުަގނޑުމެން މަޖިލީހުގެ ްފލޯރ އަށް އިޞްލާޙާ ގެނައި

ސިީޓ . ރައީްސ އެދިވަަޑިއގެންނެވި ެވސް އެދިަވޑަިއގެންފަ ސްކުރުމަށް ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވާފައި އަދި ރައީ ޢާމުރާޖަ

މި ތިން މާއްދާ އުނިކޮށް  10،11،17ގެ އިްޞލާޙު އެ ބިލުއެ . ެއހެން ކަމަށްވުމާއެކު ވެސް އެބައޮތް ފޮނުްއވާފަ

 އީދުކުރެްއވި އެ ތާ ބިލަށް އިޞްލާުޙ ގެަނއުމަށް ހުށަހަޅަން. އެހެންވމާ، ސަޢުދު  އިޞްލާޙު ގެނައުމަށް ައޅުަގނޑު މި

ނޑުގެ  . ެއއީ ތާއީދުކޮށްލާފަިއ މިކަްނ ނިންމާލަ ދެއްވުމަށްޭބފުޅަކު ހުށަހަޅުމާއި މި ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމާއި އަދި ައޅުގަ

ނޑު ވެސް ބޭނުން އެ ނިންމަން ވެސް.  އެބަ ހުށަހަޅުްއވާ މިައދުގެ ބިލު ދުސަޢު އެހެންވީމާ، ދެްއިވ ޮގތް ހަމަ.  ައޅުގަ

 . ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިއްޔާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުަރތަމަ ސަޢުއެ ުޮދްނަމިނކު ދު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ހެންވީމާ، އަުޅގަ ަސިއްނަމިނކ  ވަނީ ާތއީުދ ުޙ 

ނިންމުމަށް ސުންގަިޑއެްއގެ ގޮތުަގއި ަކނަޑއަަޅން. ދެން އެއްެވސް ބޭފުޅަުކ  ކުރަްއވާފަ. ެއއީ މިއަދުން މިއަދަށް ބިލު

ނަޑއަޅަން. ދެން  ނުކުރާ ކަމަށް އިޢުތިރާޟު ުޮދްނަމިނކު ާވނަމަ އެގޮތަށް ނިމުނީ ކަމަްށ ކަ ަސިއްނަމިނކ   ހަމަުޙ 

ނޑު ފާހަގަުކރަން ހުށަހަޅުއްވާފައި އެާއއެ ގައި މިވާ ޗެޕްޓަރ ބިލު ބިލަށް މި މި ،ގައިބިލު އެބައޮްތ މިކު އަުޅގަ

 މި 79/31އޮތް. ެއގޮތަށް ހުށަހެޅުމާެއކު ޤާނޫނު ނަންބަރު ބިލުން އުނިުކރާ ގޮތަށް ހުށަހަޅުްއވާފަިއ އެބަ  މި 10،11،17

ހުރި ގޮތަށް ހުންނާނެ ކަމަށް  އެއެ ޗެޕްޓަރަތއް ހަމަ  10،11،17ގެ ޗެޕްޓަރ  79/31ޤާނޫނު ނަންބަރު  އަްށ،ޗެޕްޓަރ

ނޑުމެންނަށް މިހާރު މިއޮތް ގޮތަށް މި ޗެޕްޓަރތައް މި ވާނަމަ. އެހެންވީމާ، ބިލުން އުނިކުރެވިްއޖެ ކަމަށް ހުންނާނެ އަޅުގަ



  

ުޮދްނަމިނކު  ނުކުތާ ފާހަގަކުރަމުން އެ ަސިއްނަމިނކ  އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަްއވާ ބޭފުޅަކަްށ ުޙ 

 ލްމީ.ޙިهللا ނޑު ފުރުޞަތު އަުރވަން. ސަޢުދުއަޅުގަ 

 

ދު  ުަސޢ  ުާދިއާރެގުެމްނަބރ  ރ  ތ  ްނ:ުިޙްލމީުهللاުިތަނޫދުއ  ުާވަހަކެދްއެކވ 

ަސިއްނަމިނކު ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު  ތ.ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ ެގުެއުުޙ   ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން. ޮދްނަމިނކ 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ުޮދްނަމިނކު މި ބިލުން އުނިކުރުމަށް  10،11،17އެހެންވީމާ، ޗެޕްޓަރ  ަސިއްނަމިނކ  ުހށަހަޅުއްވާަފއިވާ ހުށަހެޅުމަްށ ުޙ 

ދެއްވުން ޅުން އަތްޕުުޅ މައްޗަށް ހިތްލާލަާތއީދުކުރަްއވާ ބޭފުއެގޮތަށް  .ޙިލްމީهللا އީދުކުރަްއވާފައި ިމވަނީ ަސޢުދުތާ

ރުވެވަަޑިއގެން ތިްއބެވި ބޭފުޅުންގެ އިއްތިފާޤުްނ މާ، ކޮމިޓީގެ އިއްތިާފޤުން ހާޟިއެދެން. ޝުކުިރއްޔާ އިނގޭތޯ. އެހެންވީ

އެހެންވީމާ، އަޅުަގނަޑށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުން މިހާހިސާބުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެގޮތަށް ފާސްެވގެން މިދިޔައީ. ދެން

ވެސް  ދަންނަވާވެފައި ޮއއްވާ ިތބޭފުޅުންނަށް ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް މި ނިމިގެން މިދިޔައީ ވަރަށް ަވގުުތ ކުޑަ ތަން

 .މިޓީގެ ަބއްަދލުވުން ބޭްއިވގެން މިދިޔައީތިބޭފުޅުން ހަމަ ަވގުތުފުޅު ދެްއވުާމ އެްއކޮށް މި ކޮ ލެވުނީ. އެހެންނަމަވެސް 

ީޓެގ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ވަަރށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަުމން އަޅުަގނޑު މި ކޮމި ތިކަމަށް ޓަަކއި  ދެން އެ

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ.ބައްދަލުވުން ނިންމާލާނަން. 
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