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  ވާހަކަެދއްެކވުން: އިދާރީ މޭޒުން

ނޑު ހަމަ ކޮމިޓީގެ މު ނއެހެންވީމާ، އަުޅގަ ވަަނ  120ލާނަން. ޑު ދަންނަވައިޤައްރިރު ހޮވުމަށް އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

މުޤައްރިުރެގ ނައިބާއި ދެ ބޭފުޅުން ދެ ޕާޓީއަކަށް ވާންޖެހޭނެ. ދެން ގޮތުން ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރާއި  މާއްދާގައި އޮންނަ

ވޯޓު  6ރެއްވުމަށް. އެއީ މަޤާމަށް އިންތިޚާބުކު މިީޓގެ އަޣްލަބިްއޔަތު ލިބެންޖެހޭނެ ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް މަދުވެގެން ކޮ

ރިުރގެ ވާަލން ކޮމިޓީގެ މުޤައްހެންވީާމ، އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ހުޅު ތެރޭން. އެ ގެ ވޯޓު 11މި ކޮމިީޓގެ  އިނގޭތޯ

 މިރު. ނަންފުޅު ހުށަހެޅުމަށް. ޢާ 

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: މިރުއަޙްމަދު ޢާބަރު ދާއިާރގެ މެންކުޑަހުވަދޫ 

މުޤައްިރރަކަށް ހުށަހަޅާލަން ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދުގެ  އަޅުަގނޑު ކޮމިީޓގެ

  ނަން.

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: އިދާރީ މޭޒުން

ނޑު އިތުރު؛ ނޑު އެހެންވީމާ ވޯޓަށް  ފައްޔާޟް. )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( އަޅުގަ  މި ނިންމާފައި އިނގޭތޯ. އާދެ! އަުޅގަ

ޢަލީ ކަމަށް ފުވައްމުލަކު މެުދ ދާއިރާގެ މެންބަރު  . ކޮމިޓީގެ މުޤަްއރިރުމައިތުރު ހުށަހެޅުމެއް ނެތީ ދަންނަވައިލާނަން

ލަން ކޮމިީޓގެ ނައިުބ ެދން އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ުހޅުވާދެްއވުން އެދެން. ނިވަޑަިއގަންަނވާ ބޭފުޅުން ވޯޓުފަޒާދު ފެ

 .ޤްރިށް ނަންފުޅު ހުށަހެޅުމަށް. ޠާކަމުޤައްރިރަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: އަޙްމަދު ޠާރިޤްމެންބަރު ދާއިރާގެ  މަހިބަދޫ

 މިރުގެ ނަން. ކުޑަުހަވދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢާ އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: އިދާރީ މޭޒުން

 ާރގެ މެންބަރުށް ކުަޑހުވަދޫ ދާއިކައެކު ކޮމިޓީެގ ނައިބު މުޤައްރިރަ އާދެ! ައޅުަގނޑު އިތުރު ހުަށހެޅުމެއް ނެތުމާ

އާދެ! ވަަޑއިގެންތިބި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުްނ ދެްއވުން ެއދެން. ނިވަޑައިގަްނނަވާ ބޭފުޅުން ވޯޓުމިރު ފެއަޙްމަދު ޢާ

ނޑު ކޮމިީޓގެ މުޤައްރިރަްށ ޗެއަރ އަށް ވަަޑިއގަތުމަށް ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ.   ފެނިވަޑަިއގަތީ. އެހެްނވީމާ، ައޅުގަ

 

 ހު()ވަގުުތކޮޅަކަށްފަ

 



  

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

وعلى آله  .أشرف األنبياء والمرسلين الم علىالة والس  الص   .العالمين رب   هلل الحمد .حيمحمن الر  بسم هللا الر  

ވަގުތު މުޤައްރިރަކަްށ ހޮއްވަަވއިދެްއވި ހުރިހާ  އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް މި ކޮމިޓީގެ މި .وصحبه أجمعين

އިގެްނ އަ  މިއަދުގެ އެޖެންޑާރަށް ޚާއްޞަ ޝުކުެރއް ދަްނނަވަން. ެއއާެއއްކޮށް މި ހަމަ މެންބަރުންނަށް ވެސް ހަމަ ވަ

 ަބއްދަލުވުން. މި ބައްދަުލވުމުަގއި  ވަނަ 29އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ  އީއަޅުަގނޑު ކުރިއަށް ދާނަން. މިއަދު މި

ހޭ ޤާނޫނަށް ބެ އާދިވެހިާރއްޖޭގެ ބޭންކިން، 2010/24އޮތީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  އެޖެންޑާކުެރވިފައި މި

ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯުޓ އަލުން ުމރާޖަޢާކޮށްދެއްވުމަށް އެިދ  އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު ދިާރސާކުރަްއވައި 

ދަންނަވާލަނީ،  ހިސާބުން މިއަށް ގެންދެވުން. އަޅުަގނޑު މިހާއަށް ފޮނުވާަފއިވާތީ އެ މައްސަލަ ކުރި  އަނބުރާ ކޮމިޓީ

އޮންނަނީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ  މިއަށް ފޮނުއްވި ސިޓީފުޅު.  މި ކޮމީޓީ އިމަޖިލީހުގެ ރައީސް ސޮއިކުަރއްވަ 

. ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ޚަީލލަށްهللا އިޤްތިޞާދީ ކޮމިީޓގެ މުޤައްިރރު، ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

 ދިވެހިރާއްޭޖގެ ، 2010/24ގަިއ ކޮމިޓީން ނިންމެވި ޤާނޫނު ނަންބަރު  2014 ަބރުޑިސެން 16 ދަންނަވަމެވެ.

ރިޕޯުޓ  ނިންމެވި ގޮުތގެ ދިރާސާކުރަްއަވއިއިޤްތިޞާދީ ކޮމީޓީން  މގެނައުމުގެ ބިލުބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު އާބޭންކިން

އްމަދު. މަޖިލީހުގެ މަސީޙް މުޙަهللا . ޢަބްދ2014ުޑިސެްނބަރު  17ޖަޢާކޮށްދެއްވުން އެދި ދެންނެވީމެވެ. ލުން މުރާއަ

 ގޮތެްއގައި އެ ބިލަށް  މަޑިަގނޑުއި މި ޮކމިޓީގެ ބައްދަުލވުމުަގއި ބަުރގަޑިސެން 16ދެން ައޅުަގނޑުމެްނ  ރައީސް.

ައްށ  ވަަނ މާއްދާ 65ށް އަދި އަ 63ވަަނ މާއްދާެގ )ހ( އަށާިއ  37އިޞްލާެޙއް. ެއއީ  3ގެނެވިަފއި ހުރީ 

ވަނަ މާއްދާ،  37ުފރަތަމަ  އެންމެ، ބަރުން މި އިްޞލާޙުތައް ބައްަލވައި މެންއެެހންވީމާ، ގެނެސްފަިއވާ އިޞްލާޙު. 

 ވަނީ. ށް އިޞްލާޙު ެގނެވިފައިގެ )ހ( އ37ަ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: މިރުއަޙްމަދު ޢާދާއިާރގެ މެންބަރު ކުޑަހުވަދޫ 

 އެ ާމއްދާ އެ ަބއި މީގެތެރޭ ހިމަނައިގެން  ވާވަނަ ާމއްދާގެ މި ުއނިކުރެވިފައި  37އާދެ! ައޅުަގނޑު ހަމަ ހުށަހަާޅލަން 

 ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް.  އޮތް

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ތުންރިޔާސަ

ނުޑ މިރު އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރައްވާ ބޭފުދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަ ޅަކު ހުރިތޯ އަޅުގަ

  ން.ލާނަބަލައި

 



  

 ވާހަކަދެއްެކވުން: އަޙްމަދު ޠާރިޤްދާއިރާގެ މެންބަރު މަހިބަދޫ 

 ޅުމަށް.މިރުގެ ހުށަހެއަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން ޢާ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ތުންރިޔާސަ

 އާދެ، އާެދ، ފައްޔާޟް.

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލްދާއިރާގެ މެންބަރު ގަމު 

އެމް.އެމް.ޭއ ދެން ައޅުަގނޑަށް ހީވަީނ އިޞްލާޙެއް.  3ިމ ބަދަލުގެނައީ ވަރަށް ކުަޑކުަޑ ކުރީ ދުވަހު އަޅުަގނޑުމެން 

ވެްސ ނުޖެހޭހެން. ފުދޭވަރަކަށް ށް ބަދަލުތަކެއް ކޮންމެހެން ގެނެސްދޭކަކޮންެމ ގޮތަކަށެއް އެ އިން ވެސް ބޭނުންވާހާ 

 ރީޒަނަބަލް ބަދަލުތަކެއް ގެަނީއ. ދެން މިހެން ދަންނަވާއިުރ ވެސް ައޅުަގނޑަށް އެނޭގ އެގޮަތކަށް، މިހާރު އޮތް

ނުޑ ހަމަ ރެކޯޑަށް ޓަކައި ދަންނަވާލަން. އެމް.އެމް.އޭ ؛ގޮތަށް އިްނ  އަލުން އައި ގޮތަށްކަްނ ވާނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުެމން ބަދަލުކޮށްލީމާހަމަ އެ ކު ހަމަ ވަރަށް ރީޒަނަބަލް ބަދަލުތަކެއް ، ދިކުދި ދެތިން އިޞްލާޙެއް ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން   ރަނގަޅުވިދާޅުވީމާ އެގޮތަްށ ބަދަލުކޮށްލުމަކީ ހަމަ އެކަްނކަން  އަދިގެނައީ. އެހެްނވީމާ، ެއގޮތަށް އަޅުގަ

 ފާހަގަކޮށްަލން. ޝުކުރިއްޔާ.  ކަމަށް ކަމެއް ނޫން

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ސަތުންރިޔާ

ަމހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ، ހުށަހަޅުއްވައި  މިރުއަޙްަމދު ޢާ މިހާރު ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުމަށް. )ހ( ކުރިން އޮތް  މާއްދާގެ ވަނަ 37ވަނީ ބިލުގެ  އަޙްމަދު ޠާރިޤް ތާއީދުކުރައްާވފައި

މި ޯވޓުން  5އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. އެހެންވީާމ، ޖުމްލަ ދެްއވުމަށް ދަންނަވާލަން. ނިވަޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުން ވޯޓުފެ

ނޑަައޅަން. ދެން މި ވީގޮތަށް ފާސްއިޞްލާޙު ބިލުގައި ކުރިން ޮއތް   63ވަނަ މާއްދާ.  63އޮތީ ބިލުގެ  ކަމަށް ކަ

 މިރު. ށް ހުށަހެޅުމަށް ދަންނަވަން. ޢާވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަންނަށް ފެނިމެންބަރުގެނެވުނު ިއޞްލާޙު އަށް ވަނަ މާއްދާ 

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: މިރުއަޙްމަދު ޢާދާއިާރގެ މެންބަރު ކުޑަހުވަދޫ 

ނޑު އްޔާްޟގެ ދެްނމެ ފަ ،ރަނަގޅު ިއޞްލާޙުަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް؛ އާދެ! މި ކުރަން. ޙްތިރާމުއިހަމަ ވެސް އަުޅގަ

ކޮށްފައި ހުރި ޔަތްރިޢާ ފޮނުވާލުމުގައި މީަގއިވީމަ މި ބިލު އަނބުރާ  ބިލެއް ބެހޭ އާބޭންކިންއެހެންނަމަވެސް 

އިން ނުވަތަ ދިވެިހ  އެމް.އެމް.އޭ'ހަމަ ކުޑަކުޑަ އެންމެ ލަފުެޒއް  އުނިކުރެވިފައި އޮތްައޅާބަލާއިުރގަިއ  ކަންތައްތަކަށް



  

ދާ ހަމަ ގެން މި މާއްޕަރޭޓުކޮށްއިންކޯ އަށް އެ މާއްދާތެރޭގަިއ ބައި ހަމަ މީގެ މި މުކުރާ ޑިޕޮިޒޓު'އިސަރުކާރުން ޤާ

 މަށް އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން. ކުރިން އޮތް ގޮތަށް ބޭްއވު

 

 މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް ވާހަކަދެއްެކވުން:

 މިރުގެ ހުށަހެޅުމަށް. އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން ޢާ
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މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި ، އްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަުދ ޢާމިރު ހުށަހަޅުއްވައި އާދެ! ކުޑަުހވަދޫ ދާއިާރގެ ޢި 

. ފުޅުން އަތްޕުުޅ ނަންގަވަން ދަންނަވަންމެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ބޭ

ކަމަށް  މާްއދާ ވެސް ފާސްވީ ގޮތަށް އެވޯޓު މި ބިލުަގއި ކުރިން އޮތް  5، އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. އެހެންީވމާ

ނުޑ މިހާރު މި ދަންނަވާލަނީ މި ބިލުގެ  ނަޑއަަޅއި، އަުޅގަ  ވަނަ މާއްދާ  65 ،ވަނަ ނަންބަުރގައި ބުެނފައިވާ 17ކަ

 އަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙު. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަލީ ސަލީމްދާއިރާގެ މެންބަރު ފުނަދޫ 

  ގޮތަށް ާބއްަވން.  ގޮތަށް، ިބލު އަިއއިރު އޮތް އޮތްވަަނ މާއްދާ ވެސް  65އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން 

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: މިރުއަޙްމަދު ޢާދާއިާރގެ މެންބަރު ކުޑަހުވަދޫ 

ނޑު ތާއީދުކުރަން.   ޢަލީ ސަލީމުގެ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ
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މިރު ދޫ ދާއިާރެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަުހވަ، އިފުނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމު ހުށަހަޅުއްވަ 

ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅުން ައތްޕުޅު ނެންގެވުމަށް ދަންނަަވން. އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. 

 ނިމުނު ގޮތަށް އިޞްލާޙުެވގެން  ވަނަ މާއްދާ ވެސް ހަމަ ކުރިން ބިލު ހުށަހެޅުނު  65 މި ވޯޓުން 5އެހެންވީމާ، 

ށް އަުޅަގނޑު ވޯޓަށް ދަންނަވާލަން. ކުރުމަމި ބިލު ފާސްއެުކ  ގެނަިއ ބިލު ބަދަލުތަކާދެން މި ގަިއ ަކނަޑއަޅަިއ، ކަމު

 މިރު. ޢާ

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: މިރުއަޙްމަދު ޢާދާއިާރގެ މެންބަރު ކުޑަހުވަދޫ 



  

ލަކީ، އިޤްތިޞާދީ ހަކަަދއްކާލަްނވެގެން. މި ބި ގޮތުން ކުޑަކޮށް ވާ ބެހޭ  އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެުދނީ ހަމަ މިކަމާ 

ނޑުމެ ކޮށްފައި ޮއތް ބިލެއް. އަދި މިމަސައްކަތްކޮމިޓީން  ކޮމިޓީގެ  ގެން ވެސް ކުީރގެ ަޤއުމީ ތަރައްޤީބިލަކީ ައޅުގަ

ޭއގެ ތަފާތު ބިލެއްތޯ ފާއިޒު  ކުރި ބިލެއް.ގެ ތެރޭގައި މަސަްއކަތްގިނަ ދުވަހު އެ ކޮމިޓީ ވަރަށް ކުިރއިރުަގއިމަސައްކަތް

 މީގައި އެހެންވީމާ، ތަނަށް ވަދެފައި އޮތް ބިލެއްތޯ މި؟ އޮތް ބިލެއްތޯ؟ ކުރިން މި އަލުން އައިސް މީ؟

ނޑު ެވސް އިޙްތިރާމުކުރަން ކޮމިޓީެގ ކުރިންދެން  ،ބޮޑުާމ  މަސައްކަތްތަކަށް ބަާލއިރު ކޮށްަފއި ހުރި  އަުޅގަ

ން ަމޖިލީހުގައި ޢަމަލުކުރަމުން މަސައްކަތްތަކަށް ވެްސ އަުޅަގނޑު އިޙްތިރާމުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް ައޅުަގނޑުމެ

އެ  ފައިމަށްފަހު އެކަންތަްއތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފޮނުވާލު އަންނަ އުސޫލަކީ ބިލެއް ައނބުރާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ވަނަ ކަމަކަށް  މަސައްކަތް ެއގޮތަށް ކުރުަމކީ މަޖިލީހުން ކުރަމުން އަންނަ ކަމެއް. އަދި ކުރަންޖެހޭނެ ވެްސ ކަމެއް. ދެ

ނޑުމެން އެބަ ކަށް،މައެކަނި ރިޢާޔަތްޮކށްލާފައި ހުރި ކަންތައްތަމިއަދު ހަ ުހއްޓޭ  ކުރާއިރުަގއި މިތަނުން އަުޅގަ

. އެހެންވީމާ، މިއަދުގެ މި ކޮށްަފއި އިމްތިޔާުޒގެ ބިލުަގއި މިއަށްވުރެ މާ އެހެން ގޮތްޮގތަށް ވެސް ކަންތައް

 ަގނޑުމެން ހަމަ ފާހަގަކުރަމޭ. އެހެންވީމާ، މިހާރު މި އަޅު ގޮުތގައި ގެނިވި މަސައްކަެތއްނާކުރަ މަސައްކަތަކީ ވަރަށް ބި

 . ވާލުމަށް އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާލަންގޮތަށް ފާސްކޮށް ތަޅުމަށް ފޮނު އޮތް ެއއްކޮށް މި ބިލު މިހާރު މި ގެނައި ބަދަލުތަކާ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމު

ގެނެސް ނިންމުމަށް އެުކގައި މި ރިޯޕޓު ބަދަލު މި ގެަނއި ިއޞްލާޙުތަކާ ގޮތަށް މިރު އެ ހުށަހެޅުއްވިޢާއެހެންވީމާ، 

 އަޅުަގނޑު ވެސް ތާއީުދކުރަން. 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމު ފު، އަޙްމަދު ޢާމިރު ހުށަހަޅުއްވައި މެ ކުޑަހުވަދޫ ދާިއރާގެ މެންބަރު އާދެ! ދެން

ތަޅުމަށް ފޮނުވަން. އެހެންވީމާ، އެ ގޮތަށް ފާސްކޮށް އެްއކޮްށ  ބިލު މި ގެނެވުނު އިޞްލާޙުތަކާ ތާއީދުކުރެްއވީ މި

ވަަޑއިގެން ތިއްެބިވ  . އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. ކޮިމޓީގައިން ައތްޕުޅު ނަންގަވަން ދަންނަވާލަންވާ ބޭފުޅުިއގަންނަފެނިވަޑަ

ނޑައަަޅއި މި ރުމަށް ފާސްކޮށްފިއެކު ފާސްކު ގެނައި ބަދަލުތަކާ ބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މި ބިލަށްމެން  ކަމަށް ކަ

 ޢަލައިކުމް. އައްސަލާމްހިސާބުން މި ކޮމިޓީ ނިންމާލަން. 
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