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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވި ހުރިހާ ތިއްބެ  ުލވުމަށް ަވޑަިއގެންވަނަ ބައްދަ 8މި އަހަރުގެ  ާއއްމު ކޮމިޓީގެ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ`. 

ގައި އަުޅގަނޑުމެން ބާްއވާ ތެރޭރަމަޟާން މަހުގެ  މަކީ ބަރަކާްތތެރި. މި ބައްދަލުވުޅުންނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަންބޭފު

މަހުގެ  ރަމަޟާން ޓީގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށާއި އިދާރީ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށްކޮމި ާވތީވެދަލުވުން ކަމަށްފުރަތަމަ ބައް

އަޅުގަނުޑ  ތިއްބެިވ ބޭފުޅުންނަކީ އަދު ވަޑަިއގެންމި ބައްދަލުވުަމށް މިއާއި ހެޔޮ އެދުންތައް އަރިސްކުރަން.  ތަހާނީ

މެންބަރު  ާރގެމަޑަވެލި ދާއި، هللاބްދުޢަ ޙީމްނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް، ފޮކެލާ ދާއި

ރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަލިފުށި ދާއި އަޙްމަދު ޝިޔާމް،ންބަރު ފަރު ދާއިރާގެ މެރަޝީދު، ނައި ޒް މުޙައްމަދުއާމު

ާރގެ މެންބަރު ހުޅަނގު ދާއިމާފަންނު  މް،ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަްއމަދު ނާޡިދޫ ރަޝީދު ޙުސައިން، ަވއިކަރަ 

ރާހީްމ އިބް ކެޔޮޫދ ދާއިާރގެ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރުދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން،  ތްދޫމުޙައްމަދު ފަލާޙް، ބިލެ

ހުރިހާ  ވީމާ،އެހެންގެ ނައިބު މުަޤްއރިރު. ކޮމިޓީ، ާއމިރު އަޙްމަދުރު އަދި ކުޑަުހވަދޫ ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަ

. އެހެންވެ ިތޔަ ހުރިހާ ނުލެވިަފއި އޮތީމަ އެއީ އަުޅގަނުޑގެ ކުެށއްބޭފުޅުންނަށް އިއްޒަތްތެރި ައުޅގަނޑަށް ދަންނަވާ

ބަރުންނަށް އިްއޒަތްތެރި މެން މި ކޮމިޓީއަށް ވަަޑިއގެންދެްއވި ހުރިހާ މަޢާފަށް އެދެމުން ބޭފުޅުންގެ އަރިހުން ނިހާޔަތަށް

ދާނަން. ކޮމިޓީގެ އެޖެންޑާަގއި މިއޮީތ  އިެގން ކުރިއަށްދަންނަވަމުން ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތާމަރުޙަބާ  ކޮމިޓީއަށް

ތަާކިއ ަފއިވާ ބިލުމާއްާދގެ )ޅ( ގެ ދަށުން ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅުއްވާ ވަނަ 94ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވިއދުގެ 

ަރއީްސ  ޑައެޅުމަށްަވން ދެވޭ ފުރުޞަތު ދިގުިމން ކަނވާހަކަދައްކަ ންނަށްރާރުގެ ބަޙުސްކުރުުމގައި މެންބަރުޤަ

. ޤަރާރު 1ބިލާއި  2 ބިލެްއގެ ވާހަކަ. 3ވިާދޅުވެަފއި އެބައޮތް އަޅުގަނޑަށް ފޮނުވާފައި އޮްތ ސިޓީއެްއަގއި 

 1ބިލާއި  2ގައި ެއވާ ގޮތުގެ މަތިން ތިރީގައި ވާ  ވަނަ މާއްދާެގ )ޅ( 94މަޖިލީހުގެ  މަޢާފުކުރައްވާތި. ރައްޔިތުން

މިން ރުޞަތުގެ ދިގުފު ދެވޭ  ދައްަކވަންމެންބަރުން ބަޙުސްކުރުމުގައި މެންބަރުންނަށް ވާހަކަ ޤަރާރާ މެދު

ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ  މުޙައްމަދު ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަބަދުއްލަޠީފް ދިއްދޫ ދާއިރާގެ  -1 އެދެމެވެ.ްއވުން ކަނޑައަަޅއިދެ

ކަނަޑއެޅުން. ވަގުުތ ިބލަށް ގެނައުމުެގ  އިޞްލާޙުޫނނަށް ގާިސވިލް ސަރވިސްެގ ވެހި ދި، 2007/5ނަންބަރު  ނޫނުގާ

ގަާވއިދުގެ  ން މަޖިލީހުގެރައްޔިތު ، ބަރު މުޙަްއމަދު ޢަބްދުލްކަރީމްއިްއޒަތްތެރި މެންހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިާރެގ  -2

މާފަންނަނު ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން  -3އެޅުން. ަވގުތު ކަނޑަ  ރަށްފަިއވާ ޤަރާގެ ދަށުން ހުށަހަޅުއްވާވަނަ މާއްދާ  142

ވާފަިއވާ ގާނޫނު އްރިފާުޢ ހުށަހަޅު هللاމަޢާފުކުރައްވާތި. ޢަބްދު، ރިފާޢުهللا ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު ދެކުނު ދާއިރާގެ

ލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލަށް ވަގުުތ ނޫނަށް ިއޞްގާެސކިއުރިީޓސްާއ ބެހޭ ވެހިާރއްޖޭގެ މާލީ ދި، 2006/2ނަންބަރު 

އަޙްމަދު ބައިވެިރވެަވޑަިއގެންފި. هللا މެންބަރު ޢަބްދު ތިަނދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްެތރި ކަނޑައެޅުން. ކޮމިޓީއަށް

ގެ ހެޔޮ ތަޙާނީ އަރިސްކުރަން. ވެސް ކޮމިޓީއަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. ރަމަޟާން މަހު އެ މަނިކުފާނަށްއެހެންވީމާ، 

 މުބީން. ކުރިއަްށގެްނދަވާ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު ފްލޯ ހުޅުވާލަން. 
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 ވާހަކަދެއްކެވުން: މުބީން އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ބިލެތްދޫ

ގަިޑއިރުގެ ވަގުެތއް  1އަށް ވެްސ މައްސަލަ 3އަުޅގަނޑު ހުށަހަޅާލަން އަޅުގަނޑު ކުރިމަީތގައި ިމއޮތް  އާދެ!

 ދިނުމަށް. ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .هللاބްދުއާމިރު ދެން ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަ 

 

 ހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު ވާހަކަދެްއެކުވން:ކުޑަ

ވާހަކަތައް ދަންނަވާލަންެވެގން. މީގައި ދެން ބިލުގައި މި އެހެންވެ، ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ  ،އަޅުގަނޑު ވެސް ހުށަހެޅީ

 ނުވަތަ ދޮޅެއް އޯކޭ  1 ެވސްއެހެންކަމުން ދެން އަޅުގަނޑު ބިލު.  2 ބަލާއިރު މިއީ ވަރަށް ކުރުކުރުހުރި މާއްދާތަކަށް 

  ާތީއދުކަމަށް.ކަމަށް. އެހެންވީމާ، ެއކެއް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢަބްދުއްރަޙީމް.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

މި ހަމަ މި ުއުޅނީ ތާއީދުކުރަން. ދެން ައުޅގަނޑު ހިތަށްއެީރ  ހަމަ އްރިރު. އަުޅގަނޑު ވެސްޝުކުރިއްާޔ މުޤަ

ބޭނުންކުރާނަމޭ. އެދުންތަްއ ދަންނަވާލުމަށް ޓަކަިއ  ހެޔޮބޭފުޅުންނަށް ރަމަޟާން މަހުގެ  ހުރިހާ ފުރުޞަތު ލިބުނީމަ

 ރަމަޟާން މުބާރިކް. ޝުކުރިއްޔާ. ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

 1 ިބލާއި ޤަރާރަށް ވެސް 2 ،ވެސް މައްސަލައަށް 3ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ދެން މިހާރު މިއޮތީ އްާޔ ޝުކުރި

ހުށަހަޅުއްަވއި ުކޑަހުވަދޫ ާދއިރާެގ ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ގަިޑއިރުެގ ަވގުތު 

އެއްވެްސ  ށަހެޅުމެއް ފެންނާކަށެއް ނެތް. އެހެންފަ. ެއހެން ހުރަްއވާއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު ތާއީދުކު

 3މާ، މި ވޯޓަށް. އެހެންވީއްޔާ އަުޅގަނޑަށް ދާން މި ޖެހެނީ ހުށަހެޅުމެއް ނެތް ކަމަށް ވެއްޖެ އިތުރު ބޭފުޅެއްގެ

 ދާއިރާގެ  ލެތްދޫވަނީ ބިގަިޑއިރު. ހުށަހަޅުްއވާަފއި 1ޑަެއޅުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައި މިވަީނ މައްސަލައަށް ަވގުތު ކަނ
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މުބީން. ތާއީދުކުަރއްވާަފއި ަވނީ ކުޑަހުވަޫދ ދާއިާރގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު 

އިއްޒަތްތެިރ ދެއްވުން އެދި ދަންނަވަން.  ނަވާ ޮގތަކަށް ވޯޓުމެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަން އިްއޒަތްތެރި އާމިރު.

 ދެއްވުމަށް ދަންނަވަން. ވޯޓު މެންބަރުން

 

 ޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު ވާހަކަދެްއެކުވން:ކު

  ގައި އޮތް އެްއޗަށް ދޮޅު ގަިޑއިރަށް.މަތީމި އަލުން ބަދަލުކޮށްނުލެވޭނެތަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ހަތެއް ،ފަހެއް، ހަެއއް، ހަތަރެއް ، ތިނެއް، އެެކއް، ދޭއް 

 

 ހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު ވާހަކަދެްއެކުވން:ޑަކު

 .ރު މިއަށްއަސްލު ބޭނުންވަނީ ދޮޅުަގޑިއި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. 3ެދއްވުމަށް ދަންނަވަން.  ތިއްބެވިްއޔާމުން ވޯޓު ވެސް  ދެން އެ ގޮތަށް ފެނިވަޑަިއނުގަންނަވާ ބޭފުޅުން

ވަިއ އްހުށަހަޅުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ، ންވީމާ، އަޙްމަދު މުބީންެއހެ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ!

މައްސަލައަކަށް ެވްސ  މައްސަަލއަށް ވެސް ޮކންމެ 3ގޮތަްށ މި ތާއީދުކުެރްއވި  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު

ވަރަށް  ިއގެންދެްއވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް . ކޮމިޓީއަށް ވަޑަ ފާސްވެފަ ަވގުތު ކަނޑަެއޅުމަށް މި ވަނީ ގެގަިޑއިރު  1

ކޮމިީޓގެ މަސައްކަްތ އެކު  އެްއވެސް މަސަްއކަތެއް ނެތުމާ  ޝުކުރުދަންނަވަން. ޮކމިޓީގެ އެޖެންާޑގައި އިތުރަށް ބޮޑަށް

 .جزاكم هللا خيرا .عليكم ورحمة هللا وبركاتهوسالمމިހިސާބުން މި ނިމުނީ. 

____________________________ 

 

 




