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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެންޑް  ވައެން`.   ކޮމިޓީޓް  ކްލައިމެޔަރަންމަންޓް  ބައްދަލުޗޭންޖް  ކުރިއަށްއަޅުގަނޑުވުމެއް  ގެ  މި މެން     

މިއަދު އެޖެގެންދަނީ.  އިދާރީމޭގެ  ކުޑަންޑާ  ސާފުކޮށްދެއްވައަޅުގަނޑުކޮށް  ޒުން  މިބައްލަވާ މެންނަށް  ހުށަ  ހެޅިފައި  އަދު 

ކަން އެންކަހުރި  ކަނޑައަޅުގަނޑު،  މާހެންވީ.  ސުންގަޑި  ބިލުގެ  ހަކަތައިގެ  މިއޮތީ  މިދިޔަ  މެންނަށް  އެއީ  ނޭޅި. 

ށް  ކަ މޫސުމަށް އަންނަ ބިލުގެ ސުންގަޑިއަ  ބިލެއް. ދެން ޔުޓިލިޓީ ބިލާއި  މެންގެ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވިއަޅުގަނޑުހަފްތާގައި  

ނަރުދަމާގެ    . ދެން ފެނާއިއަޅާފަލަށް ކަނޑަގެ ނިޔަމަހު  އި މިހަނދާންވާ ގޮތުގަ   އަޅުގަނޑުމަހުގެ ނިޔަލަށް    އޮތީ މި

މަބި މެންންއިރަކުކޮރިޕޯޓް    މިހާރުނިމިފަ.  ސައްކަތް  ލުގެ  އެހެންވީމާ،  ސާކޮށްހިއް  ބަރުންނާންތޯ    އަޅުގަނޑު ލެވޭނީ. 

ބޭފުޅުންނަ ތި  ފެނާއި ބަލައިލާފައި  ފޮނުވައިލާނަން  ނިމުރިޕޯޓް  ބިލުގެ  ދަމާގެނަރު   ށް  އޭރުން  އެއް    ތޯނޫން  ނީ. 

ބިލުގެއްސަމަ އެ  ނިންމަ  ކަތް.  އިރާމަސައްކަތް  ފޮނުވޭނެ  ތަޅުމަށް  ފެށޭ ދަކުރެއްވިއި  ތެރޭގައްޔާ  ހަފްތާގެ  .  އި 

ގެ ރިޕޯޓް ބަލައިލުން  ހަދާނީ. އޭދެން  އެއަށް  މެވެސް ވަގުތުކޮޅެއް  ންން އެބަ ކޮމެއަޅުގަނޑުގައި  ކެންޑު، ވީއެހެންވީމާ

،  ލުގެ ބިތައިކަ ބިލެއް. ހަ ތް އޮ އެބަންނަން ވެސް ށް އަދި އަވަހަރަށް އަ ، ވަނާނީ. ދެން މިހާރު އެހެންވީމާދެން އޮން

ކިހާހިސާބަކަށްތޯ މަސައްކަތް    ގެ ބިލު  ބެހޭ   ތަކާ ލު، މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތައް. މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުބި ޓިލިޓީ  ޔު

އޮތީ ގޮތާއި  މިހާ؟ ގޮސްފައި  ބައްޓަންކުރާނެ  ބިލު  ކުރިން  އައުމުގެ  ބިލު  ލެވެލްގައި  ގޮބެހޭ ރު  އެކްސްޕަރޓް  ތުން 

މަވުމެބައްދަލު މި  އިންފޯމަ ޖިލީއް  ބައްދަލުހުގައި  ބޭވުމެލް  ޚިއްއް  ލިބުނު  އެއަށް  ބި ވި  އައި  މިހާރު  ޔާލުތައް  ލަށް 

ވެސް  ޕަރޭޓްކުރެވިއިންކޯ ސްޕީކަރ  ބައްދަލުވުމުގައި  ނުރަސްމީ  އެ  ދެން  ހުރީ.  އެ  ންނެވި.  ބައިވެރިވެވަޑައިގެފައި 

ހަލުވިކޮށް ގެންދިއަޅުގަނޑަ،  މާއެހެންވީ ތަންކޮޅެއް ބޮޑު  ށް ހީވަނީ މަސައްކަތް    ދެން .  ނޭންނެހެފަސޭހައަކަށްވާއުމަށް 

ފަހަ މާއެހެންވީ މާއްދާރަކު ،  ކު  މާއްދާއާދަރިއަށްއެއް  މި  ކިޔަމާތޯ.  މާއްދާއެއް  ފަހަރަކު  އެބެހޭގޮ  މާތޯ.  ސް  ވެއްތުން 

މާއްދާ  އް ދީފައި  މެން އެ ކޮމެންޓަކަށް ވަގުތުކޮޅެއަޅުގަނޑުޏާ  ން ވަ  ށް ކަމަޓެއް އޮތް  ންއްގެ ކޮމެރެއިއްޒަތްތެރި މެންބަ 

ކުފާސް ރަ.  އަށްދާނީރި ކޮށްފައި  ހުށަނވަރަށް  އެގަޅު  ފު ންވީމާހެހެޅުމެއް.  ބި މަޖިލީ  ރަތަމަ،  ހުށަހެޅުނު  ލަކީ  ހަށް 

ބަދަލު ތަޅުމުގައި ވަރަށް  ބެ  ތަކާމޫސުމަށް އަންނަ  ބިލު. ދެން  ހުށަހެޅުނު  ވިމަޝްވަރާކުރެދާއިރާއެއްގައި    ފުޅާހޭ  ފައި 

ބަމަކީ މޫސުމަށް އަޅުހުށަހެ ބިލޭ. އެ  އެމަރ  މީ ކްލައިމެޓްންމުހި  އަށް ރާއްޖެލެއް ނޫނޭ ބިބެހޭ  ތަކާދަލުންނަ  ޖެންސީ 

އެމަރޖެންސީ   ހުށަހެޤަ ކްލައިމެޓް  ވެސް  ކުޑަކޮށް  ދެން.  އްވިޅުރާރެއް  ދަ  އަޅުގަނޑުރައުންޑް  ބެކްގް  ންނަވައިލީ.  މި 

އަށް އިދިކޮޅު ނޫނީ  މިށް.  ޕަކަފެނޭ ފުރަތަމަ ސްޓެށް ވެސް  އަޅުގަނޑައްވުން  ފާސްކުރެ  ކޮމިޓީން  ، މި ނަންމާއެހެންވީ

ނެތިއް  ތަފާތު ފާސްވީއަޅުގަނޑުޔާ  ޚިޔާލެއް  ކުމެން  ބަލާފައި  އެރިއަށްދާނީކަމަށް  ގޮތަކީ  ލުވިވާނެ ހަ ކަންނޭނގެ    .   

އެހެންވީދެ އެއްމާއްތޯ.  އި،  މެންބަރަވެސް  މި  އްޒަތްތެރި  ނުހައްދަވާތީ  ކު  އިދިކޮޅު  ބެލީ    އަޅުގަނޑުނަމަށް  މި 

އިމަރޖެންސީ ގޮތުގައި    ކްލައިމެޓް  ނަންބިލުގެ  ބިލުގެ  ބަދަލުވީ  އެ  މި  ދެން  ދެންމެ    )ހ(ގެ    1އޮތީ    ކަމަށް. 

  ؟ ކޮމެންޓެއްން އެ ދިޔައީ. ދެން މިއަށް އެބައޮތްތޯ މެންނަށް އިވިގެއަޅުގަނޑު



  

 

 އްކެވުން:ށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެމަނަފުގެ

 ތައިގެ ބިލު. ހަކަ  ހުށަހަޅަންގަނޑު އަޅުތަރޓީ ފަސްޓް އޮގަސްޓަށް 

 

 : ކަދެއްކެވުންތަމް ވާހަ ދު ޚައިއަޙްމަ  މެންބަރު އްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މަ

   .  ތާއީދު އަޅުގަނޑުތަށް އްވި ގޮޅު އެ ހުށަހެސަޢީދުޒަތްތެރި މެންބަރު އިއްރިރު. މުޤައްޝުކުރިއްޔާ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިއް އިއްފުނަގެމަ  ،ޒަތްތެރިމިހާރު  ދާއިރާގެ  ހުށަހަޅުތެތްޒަށި  މެންބަރު  މައް ރި  ދާއިރާގެ  ޗަންގޮއްވައި  ދެކުނު  ޅި 

ށް ފެނޭ މިހާރު  ޅުގަނޑައައޮގަސްޓު. ދެން    31ހަކަތައިގެ ބިލުގެ ސުންގަޑިއަކީ    ތާއީދުކުރައްވާ ބަރު  ރި މެންއިއްޒަތްތެ

ހުށަހަޅާފައި ހުގަފްލޯރ ،  ގޭތޯ. އެހެންވީމާއިނ  ކްކޮށްލަން ވަރ  އަށް އެ ޓީއަކުންމިޑަ ކޮ އެކީގައި ކު  ތަކާ ރި ކޮމެންޓުއި 

އް ނޫންތޯ.  ޝާން ނެތެފިރުއް ތިއްބަވާނީ.  ނެ ބޭފުޅުންތަމް. ދެން ކޮންއިޚަ ،  ންހުށަހަޅަ  އަޅުގަނޑު ގައި  ހިނެއްތޯ. އޭ ކި

ސަ އިންނައަޙްމަދު  އެއީޢީދު  ވެސް.  ކޮންމެހެން  ތެއަޅު  ވަންޖެހޭނެ  އިންނެވި  ގަނޑުމެންގެ  ކޮލިފައިޑް  ރޭގައި 

ބިލުގެ ސްޕޮ   ގޮތުން ގެ ރެއްނިއަންޖިއި އިންނަ. އަޙްންސަރއަދި  އަ  .ވަންޖެހޭނެމަދު ސަޢީދު  ބަރު.  ދި އެއް މެންދެން 

  މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު  ބަރާއިންރި މެތެ ށި ދާއިރާގެ އިއްޒަތްގެމަނަފު  ބަރާއިޒަތްތެރި މެންދޫ ދާއިރާގެ އިއް، ގައްވީމާއެހެން

އިއްދާއި ހިމެނޭރާގެ  މެންބަރު  މާބޮހީ  ށްއަޅުގަނޑަ،  ގޮތުން  ޒަތްތެރި  ކަމަކުނުދާނެހެން.  ވަނީ  ވެސް    3ޑުވީމަ 

ކޮށްދެއްވަންވީމެންބަ ހުށަރުން  ބިލަށް  ހަކަތައިގެ  މަސައްކަތަކީ  އެހެން ފަހެޅި  އަދި  ތަޅުމުގައާއި  ހުރި  ގޮތްގޮތުއި  ން   

ހުރި   ބިލު މެއަޅުގަނޑު  ފައި ކޯޕަރޭޓްކުރައްވާއިންތައް  މެންޓުކޮހުށަހެޅިފައި  އެ  ކޮންނަށް  އަނބުރާ  މި  ޓީއަށް 

  ކީ މިއީ އަޞާޚުލާވީކްސް.    ޓޫ؟ އްތޯހާ މުއްދަތެ، ކިހަކަތައިގެ ބިލު ވާހަކައޭ މި ކިޔަނީ. އެހެންވީމާ  .އްވަންދެގެނެސް

ބައިނ މިޅުގައަ  ގަނޑުޅުއަން  އްދަލުގޭތޯ. މިއަދުގެ  ޗޭމެން  އަޅުގަނޑުވީކެންޑުގައި    ލަނީނިންމާ  ނޑު  ޖް  ންކްލައިމެޓް 

މިއައި ބަބިލުގައި  ވަގުތުކޮޅެއް  ދަލުތައް    ހަޖަމްކުރަން  ކޮމިޓީ  .ބޭނުންވާތީކުޑަކޮށް  ކުޑަ  ބިލު  އަކުން  ހަކަތައިގެ 

ހުށަދި މެންބަރުން  ޚި ރާސާކޮށް  އެއަށް ޔާހެޅުއްވި  އިންކޯލުތައް  ނެގަނޑުމެން  އަޅުށް  ޓްކުރުމަރޭޕަ  ކޮމިޓީއެއް  ގި  ކުޑަ 

ގެ  ނަރުދަމާގެ ބިލު  ން ފެނާއި ދެ ބަރާބަރު ޑޭޓް. ވައްޗޭ  ދެއްޑެޑްލައިން  ދެން ދަތަށް. މުއް  ދެ ހަފްތާގެ ފެށިގެން މިއަދުން 

 އިނގޭތޯ. ޚައިތަމް.  ގޮތަށް ފޮނުވާ ންޑުގައި ތި ބޭފުޅުންނަށް ރިޕޯޓް މި ވީކެ

 

 : ކަދެއްކެވުންތަމް ވާހަ ދު ޚައިއަޙްމަ  މެންބަރު އްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މަ



  

އެލަދަންނަވާ   އަޅުގަނޑުރު  . މިހާ ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު ވާހަކައަކީ  އޮތް  އެބަހުރި ކް ން  ބިލަށް  މަރލައިމެޓް  ޖެންސީ 

އައިސްފަ ފީޑްބެކް  ބައިވަރު  ހުރި ވަރަށް  ފޮ  ކަމަށް  އި  ހުނުއެހެންނޫނީ  މަޢުލޫއަޅުގަނޑަކަމަށް  ރިވާފައި  އެބަ  މާތުށް   

އެހެންވީ އީމާލިބޭ.  އެ  ޒަރީޢާއިލްމެ-،  އެކަހަލަ  ގެ  އެތަށް.  ގޮތްގޮއިންނާއި  ކޮންއެ    އޭ ތޯ ރަކުންއި އްޗެއްސަށް 

 ؟ ންތޯއޭއިބިލުގެ ތެރެނީ  އެހެންނޫ ފައިތޯއޭ ބިލު ނިންމާ ،ނީރެސްކުރާގަނޑުމެން އެޑްއަޅު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބައްޓަން   ބިލުގެ  ޑިސްކަސްކުމެއަޅުގަނޑުމިހާރު  ހަމަ  ގެނެސްފައި  ކޮމެން  އެ  އަތަ ޓުންރަމުންދާއިރު  ވެސް  ޅަމުން  އް 

 ށް. އޯކޭ. ތަ ގޮރާ ށް އެޑްރެސްކުކަމެންޓަހުރިހާ ކޮ ގެންދާނީ. ހަމަ

_____________________ 




