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  ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭޒުން 

މި  އިނޭގތޯ.  ހޮްއެވވި ސަބް ކޮމިޓީ  ބިލު ދިރާސާކުރަްއވަން  ބެހޭ  އިންޝުއަރެންސްއާ  ކޮމިޓީައކީ  `. ސަބް 

ަގއި. ސަބް ކޮމިޓީަގއި ހިމެނޭ މެންބަރުނެްގ ނަންފުޅުތައް އަޅުަގނޑު    2011ނޮވެމްބަރ    25ކޮމިޓީ އެކުލަވާލާފައިވަނީ  

ހިމެނި ކޮމިޓީަގއި  މި  ދަންނަވާލާނަން.  މެންބަރު  ަވޑައިަގންނަވަނީ  ރިކޯޑަށްޓަކައި  ދާިއރާެގ  މުޙައްމަދު ކިނބިދޫ 

މެންބަރު  ، ނާޝިޒު ދާއިރާެގ  މެންބަރު  ، ރިޔާޟް هللا ޢަބްދުތިމަރަފުށި  ދާއިރާެގ  ލަބީބުހުޅުދޫ  މަރަދޫ ، އިލްޔާސް 

، ިއނޭގތޯ. މިަވުގތު ކޮމިޓީއަށް  هللاޔަޢުޤޫބު ޢަބްދުދާންދޫ ދާއިރާެގ ެމންބަރު  ، ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

އެީއ   މެންބަރުން.  ިއްއޒަތްތެރި  ތިން  ތިއްބެވީ  މެންބަރު  ހާޒިރުވެ  ދާއިރާެގ  ނާޝިޒުކިނބިދޫ  ހުޅުދޫ  ، ުމޙައްމަދު 

، އަޅުަގނޑު އެހެންވީމަ، ކޮމިޓީެގ  هللاޔަޢުޤޫބު ޢަބްދުދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު    ،އިލްޔާސް ލަބީބުދާއިރާެގ މެންބަރު  

 ށް ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު އަދި ނައިބު މުޤައްރިރުެގ ނަން ހުށަހަޅަން ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. މެންބަރުންނަ

 

  ން: ވާހަކަދެްއކެވު هللاޔަޢުޤޫބު ޢަބްދުދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 .  މުޙައްމަދު ނާޝިޒުކިނބިދޫ ދާިއރާެގ މެންބަރު އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރަކަށް 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  އިލްޔާސް ލަބީބުހުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޔަޢުޤޫބު އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުން.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

އާދެ، މިވަުގތު މިވަނީ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު ކަމަށް ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޝިޒުެގ ނަންފުޅު ދާންދޫ  

ޢަބްދު ޔަޢުޤޫބު  މެންބަރު  ތާއީދުކުރައްވާފަ.  هللا ދާއިރާެގ  ލަބީބް  އިލްޔާސް  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ހުޅުދޫ  ހުށަހަޅުއްވާ 

ން އިނޭގތޯ. ބައިވެރިވެަވޑަިއެގން މެންބަރުންެގ އިްއތިފާޤުން މިވަނީ ކިނބިދޫ  އެހެންވީމަ، އަޅުަގނޑު ވޯޓަށް ހުޅުވާލާނަ

ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޝިޒު ހޮވިވަޑަިއެގންފަ. ދެން އަޅުަގނޑު މި ހުޅުވާލަނީ ނައިބު މުޤައްރިރުެގ ނަން 

 ހުށަހެޅުއްވަން.  

 

 ުވން:ވާހަކަދެއްކެ  މުޙައްމަދު ނާޝިޒުކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 
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ޢަބްދު ޔަޢުޤޫބު  މެންބަރު  ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ދާންދޫ  ހުށަހަޅަން  ނައިބު  هللا އަޅުަގނޑު  ކޮމިޓީެގ  ސަބް 

 މުޤައްރިރަކަށް. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 އާދެ،  

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  އިލްޔާސް ލަބީބުހުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ެގ ނަން هللاއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޝިޒު އެ ހުށަހެޅުްއވި ޮގތަށް ނައިބު މުޤައްރިރަކަށް ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދު

   އަޅުަގނޑު ތާއީދު ނަންފުޅަށް.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ޔަޢުޤޫބު މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ދާންދޫ  މިވަނީ  މިހާރު  ކަމަށް  މުޤައްރިރު  ނައިބު  ނަން  هللاޢަބްދު  ކޮމިޓީެގ  ެގ 

ދާއިރާެގ   ހުޅުދޫ  ވަނީ  ތާއީދުކުރަްއވާފައި  ނާޝިޒު.  މުޙައްަމދު  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ކިނިބިދޫ  ވަނީ  ހުށަހަޅުއްވާފަިއ 

އިނޭގތޯ.  ހުޅުވާލާނަން  ވޯޓަކަށް  މެންބަރުންެގ  ކޮމިޓީެގ  އަޅުަގނޑު  ލަބީބު.  އިލްޔާސް  މެންބަރު 

އިއްތި މެންބަރުންެގ  ޢަބްދުބައިވެރިެވވަޑަިއެގންނެވި  ޔަޢުޤޫބު  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ދާންދޫ  މިވަނީ  ކޮމިޓީެގ هللا ފާޤުން 

ހަވާލުެވވަޑަިއަގންނަވަން  މުޤައްރިރަށް ރިޔާސަތާއި  އަޅުަގނޑު ކޮމިޓީެގ  ހޮވިަވޑަިއެގންފަ.  މަޤާމަށް  ނައިބު ރައީސްެގ 

 ދަންނަވާލަން.

 
 { މުޙައްމަދު ނާޝިޒް ހަާވލުެވަވޑައިަގތުންދާއިރާެގ މެންބަރު   ކިނބިދޫ؛ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު  ރިޔާސަތާކޮމިޓީެގ }

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުަގނޑު ިމއަދު ނިންމާލަންޖެހޭ ދެ ކަމެއް އެބައޮތް. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އަޅުަގނޑަށް ސެކްރެޓޭރިއޭޓުން  

ރު އެކިެއކި ފަރާތްތަކަށް ފޮނުަވންޖެހޭ ސިޓީތައް ފޮނުވާ މި މަޢުލޫމާތު ލިބޭ ޮގތުން ވެއްޖިއްޔާ ައޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާ

އަޅުަގނޑު   ުގޅޭޮގތުން  އެކަމާއި  އެބަޖެހޭމެ.  ކުރުމަށް  މިކަން  ހޯދާ  މައުލޫމާތުތައް  ެގންނަށްޖެހޭ  ުގޅޭޮގތުން  ބިލާއި 

 . އިލްޔާސް ލަބީބުމެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ހުޅުދޫ ދާއިރާެގ  ހުޅުވާލާނަން.މިހާރު ފްލޯ 
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 ވާހަކަދެްއކެވުން:  އިލްޔާސް ލަބީބުހުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

މިކަމާއި ބެހޭ ހުރިހާ ސްޓޭކް ހޯލްޑަރުންނަށް އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ ލިޔުން ފޮނުވާލަން. ކޮމެންޓު ކުރަްއވަން މިހާރު. ދެން 

އަޅުަގނޑުމެން އެކަށީެގންވާ މުއްދަތެއް ދިނުން ރަނަގޅު އެީއ ރިސެސް ކުރިއަށް އޮތީ. އެހެންވީމަ، މި ޕީރިއެޑުަގިއ  

ދީ މުއްދަތެއް  ދިުގ  އެންމެ  އޮތް  ވަުގތު ދެވެން  ފަހު  އެންމެ  ފަރާތްތަކުން  ބައެއް  އަދި  ފެންނަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ފަ 

ކުރަން   ރިކުއެސްޓު  އެ  އެހެންވީމަ،  ހީވަނީ.  ައންނާނެހެން  ރިކުއެސްޓު  އެހެންވީމަ،  ބުނާނެ.  ކުރަން  އެކްސްޓެންޑު 

 ވަުގތުކޮޅެއް ލާފައި ފެނޭ މިހާރުއްސުރެން ފޮނުވާލަން ހުރިހާ ސްޓޭކް ކޯލްޑަރުންނަށް.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 . هللاޔަޢުޤޫބު ޢަބްދުދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 

  ން: ވާހަކަދެްއކެވު هللاޔަޢުޤޫބު ޢަބްދުދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ދެންމެ މި ހުޅުދޫ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ފާހަަގކުރެްއވި ޮގތަށް އޭެގ ހުރިހާ ސްޓޭކް ހޯލްޑަރުންނަށް ހަމަ  

މި ދައުވަތު މިކަމާއި ުގޅޭޮގތުން ހުރިހާ މައުލޫމާތު ހޯދަން އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން. ދެން  

ސްޓޭކް ހޯލްޑަރުންެގ ތެރޭަގއި ހަމަ މި ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ ަގިއވެސް މި އޮޕަރޭޓް   އަޅުަގނޑު މި ޤަބޫލުކުރަނީވެސް

 ކުރާ ފަރާތްތައް ވެސް ހިމެނިެގން އެޮގތަށް ެގންދިއުން.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ރި މެންބަރުން އާދެ، ޝުކުރިްއޔާ. އަޅުަގނޑު ދެން މިހާރު ވޯޓުން ނިންމުމެުގ ކުރިން އަޅުަގނޑު ފުރަތަމަ އިއްޒަތްތެ

ދެން   ނިންމާލާފައި  ެއކަން  އެހެންވީމަ،  ކިހާވަރެއްކަން.  ކޯރަމަކީ  ވޯޓިންގ  ކޮމިޓީެގ  މި  އެބަޖެހޭ  ނިންމަދޭން 

   ށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. އިލްޔާސް ލަބީބަހުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޅުަގނޑު އަޅުަގނޑުމެން ކުރިއަށް ދާނަން. އަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  އިލްޔާސް ލަބީބުހުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ޮގތުަގިއ   ކޯރަމްެގ  ޯވޓިންގ  ތިނެއް  އެހެންވީމަ،  މެންބަރުން.  ފަސް  ތިބެނީ  ކޮމިޓީަގއި  މި  ހުށަހަޅަން  އަޅުަގނޑު 

 ކަނޑައަޅަން. އަދި ވަރކިންގ ކޯރަމް ވެސް ޯވޓިންގ ކޯރަމް ވެސް ތިނެއް.  
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  ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

 . هللاޔަޢުޤޫބު ޢަބްދުދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 

  ން: ވާހަކަދެްއކެވު هللاޔަޢުޤޫބު ޢަބްދުދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 ދެންމެ ހުޅުދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދު.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އާދެ، އެހެންވީމަ، ހުޅުދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު ހުށަހަޅުއްވާ ދާންދޫ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި  

ެއީއ ކޮމިޓީެގ ވޯޓިންގ ކޯރަމާއި، އަދި ވަރކިންގ ކޯރަަމކީ هللا މެންބަރު ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދު ތާއީދުކުރަްއވާ ހުށަހެޅުން 

ދެްއވުމަށް ވެސް   ޯވޓު  ޮގތަކަށް  ފެނިވަޑައިަގންނަވާ  މެންބަރުންނަށް  އިްއޒަތްތެރި  ކަމަށް.  މެންބަރުން  ތިން  ެއއީ 

ފުރުޞަތު އަރުވަން. ފާސްވެްއޖެ އިއްތިފާޤުން. އާދެ، ދެން އޮތީ ހުޅުދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްާވ 

ކުރައްވާ ހުށަހެޅުން އެއީ ކޮމިޓީެގ މި ބިލާއި ުގޅޭޮގތުން ހުރިހާ ސްޓޭކް  ދާންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ތާއީދު

ހުރި  އަދި  ހިްއސާކުރުމަށާއި،  މައުލޫމާތު  ުގޅޭޮގތުން  ބިލާއި  މި  ފަރާތްތަކަށް  ޕްރަިއވެޓް  އަދި  ހޯލްޑަރުންނަށާއި 

އެހެ ފޮނުވުން.  ސިޓީ  އެރުވުމަށްޓަކަިއ  ފުރުޞަތު  ކުރެްއވުމަށް  އެޑްރެސް  ެއކަމަށް ކޮންސަރންތައް  ންވީމަ، 

ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ދެން  ެގންދާނީ.  ކުރިއަށް  އެޮގތަށް  އެހެންީވމަ،  އޯކޭ  ވޯޓުދެްއވުން....  ބޭފުޅުން  ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ 

 އަދި އޮފް ދަ ރިކޯޑުަގއި އެއަށް ޑިސްކަޝަނަކަށް ދާންެވެގން...

 

 )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން ބިލާމެދު މަޝްވަރާކުރެއްވުން( 
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