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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު އިޖުތިާމޢީ ކޮމިޓީގެ މަސަްއކަތް މިއަުދ ފަށައިގެންދާއިރު `.   ފުރަތައިމުްނ އަޅުަގނޑު ކުރިއަށް މިއަުޅގަ

އެއީ ގެންދަނީ.  މިމަ އެންމެ ފުރަތަބައްދަލުވުުމގެ  ގެންދަނީ އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީން އެކުލަވާލާފަިއވާ ސަބް ކޮިމޓީގެ

ލުވުން ފަށައިގަންަނއިރު އްޙީ ޚިދުމަތްތެރިންގެ ބިުލ ދިރާސާކުރުމަށް ނެގި ކޮިމޓީގެ ަބއްދަލުވުމެއް. މި ބަްއދަޞި

އިްއޒަތްތެރި  މާފަންނު ެދކުނު ދާއިާރގެތިއްެބވި. އެްއ ބޭފުޅަކީ  މެްނބަރުން ވަަޑއިގެްނ އެބަ  3އިްއޒަތްތެރި  ކޮމިޓީގެ

 ދެން މި .ރިފާޢު. އަނެއް ބޭފުޅަކީ މުލަކު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަޞީރުهللا މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑުމެން ވަރަށް މިހާރު  ށްގިނަ މަސައްކަތްތަެކއް ކޮ ބޮޑު ވަރަށް އިނީ އަޅުަގނޑު. ޙަޤީޤަތުަގއި މިހާރު މިވަނީ އަޅުގަ

އްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ބިލު މިަވނީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ވަނީ މި ދެންނެވި ބިލު، ޞި

ބޭފުޅުންގެ  ބެހޭ ފަރާތްތައް ގެނެްއސަ އެ ގުޭޅގޮތުން ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ކަމާ މާފައި މިވަނީ އިނގޭތޯ. އެ ކަމާނިން

ގޮތުން ބޭުރ ފަރާތްތަކުން ފޮނުވާފަިއ ގުޅޭ ހަމަ އެެހންމެ މި ބިލާ ކޮމެންޓްސްތައް ވެސް މީަގއި އެކުަލވާލައި، އަދި

ނުޑ  ނޑުމެން މި ޮކމިޓީން ވަނީ ދިރާސާކޮށްފަ. އެހެންކަމުން އަުޅގަ ހުރި ކޮމެންޓުތަކެއް ެވސް ލައިގެން އަުޅގަ

 ،ނޑު ހުށަހަޅާ ވާހަކަ ދަންނަވަންކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރުގެ ހައިިސްއޔަތުން އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ މި ބައްދަލުވުމަށް އަޅުގަ

ބެހޭގޮތުން ގޮތެްއ  އްޙީ ޚިދުަމތުގެ ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ބިލުގެ މަސަްއކަތް ނިންމާ އެ ބިލާކޮމިޓީގެ ޞިސަބް 

ދިަޔއީ  މިހާރު މި ރިޯޕޓު ހުށަހެޅިގެން މިނިންމުމަށް ޓަކައި އިޖުތިމާޢީ މައި ކޮމިީޓއަށް ހުށަހަޅާ ވާަހަކ ދަންނަވަން. 

ބެހޭގޮތުން  ްއކޮށް ދެން ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރުން ޖެހިވަޑައިގަްނނަވާނީ މި ބިލާއެ މައި ކޮމިޓީއަށް. ހުށަހެިޅގެން ދިއުމާ

ނޑައެޅުމަށް ަޓަކއި. އެހެްނވީމާ، އެދެން ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮެތއް  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  ކަމާ ބިލަށް ކަ

ން ވޯަޓކުން ނިންމާލެވިދާނެ އިނގޭތޯ. ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޚިޔާލުފުޅު ބަދަލުކުރުމަށްފަހުގައި އަުޅަގނޑުމެ

ަފހަރެއްގެ މަތިން ހެލްތު  3 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަވާލަން.

ނޑުމެންގެ މި ކޮމިީޓއަށް ހާޒިރުކޮށް ވާހަަކ ދައްަކއި  މިނިސްޓްރީގެ ކަމާ ބެހޭ ފަންނީ ބޭފުޅުންނާއި މަޖިލީހުގެ ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ޑައުޓު އުފެދޭ މާއްދާެއއް އިންކަމަށް ވަންޏާ އެ   ކަމާ  އެބޭފުޅުންނަށް މި ބިލުގައި ހުރިއްޔާ ހުރި އަުޅގަ

އެްއގޮތަށް މި ބިލު ފަރުމާކުރެވިފައި ވަނީ.  ހަމަ އެ ފަރާތުގެ ކޮމެންޓުތަކާމިހާރު މިވަނީ  ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދަްއކައި

ނުޑމެން  ހަމަ އަދި ބެހޭ  މިނިސްޓްރީ ކަމާއަުޅަގނޑު ރެޓޭރިއޭާޓއި މަޖިލީހުގެ މި ކޮިމޓީގެ ެސކް ވަނީއެހެންމެ އަުޅގަ

ބެހޭގޮތުން ގޮތެްއ  ވެްސ ވަނީ ަބއްދަލުޮކށްފަ. އެހެންކަމުން މިހާރު މި ބިލާ ފަރާތްތަކާއި މިނިސްޓްރީއަްށ ގޮސް

ން ނިންމާ ގޮތަކާއި ގުޅިގެްނ ބޭފުޅު އޮތީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އަތްމަތީގަ. އެއީ ތި ނިންމުމަށް ޓަކައި މި 

ނޑުމެން ރައީސް ައރިހަށް ފޮނުވާނީ.  ނަލްއަޅުަގނޑުމެން މި ބިލުގެ ފައި   ރިޕޯޓު ނިންމުމަށް ފަހުގައި އަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދުދާއިރާގެ މެންބަރު ކުރެންދޫ 



  

ނޑު ސަބް ކޮމިީޓަގއި ނުހިމެމުަޤއްރިުރ. ޝުކުިރއްޔާ އާދެ!  ނުނު ކަމުގައި ިވަޔސް އެންމެފަހުން ބޭއްވި އަުޅގަ

ނުޑ ސިޓުކުރިން.   އްޔާ މިހާރު އެ ބިލު ފަރުމާކުރެިވގެންައޅުަގނޑު ެދޭކގޮތުަގއި ވެއްޖެ ބައްދަލުވުމުަގއި އަުޅގަ

ދެންނެވީ އޮޅުމަކުން.  އިްނޑިޕެންޑެންޓު މުއައްަސސާތަކޭ މިއިންިޑޕެންޑެންޓު މުއައްސަާސ، އަިއއިރުަގއި އެ ބިލަކީ 

 ޙަަރކާްތތެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްެއކީަގއި  ހެންނަމަވެސް ެއ ަކއުންިސލަކީ އިންޑިޕެްނޑެންޓުކޮށް ިމނިވަންކަމާއެ

ނޑުެމން ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ  ގޮތަށް އާކިެޓކްޓު ކުރެިވގެން އަިއއްސަ އޮތް ބިލެއް. އެހެްނނަމަވެސް ފަހުން އަޅުގަ

ބޮޑަްށ  ބޭފުޅުްނނާއި ވާހަކަދެްއކުމަށްފަހު އެ ބިލު ވަނީ ވަރަށް އްޙީ ދާއިރާގެބޭފުޅުންނާއި އަދި އެހެނިހެން ޞި

ތަކެއް ބަދަލުކުެރވިފަ. އެހެްނވީމާ، މިހާރު އެ ބިލު މި ންޓަލް ބައިގިނަ ފަންޑަމެ ބަދަލުކުރެވި އެ ބިލުގެ ހުރި ވަރަށް

އަނެއް މާއްާދ  ދާއެ ބިލުގެ އެްއ މާއް އެ ބިލު ބަލާލައިކޮމިޓީ ނިންމާލުމުގެ ކުރީގަިއ އަޅުަގނޑު ބޭނުން 

އަދި އެ ވެުޓކުރެވިފަިއވާ ގޮތް ޖުމްލަ ގޮެތއްަގއި ބަލާލަން. އެހެންވީާމ، އަޅުަގނޑުމެން އޭގެ ހާުޑ  އަރައިރުްނވުމާއި

ދުމަށްފަހުގައި މި ކޮމިޓީަގިއ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ވެްސ ފީޑުބެކް ހޯއްދެވުމަށްފަހު އްކޮޕީއެއް ލިބޭނެ ގޮތަކަށް ހެ

ނުޑ ލަފާ އަރުވަން. ޝުކުިރއްޔާ.  ގެންދިއުމަށް ޓަަކއި  އަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ތި އެދިވަަޑިއގެންނެވި ގޮތަށް ހާޑު ކޮޕީއެއް ހުރިހާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް މިއަދު ފޮނުވޭނެ. 

ނީ މި ބިލުގެ ހަމަ އެހެންމެ އަޅުަގނޑުމެން ޝެިޑއުލް ކުރެވިފަިއވަ އަޅުަގނޑުމެން ރައްދުކޮށްދޭަނން. އަދި

ީލގަލް ބެހޭ  އެންމެފަހުގެ ނިންމުމަށް ޓަކަިއ މިހާރު ގެނެވިަފއިާވ ބަދަލުތަކާއި، އެޓަރީނ ޖެނެރަލްގެ ޮއފީހުގެ ކަމާ

ވާހަކަ ދެްއކުމަށްފަހުގައި މި ބިުލގެ މަސަްއކަތް މުޅިން އެްއކޮށް ނިންމާލުމަށް. އެހެންވީމާ، އެ ބޭފުޅުން  ބޭފުޅުންނާ

 ަނވަްނ ތިބީ ތައްޔާރަށް. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް މި މިއަދު ވެސް ވަަޑއިގަން

މިއަދު އެ ބޭފުޅުންނަކަށް ޓައިމެއް ނެތް ނީ. އެހެންކަމުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އުޅެ ގެން މިއަދި ނުފެށި ،އުޅޭ

ނަމަވެސް މާދަމާ ނުވަތަ ދެން ކޮމިޓީއެއް އެންމެ ދެންނެވޭކަށް ަވކި މިވެނި ަގިޑއަކަށް ވަަޑއިގެން ދެްއވަން. އެހެން

ނޑުމެން އެ ބޭފުޅުން މި ބޭފުޅުްނގެ ާހޒިރުަގއި ތި ބޭފުޅުން ވެްސ  ަތނަށް ގެނެސް ތި އަވަހަށް އޮންނަ ދުވަހަުކ އަުޅގަ

ރު ހަމަ އެހެންމެ މިހާ ބޭނުންފުޅުވާ ކޮމެންޓުތަކެްއ ނޫނިއްޔާ ުސވާލުތަކެްއ އެ ބޭފުޅުންނަށް އައްަސވަިއ، ައދި

އިން ފޮނުވާފައި ވަނީ. އަޅުަގނޑުމެން ވަނީ ޭއގެ ޮސފްޓު ކޮޕީ އެ ބޭފުޅުންނަށް ފޮނުއްވާފަ. އެއީ އީމެއިްލގެ ަޒރީޢާ

ތަނަށް ވަަޑއިގަންަނވާއިރު ވަަޑއިގަންަނާވނީ މިހަމަ ހުރިއްޔާ ހުރި  މިހާރު އެ ބޭފުޅުން ވެސް މި ،މާއެހެންވީ

ބައި ވެްސ  ނީ އިތުރު ކޮމެންޓްސްއެްއ ބޭނުންވިޔަްސ ވެސް އެމާއްދާއަކަށް ތަޢާރަުޟވާ ކަެމއް ހުއްޓަސް ނޫ

ދަންނަވާލީ. ދެން މި ބިލު  ހިމަނުއްވަިއގެން. އެހެންވީމާ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި މި

ވެްސ  ނިމިގެންދާނީ އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ބަހަކާއި އެްއކޮށް. އަދި ތި ބޭފުޅުންގެ އެންމެފަހުގެ ޑައުޓު



  

ނޑު ދެން ާބއްާވ ބައްދަލުވުމަކަށް އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ އެޓަރނީ ޖެނެރަްލ  ސާފުކޮށްދިނުމަށްފަހުގަ. އެހެންކަމުން އަުޅގަ

ވާަހކަދައްކާނީ އިނގޭތޯ. އެއަށްަފހު އަޅުަގނޑުމެން ބިލުގެ  ބޭފުޅުންނާ ތިއޮފީހުގެ ބޭފުޅުން މިކޮޅަށް ގެނެސް 

  މަސައްކަތް ނިންމާލާނީ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: އިްބރާހީމް ނަޞީރުދާއިރާގެ މެންބަރު މުލަކު 

ފަަދއިްނ  އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. ައޅުަގނޑު ވެސް ދަންނަވާލަްނ އޮތީ ހަމަ މުޤައްރިރު ތި ފާހަގަކުރެްއވި

ތަނުން ދިރާސާކޮށް ރަީއސް އަރިހަށް ފޮނުިވ ބިލުަގިއ ވެސް ަބެއއް މައްސަލަަތއް  އަޅުަގނޑުމެން އެންމެފަހުން މި

ނޑު ހަމަ އެދެން ހަމަ ތި  ހުރުމާ  އެއްކޮްށ ެއކަން ފާހަަގކުރަްއވާ ވަނީ އަނބުރާ ފޮުނއްވާލާފަ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 ވެސް އަވަހަކަށް ނިންމާލަން. އެ ވީހާއެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ ލަފާފުޅާއި އެއްކޮށް އަުޅަގނޑުމެން މި ބިލު ދެންނެވިހެން 

ނޑު ގެންނަްނ. ޝުކުރިއްާޔ.  ކަން ފާހަގަކޮށް އެ  ކަން ހަމަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް އަޅުގަ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ވަނީވިއްޔާ ައޅުަގނުޑ  ޚިޔާލުފުޅެއް ފާޅުކުރަން ނެތް ކަމަށް ވަކި ގޮތުންބެހޭ ްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު މި ބިލާ އިތުރު އި

ނޑުމެން މިހާރު ކަމަށް  މި ބިލު ކޮމިޓީއަށް ބަލައިގެން ދެން އެޖެންޑާގެ އަެނއް ައއިަޓމާއިގެން ކުިރއަށް ދާނަން. އަުޅގަ

ނޑު މި މުޅިން ކްލޯޒްކުރެވޭނީ.  އަޅުަގނޑު އެބަޖެހޭ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރުންގެ ވޯޓަކަށް އަާހލަން. އެއަށްފަހު އަުޅގަ

މެއިން ޑްރާްފޓަށް އިތުރަށް މި ން މި ބިލު މިހާރު އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ ސަބް ޮކމިޓީން ފޮނުވާފައި އޮތް އެހެންކަމު

ގެނައި  ފާސްކުރާގޮަތށް އަދި އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީން މި ކޮމިޓީން ބަލައި އެއަށް ބަދަލު ގެނައުމަށްފަހުަގއި 

ތްތެރި މެްނބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންަނާވ ގޮތަކަށް ޯވޓު ދެްއވުން. ރިޕޯޓު ކޮމިޓީއަށް ބަލަިއގަންނަ ކަމަށް އިއްޒަ

އެހެންކަމުން މިހާރު ސަބް ކޮމިޓީން ހުށަހެޅި ރިޕޯޓު މައި ކޮމިޓީއަްށ، އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީއަްށ ޝުކުރިއްާޔ. 

ނޑު އެނބުރިާލނީ ދެށަހެޅިފައިވާ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ގަހު އެޖެންޑާގެ އޮތް ން ބޫލުކުރަން. އެހެންކަމުްނ މިހާރު އަޅުގަ

ނޑުމެްނގެ ކުރިމަްއަޗށް ހުށަހެޅިފައި އެބަ އަނެއް އައިޓަމަށް. އެޖެންޑާެގ އަނެއް އައިޓަމަށް މި ހުރި  އޮީތ އަުޅގަ

އޮތް. އަިދވެސް އެަބއޮތް ެއއް ބިލެްއގެ މަސައްކަތް ނުނިމި. އެހެންނަމަވެސް މިއަދު ައޅުަގނޑު  ދެތިން ބިލެއް އެބަ

ފުދޭވަރެްއގެ ބޮޑު  ބިލު،ބެހޭ  މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން ކުރިމަްއޗަށް ހުށަހެޅިފައި އޮތް ކުިޅވަރާ ދެނީ މި އިސްކަމެއް މި

ބިލެއް. އެހެންކަމުން މި ބިުލ ދިރާސާކުރުމަށް ޓަކަިއ ކުަޑ ކޮމިޓީެއއް ނެގުމަށް ަޓކައި އަޅުަގނޑު މި ފުރުޞަުތ 

 ފާޅުކުރެްއވުމަށް މި ފުރުޞަތު އަރުވަން.  ހުޅުވާލަނީ. އެހެންވީމާ، އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުޅު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރިފާޢުهللا ޢަބްދުދާއިރާގެ މެންބަރު މާފަންނު ދެކުނު 



  

ތްތެރި މެންބަރު ކުޑަ ކޮމިީޓއަކަށް ނަން. ގެމަނަފުށީ ދާިއރާގެ ިއއްޒައަުޅަގނޑު ހުށަހަޅާލަން  ޝުކުރިއްޔާ މުަޤއްރިރު.

ތްތެރި މެންބަރު ކާށިދޫ ދާއިާރގެ ިއްއޒަ މެންބަރު އިްބރާހީމް ނަޞީރު،ްއޒަތްތެރި އި މުލަކު ދާއިރާގެ  މާނު،ޖަމީލު ޢުޘް

މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު  މު،މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީ ފައިޞަލް ނަސީމު،

 ރިފާޢު. هللا ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 ބިލު ދިރާސާކުރުމަށް ޓަކައި ހުށަހެޅުނު ކޮމިޓީއަށް، ޖަމީލު.  ދިޔަ ދެންމެ ހުށަހެޅިގެން އެ

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: މާނުޖަމީލު ޢުޘްދާއިރާގެ މެންބަރު ގެމަނަފުށީ 

 ެވގެން މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ހިފާލީ. ހެޅި ނަންތަކަށް ތާއީދުކޮށްލަންއަުޅަގނޑު އެ ހުށަ ޝުކުރިއްޔާ މުަޤއްރިރު.

 

 ވުން:ވާހަކަދެްއކެ  ރިޔާސަތުން

ނޑު ދެންމެ  އާދެ! އެހެންކަމުން ދެންމެ، އިތުރު އެހެން ހުށަހެޅުމެއް ައޅަން ބޭނުންފުޅު ނުވާކަމަށް ވަންޏާ އަުޅގަ

ބެހޭ ބިލު ދިރާސާކުރުމަށް ޓަކަިއ ނެގޭ ސަބް ކޮމިޓީެއއް ގޮތުަގިއ  ނަަމށް، ެއއީ ުކޅިވަރާ 5ދިަޔ  ހުށަހެޅިގެން އެ

އެއީ މި ބިލު ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގެ ގޮުތގައި ބަލަިއގަތުމަށް  އަށްކުލެވޭ ކޮމިޓީނަންފުޅު އެ 5ދިޔަ  ދެންމެ އިވިގެން އެ

ޝުކުިރއްޔާ. އާދެ! ޓަކައި ތި އިްއޒަތްތެރި މެންަބރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓު ދެްއވުމަށް ދަްނނަވަން. 

ގުނު ސަބް ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވަނީ ބެހޭ މި ބިލު ދިރާސާކުރުމަށް ޓަކައި ނެ ކުޅިވަރާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެމިހާރު 

ރާހީމް ދެން މުލަކު ދާއިރާގެ އިއްަޒތްތެރި މެންބަރު އިބް މާނު،ތްެތރި މެންބަރު ޖަމީލު ޢުޘް ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަ

މެންބަުރ ޒަތްތެރި ދެން މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ިއއް ތްތެރި މެންބަރު ފައިޞަލް ނަސީމު،ކާށިދޫ ދާއިާރގެ ިއްއޒަ ނަޞީރު،

ބޭފުޅުންގެ މައްޗަްށ  5ރިފާޢު. މި هللا ދެން މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަބްދު އަނާރާ ނަޢީމު،

ބޭފުޅުންެގ  އެކުެލވޭ ކޮމިޓީން މި ބިލު ިދރާސާކުރާނީ. އެހެންކަމުން މި ބިލު ދިރާސާކުރުމަށްފަހުގައި ިމ ކޮމިޓީއަށް ތި 

ދެންނެވި މި ކޮމިޓީ ބައްދަުލުވމަށްފަހުގައި މުޤައްރިރެްއ  ބޭފުޅުްނގެ މި ވެސް ތިރިޕޯޓު ހުށަހަޅާނެ ދުވަހެއް 

ނަޑއެޅުމާއި އަދި ށް މި ދެ ހަމަ އެހެންމެ އެ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތުގެ ސުންގަިޑއެއް އިޖުތިމާީޢ މައި ކޮމިޓީއަ ކަ

ނޑުމި ކޮމިޓީއަށް. އެހެންކަމު ކަންތައް ފޮނުއްވަްނވާނީ  5ބޫލުކުރަނީ ދެންމެ މި ގަ ން މިހާ ހިސާބުން އަޅުގަ

 ނަންފުޅަށް ތާއީދު ލިބިގެންދިއުމާ އެއްކޮށް ުކޅިވަުރގެ ބިލު ދިރާސާކުރުމަށް ޓަކައި މި ކޮމިޓީން ނިމިގެން ދިޔައީ 

ހަމަ  ން މުޤައްރިރަކު އަިއޑެންޓިފަިއ ކުރުމަށްފަހުގައި އަދިލުުވމަށް ފަހުގައި ކޮމިޓީގެ ތެެރއި ކަމަށް. ދެން ކޮމިޓީ ބައްދަ

މެ ނައިބު މުޤައްރިރެއް ވެސް ހުންނަވަން ޖެހޭނެ. އެައށްފަހުގައި ދެން ބިލުގެ މަސަްއކަތާިއގެން ހަމަ ކުރިއަށް އެހެން



  

ނުޑމެން ދެން މި ކޮމިޓީން ކުރިައށް ގެންދާނީ އަުޅަގނޑުމެންގެ ކުރިމަތީގަިއ ހުރި ނުނިމި  ވަަޑއިގަންަނވަންވީ. އަުޅގަ

ނޑުެމން އެ ބިލު ދިރާސާކުރާނީ  ލާބެހޭ ގޮތުން. ކުޅިވަުރގެ ބި ހުރި ބިލުތަކާ ބެހޭ ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުމަށްފަހުގައި އަުޅގަ

ނޑު ބިލުތަުކެގ ވާހަކަ ދަްއކާއިުރަގއި އަުޅަގނޑަށް ވަރަށް ޮބޑަށް، ެދ  މި ކޮމިޓީގައި އަލުން އަެނއްކާ. މިހާރު އަޅުގަ

ހާރު ވަނީ ަސބް ކޮމިޓީއަކަށް މާފަންނު މި ހަކަ ދަންނަވާލަން. އެއް ބިލަީކ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބިލުބިލެއްގެ ވާ

ވަނީ އެ ބިލު މިހާރު ކަމުގައި  މެދު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދުގެ މުޤައްރިރު

ނީ. ެއހެންކަމުން މި ކޮމިޓީއަށް ބޫލުކުެރވެއެއް ނިމިފައި ކަމަށް ގަދިރާސާކުރަްއވަމުން ގެންދެވިަފއި ވަނީ. ބޮޑު ބަ 

ހުރި  ރިރު ހުށަހެޅުމަށްފަހުގައި އަޅުަގނޑުެމން އަނެއްކާ މި ކޮމިޓީން އެ ބިލުގެ ނުނިމިއިްއޒަތްތެރި މުޤައް

ނޑުމެން ވަރަށް ނޑުމެން ކުރިމަތީގައި އަނެއް ބިަލކީ ައޅުގަ ގިނަ  މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެްނދާނެ. ދެން އަޅުގަ

އަދި ކޮމިޓީން ގޮެތއް ނުނިންމާ އޮތް ބިލެއް.  އެހެްނނަމަވެސް އޮތް ބައްދަލުކޮށްފައި ގިނަ ފަރާތްތަކާ  ފަހަރު ވަރަށް

އެއީ ނުުކޅެދޭ ކުދިންނަށް ދޭންޖެހޭ މާލީ ޢިނާޔަތުގެ ބިލު. އެހެންވީމާ، މި ދެ ބިލުެގ ވާހަކަ ދަންނަވާލަމުްނ 

އަޅުަގނޑު ިމއަދުގެ ޖަލްާސެގ މަސައްކަތަށް އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް ތަންދެމުން މިހާ ހިސާބުން މިއަދުގެ 

 ލުވުން ނިންމާލާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ. ބައްދަ
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