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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބާއްވާލީ  މި މިހާުރ މިރޭ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މި ކޮމިޓީ ،އަދި ދެން އަޅުަގނޑު ދާއިރާ ރަނގަޅަށްތޯ ިކޔުނީ؟...

ނޑުމެްނ މީގައި މި ނިންމާލަން މި  ންތައްބައްދަުލވު އަޅުަގނޑުމެން ފުދޭވަަރކަށް ގިނަ ޭބއްިވއްޖެ. މިހާރު އަުޅގަ

މި ބިލު ވަނީ ތަފާތު ތެރިންެގ ބިލު. ދުމަުތގެ ފަންނީ މަސައްކަތްއްޙީ ޚިބެޭހގޮތުން. ެއއީ ޞި ބިލާ އުޅޭ މިހިފައިގެން 

 ނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ރޓާއި އަދި ހަމަ އެބޭފުޅުންނާބެހޭ ޓެްކނިކަލް  ކަމާ ރީ އޮފް ހެލްތުގެލާތަކުގައި މިނިސްޓްމަރުޙަ

ެވސް ވަނީ ބޭރުން ލިބުނު ހުރިހާ  ީޓގައި ާއއި މި ުހރިހާ ކޮމެންޓްސްތަކެއް ހޯަދިއ އަދި މި ކޮމި ބޭފުޅުންގެ ލަފަ

އެހެންމެ  އަދި ހަމަ. ން މި ބިލުގެ މަސައްަކތްކޮށްފަގެކޮށްވަރަށް ގިނަ ަވގުތު ހޭދަ ަނއިހިމަ ވެސް ކޮމެންޓްސްތައް

ކަމެއް ފާހަގަކޮށް އެްއކޮށް ފާހަގަކުރެވުނު ހުރިހާ މިހާތަނާ ހަމައަށް ފެނުނު ހުރިހާ، ދެން  މިހާރު ވަނީ މި ބިލު 

ުމގެ ކުީރގައި ވެްސ ފައިނަލް ރިޕޯޓު ަތއްޔާރުކުރުނިންމާލައިގެން އަޅުަގނޑު މި ބިލު ނިންމާލެވިފައި ވަނީ. އެހެންީވމާ، 

ބިލަށް މި  ައދި ވެސް ެއްއވެސް ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރަކުވޭ ލަން ބޭނުންފުޅުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާ

ނޑުމެން ނިންމާލާނީ. އެ  ކަމަށް ވަނީިވއްޔާ ފުޅުވޭތޯ. އެހެންބޭނުންކޮމެންޓެއް ދެްއވަން  ކޮމެންޓަކާ އެްއކޮްށ އަުޅގަ

ނޑުމެންމި ބިލުގެ މަސައްކަތް އަޅު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ހުުޅވާާލނަން. މިހާރު  ނަށް ގަ

ވަނަ  89ވަނަ މާއްދާ.  89. ވަނަ މާއްދާ 90މާއްދާއެއް. އެއީ މިހާތަނާ ހަމައަށް ފަހާގަކުރެިވފައި އިނީ އެންމެ 

ނޑައަާޅ ގޮަކއުންސިުލ އިންޑިޕެންޑެންްޓކޮށް އޮްތއިރުަގއި މާއްދާއަށް އޮީތ   ތް ިމއީ.ަކއުންސިލަށް ބަެޖޓް ކަ

ވީމާ، ެއ ގެ ދަށުން އެ ކައުންސިލުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝން ހިންގާތީ އެހެންރީތް މިނިސްޓްހެލްއެހެންނަމަވެސް މިހާރު 

އެބަޖެހޭ  ާވތީ މި މާއްދާއަށްަގއި ކަމަށްރީގެ ބަޖެޓުމެނިގެން އަންނާނީ ހެލްތް މިނިސްޓްހިއެކުލެިވގެން އަންނާނީ  ބަޖެޓް

ބަދަލު ގެނެއްސަ ވަނީ.  މާއްދާތަކަށް އެ ގޮތަްށ ވަނީ މިހާރު ހުރިހާ . ގެނެއްސައަޅުަގނޑުމެން އެ ބަދަލު ެގންނަން

ނޑުމެން މި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސްމިއަދު ހަމަ  ީނ ރނެ މިއަދު ހެނދުނު އެޓާހަނދުމަފުޅު ހުންނާ އަުޅގަ

 އެ ބޭފުޅުންގެވަީނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ބިލާ ބެހޭގޮތުން  ގެ ގާނޫީނ ވަކީލެއް ވަަޑއިގެންޖެނެރަލްގެ އޮފީހު

ނޑަްށ ފާހަގަ. ދާުޅވެފައޮބްަޒވޭޝަން ވި ކުރެވުނު ގޮުތގައި މި މާއްދާ ނޫން އެހެން ހުރިހާ އެެހންކަމުން މިހާރު އަޅުގަ

ތަނުގައި  ހަމަ އެހެންމެ މި ބޭފުޅުންނާއި އަދި  ބެހޭ ޓެކްނިކަލް ޓްރީ ޮއފް ހެލްތްގެ ކަމާމާއްދާތަކެއް މިނިސް

ވެސް އެހެން އަށް އަދިއެހެންވީމާ، މި ާމއްދާ. ލާފައި މި ވަނީ ބަދަލުގެނެވިފަތަަކށް ބަޮޕއިންޓްސްފާހަގަކުރެވުނު 

ނަމަ މި ވަގުތު ކޮމެންޓެއް ބަދަލެއް ގެންނަން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށް ވަނީ ކަހަލަ ެއއްެވސް ،ބަދަލެއް މާއްދާއަކަށް

ނުޑ ހަނދާންދައްކާެލވިދާނެ. ދެން އަޅުގޮތުން ވެސް ވާހަކަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ކަމަާކ ބެހޭ ކޮށް ދަންނަވާލަން ގަ

މުން ދެންނެިވން ކޮމިޓީެގ ހުރިހާ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރުންނަށް މިހާރު ބޭނުންވޭ ކުރީ ުދވަހު އަުޅަގނޑު ނިންމާލަ

ކޮށްދޭށޭ. އެހެންވީމާ، މިހާރު ބާރީ އެއް ރައް ފަހުން މި ކޮމެންޓްސްތައް ހިމަނާފައިވާ ބިލުގެ ކޮޕީ  އަޅުަގނޑުމެން އެންމެ

 ން.ޕީއެއް އަވަހަށް މިހާރުން މިހާރަށް ވެސް އަުރވައެ ބިުލގެ ކޮ  ނެތް. އެެހންވީމާ، ބާރީއަށް ަނވާފަެއއްންގަވަަޑއި



  

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

އަރާ ވަރަށް މިއަށް ފުށުގޮުތން  ގާނޫނީިވއިުރގަިއ އޮފީހުން މިއަށް ކޮމެްނޓް ދެއް ޖީ.އޭ އަޅުަގނުޑ ދެން ވަރަށް ދެަރވޭ 

ކޮށްފައި ައއިމަ އޮން ވެޓް ހަމައަށް  ނާންމެނުކޮށް މި ހިސާބަށް އަޅުަގނޑުކަން ފާހަގަ ހުރީމަ އެ ބައިވަރު ކަންަތއްތަެކއް

 ލަވާލަްއވާއިުރަގއިކުރަން ބައްހަމަ ވެޓު މި ގޮތަށްފީހަށް ދަންނަވާލަދެއްވާ މިފަދަ ބިލު .ޖީ އޮ . އެހެްނވީމާ، އޭރެކޯޑް

ފުންނާބު އުސްވާނެ.  ސިސްޓެންީސއަްށ ބައްލަވާ ކަމަށް ވަންޏާ އެ ބޭފުޅުންވިޔަސް ކޮން އަޅުަގނޑުމެނަށް ކޮންމެ ގޮތެއް 

 ފޮނުވާށޭ. ޝުކުިރއްޔާ. ަފއިެދއްވާބައްަލވައި ކޮޅެއް ފަުރވާތެރިކަމާެއކީތަންމި ، އެހެންވީމާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ ދަންނަވާލަންވިދާޅު ބާރީ ދެންމެ ތި ވިދާޅުވި  ދެންމެ ނުޑ ކުރިން ވެސް  އޮތް އެއްޗަކީ  ވުމަށް އަުޅގަ އަޅުގަ

ނޑު ދެންެނވިން  ނޑުމެން މިހާރު މި ބިލުގެ ކޮއަވާހަކަދަްއކަން ފަށަމުން ވެްސ އަުޅގަ އަނެްއކާ ވެސް ވާނީ  ޕީއެއް ުޅގަ

. އަދި ހަމަ މިައުދ ފޮނުވާފަ ަކނަޑއަޅާފަިއވާ ފޯކަްލ ޕޮއިންޓަށްއަޅުަގނޑުމެންނަށް އޭ.ީޖ އޮފީހުަގއި މެއިލްކޮށް ވާނީ 

ކުރުމަްށ  ސުވާލެއް ތަނަށް ގެނެސް މެންބަރުން ބޭނުންވި ހުރިހާ ޕޮއިންޓް މިއަޅުަގނޑުމެން އެ އިްއޒަތްތެރި ފޯކަލް 

ވި އެއްެސވި ހުރިހާ ޅުކުރެއް ފާ  ދެްއވި. އަދި ހަމަ އެހެންމެ މެންބަރުން ވި. ަވގުތުެދއް ޓަކައި އެ ބޭފުޅާ ަވގުތު

ގޮތަށް އެ ފަރާތުަގއި  ކުެރއްވިާފޅުތި ބުުނއްވި  ވެސްަވިއދެއްވި. އެހެންނަމަވެސް އަދި އޮޅުންފިލު ރީސްތަެކއްކުއަ

ނަށް ންއަޅުަގނޑުމެ ޔާ ެއ ކަމެއްއެއްެވސް ކަހަލަ މައްސަލަެއއް އުޅޭ ކަމަށް ވަނީިވއް މި ބިލުގެ އަޅުަގނޑު އެދޭނަން

ނޑު އޭ.ޖީ އެހެްނމެ މަންޑޭގެމަ . އަދި ހައަންގާލަދޭށޭ ނަޑއަޅާފަިއ ންއޮފީހުގެ ައޅުަގނޑުމެ ބައްދަލުވުމަށް ައޅުގަ ނަށް ކަ

ބައްދަލުވުން މިހާހިސާބުން ނިންމާލަނީ. ރޭގެ  ވެސް ގެންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން މި ޕޮއިންޓްފޯކަލް  ހުރި

 ޝުކުރިއްާޔ.
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