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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ބައްދަލުވުމަށް ަވަޑއިގެންެދއްވި ހުރިހާ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް މަރުޙަބާ. ވަނަ 14 ތިމާޢީ ކޮމިޓީ`. އިޖް

ނޑުމެންނާ ުގޅިވަިޑގެން މި ިތއްބެވީ  ަގއި ވަޑަިއގެންދެްއވި ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރުންގެ ތެރޭ އާދެ! ޅު ގަލޮ  މިހާރު އަުޅގަ

هللا ޢަބްދުމާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ލޫފް،އަޙްމަދު މަޚްޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ދެކުނު ދާއިރާގެ 

ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޢި ޘްމާން، މުލަކު ދާއިރާގެ ޖަމީލް ޢުރިފާޢު، ގެމަނަފުށީ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ތްތެރި މެންބަރު ފައިޞަލް ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަ ނިޒާރު،  ލީ ތްތެރި މެންބަރު ޢަޢިއްޒަރު، ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ނަޞީ

ނޑު.  މްނަސީ ނޑުމެންއާދެ! ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަދި އަޅުގަ ނޑުމެން މިހާރު ދަންނަވާލީ  އަޅުގަ އަޅުގަ

ަގިއ އްދަލުވުންތަކު ސަބް ކޮމިޓީތަކެްއ އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި ބަ  މިވަނީ ގައި އޮތް ބިލުތަްއ ދިރާސާކުރުމަށް ޓަކައި ކުރިމަތީ

 ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތަާކއި އަދި ހަމަ މަަސއްކަތްސަބް ކޮިމޓީތަކުގެ  ނެގިފަ. އެހެންކަމުން ސަބް ޮކމިޓީތައް ބައްދަލުވެ 

 ސަބް ކޮމިޓީ  ޮހވުމާއި މި ކަންތައްތައް ަޓކަިއ މުޤައްރިރެއް ރަކާތްތެރިވުމަށްަގއި އިްސކޮށް ހަކޮމިޓީތަކު އެހެންމެ

ނުޑ ދަންނަވާލާނަން އަުޅަގނޑުމެން މި ސަބް ކޮމިީޓ ބައްދަލުވެ އެބަ ކުިރއަށް ގެްނދަ ވަންޖެހޭ. މިހާހިސާބުން އަޅުގަ

ނޑުމެން ކޮށްފަިއވާއަށް އެހީތެރި ގުޅޭ ފަންނީ  ދާއިރާ އިން މިކަމާ ޚީޞިއް . އެއީމަސަްއކަތް ވުމުެގގޮތުން އަުޅގަ

 އެހެންކަމުންިއއްެޔގެ ކުރީުދވަހު.  ސިޓީެއއް ފޮުނވާފަމިހާުރ ބޭފުޅުން ފޮނުވައިދެްއވުމަށް އަޅުަގނޑުމެން ވާނީ 

ނދެވަޑަިއގަންނަާވއިުރގައި އެ ބޭފުޅުންގެ އެހީތެރިކަން ިއގެން ިއށީރި މެންބަރުން އަސްލު މަސައްކަތާޢިއްޒަތްތެ

ވެްސ ވެްސ ކޮންމެ ކޮމިޓީެއްއގަިއ  ބޭފުަޅކު ޤާނޫނީ ގޮތުން ލަފާ ދެއްވާނެ މެއެހެން ންަނވާނެ. އަދި ަހމަލިބިވަޑަިއގަ

ނޑު ދަންނަވާާލނަން އަޅު އެހެްނކަމުންވަޑަިއގަންނަވާނެ. ހިމެނި ނޑު މިހާތަނާ ހަމައަށްއަޅުގަ އެންމެ ފަހުން އިއްޔެ  ގަ

ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ  މެންބަރުންގެ ނަންފުޅުތައް. ޞިއްޚީވާ ިޢއްޒަތްެތރި ސަބް ޮކމިޓީތަކަށް ހޮވިފައި ބޭއްވި ަބއްދަލުވުމުން

ދިރާސާކުރުމަށް ނެގުނު ކޮމިޓީގައި މިވަނީ އިަހވަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  މަސައްކަތްތެރީންގެ ބިލު

ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ  ދެކުނުދޫ އިބްރާހީމް ނަޞީރު، ހިތަޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  މުލަކު ދާއިރާގެ، هللاޢަބްދު މުޙައްމަދު

 ދެން މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މަޙްލޫފް  ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ، މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު

ނޑު ރިފާޢުهللا ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު  ދިނުމަށް  ޚިދުމަތް އްޚީ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ ޞިއޭގެ އިތުރުން ައޅުގަ

 އުޘްމާން، މާފަންނު  ޖަމީލް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށިހިމެނިވަަޑއިގަންަނވަނީ ޓީގައި ސަބް ކޮމި ގެބިލު

އަނާރާ ނަޢީމް،  ލް ރަޝީދު، މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިސްމާޢީ މެދު ދާއިރާގެ

ރާގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ރެންދޫ ދާއިކު އަދި ޞީމްލް ނަރު ފައިސަރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަށިދޫ ދާއިކާ

ރިރު ގެ މުޤައްއެހެންކަމުން މި ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަޑަިއގެންނެވޭ ުދވަހެްއގައި އެ ކޮމިޓީ  !. އާދެهللاޢަބް

ނޑު ދަންނަވަން.އިގެން ކުިރއަށް ވަަޑިއގެންނެއަދި ސަބް ކޮމިޓީގެ ަމސައްކަތާ އި ހޮވަ ހަމަ އެހެންމެ  ދެން ވުމަށް އަުޅގަ

އެ އަދި ހަމަ އެހެންމެ  ތަނަކާއި  ބައްދަލުވާނެ ގޮތަާކއި މިޓީތައްނަިއޒްޮކށްދެއްވާނެ ސަބް ކޮޓުން ޮއގަސެކްރެޓޭރިއޭ



  

ަގއި ައޅުަގނުޑ ފަހުން. އެއަށްޓު ރެޓޭިރއޭޓަކައި ެޗއަރ ފުރަތަމަ ކުރައްވާނީ ސެކް ދިނުމަށްގެްނގޮސް  ބައްދަލުވުން ކުިރއަށް

ނޑުމެން 2 މިއަދުގެ އެޖެންާޑއަށް. މިއަދުގެ އެޖެންޑާގެދެން އެނބުރިލާނަން  މިއޮތީ  ވަނަ ކަމަަކށް އަޅުގަ

ަވރާކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިއުން. މަޝްބިލުތަކާ ގުޅޭގޮތުން  އިވާ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފަ މި އަޅުަގނޑުމެން މިހާތަނާ ހަމައަށް

ނޑުެމން ނަން. މިހާރުނަވާލާކައި ދަންޓަ ފުޅަށްމަޢުލޫމާތުންގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ގެ ކުރިމަތީަގއި ނިމުމަކާިއ އަޅުގަ

ފަރާތްތަކަށް މާލީ އެހީ  ރިޕޯޓް ވަނީ ހުށަހެޅިފައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަމި ށް ގޮސްފައި ސަބް ކޮމިޓީގެ ކަހަމައަ

ނޑުެމން ކަމާއި ގުޅޭ ފަރާތްތަާކިއ އިޞްލާޙުގެ ދެން ައޅުގަ . މި ބެހޭގޮތުން އަނާރާ ނަޢީމް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު ދިނުމާ

 ކަމަށް ައޅުަގނޑު ދަންަނވާލާފައި އޮންނާނީ. މިހާރު ބައްދަލުކުރުމަށްފަހުގައި އޮންާނނީ އެންމެ ފަހުގެ ނިންމުން

ހަށާއި، ރިއޭޓުން ވަނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށާިއ، އެަޓރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީމަޖިލިސްގެ މި ކޮމިޓީެގ ެސކްރެޓޭ

. މަޖިލިސް ޖަލްސާއެއް އެންމެ ައވަހަށް އޮންނަ ދުވަހެއްަގއި އެ ަބއްދަލުވުްނ ފައެންސްޕާއަށް ވަނީ ސިީޓއަކުްނ ދަންނަވާ

ނުޑ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލާނަން. އެ އީ ދެން އަޅުަގނޑުމެން ބާްއވާނަން. ާބއްވާނެ ަވގުތެއް އަުޅގަ

ތުން ގޮެތއް ނިންމަން. މިހާރު އަޅުަގނޑު ގޮތެއް ިމގޮަތށް ގެންދަން ޚިޔާލުކުރީ ެއީއ ބެހޭގޮ އަޅުަގނޑުމެން މި ބިލާ

މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަްތކުރުމަށްފަހުަގއި މި މަޖިލިސްގެ ަރއީސަށް ފޮނުވާފައިާވ ބިލެއް މިހާރު 

ނޑު މެންނަށް އަނބުާރ ފޮނުވާލެވިަފއި ޭއަގއި ހުިރ އަޅުަގނޑުމެން ތަޞްދީޤުކުަރން ފޮނުވުމަށްފަހުގައި ިމވަނީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ބަލަންޖެހޭ ހަމަ އެންމެ ބޮޑަކަށް  ވީހާ އް މައްސަލަަތއް ފާހަގަކުަރއްވާ. އެހެންކަމުންބައެ ވެްސ ބޮޑަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ކުރިމަތީަގއި މިއޮތް  ނޑު ބޮޑަށް މިހާރު އަޅުގަ  ބަލާފައި އެ ބިލުތައް ފޮނުވުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ބެހޭގޮތުން ނިންމާ ނިންމުންތައް  މާލީ ޢިނާޔަތް ފޯރުކޮށްދިނުމާ ބެހޭ މި ބިލާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް

ނޑު އެފަރާތްތަކަށް ދަން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން  ަނާވލަން މިއުޅެނީ. އެހެންކަމުން ނިންމުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

 އޮްކޓޯބަރ މިއީ އެންމެ 31ޑުމެންގެ މި ޮކމިޓީން ފާސްކޮށްފައި މިވަނީ ގެ ކުރިމަތީަގއި އޮތީ ައޅުަގނމެން އަޅުަގނޑު

ނޑުމެންނަށް ހާޒިރުކުރަން ސުންގަިޑކަމަށް. އެހެންނަމަެވސް  ޖެހޭ ބައެއް ފަރާތްތައް ތިބުމާ އެއްކޮށް އެބޭފުޅުންނާ އަުޅގަ

ނުޑ ދެން އޮންނަ ޖަލްސާއެ އްަގިއ ބައްދަލުވުމެއްަގއި އެ ބިލުެގ އެްއކޮށް އަޅުަގނޑު މި ބިލު ނިންމާލުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ  މުން މި ގެންދަނީ. އެހެންކަމުންމަސައްކަތް ނިންމާ ގޮތަށް އަޅުަގނޑުމެން ހަމަޖައްސަ މިހާރު އަޅުގަ

ކަތް ކުިރއަށް ގެންދާނެ ބެހޭ ބިލުގެ މަސައް އެއީ ކުޑަކުިދންގެ ޙައްޤުތަކާ ކުރިމަތީގައި މިއޮތް އެންމެ ަފހުން މިއައި ބިލު

ނޑު ތަކާގޮ ނޑުމެން މިހާރު މި  ބޭނުންވޭ. )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ބެޭހގޮތުން ތިބޭފުޅުންެގ ޚިޔާލުފުޅުތައް އަުޅގަ އަުޅގަ

ށް މި ޤާޫނނު އެއީ. އެ ޤާނޫނަ 91/9ބެހޭ ބިލުގެ  ގެ ޙައްޤުަތއް ރަްއކާތެރިކުުރމާވާހަކަދަްއކަމުންގެންދާ ކުަޑކުިދން

ނޑުމެން މި ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ފޮނުވި މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް ުގޅޭގޮތުން އަ ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙާ ުޅގަ

ނުކުާތއެްއ  4 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަރިހަށް ތަޞްދީޤުކުރަން ފޮނުވި ާޤނޫނު އަނބުރާ ފޮނުވާލެްއވުުމގަިއ އެަބއޮތް

ނޑުމެން ހަމަ ވީހާ ފާހަގަކުރަްއވާފަ. އެހެންކަމުން  ނޑަށް ީހވަނީ ބޮޑަްށ އަުޅގަ ަޑކަށް ޤާނޫނީ ގޮތުން ވެސް ބޮ އަުޅގަ



  

ނޑުމެން މި ބިލު ފުރިހަމަކުރުމަށް ޓަކައި މި  ޢާޔަތްކުރުމަށްފަހުގައި ރިނުކުާތއަށް ެވސް  4މިހާރު މި އަޅުގަ

 ަގނޑަށް ފެންނަނީ. އެހެންކަމުން ކުރުމަށް އަޅުމި ބިލު އެކުލަވާލުމަށް މަސައްކަތް، މަސައްކަތް މި ބިލުގެ އަޅުަގނޑުމެން 

އެއް ވެސް ނެގިދާނެ. ކަތް ކުރުމަށް ޓަަކއި ުކަޑ ކޮމިޓީފުޅުކަމަށް ވަނީިވއްޔާ މި މަސައްންރުން ބޭނު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ

ެއ މި ކޮމިޓީގެ ތެރޭަގއި ެވސް މި ބިލު ފަރުމާކުރުމުގެ މަސައްކަްތ ކުރިއަށް ގެންެދވިދާނެ.  އެހެންނޫނީ ހަމަ

ހުށަހެޅުއްވުމުން އެކަްނ  އެ ކޮމިޓީއަކަށް ގެންދިުއމަށް ންޏާކަމަށްވަ  ގެންދާ އިތުރު ކޮމިޓީއަކަށްއްޔާ ގެންދާކަމަށް ވަނީވި 

ނޑުމެން ހަމަ . އެހެންޫނނިއްޔާ ކުރިއަށް ގެންދާނެ މި ބިލުގެ  ގައި ެވސްލްސާ މި ބައްދަލުވުމުެގ ތެރޭމި ޖައަުޅގަ

 ކުިރއަށް ގެންެދވިދާނެ.  މަސައްކަތް

 

 އްެކވުން:ރިފާޢު ވާހަކަދެهللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑަށް ފެންނަނީ މި މަސައްކަތުގެ ާބވަތުން މިހާރު މިއޮތީ ހަމަ ޤާނޫނީ އެރަރ އާދެ! ެއއް ކަންނޭނގެ ިމއަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ތެ އައިސްފަ އަނެްއކާ ތަ އުޅޭމީެގ ތެރޭގަިއ އެބަ ޤާނޫނީ ބޭފުޅުން ވެްސ  ރޭގަިއ ވާހަަކއަީކ އެަބ ތިއްެބވި . އަުޅގަ

ނޑުެމންނަށް ކޮންމެވެސް ވަރަކަްށ  ސްއެހެންނަމަވެ ނީ ތާރީޚީ ޤާނޫނީ ބޭފުޅެއް.ރަސްމީ ޤާނޫނީ ނޫޤާ އެްއވެސް އަުޅގަ

ނޑަ، ަގކުރެވިަފއި މިއިނީ. އެހެންވީމާން ފާހަހުރި ކުިދކުދި ކަންކަހަމަ ކައްސާލާފައި  ްށ ޤަބޫލުކުރެވެނީ ިމ އަުޅގަ

ޓީ އިގަންަނާވ އިޞްލާޙުތަކެއް މި ކޮމިފެނިވަޑަ ޅުންނަށްމަޖިލީހުގެ ލީގަލް ޓީމުން މީތި ދިރާސާކުރެއްވުމަށްފަހު އެބޭފު

 . ކަމަށް ޅުވާނެރަނގަ އަށް ގެންނަަވއި ައޅުަގނޑުމެްނނަށް އެއަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ޮގތަކަށް ގެންދެވުން ހަމަ 

 

 ނަޞީރު ވާހަކަެދއްެކވުން:هللا މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑަށް ެވސް ބޮޑަށް ފެންނަނީ މި ރައީސު  އަލުން  ވާލައްވާަފއިވާ ބިލުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި އަނބުރާ ފޮނުޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަ

ރައީްސ ހަމަ ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނެސް  ެއ ބިލަށް ކަށް ދިއުމުގެ ކުރީަގއިއަޅުަގނޑުމެން އެހެން މަސަްއކަތްތަ

ނޑުމެން މި ޞިއްޚީ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ މަސައްކަތްތެރިްނގެ ބިލަށް ހަމަ  އަރިހަށް ފޮނުވުމަށް. ހަމަ އެާއއެްއކޮށް އަުޅގަ

މުޅި މި ކޮމިީޓގެ  ،ބިލު މްހޫރިއްޔާ މި ފޮނުއްވިޖުމްލަ ގޮތެއްަގއި ރައީސުލްޖު މު.ލުްނ މުހިންެއކުލަވާކުޑަ ކޮމިޓީ ެއއް 

ނޑަށް ފެނޭ. ޝުކުމުޅި އަޣްލަ  ރިއްޔާ. ބިއްޔަތުން ބަލައި ުކރިއަށް ދިއުމަށް އަުޅގަ

 

 ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން:

ށް ބެހޭ ބިލަ ކާންގެ ޙައްޤުތަޑަކުދި އްރިރު. ައޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ ރިފާޢު އެ ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް މި ކުޝުކުރިއްޔާ މުޤަ

ނޑުމެން މި މަޖިލީހުގެ ލީގަލް ޓީމުން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ލަފަޔަކަށް އެދި  މި ގެނެވިފައި ހުރި އިޞްލާުޙތައް އަުޅގަ

ނުޑމެން ކުރިއަށްދާން އަޅުަގނޑަ އެްއގޮ ަގނޑުމެން އެ ހުށަހަޅާ ިއރުޝާދާއަޅު  . ދެން އޭގެ ށް ވެސް ފެނޭތަށް އަުޅގަ



  

ޚިދުމަތުެގ ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިންެގ  ޞިއްޚީ އް ދެ ިބލު. އެީއ އަނެ  މި ހުށަހެޅިފައި ހުރިމިހާރު އިތުރަށް ދެން 

ވެސް ހަމަ  ގެ ބިލު. މި ދެ ބިލުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ޓަކައި މިހާރުތުޚިދުމަ ބިލާއި، ޞިއްޚީ

އަުޅަގނޑުމެން  އެ ކޮމިޓީަގއި ހަކަށް ކުރިއަށް ގެްނގޮސްވެސް އަވަ ސަބް ކޮިމޓީގެ ބައްދަލުވުން ވީހާ ވާއި ފައެކަށަައޅުްއވާ

މެން ސަރުކާރުެގ އެިކއެިކ ރަށް ައޅުަގނޑު މުޤައްރިރު ޮހވަިއ އަިދ ޭއގެ އިތުމުޤައްރިރާއި، ަނއިބު ހޯދަންޖެހޭ 

ނޑުމުއައްސަސާތަ  ފުރަތަމަ  ފަހުރަނގަޅަށް ދިރާސާކުރުމަށް މަޢުލޫމާތުތައްގުޅޭގޮތުން ހޯދަންޖެހޭ  ެމން މި ބިލާކުން އަުޅގަ

ފައި ދި މީގެ އިތުރަށް މިހާރު ހުށަހެޅިއަެއއީ . ށް ފެނޭގެ ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި މި އިތުރަށް ދިރާސާކުރަން އަުޅަގނޑަބިލު

ވި ކަންތައްތައް ށް ދިމާބެހޭ ބިލަށް ވެސް މިހާރު މި ބިލަ ން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތަކާކުޅެދުންތެރިކަނު ހުރި

ނޑުށް ބަލަިއގެއަކަތަޖުރިބާ އް ހޯދައި ދިރާސާކުރުމަށްފަހުގައި ނޫނިްއޔާ އެ ބިުލެގ މެން ހޯދަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތަން އަުޅގަ

 ޝުކުިރއްޔާ. މަސައްކަތް ކުިރއަށް ނުގެންަދން އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކު ވަކި ެއއްެޗއް ވިދާޅުވަްނ ބޭނުންފުޅުމެންބަރަ ޒަތްތެރިްއޔާ ޢިއް ކަމަށް ވަީނވި ން ހުށަހެޅުމެްއ ނެތްއިތުރު އެހެ

ނޑުމެންގެ ކުިރމަތީގައި ވިކަމަށް ވަނީ ނުވާ މިއޮތް ކުަޑކުދިންގެ ްއޔާ އަޅުަގނޑު ދެންމެ ހުށަހެޅިގެން އެދިަޔ މިހާރު އަޅުގަ

ށް މި ބެހޭ ބިލު މަޖިލިސްގެ ީލގަލް ކޮމިޓީން ބެުލމަށްފަހު، ބައްލަވާލެްއވުމަށްފަހު މިކޮޅަށް މަޖިލީހަ ޙައްޤުތަކާ

ނޑުމެން ދެން ކުރިއަށް ގެންދަން.  ސަބް ކޮމިޓީއެއް ނަަގއިގެްނ އެއީ ޖަލްސާއަށް ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވުމަށްފަހުގައި އަުޅގަ

މުގެ މަސައްކަްތ ނިންމުއެއްކޮށް މި ޑްރާފްޓް މި  ޖެނެރަލްގެ ލީގަލް ޭބފުޅުންނާ ނޫނީވިއްޔާ މި ކޮމިޓީަގއި ެއޓަރނީ

ސަބް ކޮމިޓީ، މި މަޖިލިސްގެ ލީގަލް ސެކްޝަނަށް މި ބިލު ފޮނުވުމަށް ޓަކައި  ންކުރިއަށް ގެންދަން. އެހެންކަމު 

 7ވަޑަިއގެން ތިއްބެވި  ށް ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ. ާއދެ!ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވުމަ

ބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުމުގެ  ން މި ބިލާއަޅުަގނޑުމެ .ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އިްއތިފާޤުން ފާސްވެގެން އެދިޔައީ 

ދެން އަޅުަގނޑުމެން  ތަކާމިހާރު ދެން ދެން މިއޮތީ ސަބް ކޮމިޓީދެން  ކުރިން މަޖިލިސްގެ ލީގަލް ކޮިމޓީއަށް ފޮނުވަން.

ނޑުކޮމި މަކުން ބައްދަުލވު މަ އެންމެމެން ހަ ޓީގަިއ މިހާރު ބާކީ ިމއޮތީ އެންމެ ބިލެއް. އެ ބިުލގެ މަަސއްކަތް ވެްސ އަުޅގަ

ނޑުމެން ނިންމާނަން އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ވެސް ބޮަޑކަށް ހަމަ  ޖެހޭ ވީހާއެބަ. އެއީ އެ ބިލު ނިންމާއިުރަގއި އަުޅގަ

އަދި މި ޚިދުމަތް  ނޭންޝަލީ ބަލަންޖެހޭ ބެލުންތަކާބަލަންޖެހޭ ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަލަންޖެހޭ އަދި ހަމައެހެންމެ ފައި

ނޑުމެން އެންމެން  ފަރާތްތަކުގެ ބަެހއް ހޯދުމާ ރާްއކަތްކުސަދިނުމުގައި މެދުވެިރވާ މަ މި ހުރިހާ ކަމެއް އެީކގައި އަުޅގަ

ން މަޖިލިސްގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނަ ދުވަހު އެ ދެ މުމަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑުންބައްދަލުވެ ތިބެގެން އެ ބިލުެގ ކަންތައް ނި

ވާލާނަން. ދެން މިހާރުން ފެށިގެން ހަމަ ސަބް ކައި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަގެ ކަންތައް ނިންމުމަށް ޓަ ބިލު

މަސަްއކަތްތަްއ  އެ ކޮމިޓީގެ ދެންނެވީ މުޤައްރިރެއް ހޮވުމާއިިއގެން ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެ. މިތާ އްކަސަކޮމިޓީގެ މަ



  

ންބަރުން ރި މެންދާނެ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެމެންބަރުންނަށް އެކަންތައް ކުރިއަށް ގެ ށް ގެންދާނެ ގޮތެއް ޢިްއޒަތްތެރިކުރިއަ

އި ވޭ ކަހަލަ ގޮަތކަށް ބާއްވާ ޖަލްސާއެްއގަ ވަޑަިއގެންނެ ނަށް ބައިވެރިވެ ެތރި މެންބަރުންތްވެސް ގިނަ ޢިއްޒަ ވީހާ

ށް އަޅުަގނޑަ ކަމަށް ްނކޮޅެްއ ދަތިެވެގންދާނެއްޔާ ތަވިަނިއބު މުޤައްރިރު ހޮވާނީ. އެހެްނނޫނީ އަޅުަގނޑު މުަޤއްރިރާއި

ނޑުމެންނަކަށް މިވަގުތު ކުިރއަްށ  ެއއް މިަވގުތަކު  މިއަދަކު . އިތުރު މަސައްކަެތއްފެންނާތީ އެއް ނެތް އަުޅގަ

ނޑުމެން  ލަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް މިހާރު މި ގޮތެއް ނިންމަންޖެހޭ ބިގެންދެވޭކަށް. އެއީ އެހެން މިދެންނެވީ އަުޅގަ

. އެބޭފުޅުން އެންމެ ައވަހަށް ވާފަނޑު ާވނީ ސިޓީއަކުްނ ދަންނަބިލަށް ނިންމުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ައޅުގަ 

ނޑަްށ  އި އެބޭފުޅުްނ ަވޑަިއގަްނނަވާނެުދަވހެއްގަ  ބާްއވާ ެއއްޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ޭބްއވިެގން މި ކޮމިޓީމަ ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑު ލޫމާތާވަނީ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އެބޭފުޅުންގެ މަޢު މުން ވަމެން އެފަރާްތތަކަށް ފޮނުވިން. ފޮނުއެއްކޮށް. ިމ ބިލު އަޅުގަ

އެްއވެސް ފަރާތަކުން އަިދ  ސް ންްޓތައް ފޮނުވާށޭ. އެހެންނަމަވެށް އެބޭފުޅުންގެ ކޮމެާއއި ހަމައަ 2ދެންނެވިން އިއްެޔގެ 

ނޑުމެ މަެވސްންެޓްއ ލިބިފައެއް ނުވޭ. އެހެންނަކޮމެ މެންނަކަށްއަޅުަގނޑު ފުޅުން މިތަނަށް ހާޒިރުކުރާ ވާހަކަ ބޭން އެއަުޅގަ

ކަށް ހަމަ އަޅުަގނުޑމެންނަށް މި ބިލު ޤާނޫނަ އަދި ކާއިޗަ ިއ އެޭބފުޅުން ވިދާުޅވަން ބޭނުންވާ ެއއްމަޝްވަރާކުރުމަށްފަހުގަ

ނޑަ ކުުރމަށް ޓަކައި ފަސޭހަ ގޮތްތަކެްއ ވިދާޅުވަމުންދާނެ ވެގެންާދއިރުަގއި ތަންފީޛު  އެހެންކަމުން. ށް ފެނޭކަމަށް އަުޅގަ

 އިތުރު އެހެން ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވެސް ފުރުޞަަތށް ހެންމެ އެ ްއކަތެއް ނެތުމާއި އަދި ހަމައިތުރު މަސަމިއަދު 

 والحمد هللނަވާލަން. ެއްއކޮށް މިއަދުެގ ބައްދަލުވުން ިމހާ ހިސާބުން ނިންމާލާ ވާހަކަ ދަން އެދިަވޑަިއގެންފައި ނެތުމާ
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