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 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް  81



  

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މި ފެށުނީ. މިއަދުގެ އެޖެންޑާގަިއ  ،ވުން މިހާހިސާބަށް ފެށިގެންވަނަ ބައްދަލު 81އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ `. 

އުުމގެ ބިުލގެ މަަސއްކަތް ކުރިއަްށ ގެންިދއުން. އޮޑިުޓ ޤާނޫނަށް އިްޞލާޙު ގެނަ ،7002/4މިއޮތީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑުމެން އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދަިއން  ިއ ވަނަ ބައްދަުލވުމުގަ  82ބޭއްވި އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީެގ އިއްެޔަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން ޭއރު މަޝްވަރާކުރަމުން ނޑުމެން ވާނީ ިމ ބިލުގެ މަަސއްކަތް ކުރިއަްށ ގެންޮގއްސަ. އަުޅގަ ދިަޔއީ ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފޮނުވާފަިއވާ ބިލުގެ ދެވަނަ ނުކުތާ އަށް. އެއީ ،ދެވަނަ މުކުރުމާ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ޤާއި އަުޅގަ

، ށަހެޅުްއވުމާ ގުޭޅގޮތުން. އެހެންވީމާ ގުޭޅގޮތުން ތިންވަނަ ނަންބަރު އިތުރުކުރުމަށް ސަރުކާރުްނ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ހު

ުގޅޭ މާޝްވަރާަތއް. ފުުރޞަތަށް އެދިަވޑަިއގެންނެވުމުން  ރިއަށްގެންދާނީ ހަމަ އެ މާއްާދއާކު އަޅުަގނޑުމެން މިއަުދވެސް 

ޔާ މާރި ށްފަހު(ވެސް. )ވަގުުތކޮޅަކަ އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުާވނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް 

ނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.  އަޙްމަދުދީދީ އަށް އަުޅގަ

 

 ދާއިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ ވާހަކަދެްއކެވުން: މައްޗަންޮގޅީ އުތުރު

ނޫނުގެ ދަށުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލާ ޙަވާލުކުރެވިަފއިާވ އެބަ އޮތް ިމ ޤާ ަގއ6ިވަނަ މާްއދާގެ  3ޝުކުރިއްާޔ. 

އިޞްލާުޙ ވަނަ  8އޮޑިޓު ާޤނޫނަށް  ،7002/4ލިއްޔަތުަތކާއި ވާޖިބުތަްއ އަދާކުރުމަށް ޓަކައި ޤާނޫނު ނަންބަރު މަސްއޫ

އެކު ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީްސގެ ނަމުަގއި ޮއފީހެއް އުފެދުނީއޭ. )ހ(ގައި. ގެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާގެނައުމު 

އޮިޑުޓ  ،7002/4އިނގޭތޯ ޤާނޫނު ނަންބަރު ންނަނީ ަގއި މި އަދަށުން )ނ( ދެން ޭއގެ)ހ(ގައި މި އޮންނަނީ އެހެން. 

 ގެކުރިން ހިނގަމުންދިޔަ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ގެވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމު  8ނަށް ޤާނޫ

ނޑަށް ހީވަީނ ކްލެރިީޓ  އޮފީހުގަިއ ެއ ބޭނުންކުރަމުންގެންދިޔަ އެންމެހައި މުދަލާިއ ވަސީލަތްތަުކގެ ވާހަކަ. ައޅުގަ

)ށ( އެީއ )ނ( އަށް ބަދަލުވެަފއި )ނ(  ދެން، )ށ(އެ އި )ނ( އެީއ ތިންވަނަ މާއްާދގެ )ހ( އާިއ އާ އަންނާނީ )ހ( 

ެއއްކަލަ އުފެދުނީއޭ ބުނެފައި  މަވަނީ އެ ދޭތެރެއަށްވަންނަ މާއްދާ އެ އަށް . އެީއ އެ ދޭތެރެ)ށ( އަށް ބަދަލުވީމަހެން

ނޑަށް ހީވަީނ ދެން އެތަނުގެ ކުީރގައި ހިނގަމުންދިޔަ ކަންތައްަތއް ވާީނ ކިހިނެއްތޯ ެއއީ )ށ( އަ ްށ ވުން އަުޅގަ

 މުހެން. މުހިން

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ނޑުމެން، އެހެންވީމާ އޮޑިޓު ޤާނޫނަށް  ،7002/4ޤާނޫނު ނަންބަރު އެއީ މި ހުށަހެޅުނު ބިލު،  ނަށްމިހާހިސާބުން އަޅުގަ

، ތައް. އެހެންވީމާނަންީވ އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި އެއްަބސްވެފައި މިއޮތީ ގެން އިޞްލާޙު

ނޑުމެންނަށް އެއްބަްސެވވުނު ގޮތަށް ިމހާރުމިހާހިސާބުން  ައޅުަގނޑު  ގެނެވުނު އިޞްލާޙުތަާކ އެްއކޮށް ޯވޓަށް އަޅުގަ

މިހާުރ މި ގެނެވިފަިއވާ އިޞްލާުޙތަކާ ެއއްކޮށް ފާސްކުރުމަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުން. ، އަހާނަން. އެހެންވީމާ

 7002/4ައޅުަގނުޑ މިހާރު ވޯޓަށް އަހާނަން މިހާރު މިއޮތް ގޮތަށް މި ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

، ލާލަެދއްވުން އެދެން. އެހެންވީމާބޭނުންފުޅުން އަތްޕުޅު މައްޗަށް ހިއް ތާއީދުކުރަްއވާ، ފާސްކުރަްއވަން ބޭނުންފުޅުވާ

ނަޑއަޅަން ކޮމިޓީގެ އިއްތިފާޤުން ާފސްވެއްޖެ . )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ކޮމިީޓަގއި ކަމަށް މިހާހިސާބުން ކަ

ވަނަ ބައްދަލުވުުމގައި ަބއިވެިރވަަޑިއގެންދެއްވި ހުރިހާ  81ެއއީ  ،ބައިވެިރވަަޑއިގެންެނވި މިއަުދެގ މި ބައްދަލުވުމުގައި 

ނޑު ކޮމިޓީ މިހާހިސާބަށް އައިއިުރަގއި  ކަމަށް ަކނަޑއަަޅން. ދެން ބޭފުޅުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްވެއްޖެ އަުޅގަ

ނޑުމެންނާ ގަކުރަން ފާހަ ޖުމްލަ ކޮމިޓީގަިއ މިަވގުުތ ، ގުިޅަވޑަިއގެންފައި ވަނީ. އެހެންވީމާއިތުރު ެދ  މެންބަރަކު އަުޅގަ

 ވެސް ނިންމައިލާނަން . މިހާހިސާބުން އަޅުަގނޑު ކޮމިީޓގެ ބައްަދލުވުނ2ްބައިވެިރވަަޑއިގަންަނވާ މެންބަރުންގެ އަދަދަކީ 

 ވެސް ދަންނަވަން.  . ވަަޑިއގެންދެްއވީތީ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުއެޖެންޑާ ނިމުމަކަށް އައުމާ ެއކު
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